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2. j lij  starp Vides ministriju k
atbild go iest di un rg u novada 
domi k  nans juma sa m ju tika 
parakst tas vienošan s par tr s nor-
mat vo aktu pras b m neatbilstošo 
izg ztuvju rekultiv cijas projektu s-
tenošanu. Šos projektus stenos Ma-
donas rajona rg u novad  Eiropas 
Savien bas Koh zijas fonda l dz -
nans t s 3.5.1.2.1. apakšaktivit tes
„Normat vo aktu pras b m neatbil-
stošo izg ztuvju rekultiv cija” ietva-
ros. 

Pirm  projekta ietvaros tiks rekulti-
v ta normat vo aktu pras b m neat-
bilstoš rg u novada rg u pagasta iz-
g ztuve “Lemp ni”.

rg u novad  rekultiv s tr s normat vo aktu pras b m
neatbilstošas izg ztuves

Otr  projekta ietvaros – normat vo
aktu pras b m neatbilstoš rg u nova-
da Sausn jas pagasta izg ztuve “Sidra-
bi i”.

Savuk rt treš  projekta ietvaros pare-
dz ts rekultiv t normat vo aktu pras -
b m neatbilstošo rg u novada Jumur-
das pagasta izg ztuvi “Andrupi”.

Šo tr s projektu kop j s izmaksas sa-
st da 215,23 t kstošus latu, no t m
179,58 t kstošus latu  nans  Eiropas 
Savien bas Koh zijas fonds, bet p r jo
summu 35,65 t kstošu latu apm r  ie-
gulda rg u novada dome. 

Min t s vienošan s nosl gtas, pama-
tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 
30.j nija noteikumiem Nr.490 „Notei-

rg u novada dome piedal s Igauni-
jas - Latvijas p rrobežu sadarb bas
programm , kuras realiz cijas laik  tiek 
stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi 

un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais 
partneris ir Vidzemes t risma asoci ci-
ja, projekta partneri Latvij : Al ksnes,
C su, Gulbenes, Madonas, Ogres un 
Valkas rajona padomes, M lpils pagas-
ta padome, Siguldas novada dome. Ko-
p jais projekta budžets ir 1519238,13 
EUR. Budžeta  nans juma avoti: 85% 
Igaunijas-Latvijas p rrobežu sadarb -
bas programmas  nans jums, 5% valsts 
l dz nans jums, 10% partneru l dz -
nans jums.

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”
Projekt  tiks izstr d ts starptautisks 

velo maršruts „Dienvidigaunija – Zie-
me latvija”, kura viens posms b s pa 
Madonas rajonu un ar rg u novadu. 
No liel  velo maršruta tiks veidoti vai-
r ki ap veida maršruti, lai pied v tu ie-
sp ju ce ot jiem plaš k iepaz t vietas, 
caur kur m v sies lielais loks. Mums 
tuv kie mazie ap veida maršruti b s pa 
Cesvaines, Madonas, Gaizi kalna un 

rg u apk rtni.
rg u mazais velo maršruts tiks pie-

d v ts pa loku: rg u centrs – Palšu 
purvs- Viesakas – Jumurda – rg i (no 
Jumurdas izbraucot uz Madonas-Ves-
tienas- rg i ce a). Brauciens pl nots

Ir zin ms fakts, ka 1859. gad
Krišj nis Barons, b dams T rba-
tas universit tes Matem tikas
fakult tes students, 24 gadu ve-
cum  ce oja k j m 5 ned as no 
T rbatas cauri Valkai, Smiltenei, 
Raunai, Taurenei, Inešiem, r-
g iem, Koknesei, Skr veriem,

eipenei, L gatnei, Siguldai, R -
gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai, 
Sabilei, Talsiem l dz sav m m -
j m Dundag . rg os vi š iera-
d s t p c, ka te dz voja studiju 
biedrs, v l kais Vecpiebalgas 
rsts, m zi u Jurj nu t va br lis

J nis Anžs Jurj ns. Tr s dienas 
Krišj nis Barons viesoj s Me -
e os, kop  ar Jurj nu iepaz -

dams rg u apk rtni.
Jau piekto gadu notiek veloma-

ratons Barona taka, kad 17 dienu laik
tiek veikts aptuveni 1000 km garais ce š, 
ko savulaik k j m g jis Krišj nis Barons. 
Barona takas idejas autore ir neform l
vides izgl t bas projekta „P das” vad t ja 
Vita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uz-
s ka Lielo Talku organiz šanu Latvij ,
bet pirms 5 gadiem pirmoreiz stenoja 
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun-
zemes aizraut ba un azartiskums droši 
vien radies m tes, izcil s š pmet jas, 
Melburnas olimpisko sp u empiones 
Ineses Jaunzemes iespaid .

11. j lija vakar  š  gada Barona ta-
kas dal bnieki ierad s Me e os, lai 
tuv k iepaz tu vietu, kur pirms 150 ga-
diem pabijis Krišj nis Barons. Pie 
ugunskura risin j s saruna par rg u
senatni un šodienu ar gr matas „ rg i
desmit gadsimtos” autor m Inesi Mai-

Barona taka ar rg os

l ti un M r ti Breikšu, bet pirms mazg -
šan s Me e u pirti , Meža m tes ai-
cin ti, ce ot ji iejut s daž dos meža 
t los un paši sevi un cits citu p rsteidza
ar savu erud ciju par Latvijas augu un 
dz vnieku valsti. 

„N kamaj  r t  viesi klaus j s m zi-
u Jurj nu dz vesst stu, tuv k iepazina 

muzeja apk rtni, priec j s par Pulgoš a
ezera vilin jumu,” st sta br u Jurj nu
muzeja vad t ja Ieva Viln te. „Veloma-
ratona dal bnieku trad cija ir ar  koku 
vai košuma kr mu st d šana viet s, ku-
ras vi i apmekl juši. Š  gada dal bnieki
Me e u be d rz  iest d ja bel ti.”

„Pusdienlaik Barona takas ce ot ji
(26 dal bnieki) apmekl ja Brakus. Kaut 
ar  daudzi jau te bijuši,” saka Braku 
muzeja speci liste Zinta Saul te, „tom r
v lreiz izstaig j m Braku s tu, izt loj -
mies laiku, kad dz vojis rakstnieks R -

kumi par darb bas programmas “Infra-
strukt ra un pakalpojumi” papildin ju-
ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit ti “Normat vo
aktu pras b m neatbilstošo izg ztuvju
rekultiv cija””, Eiropas Kopienas un 
Latvijas Republikas normat vajiem ak-
tiem par Koh zijas fonda vad bu, k  ar
uz Vides ministrijas k  atbild g s iest -
des 2009.gada 21.janv ra l mumiem
par min to Eiropas Savien bas Koh zi-
jas fonda projektu iesniegumu apstipri-
n šanu.

No Vides ministrijas komunik ciju
noda as informat v  pazi ojuma

p rsvar  pa pašvald bas ce iem. Mar-
šrut  tiks uzst d tas maršruta mar ju-
ma z mes, pie Jumurdas ezera izveidota 
atp tas vieta, rg os novietota velo no-
vietne pie rg u vidusskolas.

Projekta ieviešanas laiks ir no š  gada 
apr a l dz 2010. gada augustam. Pro-
jekta realiz cijas laik  tiks izdota ro-
kasgr mata par velot rismu, organiz ts
semin rs t risma nozares uz m jiem,
izdotas velot risma broš ras un velot -
risma kartes.

Ilze Daugiallo,
Inform cijas speci liste

dolfs Blaumanis, sajut m m ju liego 
veldzi vasaras karstum , pasp l j m
klavieres viesu istab . Tad dev mies pa 
tak m. Ieelpoj m p avu reibinošo smar-
žu, sa m m pozit vo ener iju no Zi-
bensš elt  akmens un nodzied j m
dziesmu, pasveicin j m skulpt ru „Ed-
gars” un apl koj m v griežu p av s pa-
sl pušos Lejas aku, kur  esot tas lab -
kais dens. K  jauku piemi as z mi
dal bnieki iest d ja rozi P rs Gints,
kura kuplos pie dz vojam s m jas. Kat-
ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest -
d ts k ds koks, bet šoreiz t  bija roze 
dzelten  saules kr s .”

„Latvijas daba, kult ra un trad cijas–
t s ir v rt bas, kuras mums dotas man-
tojum , bet t s ir v rt bas, kas mums ir 
j iepaz st, j sarg  un par kur m j r p -
jas”, t  savas darb bas misiju apzin s
Vita Jaunzeme. 

M r te Breikša

Barona takas dal bnieki Brakos.

Apr a m nes  „Braku” un „Me e-
u” muzejos darbu uzs ka divi br vpr -

t gie jaunieši no Eiropas – Kristi ns
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno 
Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco 
Bianko (Lorenzo Bianco) no It lijas.
Šis pied v jums n ca no biedr bas „Ra-
došo Efektu darbn ca” (RED). Abi jau-
nieši jau ir iestr d jušies un j tas sam -
r  labi. Vi u m r is ir iepaz t citu 
Eiropas tautu kult ru, saimniecisko 
dz vi, iem c ties latviešu valodu ikdie-
nas sarunvalodas l men . Vi u darb bu
koordin  biedr bas RED vad t ja Sinti-
ja Lase un „Me e u” muzeja vad t ja
Ieva Viln te.

Vair k past st šu par Kristi nu, kurš 
darbojas „Braku” muzej . Vi a darba 
diena s kas reiz  ar muzeja atv ršanu
un beidzas ar t  sl gšanu. Uz „Bra-
kiem” brauc ar divriteni, dz vo rg u
arodvidusskolas dienesta viesn c .
Kristi nam ir 20 gadu. Vi š ir m c jies
tirdzniec bas m rketinga koledž  Aus-
trij , bet turpm k m c sies par saimnie-
c bas m rketinga skolot ju. Ja sum
b tu j raksturo Kristi ns, tad j saka t :
k  cilv ks Kristi ns ir oti simp tisks,
ar vi u pat kami un viegli kontakt ties,
k  darbinieks – lab ku nevar tu iedo-
m ties jebkur  sf r . imen  ir audzi-
n ts darba dz vei vislab kaj  š  v rda
noz m . R p gs, korekts, izdar gs, at-

bild gs. Kad projekta vad t ja Sintija 
jaut ja, k  Kristi ns str d  un uzvedas, 
tad par vi u ir tikai viena atbilde – gri-
b tu, bet nevar saskat t nevienu vi a
tr kumu. Vai tieš m m dz b t tik ide li
jaunieši?!

Abi puiši raksta person g s dienas-
gr matas. Tas noz m , ka vi i v ro un 
apraksta ar  savus v rojumus rg os.
Sarun s noskaidroj m vi u domas par 
mums, latviešiem, k  ar  uzzin m daudz 
interesanta par dz vi un cilv kiem vi u
dzimten . Uz jaut jumu, kas Latvij
pat k visvair k, atbilde skan ja – pir-
matn j , neskart  daba – p avas, lauki. 
Dz ves temps sal dzin jum  ar Austriju 
un It liju vi iem liekoties pie mums 
daudz l n ks, gaus ks, šeit ir t , k
Austrij  tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. 
Iespaidi, kuri izbr na, ir, ka, piem r m,
uz iel m, cilv ki nesveicin s. Kristi ns
dz vo sav  dzimten  mazpils t , kur ar
sveši cilv ki viens otru sveicina. rg os
t  nav. Kad vi š sveicin jis k du rgl -
nieti, tas gandr z uz mis to ar bail m–
kas vi š t ds, k p c vi š mani sveicina? 
Vi us p rsteidz ar  tas, ka pie mums, 
piem ram, muzej , viss tiek noteikts no 
augšas, muzeja direktors atrodas tik 
t lu no muzeja un darbiniekiem Mado-
n , un katrs jaut jums ir j saska o ar 

Br vpr t go darbs rg u novada 
muzejos

priekšniec bu. Tas esot k  komunism .
Nesaprotami esot, k p c Latvij  gultas 
ve a ir s ka par matra iem. Par to esot 
br n jušies visi br vpr t gie, kad satiku-
šies sav s p rrun s.

Pirms braukšanas las jis par Latviju 
un latviešiem k  par attur giem zieme -
niekiem, bet sten b  sastapušies ar lab-
sird giem un laipniem cilv kiem. Nav 
zin ms, vai t  abiem jauniešiem liekas, 
vai tas ir tikai kompliments mums.

Kristi ns izlas ja visus tekstus v cu
un ang u valod  par rakstnieku R dolfu
Blaumani. Sast d ja savu ekskursijas 
vad bas tekstu pa „Brakiem” un ir no-
vad jis vair kas ekskursijas muzej r-
valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu, 

kuru izveidoja Kristi ns ab s svešvalo-
d s, cerams, var sim iespiest tipogr  -
j , kad mums b s lab ka  nansi l  si-
tu cija.

Par it u puisi Lorenzo Bianco „Me -
e u” vad t ja Ieva Viln te st sta, ka 

puisis pal dz saimnieciskajos darbos – 
gan kopj muzeja apk rtni un uzkopj 
telpas, gan ar  piedal s muzeja pas ku-
mu organiz šan . Lorenzo akt vi str d
pie br u Jurj nu muzeja m jaslapas iz-
veides un septembr  pl no noorganiz t
m zikas pas kumu.

Jaunieši ir oti zin tk ri un atsauc gi.
Ir apmekl juši vair kus pas kumus r-
pus muzeja un piedal jušies vis s abos 
muzejos notikušaj s aktivit t s. Nebai-
d s str d t ar zisku darbu - p auj z li,
uzkopj apk rtni, rav  pat pu u dobes, ja 
ir vajadz ba. Vi i labpr t pam c tu k -
diem skol niem ar  ang u, v cu un it u
valodu.  Varb t k di rg u jaunieši vai 
ar  jaun ko klašu skol ni v las to dar t,
tad izmantojiet situ ciju. Kristi nas ir 
str d jis par audzin t ju b rnu d rz
Austrij  un vi am oti pat k darbs ar 
b rniem.

Kristi ns labpr t st sta par visu un ir
jau t ri labi iem c jies run t latviski. Vi i
darbu turpin s l dz oktobra beig m. 

Anna Kuzina,
Braku muzeja vad t ja

Kristi ns J u vakar  Brakos, 
23. j nij .

Lorenco (st v pie piekabes) un Kristi ns Braku sakopšanas talk  17. apr l .
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13. Latvijas koru saiets Ērgļu novada Meņģeļos

 Ērgļu novada Sausnējas pagasta 
Sausnējas ciemā ERAF līdzfinansētā 
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Ērgļu novada Sausnējas pagasta Saus-
nējas ciemā” realizācijā uzstādīta at-
dzelžošanas iekārta. Regulāri tiek pār-
baudīta jaunās akas ūdens kvalitāte. 
Uzstādīta attīrīšanas iekārta. Ir iegādāti 
divi dīzeļģeneratori, kas tiks uzstādīti 
pie akas un attīrīšanas iekārtām, lai no-
drošinātu to darbību elektroenerģijas 
piegādes traucējumos. 

 Septembrī SIA „OŠUKALNS” 
veica Oškalna ielas seguma remontu. 
Tagad remontēto ceļa posmu no Ērgļu 
vidusskolas gandrīz līdz Ērgļu arodvi-
dusskolas darbnīcām 450 m garumā 
sedz asfalta segums.
 Ar septembri Ērgļu pagastā stāju-

šies spēkā jaunie ūdensapgādes un kana-
lizācijas tarifi, kurus apstiprinājis Vidze-
mes sabiedrisko pakalpojumu regulators.

Sākoties vēsajam laikam, informāci-
ja centralizētā siltuma saņēmējiem: sil-
tuma piegāde daudzdzīvokļu mājām 
tiks nodrošināta, pamatojoties uz mājas 
vecākā iesnieguma pamata.

Atgādinājums par spēkā esošajiem 
pakalpojumu tarifiem:

Ērgļu pagastā:
– ūdensapgādes tarifs 0,72 Ls/m3 

(bez PVN);
– kanalizācijas tarifs 1,12 Ls/m3 (bez 

PVN);
– siltumenerģijas tarifs 42,42 Ls/

MWh (bez PVN).
Sausnējas pagastā:
– ūdens apgādes tarifs vienam iedzī-

votājam mēnesī Ls 1,10+PVN vai Ls 
0,70+PVN par vienu m3; vienam liel-
lopam mēnesī Ls 0,50+PVN; 

– kanalizācijas pakalpojumu tarifs 
vienam iedzīvotājam Ls 0,50+PVN mē-
nesī vai Ls 0,30+PVN par vienu m3.   

Jumurdas pagastā:
– kanalizācijas pakalpojumu tarifs 

vienam iedzīvotājam Ls 0,30+PVN;
– ūdens apgādes tarifs Ls 0,40+PVN 

par 1 m3;
– maksa par pašvaldības piegādāto 

siltumenerģiju Ls 0,40 + PVN par 1m2 
apsildāmās platības.

2011. gada 17. septembrī brāļu 
Jurjānu memoriālajā muzejā Ērgļu 
novada Meņģelos notika 13. Latvijas 
koru saiets. Tajā vairāk nekā 50 koru 
atzīmēja brāļu Jurjānu jubilejas. 

Sava laika slavenā mežragu kvarteta 
dalībniekiem, kas dzimuši ik pēc pie-
ciem gadiem, šogad aprit Pēterim – 160, 
Andrejam –155, Jurim – 150 un Pāvu-
lam –145 gadi. 

Saieta ietvaros notika koru konkurss 
“Par latviešu tautas dziesmas brāļu Jur-
jānu apdarē skatuviskāko izpildījumu”, 
kurā piedalījās 7 kori: Saldus novada 
Novadnieku pagasta sieviešu koris 
“Draudzība”(diriģents Rolands Klein-
bergs), Talsu tautas nama sieviešu koris 
“Vaiva” (diriģente Nora Vītiņa), jauk-
tais koris „Pa saulei” (diriģenti Marta 
Ozola, Jānis Ozols, Laura Jēkabsone), 
Mazsalacas novada Kultūras centra 
jauktais koris “Salaca” (diriģenti Dita 
Tarvida, Valdis Tomsons), Kamerkoris 
“Vox Animae” (diriģente Sindija Dru-
va), Rīgas Biznesa skolas jauktais koris 
(diriģents Gints Ceplenieks), a/s “Grin-
deks” jauktais koris „Grindeks” (diri-
ģenti Lauris Goss un Rihards Rudzītis). 
Koru sniegumu vērtēja: Madonas koru 
apr. virsdiriģents Ārijs Šķepasts (žūri-
jas priekšsēdētājs), Dobeles un Saldus 
koru apriņķa virsdiriģents Jānis Zirnis, 
Daugavpils koru apriņķa virsdiriģents 
Jevgeņijs Ustinskovs, Limbažu koru 
apriņķa virsdiriģents Kaspars Ādam-
sons, Rēzeknes koru apriņķa virsdiri-
ģente Anda Lipska. Ceļojošo „Meņģeļu 
balvu” ieguva jauktais koris „Pa saulei” 
(diriģents Jānis Ozols). Skatītāji par 
savu simpātiju atzina Mazsalacas nova-
da Kultūras centra jaukto kori „Salaca” 
(diriģente Dita Tarvida). Latvijas koru 

saietu ievadīja tikšanās piemiņas brīdis 
Blaumaņa kapos pie Jurjānu dzimtas 
atdusas vietas. Dienas gaitā Ērgļu Sv. 
Krusta dievnamā notika garīgās mūzi-
kas koncerts, kurā piedalījās Latviešu 
biedrības kamerkoris „Austrums” (dir. 
Ārijs Šķepasts)  un Ogres novada kultū-
ras centra jauktais koris Ogre” (dir. Jā-
nis Zirnis), savukārt svētku noslēgumā 
Meņģeļu Dziesmu kalnā koncertā „Brā-
ļu Jurjānu jubilejas gads” skaistākās 
Jurjānu Andreja tautas dziesmu apdares 
un latviešu koru dziesmu klasiku  iz-
dziedāja vairāk nekā 1000 dziedātāju. 

Kora saieta laikā ikviens dziedātājs 
tika aicināts ieguldīt arī savu artavu un 
dāvāt mūziķiem dāvanu jubilejā, nobal-
sojot akcijā – www.labiedarbi.lv par 
„Meņģeļu” melnās dūmu pirtiņas atjau-
nošanu. Pasākuma dalībniekiem bija 
iespēja piedalīties TLMS „Ērgļi” darb-
nīcā „Dabas krāsotava”, kurā varēja ie-
pazīties ar metodēm, kā ar augu palīdzī-
bu var iegūt visdažādāko toņu dziju 
šķeteres. Kori, kuri Meņģeļu koru saie-
tā piedalījušies jau no pirmsākumiem, 
varēja aplūkot savas stādītās liepiņas, 
kuras gadu gaitā krietni sakuplojušas. 
Koncertu kuplināja un par muzicēšanu 
zaļumballē gādāja pūtēju orķestris 
„Madliena”, bet koncertu vadīja nu jau 
ērglēnietis – Mārcis Feldbergs. 

13. Latvijas koru saietu ar Vidzemes 
plānošanas reģiona atbalstu rīkoja Kul-
tūrizglītības un nemateriālā mantojuma 
centrs sadarbībā ar Ērgļu novada paš-
valdību. 

  Sandra Avotiņa,
 Ērgļu novada pašvaldības 
speciāliste,  kultūras darba 

organizatore  

Garīgās mūzikas koncerts Ērgļu Sv.Krusta dievnamā.

Konkurss priecēja ar atraktivitāti. Dzied jauktais koris „Pa saulei”.

Dzied kopkoris.

Miķeļdienas labdarības izstāde Jumurdā
Pavasara saulgriežos krāsojam raibas 

oliņas un liekam tās galdā, vasaras saul-
griežos iztiekam ar siera rituli, ziemas 
saulgriežos cepam pīrāgus, tad nu jāsa-
ka, ka rudens saulgrieži  Miķeļi ir bagā-
tākie. Ir tikko novākta raža, nopļauta 
labība, nobarots puscūķis, čaklākās 

saimnieces jau sautē pirmos skābos kā-
postus un lielā līksmošana var sākties. 
Mūsdienās līksmošana vairāk notiek 
Miķeļdienas gadatirgos. Arī mēs izlīks-
mojāmies gadatirgū Ērgļos, savu dārzu 
ražu iemainījām pret ļoti noderīgām lie-
tām, kuru nebija mums pašām. Ir jau 
ļoti labi ciemoties pie citu pagastu ļau-
dīm, tomēr arī pašiem uz vietas jādomā 
kādas lustes. Bet ar tām lustēm ir tā, kā 
ir – to lustētāju tā pamaz palicis...

Tādēļ tapa ideja par labdarības izstā-
di, jo Jumurdā dārziņš jau nu gan ir kat-
rai sevi cienošai ģimenei. Un Miķeļos 
visas izdarības ir saistītas ar ražas no-
vākšanu, vērtēšanu, ziedošanu, labvēlī-
bas piesaistīšanu nākamajai ražai. Cil-
vēks pēc savas dabas ir ļoti zinātkāra 

būtne. Mūs taču urda mazmazītiņš zi-
nātkāres vīriņš un interesē, kādi burkāni 
izauguši kaimiņu Anniņai un cik labī-
bas pūru izkūlis nāburgs Pēteris. Kur 
gan to visu civilizēti aplūkot? Protams, 
izstādē! Savukārt dalīšanās prieks dod 
svētību. Ja cilvēkā nav dalīšanās prieka, 
tad ir ļoti grūti gaidīt ražīgu gandarīju-
mu par ieguldīto darbu. It visā – gan 
dzīvē, gan darbā ir jābūt dalīšanās prie-
kam. Un šoreiz mēs izvēlējāmies dalī-
ties ar Ērgļu novada sociālās aprūpes 
centra ļaudīm. Aiz cieņas par viņu ga-
diem, par padarītajiem darbiem, izdzī-
votajiem sapņiem un dzīvēm.

Ikviena mūsu katra ideja jau ir brīniš-
ķīga savā būtībā pati par sevi. Un li-
kumsakarīgi, ir vajadzīgi cilvēki, kas 

tavu ideju atbalsta. Tikai tajā brīdī tu 
savu ideju vari nosaukt par dzīvotspējī-
gu. Man jāsaka godīgi, es esmu lepna 
par jumurdiešu dāsnajām sirdīm. Kā 
čaklas skudriņas viņi tecēja uz Saieta 
ēku ar savos dārzos izaudzētajiem labu-
miem, cits automašīnu piekrāvis līdz 
jumtam, cits ķerru knapi varēja pastumt, 
cits ķirbīti pasitis azotē, vēl cits lūdz 
„palīdzību no zāles”– ir jāaizbrauc pa-
kaļ dāsnajam devumam. Uz Ērgļu nova-
da sociālās aprūpes centru kopgaldiem 
tika nogādāti: 4 maisi sarkano biešu, 4 
maisi kāpostu, 2 maisi burkānu,2 maisi 
kartupeļu, 2 maisi kabaču un patisonu, 1 
maiss sīpolu, 1 maiss ābolu, 11 ķirbji, 
plūmju sula, pupiņas, kaltēti āboli, cido-
nijas un koriandra sēklas.

Izstādes veidošanā iesaistījās: 
Viesturs Putniņš, Daina Smeile ar ģi-
meni, Velga Birkenšteine ar ģimeni, 
Agita Opincāne, Stella Rutka un Mār-
tiņš Ūdris, Baiba Feodorova ar ģimeni, 
Zenta un Ēvalds Zeltiņi, Vizbulīte Drei-
mane, Vita Bērziņa ar ģimeni, Maija 
Vilnīte ar ģimeni, Sandra Rudzīte ar ģi-
meni, Aiga Laube ar ģimeni, Baiba Viz-
la, Andra Salnīte ar ģimeni, Staņislava 
Milne ar ģimeni, Ērika Purviņa ar ģi-
meni, Antra Sarkanābola ar ģimeni, 
Sandra Feodorova ar ģimeni, Jānis Ma-
grics, Cīruļu ģimene. 

PALDIES, SIRSNĪGS PALDIES 
PAR JŪSU DĀSNAJĀM SIRDĪM!

Bija, bija jau arī lustes – dziedāšana, 
pankūku ēšana, izstādes dalībnieku su-
mināšana un Miķelīša ābeles stādīšana! 

Inita Lapsa, izstādes organizatore 

IEGULDĪJUMS TAVĀ 
NĀKOTNĒ
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Saimnieciskā dzīve novadā

PII “Pienenīte” ziņasJau 5 darba gadi!
Šogad 2.oktobrī jau pieci gadi, 

kopš darbojas Ērgļu novada bāriņtie-
sa. Nemaz tā neliekas, ka laiks ir tik 
ātri aizsteidzies. Ikdienā darot šo dar-
bu, vēl arvien pārliecinos, ka ne vi-
siem iedzīvotājiem ir saprotams, ar 
ko tad nodarbojas bāriņtiesa, tāpēc 
varbūt atkārtošos un vēlreiz uzrakstī-
šu daudziem jau zināmās, bet citiem 
pilnīgi nesaprotamās lietas.

Tātad bāriņtiesa ir novada pašval-
dības izveidota aizbildnības un aiz-
gādnības iestāde, kuras priekšsēdētā-
ju un locekļus ievēl pašvaldības 
dome.

Nu jau sesto gadu bāriņtiesā strā-
dājam mēs – Vineta Bagatska, Baiba 
Feodorova, Teiksma Eglīte, Vaira 
Grahoļska, Lilita Knēziņa, Sandra 
Konovalova. Bāriņtiesas dokumentā-
ciju kārto Iveta Olte.

Bāriņtiesas galvenie pienākumi, 
kurus pildām:

1) aizstāv bērna vai citas rīcībne-
spējīgas personas personiskās un 
mantiskās intereses un tiesības; 

2) izskata iesniegumus un sūdzī-
bas, to skaitā iesniegumus un sūdzī-
bas par vecāka, aizbildņa, aizgādņa 
vai audžuģimenes rīcību; 

3) piedalās lietas izskatīšanā tiesā 
un sniedz atzinumu, ja likums nosaka 
vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīša-
nos lietas izskatīšanā par nepiecieša-
mu; 

4) sadarbojas ar citām bāriņtiesām, 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijām, veselības 
aprūpes un izglītības iestādēm, sociā-
lajiem dienestiem, policijas iestādēm 
un Valsts probācijas dienestu, lai no-
drošinātu bērna vai citas rīcībnespējī-
gas personas tiesību un interešu aiz-
stāvību; 

5) informē pašvaldības sociālo die-
nestu vai citu atbildīgo institūciju par 
ģimenēm, kurās netiek pietiekami 
nodrošināta bērna attīstība un audzi-

nāšana un kurām nepieciešama palī-
dzība; 

6) neizpauž informāciju, kas jebkā-
dā veidā varētu kaitēt bērnam vai ci-
tai rīcībnespējīgai personai; 

7) sniedz palīdzību bērnam vai ci-
tai rīcībnespējīgai personai, kura pēc 
palīdzības vērsusies bāriņtiesā; 

8) kriminālprocesa likumā noteik-
tajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu 
rīcībnespējīgu personu kriminālpro-
cesā,

9) bāriņtiesa apliecina darījumus 
(līgumi, pilnvaras, testamenti, doku-
mentu kopijas, paraksta īstums).

Ja lielākā daļa bāriņtiesas pienāku-
mu ir saistīta ar nepilngadīgo personu 
interešu aizsardzību, tad notariālās 
darbības (līgumu, pilnvaru sagatavo-
šana un apliecināšana, nostiprināju-
ma lūgumu sastādīšana, parakstu ap-
liecināšana, notariālu apliecinātu 
kopiju izgatavošana u.c. darbības) ir 
tās, kuras bāriņtiesā var veikt jebkura 
pašvaldības teritorijā dzīvojoša per-
sona, kurai ir tāda vajadzība. Aicinu 
iedzīvotājus izmantot šo iespēju, jo 
tas ir ērtāk un lētāk nekā izmantojot 
zvērināta notāra pakalpojumus! Pro-
tams, bāriņtiesas kompetence, veicot 
notariālos apliecinājumus, ir ierobe-
žota un citreiz vajadzīgās darbības 
var veikt tikai zvērināts notārs.

Pārdomājot piecos gados paveikto, 
jāteic, ka darīts un padarīts ir daudz, 
taču darāmo darbu pietiek. Ne visu 
var uzskaitīt skaitļos, bet dažus skait-
ļus tomēr gribu minēt: bāriņtiesa sa-
vas kompetences jomā ir pieņēmusi 
140 lēmumus, veikusi 2080 notari-
ālos apliecinājumus. 

Savu iespēju un kompetences robe-
žās palīdzu iedzīvotājiem sagatavot 
prasības pieteikumus iesniegšanai 
tiesā jautājumos par uzturlīdzekļu 
piedziņu, paternitātes noteikšanu, 
laulības šķiršanu (ja pastāv strīds un 
nav iespējams šķirt laulību, savstar-

„Ķeizaru” stiprās sievietes
Šoreiz apciemoju zemnieku saim-

niecību „Ķeizari” Jumurdas pusē, 
kurā pielieto bioloģiskās saimnieko-
šanas metodes. Galvenais nodarboša-
nās virziens – piena un gaļas ražoša-
na. Ir slaucamās govis , zīdītājgovis 
un aitas. Saimnieko Baiba un Daina 
Vizlas, viena otru papildinot.

Daina ir beigusi LLA Zootehnikas 
fakultāti. Mācījusies franču licejā. Il-
gus gadus strādājusi par zootehniķi. 
Izglītība un bagātā darba pieredze 
noder, saimniekojot savā saimniecī-
bā. Daina ļoti piestrādā pie ciltslie-
tām, pēta buļļu izcelsmi un izvērtē 
dzimušās telītes.

  Pirmsākumā bija tikai viena Lat-
vijas brūnā gotiņa, kas izvadāta un 
izturēta pa bēgļu gaitām un izauklēta 
kolhoza laikos. Apsēkloja ar Holštei-
nas sarkanraibo šķirnes bulli, atskrēja 
telīte Ķīvīte ar zīmīgu zīmīti uz pie-
res – kā Latvijas karte. Viņai pare-
dzēja ilgu un raženu mūžu. Tomēr 
lāgā Herefords negāja pie sirds un 
tika meklēts kas cits. Nolēma turēt 
sarkanraibās govis, tāpat kā savā lai-
kā bija vecaimātei.  

Patstāvīgu saimniekošanu uzsāka 
1992. gadā . Savā laikā Ērgļos tika 
veidotas rindas tehnikas un inventāra 
iegādei. Pieteicās rindā uz traktoru. 
Atnāca četri traktori. Meita Baiba tad 
vēl mācījās Ērgļu vidusskolā 12. kla-
sē, apmeklēja zemnieku rīkotās sa-
pulces. Baiba jau vidusskolas laikā 

bija maksimāliste. Tad, kad tika dalīti 
traktori , aizgāja uz šo sapulci. Neva-
rēja mierīgi nosēdēt un noklausīties, 
bet cēlās kājās un izteica savu velmi 
un to pat motivēja.  Tā, pateicoties 
daudziem atbalstītājiem, tika pie sava 
traktora. Traktoru saņēma ļoti zīmīgā 
laikā – Puča dienā. Līdz tam visi dar-
bi tika veikti ar divjūgu.

Sovhozs pārdeva teles, nopirka 
vienu gaļas telīti Ķērpi ,vēlāk saskā-
rās ar apsēklošanas problēmām, bet 
ar viltību un gudrību izdevās apleci-
nāt ar kaimiņu bulli un tā katru reizi. 
Patreiz vēl ganāmpulkā ir viena Ķēr-
pes meita Ķepa, kurai jau ir 13 gadi. 
Ķepa sev  ir nopelnījusi mūža maizi, 
dzīvos tik ilgi, cik būs liktenis atvē-
lējis. Baiba jau smej: viņa mums nav 
kā lops, bet gan kā cilvēks, visu sa-
prot un klausa, ja pasaka – ejam –
viņa iet līdzi. Viss pārējais zīdītāj-
govju ganāmpulks izaudzēts tieši no 
Ķepas.

Slaucamo govju ganāmpulku saim-
nieces atražojušas un izaudzējušas no 
pašu gotiņām. Pašlaik ir 16 slauca-
mās gotiņas un 19 zīdītājgovju ga-
nāmpulks . Ir arī aitas.

Lauksaimniecībā izmantojamā ze-
me kopā ar nomas zemi 120 ha. Lop-
barību jāpiepērk klāt, jo ar šīm platī-
bām ir par maz. Saimniecībā ir 
pieņemti un tiek algoti 2 strādnieki. 
Lieli palīgi ir bērni un mazbērni.

Ir uzrakstīti un atbalstu saņēmuši 

“Pienenītes” rudens
Rudens pirmsskolas izglītības ie-

stādē “Pienenīte”  ienāca ar košām 
krāsām, bagātu izdomu un ļoti intere-
santu, radošu ziedu – dārzeņu izstā-
di.

Vecāki bija pacentušies ļoti nopiet-
ni. Kompozīcijas bija veidotas no de-
koratīvajiem ķirbīšiem,” jocīgajiem” 
burkāniem, gigantiskas sarkanās bie-
tes, kukurūzas un citām rudens vel-
tēm. Varējām apskatīt tārpiņus, lai-
vas, mājas, dažādus dzīvniekus, 
lellītes, ežus, kosmosa uzbūvi. Vislie-
lāko interesi gan no darbinieku puses, 
gan no bērnu un viņu vecāku puses 
izraisīja kompozīcija “ Rudens – kāzu 
laiks.” 

6. oktobrī bērnus laukā aicināja 
Gumijzābaciņš un lietusrūķi Piks un 
Paks. Bērni bija gatavojušies – visiem 
bija lietusmētelīši, gumijas zābaciņi 
un raibi lietussargi, kas uzplauka bēr-
nudārza pagalmā kā koši rudens zie-
di! Gumijzābaciņš un lietusrūķi aici-
nāja bērnus uz dažādām draiskām 
rotaļām – izbrist purva taku, šaut ar 
ūdenspistolēm mērķī, lasīt krāsainās 
ūdens piles , kas lielākajiem bērniem 
bija jāsašķiro pa krāsām, jāizskaita un 
jāpieliek atbilstošais cipars. Kā arī 
tika noskaidrots, kuri priekšmeti 

divi projekti uz ES atbalstu Lauku at-
tīstības programmā 2004.g.-2006.g. 
plānošanas periodam: „Daļēji naturā-
lo saimniecību pārstrukturizācija” un 
„Standartu sasniegšana”. Šogad ie-
sniegts projekts uz ES atbalsta pasā-
kumu „Lauku saimniecību moderni-
zācija” – šķūņa rekonstrukcija, kur 
būs novietne 20 slaucamām govīm ar 
slaukšanu piena vadā. Projekts saņē-
mis apstiprinājumu.

 Šogad saimniecība tika uzticēta 
jaunākajai meitai Baibai, mammas 
iesāktā turpinātājai. Baiba ir beigusi 
LLU Jelgavā, Pārtikas tehnologu fa-
kultāti, ieguvusi bakalauru ēdināšanā 
un viesnīcu servisā. Lai gan sapnis 
bija iet mācīties uz Veterinārijas fa-
kultāti veterinārmedicīnu, nobijās no 
ķīmijas. Bet iznāca tā, kā saka sakām-
vārds: No vilka bēgsi, lāča ķepās tik-
si. Ķīmijas bija tik daudz un dažādos 
veidos. 

Vienmēr esmu strādājusi mājās, 
palīdzējusi mammai. Baiba teic: ja uz 
cilvēka kādreiz skarbāk pasaku, ja 
nav izdarījis, kā vajag, tad uz lopiņu 
to nekad nedaru.

Baiba atzīst, ka ļoti liela nozīme ik-
dienā ir kaimiņiem, kas dzīvo apkār-
tnē. Jāsaka paldies! Man ar tiem ir 
paveicies – ļoti labi, atsaucīgi un iz-
palīdzīgi. Nekad nav atteikuši un pa-
teikuši nē. Vienmēr ir izpalīdzējuši. 

 Jautājot par sirdslietām, tie ir zirgi, 
arī dēlam Miķelim, kas mācās Rīgā 

12. klasē. Brīvajā laikā dēls ir liels 
palīgs saimniecībā. 

Ja Jumurdas muižā ir kāds sarīko-
jums vai kāzas, tad Daina ar lielu 
prieku jūdz savus zirgus droškā un 
brauc izvizināt.

Ja runā par zirgiem, tad par tiem ir 
atkal savs stāsts. Savā laikā tika at-
vesti divi ļoti novārdzināti un slimi 
zirgi: Puķīte un Undīne no slavenās 
zirgkopējas Bušmeistares. Daudzi at-
runāja , lai neņemot. Bet lielā mīlestī-
ba uz zirgiem darīja savu, abas ķēvī-
tes paglāba no bada nāves. Daina un 
Baiba ar savu apzinīgumu un neatlai-
dību pierādīja savu. Izārstēja un atko-
pa, pūles tika veltītas lielas, bet par to 
saņēma gandarījumu. Puķīti atdeva 
jātnieku sporta sekcijai, kur viņu ap-
mācīja. Vēlāk zirgs piedalījās sacen-
sībās un ieņēma labas vietas. Undīne 

palika savā saimniecībā un priecē vēl 
tagad.

Šīs sievietes var tikai apbrīnot. Vi-
ņas atrod laiku teātri uzspēlēt, atbal-
stīt kultūras sarīkojumus pagastā, iz-
lasīt labu grāmatu, interesēties par 
mākslas pasaulē notiekošo. Tā jau ir 
inteliģence, kura mājo visā lielajā 
Ķeizaru dzimtā.

Īsi un kodolīgi Ķeizaru saimnieces 
raksturo pagasta pārvaldes vadītāja 
Agita: „Apzinīgas, atbildīgas un stip-
ras sievietes. Sievietes ikdienā, sie-
vietes laukos, sievietes uzņēmējas. 
Tā ir liela drosme. Pilnas ar optimis-
mu, gaiši cilvēki, nav čīkstētājas. 
Šādi cilvēki laukos ir vērtība. Lai ve-
selība un izturība viņām!”

Diāna Suščenko,
Lauku attīstības speciāliste 

grimst ūdenī, kuri negrimst. Bērni 
ļoti veiksmīgi tika galā ar visiem uz-
devumiem, un ballīte varēja turpinā-
ties ar jautru mūziku un lietussargu 
dejām. Kad lietusrūķi Piks un Paks 
atvadījās , tie bija sagādājuši bērniem 
vēl pēdējo uzdevumu – orientēšanās 
spēli pa bērnudārza teritoriju, kur ga-
lapunktā katru grupiņu gaidīja pār-
steigums – sulīgs ābolu grozs!

 Evita Lielupe, metodiķe,

pēji vienojoties pie notāra), juridisko 
faktu konstatēšanu, aizgādnības nodi-
bināšanu mantojumam.

Šobrīd bāriņtiesas lietvedībā ir 17 
lietas par bērnu aprūpes un aizgādī-
bas tiesību atņemšanu vecākiem, 14 
aizbildnības lietas, 5 lietas par bērnu 
ievietošanu ārpusģimenes aprūpes 
iestādēs, 2 aizgādnības lietas (aizgād-
nība rīcībspējīgais pieaugušajai per-
sonai vai mantojumam), 1 audžuģi-
meņu lieta, 3 lietas par valsts sociālo 
pabalstu pāradresēšanu citai personai, 
6 lietas par nepilngadīgo bērnu man-
tas pārvaldību un 5 lietas par bērna 
nodošanu citas personas aprūpē vecā-
ku prombūtnes laikā.

Bāriņtiesa kā prasītājs piedalās tie-
sas procesos lietās par aizgādības tie-
sību atņemšanu vecākiem. Pēc tiesas 
ieskata piedalāmies lietās par saskars-
mes tiesību izmantošanas kārtības 
noteikšanu, viena vecāka atsevišķas 
aizgādības noteikšanu, paternitātes 
atzīšanu, adopcijas apstiprināšanu. 
Bāriņtiesai jāpiedalās arī krimināllie-
tu iztiesāšanas procesā, ja noziedzīgo 
nodarījumu izdarījusi pilngadīga per-
sona nepieskaitāmības stāvoklī un 
jāteic, ka mūsu nelielajam novadam 
šādu lietu īpatsvars, manuprāt, ir 
liels.

Domājot par pašiem neaizsargātā-
kajiem, par bērniem, lai vienmēr 
mums katram, kas esam blakus, tuvu-
mā, aizdomāties liek Laimdotas 
Vištartes teiktais: 

„Pasaki labu vārdu tam bērnam,
Kam šovakar sirsniņa sāp,
Jo varbūt kāds netīriem zābakiem
Viņa dvēselē kāpj.

Pasaki labu vārdu tam bērnam,
Nesaprasts, vientuļš kas skumst!
Samīļo, sasildi! Diena tik gara!
Sargeņģels vienmēr ar mums…”

Vineta Bagatska,
bāriņtiesas priekšsēdētāja 
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Sveiks, lasītāj! Ir pienācis astrono-
miskais rudens. Dienas kļūst aizvien 
īsākas, bet naktis stiepjas garumā, un, 
gaisa temperatūrai pazeminoties, nak-
tīs pie debesjuma arvien spožāk iemir-
dzas debess spīdekļi.

Skolēniem šis ir saspringts periods, 
jo nu jau mācību process ir uzņēmis 
pilnus apgriezienus un reizē tuvojas 
rudens brīvdienas, līdz kurām ir jāiz-
pilda paredzētie stundu plāni un jāuz-
raksta neskaitāmas ieskaites. Visi ār-
pusklases pulciņi turpina savu darbību 
un noteikti vēl arvien gaida iesaistīties 
gribētājus. Bet man šķiet, ka arī šis 
mācību gads paskries tikpat ātri kā visi 
iepriekšējie.

Nepilna mēneša laikā ir paveikts 
daudz – iesvētīta 10. klase, kuras sko-
lēni kļuva par pilntiesīgiem vidussko-
lēniem, notika jaunās skolēnu domes 
vēlēšanas, rudens kross pārbaudīja va-
saras laikā uzturēto fizisko formu, Mi-
ķeļdienas tirdziņš pulcēja dažnedažā-
dus pirktgribētājus, 12. klases skolēni 
uz vienu dienu kļuva par pilntiesīgiem 
skolotājiem, kamēr viņi devās pelnītā 
atpūtas braucienā uz Lietuvu, 10. klase 
devās ekskursijā uz Tartu, un 8. un 9. 
klase bija iemēģināt Karaostas cietu-
mu un apskatīt Liepāju. 

12. klase jau vairāk nekā mēnesi iz-
strādā savus biznesa plānus un veido 
vēl nebijušas mācību firmas, kuras 
piedāvās dažādus praktiskus izstrādā-
jumus (skaistumkopšanai, praktiskai 
pielietošanai un ikdienas un sava kop-
tēla atdzīvināšanai un paspilgtināša-
nai, arī vēderpriekiem). Mācību firmu 
prezentācija un tirdziņš notiks 25. no-
vembrī.     

Protams, ir brīži, it īpaši rudens 
tumšajā daļā, kad pārņem nogurums 
un bezspēcība, šķiet, ka laiks ir apstā-
jies, bet nepadodies šīm sajūtām, jo, 
līdzko tās ir pārvarētas, dzīve atgūst 
košās krāsas un laiks savu raito ritmu. 

Vislabākais ierocis cīņā ar noguru-
mu un vīrusiem ir nevis mākslīgi me-
dicīniskie preparāti, bet gan veselīgs 
dzīvesveids – došanās svaigā gaisā, 
pilnvērtīgs uzturs (šobrīd sabalansēti 
papildināts ar sezonālajām veltēm) un, 
protams, arī pozitīvs skatījums uz dzī-
vi un smaids, lai kā arī ietu. Jo pasmai-
dot kaut vai par sevi pašu, noteikti kļūs 
vieglāk. 

Iesaku pamēģināt citronu, medus, 
ingvera (labāk mazāk nekā par daudz) 
karsto dzērienu – satur daudz C vita-
mīna un izdzen nerātnos baciļus. 

Vēlu visiem saglabāt vasaras siltu-
mu sirdīs un prātos un neaizmirst pa-
smaidīt.   

Krista Kalniņa 

Īsziņas

Ērgļu vidusskolas 
2011./ 2012.m.g. skolēnu dome

7. oktobrī – Madonas reģionālā 
skolēnu spartakiāde rudens krosā

12. oktobrī – vecāku kopsapulce 
„Lai ikkatram skolā ir labi!”

14. oktobrī – Madonas reģionālā 
skolēnu spartakiāde futbolā A grupai

10. - 14. oktobris – akcija „Drau-
dzēsimies!”

21. oktobrī – Madonas reģionālā 
skolēnu spartakiāde volejbolā  A gru-
pai

skolēnu domes pasākums
24. - 28. oktobris – rudens brīvdie-

nas

Skolas prezidente – Andra Marija Rudzīte (9. kl.), viceprezidente – Karīna Pat-
kovska (12. kl.), protokoliste – Kristiāna Alksne (12. kl.), izglītības ministre – Mal-
vīne Madžule (10. kl.), bibliotēkas departaments – Agnija Vaska (10. kl.), sporta 
ministrs – Nauris Truksnis (9. kl.), kultūras ministres – Laine Vīgube (9. kl.) un 
Marta Vaska (8. kl.), prese un sabiedriskās attiecības – Beate Zlaugotne (9. kl.), 
saimniecības un finanšu ministre – Gerda Blaua (9. kl.), iekšlietu ministrs – Kris-
taps Kalve (9. kl.), bērnu lietu ministrs – Oskars Nikolajevs (8. kl.).

10. klases iesvētīšana vidusskolēnu kārtā
Iesvētības bija ļoti jautrs pasākums. Nevienā no iesvētību nedēļas dienām nebija 

garlaicīgi. Divpadsmitie bija labi padomājuši par aktivitātēm garajos starpbrīžos, 
un tēli, kādos bija jāiejūtas, bija izdomāti tādi, lai tiešām katrs varētu izpausties.

Ceturtdiena arī bija jauka. Izejot divpadsmito sagatavoto trasi, sargājot reņģīti, 
lai tā nepazūd, prātā bija doma – kas ir dabīgs, tas nav pretīgs. Tā teica arī paši 
divpadsmitie.                 Malvīne Madžule 10. 

Par nākamajiem laikiem domājot
22. septembris Madonas novada 

bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājiem 
dāvāja pēdējo skaisto vasaras dienu, jo 
jau 23. septembrī Latviju apgleznot uz-
sāka rudens.

„Gudrs cilvēks neskatās uz to vien, 
kas tagad ir, bet domā arī par nākama-
jiem laikiem” – ar šādiem R. Blaumaņa 
vārdiem mūs sagaidīja skolotājas Baiba 
Kaļva un Antra Grinberga. Tāpēc mēs 
šo dienu arī uzsākām, domājot par „nā-
kamajiem laikiem” izglītībā. 

Ērgļu vidusskolas direktore Inese 
Šaudiņa mūs iepazīstināja ar novitātēm 
skolā, pateicoties projektiem, pašvaldī-
bas atbalstam un, protams, skolotāju 
radošumam. Jauki izvērtās sarunāšanās 
ar Ērgļu patriotu un dabas pētnieku 
Māri Olti par vides izglītību.

 Kā Ērgļu pusē tek piena upes, uzzi-
nājām no viesmīlīgās un darbīgās Māra 
un Elgas Picku ģimenes z/s „Dāvelnī-
tis”. Kā optimistisks turpinājums bija 

mēbeļu darinātāja Viktora Ļebedeva 
darbnīcas apmeklējums, kur meistars 
apbūra ar savu skatījumu uz dzīvi un 
vērtībām, savu darba prasmi.

 Nedaudz „ieskatījušies” jaunajās 
„Braku” ekstrēmajās takās, devāmies 
praktiski darboties uz „Pakalniešiem” 
pie Ineses Mailītes. Ikkatrs varēja iejus-
ties lomā Meža mātes saimē un veikt 
daudzveidīgos dabas uzdevumus no-
kalnē pie Kaķīša ezera. Iepazinām dzīv-
nieku mājas koku dobumā, alā un pat 
pabijām zivs vēderā, kā arī papildinā-
jām savas zināšanas programmā „Ceļo-
jošais mežs”.

 Vasarīgie saules glāsti un aizlidojo-
šie zosu kāši bija kā šīs dienas – gleznas 
ietvars, kurā staroja Ērgļu cilvēku opti-
misms, patriotisms, darbīgums.

Paldies par jauko dienu!
Pateicīgo skolotāju vārdā

 Inese Elekse, 
Madonas 1. vidusskolas skolotāja

Iespējamā misija 2011
Šogad 12. klase, godprātīgi turpinot 

jau sen iesākto tradīciju, vienu dienu, 30. 
septembrī, kad vairums skolotāju devās 
pelnītā ekskursijā, iejutās skolotāju lomā 
un vadīja stundas pārējām vienpadsmit 
klasēm. 

Jau 29. septembra pēcpusdienā skolas 
vadība nodeva skolas atslēgas 12. klases 
skolēniem. Un šajā dienā trešās stundas 
laikā, kad skolotājus sveica 11. klases 
skolēni, divpadsmitie jau devās pirmo-
reiz vadīt mācību stundu. Bet no paša 
rīta skolotāji vidusskolas foajē tika sa-
gaidīti ar mūziku, lielu, skaistu apsvei-
kumu, laba vēlējumiem un ziediem.  

Lai padarītu vidusskolas skolēnu mā-
cību procesu jautrāku un interesantāku, 
5. – 12. klases stundu sarakstā tika ie-
viesti jauni (divpadsmitās klases piemek-
lēti) mācību priekšmetu nosaukumi – so-
cioloģija (sociālās zinības), peintingošana 
(vizuālā māksla), naturuloģija (dabas zi-
nības), filoloģija (latviešu valoda), fiz-
kultūra (sports), aritmētika (matemātika), 
English (angļu valoda), datormācība (in-
formātika), historoloģija (vēsture), rusifi-
kācija (krievu valoda), akizif (fizika), 
ātomoloģija (ķīmija), herboloģija (biolo-
ģija), orientoloģija (ģeogrāfija). 

Un katrs divpadsmitās klases skolēns 
atrada sev piemērotāko mācību priekš-
metu un skolotāju, skolas darbinieku, 
kura vietu ieņemt – direktore (Sintija 
Purviņa), matemātika (Elīna Svilpe, Lin-
da Bārbale), latviešu valoda (Dace Pē-
tersone), krievu valoda (Kristīne Ābelti-
ņa), angļu valoda (Ģirts Asmus), 
bioloģija (Linda Pētersone), informātika 
(Kristiāna Alksne), sociālās zinības 
(Linda Leitāne), vizuālā māksla (Zane 
Ļebedeva), ķīmija (Edgars Smeilis, 
Mārtiņš Jaunozoliņš), fizika (Alvis Sar-
kanābols), ģeogrāfija (Daina Saltuma), 
sports (Andžs Smeilis), vēsture (Kris-
taps Ābelītis, Krists Kudreņickis), dabas 

zinības (Santa Rūnika), 1. – 4. klases 
skolotājas (Gunda Lūse, Elīna Bugne, 
Sintija Šreibere, Kristīne Ikerte, Krista 
Kalniņa) skolas saimnieks (Uģis Feodo-
rovs), mācību pārzinis (Arvis Pobiar-
žens). Visus spilgtākos mirkļus iemūži-
nāja skolas fotogrāfe Karīna Patkovska 
(tieši viņa arī sastādīja jauno stundu plā-
nu).

„Nevar nepieminēt, ka Skolotāju die-
nā bija ļoti radošas ķīmijas stundas,” 
stāsta ķīmijas skolotājs Edgars Smeilis, 
„9. klase rakstīja pasaku, izmantojot ķī-
misko elementu simbolus no Meņdeļeje-
va tabulas par vārda pirmajiem burtiem, 
10. klase rakstīja dzejoli, izmantojot ķī-
misko elementu simbolus par vārda pir-
majiem burtiem, 8. klase zīmēja uz tāfe-
les ķīmijas eksperimentos izmantojamos 
traukus un rakstīja to nosaukumus.”

Skolēni atzina, ka stundas bijušas 
jautrākas nekā parasti, jo nebija jāapgūst 
jaunā viela ierastajos veidos un bija jau-
ni skolotāji. Vidusskolā notika piecas 
mācību stundas, bez garā starpbrīža, un 
mazajā skolā – četras, jo daļai bērnu bija 
jādodas uz mākslas un mūzikas skolu, 
kurā arī pēdējo kursu audzēkņi pasnie-
dza stundas jaunākajiem. 

 5. – 12. klases skolēniem bija ne tikai 
jāzīmē komiksi, apsveikumi un jāiegau-
mē jauni, interesanti fakti, bet arī jārak-
sta kontroldarbs latviešu valodā, aktīvi 
jāsporto un jāklausa jaunie skolotāji. 
Visi sekotāji paši vai ar konkrētā mācību 
priekšmeta skolotāja līdzdalību izveido-
ja stundu plānu.

1. – 4. klases skolēniem stundu sa-
raksts netika krasi izmainīts, bet katra 
skolotāja ar klases audzinātāju palīdzību 
un arī individuāli izstrādāja stundu plā-
nu.

Kopumā skolēni bija apmierināti ar 
šogad aizvadīto Skolotāju dienu.

Krista Kalniņa 12.
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Skolotāju dienas noskaņas Sausnējas pamatskolā
„Ņem visu, kā tas ir,
    un padari visu, kā tu gribi.” 
             /Rainis/
Katru gadu mūsu skolas saime gaida 

Skolotāju dienu, jo šie svētki ir skolas 
tradīcija. 30. septembrī skolā notika 
svinīgs pasākums, kurā godināja skolo-
tājus. Sirsnīgas dzejas rindas, skanīgas 
dziesmas un skaistas melodijas mūzi-
kas skolas bērnu izpildījumā – tā ir dā-
vana skolotājiem svētkos. Pedagogu 
vārdā paldies mūsu skolēniem! Paldies 
par skaistajiem rudens ziediem, dzies-
mām un apsveikumu mūsu ciemiņiem – 
Elitai Ūdrei un Zigmundam Bērzkal-
nam. Mūsu pateicība pagasta pārvaldes 
vadītājai Lienai Kārkliņai par labajiem 
vārdiem un skolotājiem pasniegtajiem 
ziediem. Paldies skolotājai Vitai Zari-
ņai par svētku scenārija veidošanu! Ar 
mīlestību darīts darbiņš. Paldies visiem 
jums!

Par labu tradīciju ir kļuvušas novada 
izglītības darbinieku ekskursijas, kuras 
organizē kolēģi no Ērgļu vidusskolas 
un uzaicina piedalīties arī mūsu skolo-
tājus. Pirms Skolotāju dienas divu die-
nu ekskursijā uz Lietuvu devās četri 
mūsu skolas darbinieki. Kaimiņu zemē 
apskatīts daudz skaistu vietu, iegūti pa-
tīkami iespaidi un bagātas emocijas.

Šis rudens ir īpašs – daba sargā zemi 
no salnām, pat oktobrī ļauj dārzā krāšņi 
ziedēt skaistajām dālijām, mārtiņrozēm, 
miķelītēm un citām puķēm.  Oktobra 
pirmajā nedēļā skolā varējām aplūkot 
visdažādāko rudens ziedu izstādi. Izstā-
des dalībnieki – skolas darbinieki, iero-
sinātāja – skolotāja Dace Dombrovska. 
Paldies visiem par krāsainajiem ziedu 
svētkiem! Paldies mūsu mazajiem 
pirmsskolas izglītības iestādes bērniem 
un viņu audzītēm par interesanto, izdo-
mas bagāto dārzeņu izstādi, kuru šogad 
pārstāvēja burkāni – jocīgi un neparasti, 
smieklīgi un dusmīgi. Visi ar sajūsmu 
skatījāmies un domās uzbūrām dažādas 
burkānu dzīves ainiņas.

Pirms Skolotāju dienas īpašu statusu 
iegūst 9.klases skolēni, uz vienu dienu 
kļūstot par skolotājiem. Šis pienākums 
ir pietiekoši nopietns un atbildīgs, pa-
šiem jātiek ar visu galā.  

Ielūkosimies mūsu devītās klases 
„skolotāju” pārdomās!

Ieva izvērtē savu darbu Skolotāju 
dienā:

„Šogad es pati sastādīju Skolotāju 
dienas stundu sarakstu. Skolotāju dienā 
mācīju matemātiku 5., 7. un 8. klasei. 
Pirms tam tikos ar matemātikas skolo-
tāju, un mēs visu pārrunājām. Iepriek-
šējā dienā visu, kas bija jāiemāca, mā-
jās izrēķināju. Uzdevumi man nešķita 
īpaši grūti. Piektdienas rītā, kad bija jā-

iet stundās, jutos diezgan satraukta. 1.
stunda bija ģeometrija 8.klasei. Skolēni 
rakstīja kontroldarbu, un es pati arī izla-
boju kontroldarbus. 7.klases skolēni 
bija diezgan paklausīgi, tikai man šķita, 
ka viņi nedaudz tēlo, ka nesaprot mācī-
bu vielu.  5.klase bija samērā  klusa un 
nerunīga, bet daži bērni bija runīgāki. 
Piektie labi uzvedās un pildīja uzdevu-
mus.  Kopumā varu teikt, ka skolēni 
bija paklausīgi. Šī svētku diena pagāja 
jauki.” 

Par darbu sākumskolas klasēs un ap-
sveikumu skolotājiem pastāsta Gunta:

„Es Skolotāju dienā pirmo reizi vadī-
ju stundas, mācīju mazākos skolēnus: 
1./3. klasi un 2./4. klasi. Man bija jāpa-
sniedz mūzikas stundas. Ar 1. – 3. kla-
sei nebija nekādu īpašu uzvedības prob-
lēmu, bet 4.klasē bija viens skolēns, 
kurš neklausīja. Es vērtējumus maza-
jiem neliku un piezīmes arī nevienam 
nerakstīju. Man 2. stunda bija brīva, un 
es varēju ienākt stundās pie saviem kla-
sesbiedriem. Paskatījos, kā veicas Zie-
dītei, Uldim un Ievai. Mēs tikām galā ar 
darbu. Es domāju, ka skolotāja darbs ir 
diezgan grūts, un es pati negribētu būt 
skolotāja.

Svinīgajā apsveikumā skolotājiem 
mēs dziedājām divas dziesmas un svei-
cām skolotājus ar ziediem un dažām 
dāvaniņām. Pasākumā bija arī daži cie-
miņi”  

Uldis savus secinājumus izklāsta īsi 
un konkrēti:

„Pavisam es novadīju 3 stundas: lat-
viešu valodu 5. un 6.klasei un literatūru 
7.klasei. Manā darbā problēmas bija ar 
6.klasi, pārējie mani klausīja. Es uzska-
tu, ka skolotāja darbs ir grūts.”

Jana dalās pārdomās par savu veiku-
mu un skolotāja profesiju:

„Es Skolotāju dienā pasniedzu vēstu-
res stundas. Stundu sarakstā man nebija 
pirmās stundas, un es nolēmu palīdzēt 

Uldim novadīt literatūru 5. un 6.klasei. 
Otrajā stundā bija jāiet uz 8.klasi. Viņi 
vēsturē pildīja diezgan nopietnu dar-
bu –  bija jāraksta kontroldarbs. Trešā 
stunda bija vēsture 6.klasei. Ar viņiem 
tiešām bija ļoti viegli. Skolēni bija pa-
klausīgi un mierīgi. Stundas bija vadīt 
samērā viegli. Es pirms tam domāju, ka 
būs daudz grūtāk. 

Manas domas: skolotājiem ir jābūt 
lielai pacietībai un jārada respekts bēr-
niem, lai viņi klausītu. Laikam visgrū-
tākais skolotāju darbs ir labot kontrol-
darbus.”

Savu veikumu skolotāja amatā izvēr-
tē Kārlis:

„Man Skolotāju dienā bija jānovada 
3 stundas. Angļu valoda 7. un 8.klasei 
un sports 1./3.klasei. Pirmā stunda bija 
angļu valoda 7.klasei. Es atprasīju vi-
ņiem vārdiņus un veicām arī citus uzde-
vumus. Diemžēl septītie negribēja mani 
klausīt. Otrā stunda bija sports 1./3. kla-
sei. Visi bērni sportoja un bija paklausī-
gi, izņemot vienu. Trešajā stundā es 
8.klasei angļu valodā uzdevu pildīt paša 
izveidoto darbu. Visi pildīja un uzvedās 
diezgan labi. 

Par skolotāju strādāt ir diezgan grūti, 
jāgatavojas stundām. Stundās ir jāno-
drošina kārtība. Būt skolotājam ir diez-
gan grūti.”

Tās ir 9.klases skolēnu pārdomas pēc 
Skolotāju dienas.

Laiks rit, mūsu prātus un sirdis saista 
citi notikumi. Skolas dzīvē nav divu 
vienādu dienu, viss attīstās, mainās. 
Esam bijuši ekskursijā uz Rīgu, apmek-
lējuši Saeimas namu, muzejus un no-
skatījušies teātra izrādi. Par šiem jauka-
jiem notikumiem pastāstīsim novada 
avīzes nākamajā numurā.

Lai visiem ir skaists, krāsains un la-
biem darbiem bagāts rudens! 

Materiālu sagatavoja skolotāja 
Elita Leiboma

Sākumskolas audzēkņu viedoklis 
par Skolotāju dienu

1. a klase (skolotāja Gunda Lūse)
„Man patika, ka mēs daudz nemācī-

jāmies, varējām spēlēties, bet bija jābūt 
klusiem. Gribējās, lai skolā ir mūsu īstā 
skolotāja.” (Samanta)

„Viss, kas bija, bija labs! Patika šajā 
dienā visu darīt kopā ar savām draudze-
nēm. Zvaniķis bija ļoti jautra meitene.” 
(Ieva)

„Man patika matemātika, bija jauki,  
patika darba lapa ar tārpiņiem, trijnie-
kiem. Patika, ka stundas beigās atvērās 
durvis un iedzindzināja zvans. Un an-
gļu valodā jaunu dziesmu iemācījāmies 
„Krāsas.” (Elīza)

„Man patika darba lapa un skolotāja, 
jo viņa bija jauka.” (Anna)

„Skolotāja mums ļāva noiet lejā un 
spēlēties.” (Jēkabs)

„Man patika angļu valoda, viss pati-
ka.” (Valts)

„Man patika mācīties.” (Mareks, 
Aleksis)

1. b klase (skolotāja Elīna Bugne)
Pirmajā b klasē visiem bija vienots 

viedoklis, ka „Skolotāju diena bija nor-
māla, kopumā viss patika, it īpaši skrai-
dīt ar lielākajiem bērniem!”

2. klase (skolotāja Sintija Šreibere)
Patika 
• ka nebija daudz skolēnu,
• taisīt apsveikumu, zīmēt, rēķināt, 

un ka skolotāja spēlēja klavieres,
• dziedāt, jaukā skolotāja, taisīt ap-

sveikumu, zīmēt,

• mācīties,
• ka palīdzēja skolotāja,
• ar skolotāju taisīt apsveikumu, mā-

cīties, dziedāt, 
• zīmēt un skolotāja,
• zīmēt un taisīt apsveikumu,
• ka skolotāja Sintija vada stundas, 

zīmēt, iet rotaļā.
Nepatika,
• ka klasē visu laiku bija troksnis, 
• ka skolotāja pacēla balsi uz nepa-

klausīgiem bērniem.
3. klase (skolotāja Kristīne Ikerte)
Arī trešās klases skolēni bija vienis-

prātis, ka Skolotāju diena „bija jauka, 
ļoti patika zīmēt un krāsot skolotājai 
domāto apsveikumu. Patika arī tas, ka 
pirmās stundas laikā visi kopā varēja 
klausīties mūziku, pēcāk muzicēt kopā 
ar skolotāju, un tas, ka klasē nebija tik 
stingri likumi, bija mazāk darāmo dar-
bu.”

4. klase (skolotāja Krista Kalniņa)
Matemātikā patika iet pie tāfeles, rē-

ķināt.
Angļu valodā patika dziedāt dzies-

mas, runāt un dziedāt angliski, un kus-
tēties.

Vizuālajā mākslā patika, ka bija jāzī-
mē uz lielas lapas.

Patika viss un tas, ka mēs starpbrīžos 
gājām ārā.

Skolēnu viedokļus apkopoja 
Krista Kalniņa 12.

Saulainā Skolotāju dienas ekskursija
Kā 30. septembra rītā priecājās 41 

Ērgļu novada izglītības iestāžu darbi-
nieks!!! Lietus nelīst, silts vējiņš, die-
nās gaitā pazūd tumšie mākoņi. Gaidā-
ma brīnišķīga pieredzes apmaiņas 
ekskursija. Šoreiz esam izvēlējušies 
Lietuvas Aukštaitijas pusi (viens no 
kaimiņvalsts kultūrvēsturiskajiem no-
vadiem), kurā atrodas arī kādreizējā 
Madonas rajona sadarbības partneri –  
Anikšķu rajons.

Esam nolēmuši izlūkot trīs jaunus in-
teresantus ekskursiju objektus, lai no-
vērtētu, cik piemēroti tie varētu būt arī 
skolēnu ekskursijām.

Viens no savdabīgākajiem muze-
jiem, kādu nācies apmeklēt, ir Lietuvas  
Etnokosmoloģijas muzejs – pasaulē 
pirmais un arī vienīgais tāds. Savdabī-
bu apliecina gan tā neparastais ēku plā-
nojums, gan arī ciešais folkloras, etno-
grāfisko materiālu un moderno 21. 
gadsimta Visuma pētniecisko ideju ap-
vienojums muzeja izstāžu zālēs.

Muzeja direktors un Padomes priekš-
sēdētājs  Gunārs Kakars (latvietis) pa-
skaidro, ka „Etnokosmoloģija ir topoša 
zinātne, kas atspoguļo cilvēka un cilvē-
ces saikni ar kosmisko pasauli un iz-
paužas tautas tradīcijās, rituālos, mate-
riālajā un mutvārdu mantojumā, 
zinātnē, tehnikā, literatūrā, filozofijā, 
reliģijā, futuroloģijā un zinātniskajā 

fantastikā. Tiek parādītas saiknes ar 
kosmisko pasauli, izpausmes dažādība 
cilvēku darbībā.

Etnokosmoloģija laikā ietver vēstu-
risko mantojumu, mūsdienu cilvēces 
darbības saikni ar kosmisko pasauli, 
pārdabiskā saprāta un ārpuszemes civi-
lizāciju problēmu.” 

Padomju laika patriotiskās audzinā-
šanas piemineklis – Grūtas parks, kuru 
apmeklētāji sauc arī par Stalinworld – 
Staļina pasauli, Ļeņinekļu brīvdabas 
parku, Ļeņinu „pansionātu”, padomju 
Disnejlendu. Atjautīgie lietuvieši 20 
hektāru dabas parkā vienuviet savākuši 
apmēram 90 padomju darbinieku pie-
minekļus. Savukārt baraku tipa ekspo-
zīciju ēkās aplūkojām sen aizmirstos 
padomju dzīves atribūtus un simbolus. 
Jautrību izraisa iespēja nofotografēties 
„pionieru formā”, nudien jūtamies kā 
skolēni ekskursijā.

Tomēr labprātāk viesojamies Druski-
ninku pilsētā, kura kļuvusi par lietuvie-
šu un ārzemnieku iecienītu kūrortpilsē-
tu. Tās nosaukums cēlies no vārda 
„druska” ( paskatieties veikalos uz Lie-
tuvā fasēto sāls paciņu nosaukumu). Par 
sāļo avotu dziednieciskajām īpašībām 
slava bija izplatījusies jau tālā senatnē, 
bet par ārstniecisku apvidu ar likumu 
Druskininki tika atzīti 1794. gadā, kad 
te atpūsties sāka poļu, lietuviešu un 

krievu augstmaņi, kā arī karaļi un cari. 
Bet visjaunākais objekts ir akvaparks, 
kurš pašlaik tiek uzskatīts par lielāko un 
ūdens atrakciju skaita ziņā bagātāko 
Austrumeiropā. Mums vislielāko prie-
ku sagādāja baseini, masāžas ūdenskri-
tumi un 20 dažādu veidu pirtis.

Paldies par skaistajiem iespaidiem 
Ērgļu novada domei, kā arī 12. klases 
skolēniem, kuri piektdien vadīja stun-
das!

Indra Rone

Aizraujošie iespaidi Tartu

6. oktobrī es kopā ar daudziem Ērgļu 
vidusskolas skolēniem devos ekskursi-
jā uz Tartu, lai apskatītu un iepazītu tu-
vāk šo studentu un skolēnu pilsētu.

Tartu ir otra lielākā pilsēta Igaunijā, 
un no tajā dzīvojošajiem cilvēkiem ap-
tuveni 50% ir studenti, skolēni un bēr-
nudārza vecuma bērni, kas liecina par 
to, ka Tartu ir jauniešu pilsēta.

Vispirms mūsu galamērķis bija AH-
HAA zinātnes un tehnoloģiju centrs, 
kur varēja apskatīt, kā darbojas fizikas 
likumi, un pamēģināt dažādas intere-
santas ierīces,  piemēram, velosipēdu, 
kurš bija piestiprināts pie virves diez-
gan lielā augstumā un kura zemais sma-
guma centrs nodrošināja to, ka no tā 
nevarēja nokrist. Arī spoguļu istaba bija 
ļoti interesanta un pierādīja to, ka cilvē-
ka redze var maldināt, jo daudzie spo-
guļi radīja ilūziju, ka izeja ir tepat, bet 
tās tur nebija.

Manuprāt, vislabākais AHHAA cen-
trā bija planetārijs, jo man patika tas, kā 
varēja iepazīt mūsu Saules sistēmas uz-
būvi un izprast Zemes nozīmību tajā. 
Tas man lika aizdomāties par kosmosa 
plašumiem un to, ka mēs katrs esam 
maza daļiņa no Visuma.

Vēlāk devāmies apskatīt Tartu vec-

pilsētu. Mēs sākām pilsētas apskati no 
skulptūras, kura ataino to, kā divi jau-
nieši skūpstās un jaunais puisis tur lie-
tussargu kā simbolu tam, ka Tartu ir 
mūžīga pavasara un jaunības pilsēta. 
Tartu bija ļoti skaisti, jo zelta rudens to 
izgreznoja vēl daiļāku, un krītošās lapas 
viegli lidinājās virs mūsu galvām. Gide 
stāstīja, ka arī latviešiem ir bijusi liela 
nozīme Tartu universitātes dibināšanā, 
jo, kad bija jāliek simboliskais pamat-
akmens, no studentu vidus nejauši izvē-
lējās vienu cilvēku, kas to darīs, un tas 
bija latvietis. Šeit skolojušies daudzi 
jaunlatvieši, kuri līdz Tartu ceļu veikuši 
kājām, lai iegūtu ļoti labu izglītību un 
pilnveidotos, jo šī universitāte ir vecākā 
Baltijā.

Kopumā ņemot, es šo ekskursiju iz-
baudīju un mani pārņēma gandarījuma 
sajūta, jo ieguvu jaunas zināšanas par 
Tartu vēsturi un attīstību.

 Marta Suveizda 10. 
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Miķeļdienas tirdziņš
29. septembrī, dienā, kad vārdadie-

nu svin Miķelis, pamatskolas telpās tika 
organizēts ikgadējais rudens tirdziņš. 

Tajā pārdevēju lomās iejutās lielākā 
daļa 1. – 4. klases skolēnu, kuri pārdeva 
pašu kopā ar vecākiem darinātos labu-
mus. Pircēji varēja iegādāties – dažādus 
konditorejas izstrādājumus (vafeles ar 
dažādiem pildījumiem un garnējumiem, 
plātsmaizes, ābolu pīrāgus, biezpien-
maizes, speķa pīrādziņus, bulciņas, pi-
kantās maizītes, šerbertu u.c.), ābolu 
sulu un dzērienu, no rudens un vasaras 
sniegtajām veltēm gatavotus ievārīju-
mus, rudens avenes. Un arī dažādus 
praktiski pielietojamus darinājumus – 
aksesuārus (krelles, auskarus, aproces, 
matu stīpiņas un matu gumijas ar deko-
ratīviem ziediem) u.c. 

Pārsvarā viss bija pašu mājās gata-

vots. Daudzu ēdienu gatavošanā kā vie-
na no pamata sastāvdaļām tika izman-
toti rudens āboli un citi vitamīniem 
bagāti augļi un dārzeņi.  

Šogad sanākušos pārsteidza draudzī-
gās cenas un plašais piedāvājums. Ceru, 
ka ikkatrs mazais ieguva jaunu, vērtīgu 
pieredzi. Bet, redzot lielo apmeklētību, 
noteikti var secināt, ka prieku guva 
visi.  

Krista Kalniņa 12.
Mūsu mazais pārgājiens

Piedaloties Zemkopības ministrijas 
rīkotajā konkursā „Mūsu mazais pārgā-
jiens”, 6. klase kopā ar audzinātāju Olgu 
Elksni devās pārgājienā uz Ērgļu mež-
niecību, tikās ar mežsargu Zinti Āboli-
ņu-Ābolu un aktīvi piedalījās Ineses 
Mailītes vadītājā meža stundā.

Izzinošā tikšanās un pārgājiens
Bija jauki satikties ar mežsargu Zinti 

Āboliņu-Ābolu. Viņš pastāstīja par 
meža devumu Ērgļiem, par dažādiem 
kokiem. Bija interesanti uzzināt, kur iz-
manto egli, priedi un citus kokus. Izrā-
dās, ka skujkoki guļbūvē stāv ilgāk nekā 
lapu koki. Egle tik ātri nesapūst. Uzzi-
nāju, ka vairāk ir jauktu koku mežu. 
(Niks Grīnbergs)

Uzzināju, kā pareizi ir jākopj mežs, ir 
jāzina, kā skaldīt malku. Svarīgi zināt, 
cik gados var cirst egli, priedi, ozolu un 
citus kokus. Mums iemācīja, kā jāmēra 
koku gadi. Aicināja atcerēties, ka jākopj 
sava apkārtne. Katrs žagariņš, ko esi no-
lauzis, ir dabas radīts. Labāk nenolauz, 
un tā tu palīdzēsi dabai. Mežā redzētie 
dabas skati bija skaisti. Tie tika arī foto-
grafēti. Pat sarkanu balonu ieraudzījām, 
kas bija lidinājies pa gaisu kā taurenis 
un ieķēries kokos. (Kristiāna Krista 
Kļaviņa)

Ērgļos daudzas ēkas ir celtas no pa-
gasta kokiem, piemēram, estrāde. Pa-
gastam ir ap 100 ha zemes. Vislabāk 
Latvijā aug jauktu koku meži. Visvairāk 
skābekli ražo jaunaudzes. Kokus no 
Latvijas transportē uz citām valstīm, 
piemēram, Ukrainu. Ērgļu pusē visvai-
rāk pieprasīta ir apse. Man patika šī sa-
runa. (Emīls Purviņš)

Ir jāzina, kad var cirst kokus. Apsi var 
cirst no 41 gada vecuma, bet ozolus no 
101 gada vecuma. Kailcirtē ir jāatstāj 5 
koki uz 1 ha. Mani izbrīnīja tas, ka starp 
Katrīnu un Ērgļiem ir izcirsti 40 ha 
meža. Skābekli vairāk ražo jaunie koki, 
bet vecie koki mazāk. (Lauma Kodola)

Ērgļu mežos ir manīti dažādi dzīvnie-
ki. Lūsis pamanīts pie SIA „MG Koks”. 
Lācis redzēts pie Ērgļu pagasta un Ma-
zozolu pagasta robežas. No visām pu-
sēm Ērgļu novadu apņem meži. (Arvis 
Zeibots)

Bija skumji klausīties, ka ar nākamo 
gadu vairs nebūs mežsargu. Būs it kā 
apvienotais mežsargs. Tas man visvai-
rāk iespiedās atmiņā. Mēs paši bijām 
sagatavojuši labus jautājumus, tāpēc at-
stājām pietiekami labu iespaidu uz mež-
sargu. Uz mūsu jautājumiem tika snieg-
tas paplašinātas atbildes. (Elīna Kanča)

Ir nopietni jādomā par meža kopšanu. 
Ērgļu pagastam mežs dod kokmateriā-
lus, lai gatavotu mēbeles un apsildītu 
mājas. Man bija pārsteigums uzzināt, ka 
egli drīkst cirst no 81 gada vecuma. 
Mežu kopj, izcērtot krūmus, kas traucē 
koka augšanai. Iespējams, ka Ērgļos 
vairs nebūs mežniecības. Tās centrs būs 
Madonā. Katrā pagastā pašreiz ir mežzi-
nis. Latvijas meži daudz tiek izcirsti. 
Vispieprasītākie ir ozoli. No ozola taisa 
parketu un mēbeles. Visātrāk aug alks-
nis un apse. Visdārgākie koki ir bērzs, 

osis, ozols. Kad gājām uz mājām, vienu 
brīdi bija sajūta, ka netiksim laukā no 
meža. Pa brīdim uzlija lietutiņš. Tās bija 
neaprakstāmas sajūtas kaut kur pamal-
dīties. Par laimi, nonācām galā bez bē-
dām un skrambām. (Sabīne Solovjeva)

Man patika tas, ko stāstīja mežsargs, 
bet vislielākais pārsteigums bija tas, ka 
mēs atradām, ejot uz Ērgļu pusi, lielas, 
dzeltenas gailenes. Daži bērni iegāja 
dziļāk mežā, un tur gaileņu bija vēl vai-
rāk. Atradām arī dižās bekas. Kopā sala-
sījām 5,5 kg sēņu. Tajā pašā dienā uz 
klases vakaru skolotāja bija pagatavoju-
si sēņu mērcīti ar kartupelīšiem. Šī die-
na bija izdevusies. (Kristiāna Purviņa)

Krāsainā meža stunda
Meža stundā mūsu klasē bija Inese 

Mailīte. Stundai bija 4 daļas: putni, 
koki, zvēri un kukaiņi. Katram skolē-
nam iedeva kādu putnu. Par to bija jāpa-
stāsta. Man bija iedots meža strazds. Tas 
bija melns. No koka izgatavotās lietas 
bija karotes, knaģi, cirvis, kalendārs un 
nazīši. Mūsu grupai bija kļavas koks. 
Mums bija jāsameklē tautasdziesmas 
par šo koku. Redzēju dažādas ādas: lap-
sas, ūdra, bebra un seska. Pat kukaiņi 
bija atvesti. Izvēlējāmies kādu un pa-
stāstījām. Izvēlējos priežu sfingsu. Stun-
da bija krāšņa. (Emīls Purviņš)

Saspiežot rotaļu putnus, atskanēja či-
vināšana. Lielākā daļa skolēnu putnus 
nepazina. Izdalīja arī koka zariņus, pēc 
kuriem koki bija jānosauc. Labi bija tas, 
ka par to, ko mēs nezinājām, mums pa-
stāstīja. Žēl, ka nepietika laika pastāstīt 
par visu, kas bija ieplānots. Es dzirdēju 
tādas lietas, kuras jau zināju, bet vairāk 
tādas, kuras nezināju. (Monta Kurzem-
niece)

Man nebija interesanti, jo es jau visu 
vasaru skraidu pa mežu un visu zinu. 
Pazīstu kokus, jo kopā ar tēti strādāju 
mežā. Es zāģēju un lasu zarus. Es arī sē-
ņoju un zinu sēnes, kuras ir ēdamas. 
(Aivars Možanskis)

Stunda pagāja neticami ātri, kā ar vēja 
spārniem. Vai zini, ka skujas nenosalst 
pat ziemā? Egles gadus var zināt pēc 
zaru daudzuma. Pārsteigums bija uz ak-

meņiem uzzīmēti kukaiņi. Bija kalen-
dārs ar tādām kā koka adatām. Lapsas 
āda bija pasakaini oranža. Vēlos šo 
stundu vēlreiz. (Jana Krūmiņa)

Es iepazinu putnus, par kuriem nebiju 
dzirdējusi. No kokiem manai grupai bija 
jāstāsta par osi. Stāstījām visu, ko zinā-
jām. Mūsu stāstījums tika papildināts. 
(Alise Andriksone)

Varēja uzzināt par putniem un klausī-
ties, kā viņi dzied. Mani tas ļoti ieintere-
sēja. Man patika, ka iedeva koka zaru 
un lietas, kas bija saistītas ar dažādiem 
kokiem. Noteicām, kā sauc koku. No 
dzīvnieku ādām man patika lapsas āda. 
(Loreta Šmite)

Aizraujoša tikšanās. Sākumā bija 
šoks, ka stundā ieradās viesis. Patika 
jautājumi par putniem. Putni izdvesa 
skaņas. Priecēja dzīvnieku ādas, akmeņi 
ar krāšņajiem zīmējumiem. Es izvēlējos 
akmeni ar tauriņu. Stunda bija tik krāšņa 
kā pats akmens. Ādas likās tik īstas, ka 
brīžiem metās zosāda uz rokām, jo dzīv-
nieki taču nogalināti. Bet ādas bija tik 
mīkstas, ka drūmās domas pagaisa. (Elī-
na Kanča)

Stunda patīkama, jo daudz ko varēja 
pētīt. Mūsu grupa pētīja melnalkšņus. 
Interesanti stāstīja tie, kuri apskatīja 
priekšmetus, kuri bija veidoti no egles. 
Bija arī aizkustinošs stāsts par Ineses 
matiem. Ja man tā būtu, es nezinu, ko 
darītu. (Anete Podjava)

Manai grupai bija jāstāsta par bezde-
līgu, bērzu, kāpuru. Brīnišķīga stunda, 
man ļoti patika. Saku paldies audzinātā-
jai, ka viņa uzaicināja Inesi Mailīti un 
paldies Inesei Mailītei, ka viņa pie 
mums atnāca. (Klinta Zeiferte)

Stundā bija pārsteigums, jo mums 
bija jāsēž gar malu. Inese Mailīte jau 
kaut kur bija redzēta, un viņa mani pār-
steidza, jo stāstīja gan zināmas, gan ne-
zināmas lietas. Mēs daudz ko uzminē-
jām, bet daudz ko mums arī smalki 
pastāstīja. No sākuma sabijos, bet bija 
interesanti. Mēs arī diezgan labi visu iz-
pildījām. (Ivita Cvetkova)

 6. klase

Pieskāriens Anglijai
Pagājušajā mācību gadā, apgūstot 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijas piedāvāto programmu „Pe-
dagoģiskā palīdzība izglītojamajiem ar 
speciālajām vajadzībām”, nevarējām 
iedomāties, ka nokļūsim Bedfordas pil-
sētā un vērosim, kā mācību un audzinā-
šanas darbs norit Anglijas skolās. Par 
to, ka 5 Ērgļu vidusskolas pedagoģēm 
(Inesei Šaudiņai, Sandrai Stankevičai, 
Sandrai Konovalovai, Maigai Pickai, 
Mārītei Breikšai) bija iespēja piedalī-
ties seminārā „Atbalsts skolēniem ar 
īpašām vajadzībām Biddenhamas vi-
dusskolā un Keimstonas sākumskolā” 
mūsu vislielākā pateicība Keith Roth, 
kura bija šīs iniciatīvas autore un kopā 
ar saviem angļu draugiem sagādāja ne-
aizmirstamus pārdzīvojumu un piedzī-
vojumu mirkļus.

Tā kā pirmās divas dienas pavadījām 
Londonā, tad Apvienotās Karalistes 
galvaspilsētas ievērojamākās vietas 
mums izrādīja Inese Šaudiņa, kura lie-
liski orientējās daudzajās metro līnijās 
un unikālajos pilsētas kultūrvēsturiska-
jos objektos.

Kad atgriezos mājās, pirmā grāmata, 
ko atvēru, bija V. Vulfas „Deloveja kun-
dze”, jo tur minētais Bigbens, Vest-
minstera, Pikadilī iela, Bekingemas pils 
un daudzas citas vietas, savām acīm re-
dzētas, nu ieguva īpašu nozīmību.

Londona, Eiropas 3. lielākā pilsēta, 
ceļotāju pieņem un pārsteidz uzreiz. 
Viktorijas laika (19.gs.) vēstuļu kastes, 
iepriekš jau filmās par misteru Bīnu 
skatītas, sarkanās telefona kabīnes, tra-
dicionālie divstāvīgie autobusi, daudzo 
tautību kokteilis ielās, brūnganie toņi 
ēku fasādēs un jumtos...

Mūsu apmešanās vieta netālu no 
Haidparka Kensingtonas pils (tā pare-
dzēta kā dzīvesvieta prinča Viljama ģi-
menei) tuvumā Daugavas Vanagu viesu 
namā ir latviska saliņa Londonas cen-
trā, te dzirdama latviešu valoda, uz gal-
da avīze „AngloBalticNews” latviešu 
valodā un tradicionālās angļu brokastis. 
Te uzzinām Latvijas vēstniecības adresi 
un 17. septembrī varam nobalsot 11. 
Saeimas vēlēšanās.

Varenais, 106 m augstais Bigbens pie 
gotiskās, šķietami senlaicīgās Parla-
menta ēkas, tuvumā ieraudzīts, šokē ar 
savu augstumu, un, kad zināms, ka 14 
tonnu smagais zvans, tornī uzkarināts 
1858. gadā un kopš tā laika iezvana kat-
ru stundu, bet četri mazākie iezvana 
stundas ceturkšņus, tad jūties kā lieci-
nieks kādai nepārtrauktai, nemainīgai 
kārtībai.

Slavenākais viduslaiku arhitektūras 
piemineklis nenoliedzami ir Vest-
minsteras abatija, kur jau daudzus gad-
simtus (kopš 1066. gada) notiek Angli-
jas karaļu un karalieņu kronēšana un 
citi nozīmīgi karaliskās dzīves notiku-
mi. Pēdējā kronēšana bija 1953. gadā, 
kad kronēšanas krēslā sēdēja pašreizējā 

karaliene Elizabete II. Daudzās skulp-
tūras, bareljefi, kapa pieminekļi kape-
lās, dzejnieku stūrītis, kora vieta, klos-
tera pagalms ar galeriju – tas viss veido 
slavenāko no Londonas katedrālēm.

Viens no veidiem, kā iepazīt pilsētu –
brauciens ar kuģīti pa Temzu. Šī upe, 
kas līdz 20. gs. 50. gadiem kalpoja kā 
valsts galvenais tirdzniecības ceļš, plūst 
garām daudzām vēsturiskām vietām, 
piemēram, Šekspīra laika atjaunotajam 
Globe teātrim, karaļu pilīm, parkiem, 
leģendāriem tiltiem. Izkāpjam pie Tau-
era tilta, lai paskatītos uz Londonas Tau-
eru, kura 900 gadus ilgā vēsture bijusi 
baismu pilna, jo drēgnajos mūros turēti 
monarhu politiskie pretinieki. Tagad te 
tiek glabātas kroņa dārglietas, ieroči, 
bruņutērpi – viss, kas liecina par karalis-
ko bagātību un varu. Ir leģenda, ka Tau-
erā mītot 7 kraukļi. Ja kraukļi pametīšot 
Londonas Taueru, tad tiks gāzta Lielbri-
tānijas karaļu vara. Bet... īstenībā krauk-
ļi paliekot tāpēc, ka nespēj lidot, jo viens 
spārns viņiem apgriezts.

Nacionālā galerija – viens no Londo-
nas lepnumiem – apmeklējams bez 
maksas. Tā radusies 19. gs., kad karalis 
Džordžs IV 1824. gadā pierunāja valdī-
bu nopirkt 38 mākslas darbus. Tagad 
kolekcijā ir vairāk nekā 2300 gleznas, 
kas radītas, sākot no 13. gs. līdz 19.gs., 
mēs izvēlamies tās zāles un tos autorus, 
kuru darbu reprodukcijas, grāmatās re-
dzētas, nu varam skatīt kā oriģinālus.

Trafalgaras laukums ar 50 m augsto 
admirāļa Nelsona pieminekli celts par 
godu Lielbritānijas flotes komandierim, 
kura vadībā 1805. gadā Trafalgaras 
kaujā  tika uzvarēta Napoleona flote.

Bekingemas pils, karalienes Elizabe-
tes II rezidence, kur karaļnama locekļi 
gan dzīvo, gan veic oficiālos pienāku-
mus, liecina par angļu bagāto tradīciju 
un ceremoniju mantojumu. Noskatā-
mies svinīgo sardzes maiņas ceremoni-
ju, kad, skanot militārai mūzikai, īsām 
pavēlēm, jaunā sardze – karaliskie 
gvardi – ieņem vecās sardzes posteni. 
Tradīcija, apmēram 40 minūšu gara, 
garlaiko, bet apzināmies tās vēsturisko 
nozīmību.

135 m augsto Panorāmas ratu, tā 
saukto Londonas „aci”, vērojam no tā-
lienes. Celts 2000. gadā kā daļa no Lon-
donas Millenium svinību atribūtiem ar 
32 stikla kabīnēm, kurās var uzturēties 
25 cilvēki. Panorāmas rats ļauj ceļot 30 
minūtes, bet liekas, ka tas nemaz ne-
griežas, tik lēna ir tā kustība.

Dobjās Bigbena skaņas ir izzvanīju-
šas mūsu Londonas laiku un saprotam, 
ka 7 miljonu iedzīvotāju lielajai pilsētai 
esam tikai pieskārušās, esam tikai maz-
liet tajā ielūkojušās.

Par Bedfordas skolās redzēto un an-
gļu izglītības sistēmā saprasto – turpi-
nājums nākamajā avīzes numurā no-
vembrī.

Mārīte Breikša

Rudens krosa rezultāti 2. – 3. klase 
Zēni
1. Ilgvars Ratnieks
2. Mareks Dinga
3. Vits Ādams Olte
Meitenes
1. Marta Simona  Štila
2. Ieva Radzvilača
3. Sanda Leimane

4. – 5. klase 
Zēni
1. Ralfs Vasels
2. Emīls Jānis Lapsa
3. Sergejs Jegorskis
Meitenes
1. Lilita Saulīte
2. Elīza Hermane
3. Madara Salnīte

6. – 7. klase
Zēni
1. A. Možanskis
2. E. Purviņš
3. K. Kalniņš
Meitenes
1. L. Kodola
2. E. Kanča
3. M. Purviņa

8. – 9. klase
Zēni
1. N. Truksnis
2. K. Kalve
3. K. Kallnings
Meitenes
1. S. Kanķele
2. A. Guzika
3. L. Vīgube

10. – 12. klase
Zēni
1. U. Feodorovs
2. R. Grīnbergs
3. E. Ronis
Meitenes
1. E. Svilpe
2. D. Pētersone
3. D. Saltuma 
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Kā es mācījos lasīt
(stāsta 4. klase)

Grāmatu autori – 
Ērgļu vidusskolas absolventi

Jānis Polis

Laines Vīgubes zīm.

Kultūrvēsturnieks, skolotājs, muzeju 
darbinieks, literāts Jānis Polis ir Ērgļu 
vidusskolas 1974. gada absolvents, 21. 
izlaidums.

Jānis Polis dzimis Vecpiebalgā, Inešu 
pagasta „Tožiņos”, mācījies Cēsu rajo-
na Kaudzīšu pamatskolā, kur jau pirma-
jā klasē radusies interese par vēsturi, 
izlasot Latvijas brīvvalsts gados izdoto 
vēstures mācību kursu. Līdzīga aizrau-
tība modusies arī par literatūru.

Vidusskolas gadi aizritēja Ērgļos, 
1978. gadā tika absolvēta Latvijas 
Valsts Fiziskās kultūras institūta Peda-
goģiskā fakultāte (tagad – Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija). Jānis 
Polis 14 gadus bijis skolotājs un trene-
ris, arī direktora vietnieks Kaudzīšu pa-
matskolā. Vienlaikus viņš ir arī vieglat-
lētikas treneris Cēsu bērnu un jaunatnes 
sporta skolā. 2001. gadā LU Pedagoģi-
jas un psiholoģijas fakultātē iegūts ma-
ģistra grāds pedagoģijā.

Pirmie Jāņa Poļa dzejas mēģinājumi 
publicēti žurnālā „Zīlīte” 1963. gadā. 
Cēsu rajona avīzē „Padomju Druva” 
pirmais dzejolis „Divvientulība” no-
drukāts 1979. gada 1. janvārī. Dzeju 
pamazām nomainīja kultūrvēsturiski 
raksti, kas publicēti Cēsu rajona presē, 
žurnālā „Karogs”, laikrakstos „Padom-
ju Jaunatne”, „Skolotāju Avīze”, „Lite-
ratūras Avīze”. Kopš 1985. gada rakstu 
tēmas saistītas ar Piebalgas kultūrvēstu-
ri.

„Man ir dziļas un stipras saknes šajā 
novadā. Tas ir Cimdiņu dzimtas zars, 
vismaz 350 gadu izpētīta vēsture. Visi 
mani senči ir dzimuši un dzīvojuši šeit, 
dažu kilometru rādiusā, visi četri mani 
vecvecāki, trīs no tiem – Kaudzīšu au-
dzēkņi. Mātes senči nāk no brīvzemnie-
kiem Oltēm. Viens no viņiem 1862. 
gadā rakstīja slaveno sūdzību Alek-
sandram II uz Pēterburgu. Tos latvieša 
brīvzemnieka gēnus es sevī joprojām 
sajūtu,” tā Jānis Polis „Lauku Avīzē” 
2001. gadā.

No 1992. līdz 2003. gadam Jānis Po-
lis ir brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja 
„Kalna Kaibēni” direktors, veicis šī 

muzeja atjaunošanu. Šai laikā ir triju 
monogrāfiju – „Teātra gājums Vecpie-
balgā” (1995), „Vecpiebalgas skola” 
(1996) un „Pie tēvu zemes dārgās” 
(1999) autors, vairāku novadam un tā 
ļaudīm veltītu kopkrājumu līdzautors 
un redaktors.

„Vēsture un literatūra ir bijušas ma-
nas intelektuālās mīlestības jau kopš 
ļoti agras bērnības. Mazpamazām sa-
pratu, ka mans īstais aicinājums ir kul-
tūrvēsture,” atzīst Jānis Polis.

Par novada kultūrvēstures pētīju-
miem saņemta Kultūras fonda Spīdolas 
stipendija 1992. gadā.

Jānis Polis ir galvenais redaktors un 
līdzautors grāmatām „Man vārds ir uz 
mēles” (1997) un „Cēsu grāmata”, tul-
kota angliski „Story of Cesis” (1999); 
līdzautors izdevumiem „Cēsis atvērtas 
Jums” / „Cesis open to you” (1997) un 
„Iepazīsti Cēsu novadu”, (2001). No 
1989. gada līdz 2001. gadam izdevis 
vairākus bukletus par Piebalgas novadu 
un rakstnieku Matīsu Kaudzīti. Kopš 
1997. gada ir kultūras biedrības „Har-
monija” galvenais redaktors. Sastādījis 
M. Birzes stāstu izlasi „Ar jokiem joki 
mazi” (2001), M. Mincenberga, G. Ka-
naviņas, Dz. Inkinas-Paegles, I. Trezu-
nes, A. Putenes dzejoļu krājumus. 2002. 

gadā rediģējis „Vidusvidzemnieku bio-
grāfisko vārdnīcu”. 

2003. gadā Jānis Polis atstāj Piebal-
gu un nodibina grāmatniecības firmu 
„Selja”. Pirmais izdotais darbs – Vec-
piebalgas rakstnieces Ingunas Baueres 
romāns „Pieskāriens tumsā”.

„Esmu viena uzņēmuma vadītājs. 
Pats sev kungs, pats kalps. Un nedaru 
neko, kas būtu pretrunā ar manu pārlie-
cību,” saka Jānis Polis.  

Pašreiz viņš dzīvo Alūksnes apkārtnē 
Alsviķu pagastā lauku mājās „Senpils”, 
kura atrodas Spidzenieku pilskalna te-
rasē. Māju pagājušā gadsimta 60. gados 
uz savas senču zemes uzbūvējis sievas-
tēvs gleznotājs Jānis Selga. Reizēm 
mājas pagalmā tiek rīkotas J. Selgas 
gleznu izstādes, septembrī pagalmu 
pieskandinājušas dzejas rindas, bet ta-
gad izkoptas un iekārtotas arī dabas ta-
kas, lai cilvēki uzzina par skaisto un 
seno vietu.

„Katra grāmata ir sava veida piemi-
neklis. Tā stāsta par konkrētu laikmetu: 
atgādina, aktualizē un iedvesmo. Tā 
rāda ceļu uz nākotni,” šos vārdus Jānis 
Polis ierakstījis grāmatas „Pie tēvu ze-
mes dārgās” ievadā.

 Līga Bērce,
Cēsu bērnu bibliotēkas bibliotekāre

Reiz, kad es vēl mācījos bērnudārzā, 
mans tētis vienā dienā brauca uz Mado-
nu. Viņš man atveda lielu grāmatu. Tās 
nosaukums bija „Gads lauku sētā”. 
Grāmatā bija drukātie burti. Līdz tam 
lasīju pa zilbēm, bet nākamajā dienā jau 
sāku lasīt visu vārdu.

 Daila Bāņukalne
Es mācījos pie omes burtot zilbes. 

Viņa man prasīja, kas tā par zilbi. Pir-
majā klasē es biju labākā lasītāja, lasīju 
daudzas grāmatas.

 Gunita Rasa
Man mamma bija nopirkusi grāmatu 

par trusi. Es to centos izlasīt. Es tik ilgi 
lasīju, kamēr zināju grāmatu no galvas. 
Tad mamma man nopirka mazliet grū-
tāku grāmatu. Ar to gāja pavisam grūti, 
bet lasīt es iemācījos, kad man bija 6 
gadi.

 Jānis Serovs
Kad sākas pirmā stunda, skolotāja la-

sīja grāmatu. Tad bija jālasa man. Es 
nemācēju. Skolotāja man sāka mācīt al-
fabētu no A līdz Z. Tā es pa burtiņam 
iemācījos lasīt. Man tā patika lasīt, ka 
to darīju arī mājās.

Katrīna Dudko
Man mamma nopirka grāmatiņu par 

burtiem. Katrā lappusē bija viens alfa-
bēta burts. Burtam blakus bija uzzīmēts 
kāds priekšmets, kura nosaukums sākās 
ar to pašu burtu. No sākuma iemācījos 
visus burtus un tad sāku lasīt.

Ance Ludborža
Kādu dienu mamma atnāca mājās ar 

skaistu grāmatu „Aladins un 40 laupītā-
ji”. Mamma teica, ka man jālasa šī grā-
mata, lai es iemācītos lasīt. Tajā dienā 
es sāku grāmatu lasīt. Tā bija tik aizrau-
joša!

Armands Maslovskis
Es lasīt mācījos bērnudārzā. Kad gāju 

pirmajā klasē, iemācījos labāk lasīt, bet 
otrajā klasē vēl labāk. Trešajā klasē 
man izdevās jau pavisam labi. Tagad 
ceturtajā klasē turpinu veiksmīgi lasīt.

 Ginta Lazdiņa

Man ir laba mamma, kas man iemācī-
ja lasīt. No sākuma es saucu burtus, bet 
pēc tam jau liku divus burtus kopā. Tad 
bija arī asaras. Bet es zināju, ka skolā 
būs daudz jālasa. Kad jau mācēju četrus 
burtus salikt kopā, mamma teica, ka nu 
jau ir labi.

Monta Masaļska
Man nopirka grāmatu. Māsa palīdzē-

ja burtot. Es mācījos pa vārdam. Tad jau 
lasīju pa teikumam. Tagad jau lasu grā-
matas.

Sergejs Jegorskis
Bija maza grāmatiņa, kuru es mācī-

jos. Tuvojās pirmā klase. Jau lasīju la-
bāk. Otrajā klasē veicās vēl labāk. Tad 
sāku lasīt savas lielās grāmatas. Pēc tre-
šās klases pienāca ceturtā klase, kurā ir 
tik jauki mācīties!

Melānija Šmite
Es lasīt iemācījos, kad man uzdāvinā-

ja ābeci. Laiku pa laikam atkārtoju tei-
kumus. Man palīdzēja mamma, tētis un 
brālis. Katru reizi, kad nebija ko darīt, 
lasīju burtojot. Bet dažreiz negribējās, 
tad bija jāatpūšas. Man labi veicās, jo es 
uzcītīgi mācījos.

 Endija Dalbiņa
Man nopirka grāmatu, un es katru 

dienu lasīju. Aizgāju uz bibliotēku. Mā-
cījos skolā. Lasīju avīzes tagad lasu ceļa 
noteikumus.

Raivo Krūmiņš

No nopietnā līdz nenopietnajam

8. un 9. klase šogad organizēja divu 
dienu ekskursiju, kuras galamērķis bija 
Liepāja, galvenais objekts Karostas 
cietums jeb virssardze. Ēka no 1900. 
gada līdz pat 1997. gadam kalpojusi kā 
militārpersonu disciplinārsodu izcieša-
nas vieta, kurā bijuši ieslodzīti revolu-
cionāri, cara armijas matroži un apakš-
virsnieki, vācu Vērmahta dezertieri, 
Staļina laika tautas ienaidnieki, pa-
domju armijas un Latvijas armijas ka-
ravīri un citi nepaklausīgie. Daļa sko-
lēnu pusotru stundu iejutās izrādē „Aiz 
restēm”, bet citi piedzīvoja īsti Ekstrē-
mo nakti.

6. – 8. klases skolēni piedalījās vēs-
turiskā realitātes uzvedumā, kurš vei-
dots pēc patiesiem stāstiem no Karos-
tas cietuma dzīves. Tā laikā katrs 
dalībnieks iejutās cietumnieka lomā un 
iepazinās ar interesantākajiem un šo-
kējošākajiem faktiem no cietuma vēs-
tures. Savukārt 9 -klasnieki izvēlējās 
nakts izrādi – iejušanos cietumnieka 
tēlā drūmos nakts apstākļos no plkst. 
21.00 līdz 9.00.

Lūk, kādi iespaidi: par izrādi „Aiz 
restēm”– „No vienas puses slikti, no 
otras – labi; no uztraukuma palika slik-
ti; skarbi, bet interesanti; uzzinājām, 
kā PSRS izturējās pret cilvēkiem.”                                                                         

Par Ekstrēmo nakti – „No sākuma 
likās, ka vemšu, biju nežēlīgi izslāpusi, 
apstākļi un izturēšanās bija briesmīga, 
šausmīgi emocionāli un fiziski grūti; 
sākumā bija tik fiziski grūti, ka šķita –
netikšu līdzi meitenēm, tas bija ļoti 
emocionāli grūti; man nepatika būt 
karcerī, kur bija tumšs un mums dauzī-
ja pa dzelzs durvīm, kas veidoja elles 
troksni; viss bija emociju un fizisko 

(iespaidi no 8.,9. klašu un draugu ekskursijas)

spēju pasākums, tas mums palīdzēja ie-
pazīt un saprast apstākļus PSRS cietu-
mā; vienkārši interesants pasākums; 
ekskursija bija diezgan sarežģīta un ar 
daudz fiziskiem pārbaudījumiem; uzzi-
nāju daudz ko jaunu par tā laika cilvē-
kiem un viņu dzīvi ieslodzījuma vietā; 
nepatika saruna ar dakteri; bija ļoti 
jautri un interesanti; vēlētos atkārtot at-
kal; patika karceris un medmāsa; bija 
labi, bet vairāk nevēlētos tur atgriez-
ties.” Pēc piedzīvojumu nakts visu nā-
kamo dienu devītajiem apstiprinoša at-
bilde bija tikai šādā formā – „Tieši tā!”

Protams, ka ekskursijā bija arī jau-
kāki piedzīvojumi. „Patika lielais vējš 
jūrmalā un ilgais ceļš pa molu (stunda 
līdz tā galam un atpakaļ); interesanti 
bija pastaigāties pa Kūrmājas prospek-
tu, kurā uzstādītas bronzas skulptūras 
ar pilsētas himnas „Pilsētā, kurā pie-
dzimst vējš” tēliem; ceļu starp apska-
tes vietām norāda ietvē iestrādātas 
nošu zīmes; patika Latvijas mūziķu 
slavas aleja ar mūziķu plaukstu atlēju-
miem bronzā, sevišķi interesanta Rai-
mondam Paulam, bet skolotājai Eņģei 
tāda pati kā Ievai Akuraterei, pat gre-
dzena iespiedums. 

Garšīga ekskursija Saldus pārtikas 
kombinātā, kur ēdām svaigas konfek-
tes „Gotiņa” tieši cehā, salīdzinājām 
dažādu marmelāžu garšu.

Bija laba kompānija, laba atmosfēra; 
normāli; bija viss – no nopietnā līdz 
nenopietnajam, ekskursija bija kā labs 
tusiņš!”

Kas gan vēl ir vajadzīgs labai eks-
kursijai?!

  Skolēnu viedokļus apkopoja
 8. klases audzinātāja Indra Rone

3. klases rudenīgās noskaņas
Rudens, skaistais gadalaiks,
Uzvelk košas villaines.
Dienas īsākas nu kļūst,
Es par to tik priecājos.
Nu es varu ražu vākt,
Savus draugus pacienāt.
 Mareks Dinga

Rudeni, rudeni, cik tu jauks
Un raibs kā skaista lapa! 
Draugi man prasa, kas ir rudens.
Es saku, ka rudens ir krāsainais 

laiks.
Nekad es tevi neaizmirsīšu,
Skaistais rudeni!
 Emīlija Gustīne Zommere

Rudens lapas krīt,
Un lietus taisās līt.
Dienas kļūst vēl īsākas, 
Ezerā auksts ūdens jau.
Nu ir laiks gumijniekus vilkt,
Sals ir gaidāms rīt.
 Rinalds Žuks

Rudeni, tu rūķītis mazs
Uz lieveņa nu sēdi kluss.
Dāvanu ziņā neesi muļķītis-
Es ēdu ogas, ko dāvāji tu!
Nekad neaizmirsīšu tevi, 
Saulainais rudeni!
  Ieva Radzvilaviča

Rudens atnāk ripodams,
Un pat vējiņš pūš.
Dienām gaidu rudeni, 
Es ar draugiem spēlējos, 
No sala nemaz nebaidos.
Skaisti lapas birst!
 Kristiāna Savicka

Rudenīt, paldies, ka atnāci, 
Un es esmu ļoti priecīga.
Dienas paliek aukstākas, arī īsākas.
Es priecājos par lapām.
Nu, rudenīt, prieku man atnesi
Saulīte ir skaista arvien.
 Elizabete Randere

Rudens ir ļoti jauks,
Un man tas patīk gan.
Dienas kļūst īsas, 
Ezeros ūdens ir auksts.
No kokiem krīt krāsainas lapas,
Saule nav silta kā vasarā.
 Sanda LeimaneSofija Sintija Reine ĒMMS 5. kurss

Ieva Budze 10. kl.

Laila Saulīte ĒMMS 5. kurss

Elvis Vīksna 2010.
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Ērgļu novada pašvaldības domē SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr.9
2011. gada 22. septembrī, domes sēdes protokols Nr.11, 2.§

Grozījumi 2011. gada 24. februāra  saistošajos noteikumos Nr.2
 „Par  Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 
46.pantu, likumu „ Par valsts budžetu 2011. 
gadam”, likumu “Par pašvaldību budže-
tiem”, likuma „Par budžetu un finanšu vadī-
bu” 6. pantu. 

Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības pa-
matbudžeta 2011. gadam grozījumus (pieli-
kumi: Nr.1., 2.):

Klasifi-
kācijas 
kods

Nosaukums
Apstipri-

nātais 
gada plāns 

(latos)

Grozīju-
mi (la-

tos)

Apstiprinā-
tais gada 

plāns ar gro-
zījumiem 

(latos)
I KOPĀ IEŅĒMUMI 255 323 17 164 272 487

II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 19 678 2 200 21 878
III Nodokļu ieņēmumi 10 435 600 11 035

Tiešie nodokļi 10 435 600 11 035

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un 
būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 10 435 600 11 035

IV Nenodokļu ieņēmumi 9 243 1 600 10 843
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 400 200 600

12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav 
iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 8 843 1 400 10 243

V Transfertu ieņēmumi 212 845 9 304 222 149

18.6.9.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 
izdevumu transferti pašvaldībām 165 211 3 688 1 68 899

18.8.1.1.
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību 
budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansēto daļu projektu īstenošanai

47 634 5 616 53 250

VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 22 800 5 660 28 460
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 4 800 3 910 8 710
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 18 000 1 750 19 750

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 346 174 19 619 365 793

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un 
fiskālā darbība, ārlietas 32 105 0 32 105

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošana 151 745 19 114 170 859

08.210 Bibliotēkas 2 640 15 2 655
08.220 Muzeji un izstādes 10 439 0 10 439
08.230 Kultūras centri, nami, klubi 13 915 1 570 15 485
09.110 Pirmsskolas izglītība 3 600 3 210 6 810

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms 
(ISCED-97 2.līmenis) 92 185 15 710 107 895

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 19 545 0 19 545
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 346 174 19 619 365 793

2000 Preces un pakalpojumi 86 960 9 709 96 669

2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu 
izdevumi 1 000 1 120 2 120

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 1 200 -100 1 100
2221 Izdevumi par apkuri 12 000 1 300 13 300

2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes 
darbības veicamo funkciju nodrošināšanu 
saistītie pakalpojumi

800 40 840

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 200 300 500

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 
veidi 43 070 1 765 44 835

2311 Biroja preces 4 000 400 4 400
2312 Inventārs 100 2 030 2 130
2321 Kurināmais 3 700 245 3 945
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 11 000 1 000 12 000

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli 9 630 1 494 11 124

2400 Grāmatas un žurnāli 2 6 0 115 375
5000 Pamatkapitāla veidošana 239 214 29 910 269 124

5212 Nedzīvojamās ēkas 1 600 1 4 600 16 200
5218 Celtnes un būves 0 1 252 1 252
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 3 650 - 630 3 020
5233 Bibliotēku fondi 900 116 1 016
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 11 810 - 6 900 4 910
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 221 254 21 472 242 726

pamatbudžetā 
– ieņēmumus palielināt par LVL 17164,
– izdevumus palielināt par LVL  39619, 
– nesadalītos līdzekļus samazināt par 
   LVL 20000,
– līdzekļu atlikumu uz 2011. gada beigām 

samazināt par  LVL 2455.

Pielikums Nr. 1
Ērgļu novada pašvaldības domes 2011.gada 22.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.9 

“Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Ērgļu novada pašvaldī-
bas budžetu 2011.gadam””

2011. gada 22. septembra grozījumi 
Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta kopsavilkumā

Pārskats par 2011. gada 22. septem-
brī un 05. oktobrī  domes sēdēs pie-
ņemtajiem lēmumiem:
 Par Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsē-

dētāja un locekļu ievēlēšanu
Dome uz 5 gadiem ievēlēja Vinetu Bagats-

ku par Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētā-
ju,  

Teiksmu Eglīti, Baibu Feodorovu,  Vairu 
Grahoļsku, Sandru Konovalovu, Lilitu Knē-
ziņu,  par Ērgļu novada bāriņtiesas loceklēm.
 Par zemes īpašuma “Braki” mežaudzes 

ņemšanu pašvaldības bilancē
Nolēma ņemt pašvaldības bilancē zemes 

īpašuma „Braki” ar kadastra nr.70540080253, 
meža zemi 28,70 ha platībā ar mežaudzes 
vērtību LVL 11618,82) apmērā.
 Par sportistes finansiālu atbalstu
Atbalstīja finansiāli Ērgļu vidusskolas skol-

nieci Elīnu Svilpi startam valsts izlases sastā-
vā Baltijas Junioru kausa orientēšanās sacen-
sībās , laikā no 2011. gada 23. līdz 26. 
septembrim Zviedrijā, Falkenbergā, piešķirot 
finansējumu Ls 95,00 apmērā no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem. 
 Par zemes nomu
Izvērtējot SIA “AGRO FOOD HOLDING 

LILY” iesniegumu,  dome nolēma nodot SIA 
“AGRO FOOD HOLDING LILY” nomas 
lietošanā, slēdzot nomas līgumu un nosakot 
nomas maksu ne mazāku par 10% no īpašu-
ma kadastrālās vērtības, Ērgļu novada paš-
valdības nekustamo īpašumu Sausnējas pa-
gastā – daļu no zemes vienības “Dālijas” 12 
ha platībā,  projekta “Ekoloģiski tīras lauk-
saimniecības produkcijas un akvakultūru ra-
žošana, izmantojot atjaunojamos enerģijas 
avotus” realizācijas vajadzībām.
 Par zemes ierīcības projektu apstipri-

nāšanu
 Apstiprināja zemes ierīcības projektus ne-

kustamo īpašumu “Laģēni” un “Medņi”, Ju-
murdas pagastā, sadalīšanai.
 Par nekustamo īpašumu nosaukumu 

izmainīšanu un adrešu piešķiršanu
Izmainīja nekustamajam īpašumam Jumur-

das pagastā nosaukumu no “Pilskalns” pret 
“Pilskalni”. 

Piešķīra no nekustamā īpašuma “Ērgļu 
evanģēliski luteriskā draudze” atdalāmajai 
zemes vienībai adresi Jumurdas iela 15, Ēr-
gļi, Ērgļu pagasts.

Izmainīja nekustamā īpašuma “Veģeri”, 
Ērgļu pagastā, nosaukumu un adresi pret 
“Tauri”.
 Par Ērgļu novada pašvaldības galvo-

jumu Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” aizņēmu-
mam 

Izvērtējot Ērgļu pagasta SIA  „ŪDAS” ie-
sniegumu par kredīta galvojumu, dome nolē-
ma

pašvaldībai sniegt galvojumu Ērgļu pagas-
ta SIA „ŪDAS” aizņēmumam Ls 20000  ap-
mērā kurināmā iepirkšanai apkures sezonas 
uzsākšanai. Paredzētais aizņēmuma atmaksas 
termiņš ir 2 gadi. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.
gada 25.marta noteikumiem Nr.196 ”Notei-

kumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvo-
jumiem” pašvaldība lēmumu par aizņēmuma 
galvojumu iesniedza izvērtēšanai Finanšu 
ministrijai Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un pārraudzības padomei, 
kura pieņem galīgo lēmumu par pašvaldības  
iespēju galvot aizņēmumu. 
 Par pašvaldības domei iesniegtās Ēr-

gļu novada R.Blaumaņa memoriālā muzeja 
„Braki” un Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja 
turpmākās darbības koncepcijas apsprieša-
nu

Deputāti izvērtēja pašvaldībai iesniegto Ēr-
gļu novada R.Blaumaņa memoriālā muzeja 
„Braki” un Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja 
„Meņģeļi” vadītāju un speciālistu sagatavoto 
turpmākās darbības koncepciju, pieņēma to 
zināšanai un uzdeva domes sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu pastāvīgajai komitejai 
turpināt darbu pie muzeju turpmākās darbī-
bas mērķu, uzdevumu un to realizācijas ie-
spēju  noteikšanas.
 Par atkārtotas mežaudžu cirsmu izso-

les organizēšanu Ērgļu novada pašvaldības 
nekustamajos īpašumos „Sētas Kalns”, Saus-
nējas pagastā, Ērgļu novadā un „Braki”, Ēr-
gļu pagastā, Ērgļu novadā

Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldībai īpa-
šumā esošo mežu „Braki” un ”Sētas Kalns” 
cirsmu 2011. gada 27. septembra izsoli par 
nenotikušu,  jo noteiktajā termiņā neviens da-
lībnieks nebija reģistrējies.

Nolēma 2011. gada 09. novembrī, plkst. 
11.00 Ērgļu novada pašvaldības domes telpās 
Ērgļos, Rīgas ielā 10, Ērgļu pagastā, Ērgļu 
novadā, rīkot atkārtotu izsoli Ērgļu novada 
pašvaldībai piederošu mežaudžu cirsmu , ne-
kustamajā īpašumā “Braki” 2 cirsmas 1. 
kvartālā 5,1 ha platībā un nekustamajā īpašu-
mā “Sētas Kalns” 4 cirsmas 5. kvartālā 6,2 ha 
platībā, atsavināšanai, pārdodot mežaudžu 
cirsmas izsolē.

Apstiprināja cirsmu mutiskās izsoles notei-
kumus, nosakot cirsmu izsoles nosacītās ce-
nas: 

– īpašuma “Braki” cirsmu nosacītā cena ir 
Ls 21600 bez PVN, kas aprēķināta, samazi-
not  pirmās izsoles sākuma nosacīto cenu par 
10%;

– īpašuma “Sētas Kalns” cirsmu nosacītā 
cena ir  Ls 40890 bez PVN,  kas aprēķināta, 
samazinot  pirmās izsoles sākuma nosacīto 
cenu par 13%.

Informācija par izsoli ir publicēta laikrak-
stos “Latvijas Vēstnesis”, „Latvijas Avīze” 
un „Stars”, pašvaldības mājaslapā internetā 
www.ergli.lv
 Par grozījumiem 2011. gada 24. feb-

ruāra  saistošajos noteikumos nr. 2 “Par  Ēr-
gļu novada pašvaldības budžetu 2011. ga-
dam”

Dome pieņēma   Ērgļu novada pašvaldības 
saistošos noteikumus  Nr.9 “Grozījumi 2011. 
gada 24. februāra saistošajos noteikumos nr.2 
“Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011.
gadam””. 

Informāciju sagatavoja pašvaldības 
sekretāre A.Rozenberga
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Pielikums Nr. 2
Ērgļu novada pašvaldības domes 2011. gada 22. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Grozījumi 

2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011. gadam””
2011. gada 22. septembra grozījumi Ēgļu novada pašvaldības 2011.gada 

pamatbudžeta izdevumu tāmē pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām 
un ekonomiskajām kategorijām

Klasifi-
kācijas 
kods

Nosaukums
Apstiprinā-

tais gada 
plāns (latos)

Izmaiņas 
(latos)

Izmainītais 
gada plāns 

(latos)
KOPĀ IEŅĒMUMI (1-PAMATBUDŽETS) 255 323 17 164 272 487

04.1.2.1 Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtē-
jā saimnieciskā gada ieņēmumi 10 435 600 11 035

09.5.2.1 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 400 200 600

12.3.9.9 Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 
klasificēti šajā klasifikācijā 8 843 1 400 10 243

18.6.9.0 Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu 
transferti pašvaldībām 165 211 3 688 168 899

18.8.1.1
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā 
par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu 
projektu īstenošanai

47 634 5 616 53 250

21.3.8.9 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 4 800 3 910 8 710
21.3.9.9 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 18 000 1 750 19 750

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā 
darbība, ārlietas

Klasifi-
kācijas 
kods

Nosaukums
Apstiprinā-

tais gada 
plāns (latos)

Izmaiņas 
(latos)

Izmainītais 
gada plāns 

(latos)
01.100 Ērgļu novada pašvaldība 30 905 0 30 905

2279     Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
             veidi 27 405 -1 000 26 405

5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 0 200 200
5238     Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 3 500 800 4 300

01.100 Sausnējas pagasta pārvalde 1 200 0 1 200
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 200 300 500
2279     Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 
veidi 1 000 -300 700

01.100 IZDEVUMI KOPĀ 32 105 0 32 105
2000 Preces un pakalpojumi 28 605 -1 000 27 605

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 200 300 500
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 28 405 -1 300 27 105

5000 Pamatkapitāla veidošana 3 500 1 000 4 500
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 0 200 200
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 3 500 800 4 300

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

Klasifi-
kācijas 
kods

Nosaukums
Apstiprinā-

tais gada 
plāns (latos)

Izmaiņas 
(latos)

Izmainītais 
gada plāns 

(latos)
06.600 Dzīvokļu un komunālā saimniecība 51 941 11 069 63 010

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
             materiāli 2 000 200 2 200

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija 49 941 10 869 60 810
06.600 Komunālā saimniecība – Jumurda 3 950 345 4 295

2321     Kurināmais 3 700 245 3 945
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
             materiāli 250 100 350

06.600 Komunālā saimniecība - Sausnēja 95 854 7 700 103 554
2279     Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
             veidi 4 100 4 000 8 100

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
             materiāli 1 000 200 1 200

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija 90 754 3 500 94 254
06.600 IZDEVUMI KOPĀ 151 745 19 114 170 859
2000 Preces un pakalpojumi 11 050 4 745 15 795

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 4 100 4 000 8 100
2321 Kurināmais 3 700 245 3 945
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3 250 500 3 750

5000 Pamatkapitāla veidošana 140 695 14 369 155 064
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 140 695 14 369 155 064

08.210 Bibliotēkas
Klasifi-
kācijas 
kods

Nosaukums
Apstiprinā-

tais gada 
plāns (latos)

Izmaiņas 
(latos)

Izmainītais 
gada plāns 

(latos)
08.210 Bibliotēka - Jumurdas 2 060 15 2 075

2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 1 200 -100 1 100
2311     Biroja preces 200 -100 100
2400     Grāmatas un žurnāli 260 115 375
5233     Bibliotēku fondi 400 100 500

08.210 Bibliotēka - Sausnējas 580 0 580
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
             materiāli 80 -16 64

5233     Bibliotēku fondi 500 16 516
08.210 IZDEVUMI KOPĀ 2 640 15 2 655
2000 Preces un pakalpojumi 1 740 -101 1 639

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 1 200 -100 1 100
2311 Biroja preces 200 -100 100
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 80 -16 64
2400 Grāmatas un žurnāli 260 115 375

5000 Pamatkapitāla veidošana 2 1 778 116 21 894
5233 Bibliotēku fondi 900 116 1 016

08.220       Muzeji un izstādes
Klasifi-
kācijas 
kods

Nosaukums Apstiprinā-
tais gada 

plāns (latos)

Izmaiņas 
(latos)

Izmainītais 
gada plāns 

(latos)
08.220 Muzejs - Braki 10 439 0 10 439

5218     Celtnes un būves 0 1 252 1 252
5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija 10 439 -1 252 9 187

08.220 IZDEVUMI KOPĀ 10 439 0 10 439
5218 Celtnes un būves 0 1 252 1 252
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 10 439 -1 252 9 187

08.230       Kultūras centri, nami, klubi
Klasifi-
kācijas 
kods

Nosaukums
Apstiprinā-

tais gada 
plāns (latos)

Izmaiņas 
(latos)

Izmainītais 
gada plāns 

(latos)
08.230 Kultūra -Sausnēja 165 170 335

2279     Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
             veidi

165 170 335

08.230 Ērgļu Saieta nams 13 750 1 400 15 150
2221     Izdevumi par apkuri 12 000 1 300 13 300
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
             materiāli

1 500 350 1 850

5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 250 -250 0
08.230 IZDE VUMI KOPĀ 13 915 1 570 15 485
2000 Preces un pakalpojumi 13 665 1 820 15 485

2221 Izdevumi par apkuri 12 000 1 300 13 300
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 165 170 335
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1 500 350 1 850

5000 Pamatkapitāla veidošana 250 -250 0
5232 Saimniecīb as pamatlīdzekļi 250 -250 0

09.110       Pirmsskolas izglītība
Klasifi-
kācijas 
kods

Nosaukums
Apstiprinā-

tais gada 
plāns (latos)

Izmaiņas 
(latos)

Izmainītais 
gada plāns 

(latos)
09.110 PII “Pienenīte” 3 600 3 210 6 810

2311     Biroja preces 1 000 130 1 130
2312     Inventārs 0 1 700 1 700
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
             materiāli

800 360 1 160

5212     Nedzīvojamās ēkas 600 -600 0
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 500 2 320 2 820
5238     Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 200 -200 0
5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija 500 -500 0

09.110 IZDEVUMI KOPĀ 3 600 3 210 6 810
2000 Preces un pakalpojumi 1 800 2 190 3 990

2311 Biroja preces 1 000 130 1 130
2312 Inventārs 0 1 700 1 700
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 800 360 1 160

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 800 1 020 2 820
5212 Nedzīvojamās ēkas 600 -600 0
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 500 2 320 2 820
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 200 -200 0
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 500 -500 0

09.210       Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)
Klasifi-
kācijas 
kods

Nosaukums
Apstiprinā-

tais gada 
plāns (latos)

Izmaiņas 
(latos)

Izmainītais 
gada plāns 

(latos)
09.210 Sausnējas pamatskola 2 955 0 2 955

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu
         veidi

2 955 105 3 060

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0 -105 -105
09.210 Ērgļu vidusskola 89 230 15 710 104 940

2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu 
         izdevumi

1 000 1 120 2 120

2239 Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes 
         darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
         pakalpojumi

800 40 840

2311 Biroja preces 2 800 370 3 170
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3 500 150 3 650
5212 Nedzīvojamās ēkas 1 000 15 200 16 200
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 2 900 -2 900 0
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 8 110 -7 500 610
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 69 120 9 230 78 350

09.210 IZDEVUMI KOPĀ 92 185 15 710 107 895
2000 Preces un pakalpojumi 11 055 1 785 12 840
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 1 000 1 120 2 120
2239 Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
800 40 840

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 2 955 105 3 060
2311 Biroja preces 2 800 370 3 170
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3 500 150 3 650
5000 Pamatkapitāla veidošana 8 1 130 13 925 95 055
5212 Nedzīvojamās ēkas 1 000 15 200 16 200
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 2 900 -2 900 0
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 8 110 -7 500 610
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 69 120 9 125 78 245
10.900       Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
Klasifi-
kācijas 
kods

Nosaukums
Apstiprinā-

tais gada 
plāns (latos)

Izmaiņas 
(latos)

Izmainītais 
gada plāns 

(latos)
10.900 Pašv.ģimenes atbalsta centrs “Zīļuks” 1 100 0 1 100

2312     Inventārs 100 120 220
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
             materiāli

500 150 650

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija 500 -270 230
10.900 Sociālās aprūpes centrs 18 445 0 18 445

2279     Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 
             veidi

7 445 -1 210 6 235

2312     Inventārs 0 210 210
2341     Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 11 000 1 000 12 000

10.900 IZDEVUMI KOPA 19 545 0 19 545
2000 Preces un pakalpojumi 19 045 270 19 315

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 7 445 -1 210 6 235
2312 Inventārs 100 330 430
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 11 000 1 000 12 000
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 500 150 650

5000 Pamatkapitāla veidošana 500 -270 230
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 500 -270 230

G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Dzejas stunda Ērgļu 
arodvidusskolā

Saulainā rudens pēcpusdienā, 28. 
septembrī, Ērgļu arodvidusskolas au-
dzēkņiem bija iespēja piedalīties kon-
kursā „Dzejas stunda”, ko organizēja 
skolas folkloras pulciņš (sk. I.Mal-
tavniece) un skolas bibliotēka (sk. D.
Kuzina). Atsaucība bija liela, jo bija 
iesaistījušies  visu kursu audzēkņi un 
to audzinātāji. 

Pirmais uzdevums bija  mājas darbs 
„Dzejoļa prezentācija”, ar ko visi 
veiksmīgi tika galā. Visaugstāko vēr-
tējumu šajā uzdevumā saņēma 
3.k.namdari, 1k.pavāra palīgi/1.
k.remontstrādnieki, viesmīļi un arbo-
risti. Neizpalika arī bez kurioziem, jo 
vienai no grupām bija „pazudis dze-
jolis”, bet, pateicoties latviešu val. 
skolotājai I. Maltavniecei, zudušais  
tika notverts.

Audzēkņi varēja pielietot radošas 
idejas un   uzrakstīt  savu dzejoli par 
tēmu „Dienesta viesnīca”  un „Uz 
skolu”;  piedalīties  „Mēmajā šovā”, 

kurā  vajadzēja parādīt, uzminēt un  
izpildīt dziesmu.

Konkursā tika piešķirtas  3 godal-
gotas vietas:

1. vieta – 1k. pavāra palīgi/ 1.
k.remontstrādnieki;

2. vieta – 2.k.viesmīļi;
3. vieta – guļbūves ēku celtnieki.
Konkurss notika ar skolotāju un 

audzēkņu līdzdalību un atbalstu. Pal-
dies sk. L.Melderei, E.Pūcem, I.Tāl-
manei, I.Spailei, kursu audzinātājiem, 
direktora vietniecei mācību darbā 
T.Blūmai  un 3.k. viesmīļiem, īpaši  
Laurai Vīksnai, Agijai Nikolovskai 
un Gundegai Ļaksai, kas vadīja kon-
kursu,  un Evitai Jakovelei un Mārītei 
Āboliņai, kas piedalījās konkursa sa-
gatavošanā un vērtēšanā.

 Pēcpusdiena turpinājās skolas ēd-
nīcā ar karstu tēju un plātsmaizi.

Diāna Kuzina

Zelta kāzu jubileja
Kad satiekas divas jūtās radniecī-

gas dvēseles, liktenis lemj ilgu, dzī-
ves gudru savienību, dodot ceļa mai-
zē sapratni, iecietību, mīlestību un 
Dieva svētību. Šie nav tikai skaisti 
vārdi vien. To piepildījumu un aplie-
cinājumu mums parādīja – Valentijas 
un Kārļa Melnaču zelta kāzu jubile-
jas svinības Ērgļu katoļu draudzes 
dievnamā šā gada 26. augustā. Kup-
lais radu, tuvinieku un draugu pulks 
sirsnīgi sveica gaviļniekus, vēlot vi-
ņiem mūžīgi saglabāt to gaismas lāsi 
un starojumu, kas nāk no viņiem. 
Viņu ģimenes vērtības un dzīve ir ie-
dvesma katram, kas ar Kārli un Va-
lentiju Melnačiem sastopas kā ikdie-
nā, tā svētkos. 

Svinīgo ceremoniju baznīcā kupli-
nāja Ērgļu tautas mūzikas ansamblis 
„Pulgoznieši” Taigas Sirmās mūzikas 
pavadījumā.

Jubilāri labprāt dalījās atziņās, kā 
saglabāt laulību tik ilgus gadus un pa-
likt dzīvespriecīgiem un labestīgiem, 
joprojām strādīgiem un možiem. 

Viens otru ieraudzījuši un ieskatī-
jušies Lubānā, kur kādu laiku dzīvo-
juši un strādājuši – Kārlis par kino-
mehāniķi, Valentija – aptiekas 
darbiniece. 1961.gada 26. augustā sa-
rakstījušies Madonas dzimtsarakstu 
nodaļā un drīzumā devušies uz dzīvi 
Rīgā, kur pagājusi viņu darba un kop-
dzīves lielākā daļa. 30 gadi ir nostrā-
dāti Rīgas Radio rūpnīcā. Pēc doša-
nās pensijā atstājuši Rīgas dzīvokli 
bērniem – meitai un dēlam, bet paši 
pārnāca dzīvot uz Ērgļiem, Nu jau 15 
gadi, kā ir šeit. No mazas, necilas bū-
diņas Ogres upes malā Kārlis uzmeis-
taroja jauku mājiņu, ierīkoja ap to 
skaistu dārzu, kur visu cauru vasaru 
zied krāšņas puķes, aug dārzeņi pašu 
ģimenes galdam. Spodrība un tīrība 
izstaro no šīs vietas, kur allaž patīka-
mi ienākt gan kaimiņiem, gan drau-
giem. Būt noderīgiem sabiedrībai, 
darīt labu citiem – tāds ir viņu dzīves 
saturs. Kārlis ir cilvēks ar daudzām 

prasmēm, cilvēks ar zelta rokām, kā 
tautā saka. Daudz pateicības Kārlis ir 
pelnījis par darbu R. Blaumaņa Braku 
muzejā, veicot dažādus amatniecības 
darbus. Viņš restaurēja rokas dzirna-
vas, salaboja vairākus sadzīves 
priekšmetus – muzeja eksponātus, iz-
remontēja muzeja darba telpu. Ir labs 
un pieprasīts mūrnieks. Abi dzied Ēr-
gļu tautas mūzikas kopā „Pulgoznie-
ši.” Valentija ir daudzu dziesmu zinā-
tāja. Dziesmu pūrs ir pārņemts no 
vecākiem. Arī Kārļa vecāku ģimene 
bija dziedoša. „Pulgozniešos” kādu 
laiku dziedāja arī Kārļa māsa Viktori-
ja Vucena, bet skolotājas Mirdzas Te-
teres laikā ansamblī spēlēja uz fleitas 
arī Melnaču mazais dēliņš Ainārs. 
Kārļa vecāku ģimenē pavisam bija 9 
bērni – trīs dēli un 6 meitas. Jāzepam 
un Sofijai Ločmeļiem Valentija pie-
dzima kā otrais bērns. Ģimenē pavi-
sam bija pieci – 3 meitas un 2 dēli.

 Jautāti, ko mantojuši no saviem 
vecākiem, Valentija stāsta par savu 
dzīvesbiedru Kārli, reizē raksturoda-
ma viņu kā kārtīgu, taisnīgu un god-

prātīgu cilvēku. – Viņam ir zeltas ro-
kas, visu ko prot. Tāpēc nospriedu: 
„Ar tādu varēs dzīvot.” Jau no mazot-
nes daudz strādāja, ēda lauku pārtiku. 
Tāpēc arī veselība ir laba. Ne vien-
mēr laba lieta ir pārticība. Nekad nes-
mādē ēdienu. – Valentija raksturo pati 
sevi, ka jaunībā bijusi diezgan šerpa, 
uzstājīga, tā sakot,  jaunkundze ar 
raksturu.  Dzīves laikā mainījusies, – 
tā pati atzīst. 

Melnaču zelta kāzu jubilejas ap-
sveikumu klāstā ir arī ar Rīgas domes 
priekšsēdētāja Nila Ušakova roku pa-
rakstīts apsveikums, kādu saņēma ik-
viens 2011. gada zelta kāzu jubilārs 
Rīgā, Kultūras un tautas mākslas cen-
tra „Mazajā ģildē” Rīgas pilsētas 810.
gadskārtas svinību sarīkojumā.

Dievs vadījis mūsu dzīvi un palī-
dzējis” – abu vienprātīga atziņa. 

„Pulgoznieši” pievienojās kupla-
jam zeltkāznieku apsveicēju pulkam 
ar dziesmu „Es biju dziesmu daudzzi-
nātāja” un saldu – „Rūgts!” 

A.Kuzina

Pavasari – Blaumaņu dzimtai piederīgie
Katrai dzimtai ir sava vēsture – ar 

gaišajiem atmiņu ceļiem un sāpju 
jūrām, ar raibajiem mūžiem un da-
žādajiem likteņiem. Tāda ir Blau-
maņu dzimta, kuras koks kupli sa-
zarojis, aizvijot savu lapotni plašajā 
pasaulē. Ir labi, ja savējie atgriežas, 
ja dzimtenes saknes aicina atpakaļ 
tur, kur ir katra sākums, kur ierau-
dzīta mātes mīļā seja, kur debesīs 
tāds īpašs zilums un kur koki ausīs 
žūžo māju dziesmu.

Reiz svešumā aizceļojuši, Latvijā 
mājās atgriezušies Pavasari – Blau-
maņu dzimtai piederīgie. Lai labāk 
izprastu dzimtas koka zaru pave-
dienus, jāsāk ar rakstnieka Rūdolfa 
Blaumaņa tēvu Matīsu Blaumani 
(1822–1894), kura tēvam Andrie-
vam (1789–1853) bija četri brāļi. 
Viens no tiem bija Juris (1786–
1836). Viņa dzīves ceļš saistīts ar 
Ērgļu muižas „Spianu” mājām. Ju-
ris Blaumanis izaudzināja kuplu 
bērnu pulciņu – 3 meitas un 6 dēlus. 
Starp viņiem izauga Krustiņš 
(1827–1888). Vīra dzīve aizritēja 
„Veģeru” mājās, kur tēva prieks 
bija trīs dēli, viens no viņiem – Kār-
lis Blaumanis (1866–1940). Viņš 
bija jaunākais ģimenē un izvēlējās 
nevis būt zemnieks, bet doties jūrā. 
Būdams tālbraucēja kapteinis, dros-
minieks bija redzējis septiņu jūru 
viļņu spēku un varenību. Visvairāk 
jau sanāca braukt pa Kaspijas jūru, 

un dzīvesvieta kļuva ostas un naftas 
pilsēta Baku, vēlāk Kamčatka. Par 
sievu gan Kārlis noskatīja Taurupes 
pagasta meitu Mariju Ezeriņu, kura 
viņam dāvāja dēlu Pēteri (1901–
1950) un meitu Lidiju (1902–
1993). 

Kārlis Blaumanis, būdams svešu-
mā vairāk nekā 20 gadus, 1920.
gadā atgriežas Latvijā. Te, Rīgā, 
mitinās viņa ģimene, bet brālis Ju-
ris Blaumanis saimnieko Ērgļu pa-
gasta „Lejas Brāžu” mājās. Kārlis 
labprāt apciemo Ērgļus, un varbūt 
tas ir liktenīgi, ka 1940. gada vasarā 
„Lejas Brāžos” viņš aizver savas 
acis uz mūžu. Kārļa dzīve ir piepil-
dīta, un īpašs prieks par savējiem – 
dēlu Pēteri, kuram aug divi dēli, un 
meitu Lidiju, kura auklē Viesturu 
(1936), Andri (1937) un Daini 
(1938).

Lidijas dzīve ir raibu pavedienu 
caurausta. Atgriezusies Latvijā, 
viņa studē Latvijas Universitātē 
vēsturi. 1934. gada Jāņos, būdama 
Ērgļos, sastop studentu Raimondu 
Pavasaru. Kopā tiek pavadīti lustīgi 
Līgo svētki ar varenu līgošanu. Lie-
tus arī lijis, kā jau pa Jāņiem. Pēc 
gada abi jaunieši viens otram saka 
jāvārdu, lai ietu kopēju dzīves ceļu 
un būtu kopā gan prieka stundās, 
gan skumju brīžos. Karš toreiz, 
1944. gadā, daudzu cilvēku ceļus 
aizgrozīja svešumā un neziņā – kas 

ar mums būs? Tā arī Lidija ar ģime-
ni aizceļoja gan uz Vāciju, gan vē-
lāk uz Ameriku. Dēlu dzīves vija 
savus pavedienus. Dainis bija sko-
lotājs Vācijā. Andris, izstudējis 
gleznošanu, strādāja ASV dabas un 
vēstures muzejā Čikāgā. Viesturs 
kļuva par misionāru un 34 gadus 
darbojās Kolumbijā luterāņu drau-
dzēs.

Latvijā pirms desmit gadiem at-
griezās Viesturs Pavasars ar sievu 
Arlēnu, dažus gadus vēlāk – Andris 
Pavasars ar kundzi Liliannu. Abi 
brāļi ir bijuši arī Ērgļos un Brakos. 
Šogad Andris kopā ar Liliannu bija 
mīļi gaidīti 20. augustā Ērgļu ad-
ventistu draudzes astotajā garīguma 
dienā Brakos, bet Viesturs ar sievu 
Arlēnu ciemojās 1. un 2. oktobrī. 
Viņi apmeklēja gan svecīšu vakaru 
Blaumaņa kapsētā, gan devās uz 
Braku muzeju, lai saules zelta pie-
lietajās dienās sajustu savas dzim-
tas saknes. Muzejā viesiem patika, 
īpaši jau pagalms un koka ēku se-
natnīgums. 

Viesturs, apciemojis Ērgļus, de-
vās uz Rīgu, lai veiktu savu misi-
ju –  darbotos Jēzus draudzē Rīgā, 
vadītu Bībeles stundas Ilģuciema 
sieviešu cietumā un lasītu lekcijas 
Lutera akadēmijā. 

Zinta Saulīte,
Braku muzeja speciāliste
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Jaunākās grāmatas 
Sausnējas bibliotēkā

Gandrīz visas domas un atklājumi, 
kas uzkrājušies gadsimtu gaitā, ir atro-
dami grāmatās. Grāmata ir viens no cil-
vēces lielākajiem izgudrojumiem, tāpēc 
vasaras mēnešos bibliotēkas krājums 
papildināts ar 28 grāmatām. 

Manuprāt, visvērtīgākā ne tikai nau-
das izteiksmē, bet arī informācijas ziņā 
ir „Latviešu valodas slenga vārdnīca”, 
ko sastādījuši O. Bušs un V. Ernstsone, 
priekšvārdā paskaidrojot, ka slengs ir 
neliterārās valodas daļa, kas ne vienmēr 
skatam pavērsies pievilcīga, taču nevai-
nosim spoguli.

Tiem, kam interesē vēsture, varēs la-
sīt grāmatu Butulis I. „Sveiki, aizsar-
gi!”

Kam rūp un interesē veselības tēma, 
noderēs grāmatas:

Pižē A. „Mēness un veselība”
Kalniņa R. „Homeopātija ģimenei”
Grāmatas, kas iegādātas, domājot par 

skolēnu auditoriju, ir:
Kleiborna A. „Izgudrojumu vēsture”
Kleiborna A. „Zinātnes vēsture”
Kramiņa I. „Visuma uzbūve”
Grāvīte L. „Matīss iepazīst teātri”
Daiļliteratūras cienītāji varēs lasīt gan 

romantiskus, asa sižeta, gan dokumen-

tālus romānus:
Bauere I. „Skolas Līze”
Broks J. „Nelegālie pasažieri”
Džeimsa E. „Dzeguzes nams”
Evanss N. „Drosmīgie”
Gafnija P. „Bella Sorella”
Gailīte A. Sk. „Taureņa lidojums ak-

menī”
Grietēna M. „Kad visi striķi trūkst jeb 

atentāts Burgteātrī”
Gross E. „Atmaksa”
Haida E. „Abortu daktere”
Hanna K. „Eņģeļu pieskāriens”
Hārtlijs E. Dž. „Atreja maska”
Kacenbahs Dž. „Apmātais”
Kīza M. „Kur laime mīt”
Mariņina A. „Personīgie motīvi”
Mūra Dž. „Otro sievu klubiņš”
Pārksa A. „Mirāža”
Robārdsa K. „Aušīgā lēdija”
Robertsa N. „Svētlaimes sala”
Sabaļauskaite K. „Silva Rerum”
Kaut kas arī mazliet dvēselei, aforismu 

krājums Saimons M. „Lielo domu mazā 
grāmata”.

Uz tikšanos bibliotēkā! Lai katram iz-
dodas atrast savu grāmatu!

Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231

E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 600 eksemplāri.

Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.

Jumurdas 
pagasta saieta 

nams aicina
Jumurdas pagasta saieta namā aici-

nām aktivizēties dalībniekus un pie-
teikties jaunus:

 Otrdienās plkst. 18 30 – ārstnie-
ciskā vingrošana. Nodarbības vada 
Ingūna Spaile. Maksa: 1,50 Ls par no-
darbību. Pievērsties veselīgam dzīves-
veidam un kustību terapijai nekad nav 
par vēlu.

 Ceturtdienās plkst. 17 00 – vo-
kālā ansambļa mēģinājumi. Vadītāja 
Ieva Vilnīte. Maksa: optimisms un 
dziedātgriba! Latvieši vienmēr ir dzie-
dājuši – gan grūtās, gan vieglās dzīves 
situācijās.

 Atjaunosim teātra spēlēšanas 
tradīcijas Jumurdā! Aicinu pieteikties 
dramatiskā kolektīva dalībniekus! Re-
pertuārs un mēģinājumu grafiks atka-
rīgs no pieteikušos dalībnieku iespē-
jām un vēlmēm.

Pieteikšanās un sīkāka informācija 
pa tālruni 28343674 (Inita). Labprāt 
uzklausīšu jūsu ieteikumus un idejas.

EMMA GOZE 
mirusi 95. mūža gadā;

RASMA GROTĀNE 
mirusi 83. mūža gadā;

LEONARDS IVANOVS 
miris 79. mūža gadā.

Pieminam mirušos

PASĀKUMU 
AFIŠA

Ērgļu saieta nama izstāžu zālē apskatāma Līvijas 
Grozas un Maijas Biķernieces audumu un rokdarbu 

izstāde   
“Māte man mācījusi madarot villainīti...”

No 14. oktobra Ērgļu saieta nama 1. stāva foajē 
apskatāma Toma Ločmeļa 8 fotostāstu izstāde 

“Caur dzīves stāstiem”

No 19. līdz 21.oktobrim Sausnējas bibliotēkā 
izstāde „Rudens veltes”

28. oktobrī plkst. 14.00 Braku muzeja vasaras 52. 
sezonas noslēguma pasākums. Braku saimes istabā 

tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri, grāmatas 
“Skolas Līze” autori.

 Inguna Bauere romānā ataino vēsturisku personību 
dzīvi uz plašas, precīzi tēlotas laikmeta ainas fona no 18. 
līdz 20. gadsimtam. Līdzīgi  kā savā iepriekšējā darbā 
“Lizete, dzejniekam lemtā” (kura centrā ir nevis pats 
Kārlis Skalbe, bet gan viņa sieva Lizete) romānā “Skolas 
Līze” centrālais tēls ir rakstnieka Matīsa Kaudzītes sieva, 
Vecpiebalgas skolotāja meita Līze Rātmindere.

Piedalīsies Vecpiebalgas muzejapvienības „Orisāre” 
darbinieces Līva Grudule un Ilona Muižniece, kā arī 
Liepkalnes dziesmu ansamblis „Pīlādzītis”. Aicināti visi 
interesenti.

29. oktobrī plkst. 19.00 Ergļu saieta namā
Dāmu deju grupu saiets „Rudens lapkritī”

Aicinātas deju grupas no Taurenes, Madonas, 
Cesvaines, Dzelzavas, Kokneses, Jaunjelgavas, Amatas, 
Gulbenes, Glūdas, Mārsnēniem, Inešiem un Priekuļiem.

Atpūtas vakaru spēlē Ēriks Smaļskis (Rīga)

29. oktobrī plkst. 14.00 
Liepkalnes bibliotēkā tikšanās 

ar dzejnieci Sarmīti Rodi

4. novembrī  plkst. 13.00  
SIA “Valmieras kinostudija” izrāde bērniem

“Tāltālā meža varonis – ŠREKS”
Lomās: Valmieras Drāmas teātra aktieri.

Biļetes cena – 2 Ls 
(Vietas lūdzam pieteikt iepriekš)

5. novembrī  plkst. 18.00 
Ērgļu saieta namā

koncerts KORI SADZIED ĒRGĻOS
Piedalās jauktie kori:  

“Grindeks” (diriģents Lauris Goss)
“Statoil” (diriģents Ivars Cinkuss)

“Lāčplēsis” (diriģente Antra Purviņa)
“Ērgļi” (diriģents Ralfs Šmīdbergs)

Atpūtas vakaru spēlē Pēteris Leiboms

6. novembrī plkst. 13.00 
Ērgļu saieta namā

 Dzintara Čīčes un Kaspara Antesa koncerts 
“Atkal kopā!”

“Neskaties atpakaļ”, “Saldā dzīve”, “Vijolnieks”, 
“Tu esi vasarā” un citi hīti

 Biļetes cena: 4. Ls un 3. Ls (Biļetes var pieteikt un 
informāciju  saņemt pa tālruni 64871132 vai 26528132)

11. novembrī plkst. 17.00 lāpu gājiens uz Lāčplēša 
ordeņa kavaliera Pētera Bērziņa atdusas vietu 

Sauleskalna kapos. 
Pulcēšanās 16.45 pie Ērgļu saieta nama

11. novembrī plkst. 17.00 lāpu gājiens uz Sausnējas 
kapiem. Pulcēšanās Sausnējas ciema centrā

Plkst. 18.00 piemiņas brīdis Liepkalnes kapos

11. novembrī plkst. 18.00 Jumurdas kapsētā 
piemiņas brīdis pie Lāčplēša kara ordeņa kavaliera- 

Pētera Ūdra atdusas vietas.
Pēc piemiņas brīža lukturīšu gājiens uz Jumurdas 

pagasta Saieta ēku. Saieta ēkā vakarēšana „Ugunskurs 
nakts tumsā kvēlo”, strēlnieku dziesmas un bukstiņbiez-

putra kopā ar Jumurdas vokālo ansambli.

17. novembrī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā 
Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienai 

veltīts svinīgs uzvedums “Latvieša sirds” 
(Pēc Māras Zālītes lugas “Tobāgo” motīviem)

Pēc pasākuma svētku balli spēlē grupa “Kantoris 04”
(Vietas pie galdiņiem lūgums pieteikt iepriekš)

Apsveicam!

ILONU un GINTU NĪGAĻUS 
ar meitas ELIZABETES piedzimšanu;

LĪGU ZARIŅU un ALEKSANDRU SILIŅU
ar dēla ADRIJĀNA SILIŅA piedzimšanu;

MAIRU ŽOGLU un ARTŪRU DUKULI
ar dēla RALFA DUKUĻA piedzimšanu>

Lilija Sidorova
Ivars Olte

Guntis Zaretoks
Dzintra Osmiņina

Aina Doroško
Rihards Bārbals

“Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā 
Nr. 9 (58) ievietotās krustvārdu 

mīklas atrisinājums:

Horizontāli: 1.Marimba. 5.Elara. 7.Lukta. 
10.Īve. 11.Taimiņi. 12. „Aka”. 13.Jamss. 
15.Grots. 16.Sakss. 21.Nagainis. 22.Sak-
sauls. 23.Obelisks. 25.Sarsuela. 26.Stons. 
29.Tills. 30.Tūska. 35.Ako. 36.Ertnere. 
37.Efa. 38.Apses. 39.Treks. 40.Acetons.

Vertikāli. 1.Masts. 2.Rapieris. 3.Ministrs. 
4.Alnis 5.Elina. 6.Arejs. 8.Kļava. 9.Araks. 
13.Jansons. 14.Magneto. 17.Kaupers. 18.Sa-
smaka. 19.Anīss. 20.Skara. 24.Smiltene. 
25.Sofedžo. 27.Trata. 28.Neons. 31.Ūbele. 
32.Krams. 33.Velsa. 34.Tests.

Ērgļu vidusskolas skolēni piedalās 
SIA “Papīrfabrika Līgatne”, „Latvijas 
valsts meži” un „Zaļā josta” izsludināta-
jā makulatūras vākšanas konkursā „Otru 
elpu papīram”. 

Konkursa norises laiks no 2011. gada 
5. oktobra līdz 2012. gada 20. mar-
tam.

Lūdzam iedzīvotājus atbalstīt skolē-
nus – atdodot vecās avīzes, žurnālus, 
katalogus, nederīgās grāmatas.

Informācija pa tālruni: 64871292

Iedzīvotāju 
zināšanai

Iznomā lauksaimniecībā izmantoja-
mu zemi ~ 33 ha platībā saimniecības 
Ērgļu novada  Ērgļu pagasta “Kaivēnu” 
teritorijā uz savstarpēji izdevīgiem nosa-
cījumiem (5 km no Ērgļiem). Zemes ga-
bali ar kadastra Nr. 7054-010-032 un Nr. 
7054-010-0045 atrodas kompaktā terito-
rijā abpus ceļam. 

Sīkāka informācija pa tel. 29299596, 
Ivars Kairišs

NOMA

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un jumurdiešus 
nozīmīgās dzīves jubilejās!

Helēna Larionova
Zinaida Ušpele
Antons Šņopsts

Elmārs Jēkabsons
Valija Birze

Augusts Šmits


