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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

	 Uzsākam	atkritumu	šķirošanu	Ērgļu	novadā!
Oktobrī	mūsu	novadā	tika	uzstādīti	septi-	 	

				ņi	dalīto	atkritumu	konteineru	komplekti	–	
zilais	stiklam:	pudelēm,	burciņām.u.c.,	izņemot		 	

				logu	stiklu	un	balzama	pudeles;
dzeltenais	–	kartonam,	papīram,	PET	pudelēm,		 	

				skārdenēm,	tetrapakām,	plastmasai.	
Konteineru	atrašanās	vietas:
Ērgļos:
1	–	Mehanizatoru	ielas	daudzdzīvokļu	māju	pagal-	

				mā;
2	–	Blaumaņa	ielas	daudzdzīvokļu	māju	pagalmā;
3	–	Aiz	Saieta	nama;
4	–	Grota	ielā	pie	daudzdzīvokļu	mājām	Nr.7	un	9;
5	–	Pie	Oškalna	ielas	katlu	mājas
Sidrabiņos	–	daudzdzīvokļu	māju	pagalmā
Jumurdā	–	Ezera	ielā	2	pie	saieta	ēkas
Dalīto	konteineru	iztukšošanu	ir	bezmaksas.	

 UZMANĪBU!	Ērgļu	novada	pašvaldībā	mainījušies	parastā	Lattelecom	telefona	numuri.	Turpmāk,	lai	piezvanītu	
Ērgļu	 novada	 domes	 priekšsēdētājam,	 jāzvana	 uz	Nr.	 64871298,	 bet	 bāriņtiesas	 priekšsēdētāju	 varēs	 sazvanīt	 pa	Nr.	
64871453.

ĪSZIŅAS PAR NORISĒM PAŠVALDĪBĀ

Latvijai vēl viens gads vairāk...

 5.	novembrī	Ērgļu	saieta	namā	notika	apsprie-
de	projektam	“Ilgtspējīgas	 energoapgādes	 attīstības	
īstermiņa	 un	 ilgtermiņa	 rīcības	 plāns	 Ērgļu	 nova-
dam”.	 Tā	 izstrādāšanai	 2011.gada	 31.augustā	 tika	
noslēgts	līgums	starp	Ērgļu	novada	domi	un	Fizikā-
lās	 enerģētikas	 institūtu.	 Projekta	 izveidē	 aktīvi	 ir	
iesaistījušās	abas	puses.	Lai	veiksmīgi	pabeigtu		ie-
sākto	 darbu,	 tika	 rīkota	 apspriede,	 kurā	 piedalījās	
pašvaldības,	valsts	iestāžu	vadītāji	un	darbinieki,	uz-
ņēmēji	un	māju	apsaimniekotāji.	Fizikālās	enerģēti-
kas	 institūtu	 pārstāvēja	 prof.	 Namejs	 Zeltiņš,	 prof.	
Viktors	Zēbergs	un	ing.	Andrejs	Semeņako,	kuri	pie-
dalījušies	projekta	izstrādē.

 

 Jānis Zālītis
1874. – 1919.

Novembris	–	mēnesis,	kad	suminām	Lat-
vijas	vārdu.	Mūsu	novads	var	lepoties	ar	dau-
dziem	 cilvēkiem,	 kas	 likuši	 skanēt	 Latvijas	
vārdam	 gan	 valsts	 mērogā,	 gan	 pasaulē.	
Viens	 no	 tādiem	 ir	 cilvēks,	 kura	 vārdā	 no-
saukta	Sausnējas	pamatskola.	Neliels	ieskats	
viņa	dzīves	gājumā.
Pirmais	 Latvijas	 apsardzības	ministrs	 Jā-

nis	Zālītis	dzimis	1874.	gada	27.	jūlijā	Cēsu	
apriņķī,	Sausnējas	pagasta	„Lejas	Vīdotos”.	
Viņa	 tēvs	 bija	 namdaris,	 interesējās	 par	 sa-
biedriskām	lietām,	lasīja	laikrakstus	un	seko-
ja	dēla	mācībām.	
Jānis	Zālītis	pirmo	 izglītību	 ieguva	Saus-

nējas	pareizticīgo	pagasta	skolā	un	Sausnējas	
draudzes	skolā.	Pēc	tam	mācījās	Rīgas	garī-
gajā	skolā.	Viņam	neklājās	viegli,	jo	12	gadu	
vecumā	 zēns	 zaudēja	 tēvu	 un	 naudu	 iztikai		
pelnīja	vasarā	pats.	
No	garīgās	skolas	pēc	4	gadiem	Jānis	Zālī-

tis	pārgāja	mācīties	uz	Rīgas	garīgo	seminā-
ru,	 kuru	 pabeidza	 1895.	 gadā	 ar	 „studenta”	
grādu.
Viņam	izdevās	saņemt	naudas	aizdevumu	

no	radiem	un	1897.	gadā	Jānis	Zālītis	iestājās	
Tērbatas	 universitātes	 Juridiskajā	 fakultātē.	
Zālītis	bija	centīgs	students.	Pēc	augstskolas	
strādāja	 par	 advokāta	 palīgu	 pie	 advokāta	
Bērziņa	Rīgā.	Kopš	1910.	gada	Jānis	Zālītis	
strādāja	par	zvērinātu	advokātu.
Jānis	Zālītis	bija	Krievijas	4.valsts	domes	

deputāts,	 atrodoties	 bēgļu	 gaitās	 Pēterpilī,	
1915.	gadā.	Viņš	gādāja	līdzekļus	bēgļiem	un	
atvēra	skolas	bēgļu	bērniem,	kuri	varēja	mā-
cīties	par	brīvu.	
Karš	un	revolūcija	modināja	daudzos	latvie-

šos	 domu	 par	 Latvijas	 valstisko	 neatkarību.	
Latvieši	paši	var	pastāvēt,	nodibinot	savu	ne-
atkarīgu,	demokrātisku	valsti.	
1918.	 gada	 18.	 novembrī	Tautas	 Padome	

proklamēja	neatkarīgo	Latvijas	valsti,	un	Jā-
nis	Zālītis	 piedalījās	 šajā	 vēsturiskajā	 brīdī.	
Viens	 no	 svarīgākajiem	 darbiem	 toreiz	 –	
valsts	ārējā	apsardzība.	Valdība	nevarēja	at-
rast	pienācīgu	kandidātu	apsardzības	minis-
tra	 postenim.	 Tika	 panākta	 vienošanās	 ar	
civilpersonu	Jāni	Zālīti,	un	1918.	gada	4.	de-
cembrī	Kārlis	Ulmanis	iecēla	viņu	par	Latvi-
jas	valsts	pirmo	apsardzības	ministru.	
Apsardzības	 ministra	 amats	 prasīja	 lielu	

drosmi	un	bezbailību.	 Jānis	Zālītis	ārkārtīgi	
grūtos	 apstākļos	 noorganizēja	 valsts	 apsar-
dzībai	 nepieciešamos	 pirmos	 bruņotos	 spē-
kus	 un	 piedalījās	 to	 vadīšanā.	 Izšķirošajos	
brīžos	1919.	gada	martā	viņš	vairākkārt	per-
sonīgi	 apmeklēja	 fronti.	 Ar	 savu	 klātbūtni	
viņš	 iedvesa	 latviešu	 karavīros	 kaujas	 garu	
un	 ietekmēja	 mūsu	 pirmās	 uzvaras.	 Par	 šo	
izcilo	veikumu	Jānis	Zālītis	apbalvots	ar	III	
šķiras	Lāčplēša	Kara	ordeni.

 7.	novembrī	lauku	viesnīcā	„Jumurdas	muiža”	notika	seminārs	„Reģionālā		un	vietējā	sadarbība	latviskās	identitā-
tes	stiprināšanai	tūrisma	pakalpojumos”,	kuru	organizēja	LLTA	„Lauku	ceļotājs”	sadarbībā	ar	TAVA.	Par	sadarbību	tūris-
ma	 produkta	 veidošanā,	 reģionālās	 identitātes	 atpazīstamību	 uzstājās	 „Lauku	 ceļotāja”	 mārketinga	 speciāliste	 Eva	
Staltmane	un	mārketinga	eksperte	Liene	Kupča.	Ar	reģionu	piemēriem	uzstājas	Kuldīgas	TIC	pārstāve	Jana	Bergmane	un	
Madonas	TIC	vadītāja	Sanita	Soma.	Vietējo	ražotāju	produkcijas	eksponēšanā	un	degustēšanā	piedalījās	kazu	saimniecī-
ba	„Līvi”,	ogu	audzētāji	„Jāņkalniņi”	un	„Garšu	laboratorija”	ar	īpašajiem	uzlējumiem	.	Semināra	dalībnieki	tika	iepazīs-
tināti	ar	„Jumurdas	muižas”	kompleksu.

Gandrīz	pastāvīgi	frontē	atrodoties,	tika	iedra-
gāta	veselība,	un	1919.	gada13.	jūlijā	J.Zālītis	no	
apsardzības	 ministra	 posteņa	 atkāpās.	 1919.	
gada	9.	decembris	ir	Latvijas	valsts	pirmā	apsar-
dzības	ministra	nāves	diena.	Jāni	Zālīti	apglabā-
ja	ar	militāru	godu	Rīgas	Debesbraukšanas	baz-
nīcas	kapos,	bet	1924.	gadā	pārapbedīja	Brāļu	
kapos	Rīgā.	
Latvijas	brīvvalsts	laikā,	1938.	gadā,	Sausnē-

jas	skolai	piešķirts	Jāņa	Zālīša	vārds.	1993.gadā	
Sausnējas	pamatskola	atguva	sava	izcilā	novad-
nieka	Jāņa	Zālīša	vārdu.		
Par	izcilā	novadnieka	dzīvi	savā	dzejolī	raksta	

arī	dzejnieks	A. Iksens

Jānis Zālītis

Vai Sausnēja, šis klusais lauku pagasts,
To savā zemes pelēcība tagad jauž,
Kā gaita dievišķā un viss, kas parasts,
Tik brīnišķīgus dzīves tīklus kādreiz auž?

Vai lepnais Kreišs to kādreiz pilī jauda,
Ka celsies viņa pavalstniekos brīnumvīrs,
Kas latvju slavu pāri jūrām pauda,
Pats palikdams kā bērns un varons, sirdī tīrs?

---------
Nav tas vien varonis, kam šķēps ir rokās –
Vēl citi ir, kas ieroci šo dusmās trin!
Un Zālītis bija klāt, kad dzimta mokās
Tā valsts, kas tagad brīves svētkus svin.
--------

Sausnējas	pamatskolas	skolotāja	
Elita Leiboma

2012.	gada	25.	oktobrī	Ērgļu	novada	pašvaldības	dome	ir	pieņēmusi	lēmumu	par	Ērgļu	novada	attīstības	programmas	
2013.-2019.	gadam	galīgās	redakcijas	nodošanu	Vidzemes	plānošanas	reģionam	atzinuma	sniegšanai.
Ar	dokumentiem	var	iepazīties	pašvaldības	mājas	lapā	www.ergli.lv	sadaļā	“Projektu	realizācija	Ērgļu	novadā”.	

Kā	jau	allaž	novembrī	svinam	mūsu	Latvijas	dzimšanas	dienu.	Prā-
tu	šajā	laikā	nodarbina	domas	par	to,	kas	paveikts,	kas	mainījies	mūsu	
dzīvē.	
Joprojām	mūsu	 ikdienu	 ietekmē	finansiālā	nestabilitāte	Eiropā	un	

pasaulē,	tomēr	patīkami,	ka	Latvijas	ekonomiskie	rādītāji	sāk	uzlabo-
ties.	Šo	prieku	gan	aizēno	joprojām	augstais	bezdarba	līmenis	valsts	
laukos,	 daudzo	 valsts	 iedzīvotāju	 ekonomiskā	 emigrācija.	 Tas	 liek	
mums	ar	piesardzību	lūkoties	nākotnē,	vērtēt	mūsu	valsts	un	novada	
iespējamās	attīstības	iespējas	un	virzienus.	Cerams,	ka	mūsu	situāciju	
uzlabos	valsts	ceļu	uz	Pļaviņām	un	Rīgu	sakārtošana,	dodot	 iespēju	
beidzot	dzīvot	un	strādāt	mūsdienām	atbilstošas	 sasniedzamības	ap-
stākļos.

Atskatoties	 uz	 paveikto	 Ērgļu	 novadā	 94.	 Latvijas	 valsts	 gadā,	
prieks	par	to,	ka	izdevies	ieguldīt	aptuveni	300	000	latu	pašvaldības	
budžeta	 līdzekļu	 dažādu	 infrastruktūras	 objektu	 sakārtošanā.	 Veikti	
pēdējos	gados	vērienīgākie	ielu	asfaltēšanas	darbi	Ērgļu	pagastā	–	Vid-	
zemes,	Smilšu,	Pienotavas,	Jaunajā	un	Kokneses	ielā,	izveidots	stāv-
laukums	pie	slimnīcas,	rekonstruēts	ielu	apgaismojums	Parka,	Blau-
maņa,	 Rīgas	 (posmā	 no	 Smilšu	 ielas	 līdz	 Ērgļu	 ciema	 robežai),	
Rūpniecības	 un	 daļēji	 J.Grota	 ielā.	 Izveidoti	 divi	 jauni	 bērnu	 rotaļu	
laukumi,	atjaunota	fasāde	novada	domes	ēkai,	nomainīts	jumts	Saus-
nējas	 pamatskolai,	 rekonstruēta	 daļa	 pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	
“Pienenīte”	sanitāro	telpau.	Tie	ir	lielākie	paveiktie	darbi,	kas	noteikti	
bija	nepieciešami	mūsu	kopējās	dzīves	kvalitātes	paaugstināšanai.	Uz-
labojumi	 veikti	Meņģeļu	 un	Braku	muzejā,	 kā	 arī	 no	 jūlija	 novada	
ļaudis	un	viesus	priecē	strūklaka	Ogres	ūdenskrātuvē.	
Prieks	par	mūsu	izglītības	iestādēm,	to	sasniegumiem	Eiropas	struk-

tūrfondu	līdzekļu	piesaistē	mācību	projektu	realizācijai,	kā	arī	skolēnu	
panākumiem	gan	valsts,	gan	starptautiskā	mērogā.	Tas	ir	ļoti	būtiski	
laikā,	kad	Latvijā	sākusies	reāla	konkurence	starp	skolām	par	bērnu	
piesaisti.	Arī	mūsu	sociālās	un	veselības	aprūpes	iestādes	darbojas	lī-
dzīgā	situācijā,	kad,	tikai	pateicoties	savu	sniegto	pakalpojumu	labajai	
kvalitātei,	tās	spēj	piesaistīt	pietiekami	daudz	klientu.	

Iepriecina	 novada	 muzeju	 aizvien	 pieaugošais	 apmeklētāju	 dau-
dzums,	bibliotēku	klientu	skaitam	tendence	ir	palielināties,	kultūras	pa-
sākumu	apmeklējums	novadā	turas	nemainīgi	augsts.	Tas	tikai	liecina	
par	darbinieku	ieinteresētību	un	profesionalitāti	savā	darbā,	kā	arī	par	
iedzīvotāju	vēlmi	darboties	pašiem,	izmantot	vietējos	pakalpojumus.	
Cerīgāk	raudzīties	nākotnē	varēs	arī	Ērgļu	profesionālā	vidusskola,	

kurā,	piesaistot	Eiropas	Savienības	līdzekļus,	uzsākti	vērienīgi	ēku	re-
novācijas	darbi.	Tas	noteikti	padarīs	mācību	vidi	pievilcīgāku	esošajiem	
un	potenciālajiem	audzēkņiem.
Apzinoties,	ka	uzņēmējdarbība	ir	valsts	ekonomiskās	attīstības	mu-

gurkauls,	liels	prieks	un	lepnums	gan	par	tiem	novada	uzņēmējiem,	kuri	
sekmīgi	turpina	savu	iesākto	darbību,	gan	tiem,	kuri	pieņēmuši	drosmī-
gu	lēmumu	paplašināt	vai	modernizēt	savu	darbību.		
Nobeidzot	savas	pārdomas	par	aizvadītā	gada	veikumu,	nākas	seci-

nāt,	ka	kopumā	tas	bijis	darbīgs,	padarīts	daudz,	tostarp	arī	dažādu	kul-
tūras	un	sadzīves	“raibumu”	bijis	gana!	
Paldies	novada	čaklajiem	ļaudīm,	paldies	ģimenēm	par	bērniem	un	to	

audzināšanu,	paldies	visu	paaudžu	ērglēniešiem,	sausnējiešiem	un	 ju-
murdiešiem		–	mēs	visi	kopā	rakstām	šodienas	Ērgļu	novada	vēsturi.
Apsveicu	visus	valsts	dibināšanas	gadadienā	un	novēlu	būt	lepniem	

par	piederību	Latvijas	valstij	un	tautai!
	Domes	priekšsēdētājs	G.Velcis

	 Tūrisma	valsts	attīstības	aģentūra	uzsākusi	darbu	pie	vietējā	tūrisma	veicināšanas	kampa-
ņas	“Atklāj	Latviju	no	jauna!”	Kampaņas	mērķi	ir	vienkārši	–	pirmkārt,	aicināt	Latvijas	iedzīvo-
tājus	padomāt	par	lieliskām	ceļošanas	iespējām	Latvijā	un,	otrkārt,	mudināt	doties	ceļā	nevilcino-
ties,	 lai	 atklātu	 no	 jauna	 sev	 zināmus	 vai	 nezināmus	 tūrisma	 objektus	 un	 vietas	 parādot,	 cik	
patiesībā	daudz	vietas	tepat	Latvijā	ir	neapskatītas	un	neapceļotas.	Kā	sākuma	starts	kampaņai	
„Atklāj	Latviju	no	jauna!”	ir	izstrādāts	īpašs	apceļoto	kilometru	skaitīklis	http://www.draugiem.
lv/atklajlatviju/miljons…,	kas	aicinās	iedzīvotājus	aktīvi	apceļot	Latviju	un	kopīgiem	spēkiem	
mēneša	laikā	sakrāt	Latvijai	miljons	kilometrus.Skaitīklī	jāpievieno	nobrauktie	kilometri,	norā-
dot	 veikto	maršrutu	 un	 pievienojot	 fotogrāfiju.	Kampaņas	 komunikācijai	 ir	 izraudzītas	 īpašas	

personības	–	Atklājēji,	kuri	vienkāršā	un	vietējiem	iedzīvotājiem	saprotamā	valodā	informēs	par	interesantiem,	pazīsta-
miem	un	varbūt	ne	tik	zināmiem	reģionāliem	tūrisma	objektiem	un	interesantām	vietām	visā	Latvijā.	Kampaņas	laikā	ir	
izveidota	mikrolapa	www.atklaj-latviju.lv,	kurā	sniegta	informācija	par	ieteikumiem	ceļot	ar	Atklājēja	palīdzību.
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 Sācies jaunais mācību gads Ērgļu novada izglītības iestādēs:
* Pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” zināšanas apgūs 102 bērni, kuru skaitā 25 jaunākās grupiņas bērni, viņus pasaules 

gudrībās skolos un ievadīs 15 pedagogi un 12 tehniskie darbinieki;
 * Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā – pirmsskolas grupā zināšanas apgūs 15 bērni 2 pedagogu un 1 skolotāju palīga vadībā.

Skolā mācīsies 50 bērni, kurus zinību pasaulē skolos 11 pedagogi un palīdzēs 8 tehniskie darbinieki. Šogad zvana skaņās uz pirmo 
stundu ieklausījās 6 pirmklasnieki;

ĪSZIŅAS PAR NORISĒM PAŠVALDĪBĀ

Slimnīcā beidzot būs atrisinājies jautā-
jums par automašīnu novietošanu. Nereti 
bija situācijas, kad slimnīcas apmeklētāju 
automašīnas traucēja NMP transportam, jo 
ne visi vēlējās savus braucamrīkus novietot 
stāvvietā pāri ceļam. Nojaucot vecās slim-
nīcas ēku, atbrīvojās teritorija, kurā kopīgi
ar novada arhitekti Līgu Gedrovicu izplā-
nojām stāvlaukumu, gājēju celiņus, pieeju 
bijušās bērnu konsultācijas otrajām ieejas 
durvīm.  Stāvlaukuma izbūves darbus uzti-
cējām SIA „ HETA būve”, kuru darbu bi-
jām novērtējuši dažādos objektos Madonas 
pilsētā. Par daļu veikto darbu , kuri veikti 
labā kvalitātē, jau var pārliecināties slimnī-
cas apmeklētāji. Gandarī, ka pašlaik veica-

Slimnīcā beidzot savs stāvlaukums

Skats no malas – Latvija un Ērgļi
samazinās

Š  gada pavasar rg u pašvald b  vieso-
j s Hans van Borselens, sadarb bas part-
nera – Oststellingverfas municipalit tes 
bijušais labkl j bas, izgl t bas, soci l s pa-
l dz bas un nodarbin t bas departamenta 
direktors. Vair kk rt viesojoties rg os,
Hansam van Borselenam ir bijusi iesp ja 
no malas v rot rg u izaugsmi p c neatka-
r bas atg šanas, redz t ekonomisk s kr zes
izrais t s probl mas un pašvald bas darbu, 
mekl jot risin jumus. P c katras viesoša-
n s Hans van Borselens apkopo savus ie-
spaidus detaliz tos zi ojumos, kas sadarb -
bas partneriem Oststellinverf auj lab k
iepaz t rg us un pilnveidot abu pašvald bu
sadarb bu. Pied v jam Hansa van Borse-
lena zi ojuma kopsavilkumu.

Iepriekšējo reizi viesojos Ērgļos pirms 
pusotra gada. Oststellingverfas municipali-
tāte Nīderlandē sadarbojas ar Ērgļu pašval-
dību kopš 1995. gada. Līdz 2003. gadam 
sadarbība notika, īstenojot dažādus projek-
tus līguma ietvaros, vēlāk sadarbība pārvei-
dojās par draudzības saitēm, kas eksistē
joprojām.

Šoreiz, viesojoties Ērgļos, secināju, ka 
pēc diviem smagiem ekonomiskās lejupslī-
des gadiem ekonomiskā situācija ir uzlabo-
jusies. Kopš pagājušā gada vērojams eko-
nomikas pieaugums 5% robežās. Ir nedaudz 
cēlušās darba algas, inācija ir zema un ir 
samazinājies bezdarbs.

Viena no smagākajām problēmām paš-
valdībā ir iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Pēdējos trīs gados iedzīvotāju skaits ir saru-
cis par 10%. Daudzi jauni cilvēki ar labu 
izglītību ir pametuši valsti, lai dotos darba 
gaitās uz Rietumeiropu vai Ameriku. 

Pēdējos gados Ērgļos uzsākta un notiek 
dažādu sabiedriskas nozīmes projektu īste-
nošana, it sevišķi pateicoties iepriekšējos 
gados apstiprinātajiem Eiropas struktūrfon-
du projektiem.

Tūrisms pagaidām vēl nav īpaši attīstīts, 
galvenokārt tāpēc, ka joprojām nav pabeig-
ti ceļa Ērgļi – Rīga uzlabošanas remontdar-
bi, kurus sola pabeigt 2013. gadā. Jaunā
Braku muzeja direktore ar entuziasmu ir 
uzsākusi darbu, lai paplašinātu muzeja pie-
dāvātās kultūras un atpūtas iespējas.

Strauji samazinās skolēnu skaits vidus-
skolā. Pēdējos desmit gados tas kopumā ir 
sarucis par vairākiem simtiem, sasniedzot 
aptuveni 250. Tāda pati situācija ir bērnu-
dārzā un arodskolā. Taču pedagoģiskais 
personāls daudz dara, lai saglabātu un at-
tīstītu izglītības kvalitāti visās izglītības 
iestādēs, un tas ir vienīgais iespējamais 
skolu attīstības risinājums situācijā, kad 
bērnu skaits samazinās.

Arī abiem veco ļaužu pansionātiem ir 
vēl daudz darba jāpaveic, lai nodrošinātu 
pienācīgu tās iemītnieku aprūpi. Ir jārisina
problēmas, kas saistītas ar personāla darbu 
un aprūpes materiālo nodrošinājumu: ļoti
nepieciešamas mēbeles sanitāriem mēr-
ķiem un vannas lifts. Pēc vizītes ieteicu 
Oststellingverfas sadarbības grupai nan-
sēt šo līdzekļu iegādi pansionātiem.

Viesošanās laikā pārliecinājos, ka Ērgļu
pašvaldības vadītājs, kā arī vairāku iestāžu
vadītāji izglītības, sociālajā un kultūras 
jomā labprāt turpinātu sadarboties ar Nī-
derlandes draugiem. Guntars Velcis izteica 
priekšlikumu uzaicināt Oststellingverfas 
municipalitātes vadītāju un deputātus – al-
dermaņus sadarbības vizītē Ērgļos. Savu-
kārt Ērgļu delegācija plāno ierasties Ost-
stelligverfā 2013. gadā, lai pārrunātu 
paveikto sadarbības ietvaros un lai pateik-
tos nīderlandiešu materiālajai palīdzībai un 
ekspertu ieteikumiem, kā arī lai gūtu jaunu 
pieredzi.

Hans van Borselens, Oststellingverfas 
municipalitātes bijušais labklājības,

izglītības, sociālās palīdzības un
nodarbinātības departamenta direktors

mos darbus izdevās apvienot ar agrāk veik-
to (piem., ambulatorās  aprūpes ēkas  otra 
ieejas mezgla ierīkošana  un izveidoto šīs
pašas ēkas lietus ūdeņu kanalizācijas sistē-
mu  (darbi veikti  ERAF projektu ietva-
ros)), un notiek arī darbi, kas bija plānoti
tikai 2013. gadā ( elektroapgādes  un āra
apgaismojuma renovācija ). Protams, darā-
mā vēl daudz – gan laukumu nolīdzināšana
un zālāja ierīkošana, gan bruģējuma pa-
beigšana, bet tas notiks pēc elektrodarbu 
pabeigšanas.

    
Aina Bra e, 

Ērgļu slimnīcas valdes
priekšsēdētāja

* Ērgļu vidusskolā – pirmā skolas diena pulcēja 233 skolēnus, 29 pedagogus un 11 tehniskos darbiniekus. Lielā skolas diena bija 
24 pirmklasniekiem un 21 desmitās klases skolēnam.

 * Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā – mūzikas nodaļā mācīsies 30 mūziķi 5 mūzikas skolotāju vadībā un mākslas nodaļā prasmes 
apgūs 42 audzēkņi 3 pasniedzēju vadībā. Visiem kopā palīdzēs viens tehniskais darbinieks. Pirmajā kursā mācības uzsāka 8 topošie 
mūziķi un 7 mākslinieki;

 * Ērgļu profesionālajā vidusskolā – arodprasmes apgūs 132 audzēkņi 25 pedagogu un 33 tehnisko darbinieku vadībā. Profesio-
nālās zināšanas viengadīgajās grupās mācīties uzsāk 11 arboristi, 15 guļbūves ēku celtnieki, 11 viesmīļi, trīsgadīgajā grupā - 11 re-
montstrādnieki.
 Vistuvākajā laikā Ērgļu novadā uzsāksim atkritumu šķirošanu, jo šim mērķim pašvaldība ir iegādājusies četrpadsmit speciālus

konteinerus.
Piecās vietās Ērgļu pagastā, Jumurdā un Sidrabiņos tiks uzstādīti krāsaini konteineri – pa divi katrā. Zilais būs paredzēts visa 

veida stikla tarai, savukārt zaļais visa veida iepakojumam – no papīra, kartona, plēves, plastmasas pudeles, tetrapakas, skārdenes,
aerosola akoni, plastmasas kannas. 

Par šķiroto atkritumu savākšanu papildu samaksa netiks iekasēta, vienīgais iedzīvotāju uzdevums būs apzinīgi un pareizi sašķirot
tos un pašiem nogādāt līdz konteineriem. Lai šķirošanu padarītu saprotamāku un vieglāku, uz konteineriem būs zīmējumi ar katrā
ievietojamiem atkritumu veidiem. 

Jau tuvākajā laikā tiks precizētas konteineru izvietošanas vietas, par ko informācija sekos gan www.ergli.lv, gan “Ērgļu Ziņās”.    

Projekta „Lauku reģionu pievilcīga tēla vei-
došana” (Trans in Form) ietvaros Vidzemes plā-
nošanas reģions ir apzinājis tos cilvēkus, kas ar 
savu entuziasmu palīdz un iedvesmo vietējos ie-
dzīvotājus, uzņēmējus, kuri veiksmīgi attīsta biz-
nesu savā dzimtajā pusē, kā arī vietas, apskates 
objektus, kas  glabā Vidzemes tradīcijas un vērtī-
bas. Rezultātā tika izveidota mājas lapa www.vi-
dzemesstasti.lv, kurā apkopoti vairāk nekā 50 
veiksmes stāsti.

24.augustā Oleru muižā norisinājās Vidzem-
nieku dārza svētki, kuros tika atklāta izveidotā
mājas lapa un sumināts ikviens stāsta varonis.  
Ērgļu novadā nonākušas divas atzinības: pašval-
dībai par dabas objektu “Akmeņupītes ūdenskri-
tums” un Ērgļu HES par inovatīvu darbību vides 
attīstībā un saudzēšanā.

 29. augustā Ērgļu saieta namā notika Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas liāles darbinieku un darba devēju un citu 
interesentu tikšanās, kurā semināra dalībniekus informēja par NVA pašreizējiem un arī plānotajiem pasākumiem, kurus var izmantot 
gan bezdarbnieki, gan strādājošie un kuri var interesēt arī uzņēmējus. Klātesošie tika iepazīstināti ar bezdarbnieku apmācības iespē-
jām, mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām, kā arī pasākumiem NVA un darba devēju sadarbības veicināšanai.
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Noslēdzot Braku muzeja 
53. sezonu

Braku muzeja 
jaunieguvumi
Katra	 muzeja	 darbības	 pamatā	 ir	 to	

priekšmetu	kopums	jeb	vākums,	kas	veido	
pamatkrājumu.	Šie	priekšmeti	 ir	vispirms	
jāiereģistrē,	 jāpiešķir	 tiem	 inventāra	 nu-
mura	 apzīmējums,	 jāieraksta	muzeja	 gal-
venajā	uzskaites	grāmatā	un	vienlaicīgi	arī	
jāievada	Nacionālajā	muzeju	kopkatalogā.	
Tas	ir	diezgan	laikietilpīgs	un	precīzi	vei-
cams	darbs.	Tālāk	šos	priekšmetus	novieto	
glabāšanā.
Īpaša	vērība	muzejā	tiek	pievērsta	oriģi-

nālajiem	 priekšmetiem	 (par	 tādiem	 tiek	
uzskatīti	tādi,	kuri	piederējuši	rakstniekam	
vai	viņu	ģimenes	 locekļiem.).	Braku	mu-
zejā	šādu	priekšmetu	nav	visai	daudz.	Tā-
pēc	par	 tiem	rūpe	 ir	 īpaša.	Šovasar	 radās	
iespēja	uzskaņot	Braku	tāfelklavieres,	ku-
rām	ir	sevišķa	vērtība,	jo	uz	tām	ir	spēlējis	
pats	 Rūdolfs	 Blaumanis	 un	 viņa	 draugi.	
Klavieru	 skaņošanu	 nosponsorēja	 Ilze	
Sedleniece	no	Limbažu	rajona	(vairāk	par	
sevi	viņa	neko	nevēlējās	izpaust),	bet	ska-
ņotājs	bija	Jānis	Ansons,	kurš	šo	darbu	vei-
ca	ar	īpašu	rūpību.	Paldies	viņiem!	Un	tie-
ši	pēc	dažām	dienām	Brakos	kā	ekskursants	
bija	ieradies	Artūrs	Maskats,	Latvijas	Na-
cionālās	operas	mākslinieciskais	vadītājs,	
un	 uzlielīja	 Braku	 tāfelklavieru	 lielisko	
skanējumu.	
Šogad	Braku	muzejam	vērtīgus	materiā-

lus	 nodeva	 ērglēnieši	 –	 Ārija	 un	 Kārlis	
Martinsoni,	 Zelma	 un	 Jānis	 Nusbergi	 un	
Anna	Griezāne.	Papildus	fotoattēliem	par	
linu	 apstrādi	Ā.	 un	K.	Martinsonu	 stāstī-
jums	par	darbiem	rijā	ar	darba	procesa	de-
monstrējumu	tika	uzņemts	videofilmā.	No	
Z.	un	J.	Nusbergiem	muzejs	ieguva	sadzī-
ves	priekšmetus	un	zemes	apstrādes	rīkus,	
kā	 arī	 zirglietas.	Arī	Nusbergu	 stāstījums	
par	zirgiem	un	zemes	darbiem	lauku	sētā	
tika	 uzfilmēts.	 Šie	 videomateriāli	 tiks	 iz-
mantoti	ekskursiju	un	pasākumu	organizē-
šanas	vajadzībām.	A.	Griezāne	dāvāja	mu-
zejam	R.	Blaumaņa	Kopoto	rakstu	astoņus	
sējumus	un	dažas	mācību	grāmatas	no	20.
gs.	sākuma.	Par	to	visiem	liels	paldies!

A.Kuzina, 
	atbildīgā	par	Braku	muzeja	krājumu	

Ražīga	un	darba	pilna	 ir	noslēgusies	R.	
Blaumaņa	memoriālā	muzeja	 „Braki”	 53.	
darba	sezona.	Ziemā	Brakus	apņem	sniega	
baltums	un	miers,	 tikai	 reti	kāds	apmeklē	
muzeju,	taču	tad	ir	lielais	darbs	pie	krāju-
ma,	projektu	izstrādes	un	grāmatu	rakstīša-
nas.	Pavasarī,	kad	sniegi	lēnām	atkāpās	un	
dienas	jau	kļuva	siltākas,	iznāca	Annas	Ku-
zinas	sastādītā	R.	Blaumaņa	aforismu	grā-
mata	„Es	runāt	gribētu	uz	visu	zemi”.
Aprīlis	aizritēja	talkojot,	lieli	palīgi	bija	

meža	dienesta	darbinieki,	biedrība	„Vidze-
mes	augstienes	meži”,	ap-
mācību	 centrs	 „Pakalnie-
ši”,	 Ērgļu	 vidusskolas	 un	
arodvidusskolas	audzēkņi.	
Brakos	 notika	 trīs	 sakop-
šanas	talkas.
Maijs	iesākās	ar	sezonas	

atklāšanas	 svētkiem.	 Šo-
gad	īpašā	godā	Oļega	Ska-
raiņa	 skulptūra	 „Rozes	
mātei”,	 jo	jau	20	gadus	tā	
katru	apmeklētāju	mīļi	sa-
gaida	 un	 klusiņām	 pamāj	
šķiroties.	Mūsu	ciemiņi	un	
viesi	 bija	 dziedošā	 Liep-
kalnes	 sievas	 „Pīlādzītis”	
un	 Ērgļu	 vidusskolas	 4.	
klase.	19.	maijā	jautri	aiz-
vadījām	 jau	 sesto	 muzeja	
nakti,	 kurā	 lieliski	 palīgi	
bija	Ērgļu	vidusskolas	au-
dzēkņi	un	pedagogi,	Blaumaņa	biedrība	un	
muzeja	 draugi	 –	 pat	 no	 tālās	 Praulienas,	
Cesvaines	 un	Kokneses.	Dzīvojamā	mājā	
tika	atklāta	tematiska	izstāde.	Paldies	rakst-
niecei	 Ingunai	 Bauerei,	 kura	 uzdāvināja	
muzejam	Tiltiņu	ģimenes	velniņu	kolekci-
ju!
Jūnijā	 sadarbībā	 ar	 Ērgļu	 bibliotēku	 un	

tautas	mūzikas	kopu	„Pulgosnieši”	notika	
dzejniecei	 Zinaīdai	 Lazdai	 110.	 jubilejai	
veltīts	 sarīkojums	 gan	 pie	 Represēto	 pie-
minekļa,	gan	Sauleskalna	kapos,	gan	„Spē-
liņu”	mājās	un	Ērgļu	bibliotēkā.	21.	un	23.	
jūnijā	 muzejā	 ieskandējās	 līgo	 dziesmas,	
un	 visīsākajā	 naktī	 Jāņkalniņā	 atkal	 iede-
gās	ugunskurs,	lai	svētība	laukiem	un	tīru-

miem,	un	pašām	Braku	mājām.
Jūlijs	 atnāca	 ar	 Bērnības	 svētkiem,	 tad	

Brakos	čaloja	bērnu	smiekli,	un	bija	tik	labi,	
ka	līdzās	mammai	un	tētim	ir	krustmāte	un	
krusttēvs.	Svētku	dalībniekus	priecēja	jau	tik	
iemīļotie	aktieri	–	Dzintra	Duka-Maisaka	un	
Māris	 Podnieks.	 8.	 jūlijā	 Ērgļi	 ieskanējās	
īpaši,	jo	tad	ciemojās	starptautiskā	folkloras	
festivāla	 „Baltica	 2012”	 folkloras	 kopas.	
Sirsnīga	 un	 jauka	 dziedāšana	 notika	Braku	
pagalmā	un	tad	gardās	putras	ēšana,	lai	spēks	
koncertēt	Ērgļu	estrādē.

18.	augustā	kā	tradīcija	jau	kļuvusi	Ērgļu	
adventistu	 draudzes	 svinīga	 sanākšana,	 lai	
noritētu	10.	garīguma	diena.	Šogad	jubilejas	
gads	–	draudzei	10	gadu.
7.	 septembrī	 muzejā	 ciemojās	 Jaunjelga-

vas	amatierteātris	ar	Tijas	Bangas	komēdiju	
„Septiņas	vecmeitas”,	režisors	Kārlis	Lišma-
nis.	Rudenī	Brakos	ieplūst	skolu	jaunatne,	jo	
tad	īstais	ekskursiju	laiks.	Ērgļu	vidusskolas	
audzēkņi	11.	septembrī	devās	neparastā	pār-
gājienā	uz	muzeju.	Nākot	uz	Brakiem,	sko-
lēni	veica	visdažādākos	pārbaudījumus.	Mu-
zejā	 prezentēja	 klašu	 veltījuma	 grāmatas	
rakstniekam	R.	Blaumanim	150	gadu	jubile-
jā	un	čakli	rosījās	radošajās	darbnīcās.
14.	septembrī	notika	pirmā	zinātniskā	kon-

ference	 Brakos	 „Rūdolfs	 Blaumanis	 un	
laikabiedri.	21.	gadsimta	skats”.	Ar	referā-
tiem	uzstājās	Latvijas	memoriālo	muzeju	
pārstāvji,	Latvijas	Universitātes	zinātnieki	
un	mūsu	pašu	ērglēnieši	–	skolotāja	Mārīte	
Breikša	un	ārste	Aina	Braķe.	
29.	 septembrī	 ar	 Antona	 Čehova	 lugu	

„Bildinājums”	viesojās	Rīgas	DAC	„Sau-
lessvece”,	 režisore	 Kristīne	 Klētniece-
Sika.	Miķeļdienas	dziesmu	noskaņu	radīja	
tautas	mūzikas	kopa	„Pulgosnieši”.
Oktobra	beigās,	kad	aktīvā	darba	sezona	ir	

noslēgusies,	muzejnieki	tur-
pina	darboties,	jo	nu	jāgata-
vojas	R.	Blaumaņa	literārās	
prēmijas	8.	konkursa	noslē-
guma	sarīkojumam,	kas	no-
tiks	 8.	 decembrī.	 Šī	 diena	
būs	arī	grāmatas	„Blauma-
ņu	dzimtas	līkloči”	atvērša-
nas	svētki.
2012.	gads	aizritējis	rosī-

gi,	arī	tūristi	labprāt	apmek-
lējuši	muzeju,	jauka	ir	bijusi	
sadarbība	ar	atrakciju	parku	
„Braku	takas”,	bet	pavasarī	
Brakos	taps	aktīvās	atpūtas	
un	mundruma	laukums.	At-
nāc	uz	muzeju	un	ieraudzīsi	
atkal	ko	 jaunu	un	neparas-
tu!

Zinta Saulīte, Braku	
muzeja	vadītāja

 

P.S. Ērgļu novada pašvaldība saņē-
musi vēstuli no Rīgas Rīnūžu vidusskolas 
administrācijas, pedagoģiskā kolektīva, 
skolēniem un viņu vecākiem ar pateicības 
vārdiem memoriālā muzeja „Braki” vadī-
tājai Zintai Saulītei un darbiniekiem par 
atsaucību ekskursijas vadīšanā 2012.gada 
14.septembrī, ļaujot audzēkņiem iepazīties 
ar R.Blaumaņa dzīvesvietu „Braki”, viņa 
personību, daiļradi, kas veicina mazākum-
tautību skolēnu pilsonisko un patriotisko 
apziņu.

PII ‘‘Pienenītes’’ ziņas

31.	oktobrī	pirmsskolas	izglītības	iestādē	
„Pienenīte”	 valdīja	 spocīgs	 noskaņojums.	
No	malu	malām	sanāca	mošķi,	raganas	un	
velni,	zirnekļi	un	sikspārņi.	Pat	gaisma	ne-
spīdēja	 tik	 spoži	 kā	 parasti,	 bija	 satumsis	
un	neomulīgs.	Taču	visu	mošķīšu	omu	uz-
laboja	spociņš	un	divas	raganiņas,	kas	uzrī-
koja	Helovīnballīti.
Sākumā	 visi	 sarunāja,	 ka	 vārīs	 burvju	

zupu.	Šoreiz	 katlā	 nelika	 kartupeļus,	 bur-
kānus	un	kāpostus,	bet	gan	zirnekļus,	var-
des,	čūskas,	krokodilus.	Burvju	zupa	vārī-

jās	 ilgi,	 tikmēr	 mazie	 mošķīši	 iemācījās	
burties	kā	īstas	raganas,	 izjokot	citus,	dejot	
debespušu	 deju,	 apbrīnoja	 izgrebtos	 ķirbī-
šus.	 Tika	 pārbaudītas	 arī	 lielās	 raganas	 un	
mošķi,	vai	tās	ir	īstās,	vai	tikai	pārģērbušās	
audzītes.	Izrādījās,	ka	dažas	raganas	bija	pat	
ļoti	„īstas”,	jo	uz	slotām	lidoja	profesionāli.
Noslēgumā,	paskatoties	burvju	zupas	kat-

lā,	 bērni	 ieraudzīja	 īstu	 burvestību.	 Burvju	
viras	vietā	bija	tikai	vēstules	katrai	grupiņai.	
Tur	tika	norādīti	dažādi	uzdevumi,	lai	varētu	
sameklēt	 gardumu	 –	 kāds	 biedēja	 pavārīti,	
kāds	dziedāju	dziesmiņu,	kāds	domāja	 jau-
nus	buramvārdu,	daži	skaitīja	dzejolīti,	taču	
visi	atrada	savu	kārumu	grupas	spocīgākajā	
stūrī,	 par	 ko	 bija	 parūpējusies	 pirmsskolas	
izglītības	iestādes	„Pienenīte”	vadītāja	Ilona	
Cielava.
1.	novembrī	pirmsskolas	izglītības	iestādē	

„Pienenīte”	atkal	iestājās	gaisma	un	skanēja	
jautrās	bērnu	čalas.	Visi	mošķi	bija	pazudu-
ši,	 tikai	 kāds	 sikspārnis	 vēl	 uzkavējās	 PII	
zālē,	cerot,	ka	tur	būs	silta	vieta	ziemas	mie-
gam.

Evita Lielupe,	metodiķe

Spoku ballīte Tikšanās ar ugunsdzēsējiem

2.	novembrī	uz	pirmsskolas	izglītības	
iestādi	„Pienenīte”,	sirēnām	skanot,	ie-
radās	ugunsdzēsēju	mašīna	un	četri	bra-
ši	 vīri	 –	U.	Konovalovs,	Z.	Baužis,	A.	
Kauliņš,	J.	Vīksna.	Bērni	ar	lielu	intere-
si	saskrēja	pie	logiem.	Mēs,	pieaugušie,	
priecājāmies,	ka	tikšanās	bija	gaidīta	un	
iepriekš	sarunāta.
Pirmsskolas	izglītības	iestādes	„Pienenīte”	

zālē	 ugunsdzēsēji	 stāstīja	 par	 drošību,	 par	
savu	darbu,	par	pieredzi.	Bērni,	audzītes	uz-
deva	daudz	jautājumu,	uz	kuriem	bija	izsme-

ļošas	 atbildes.	
Visvairāk	patika	
stāstītais	no	sa-
vas	 pieredzes.	
Lielākie,	spēcī-
gākie	puiši	pie-
mērīja	 tērpu,	
zābakus,	 ķive-
ri,	gāzmasku.
Skatījāmies	

arī	filmiņu	„Bīs-
tamā	 robeža”,	
kur	 ar	 uguns-
dzēsēju	 komen-
tāriem	 un	 ietei-
k u m i e m	

vērojām,	kas	jādara	ugunsgrēka	gadījumā	un	
galvenais	–	ko	bērni	darīja	nepareizi.
Spītējot	 laika	 apstākļiem,	 lielākie	 bērni	

devās	laukā,	lai	varētu	apskatīt	lielo	sarka-
no	 mašīnu.	 Ugunsdzēsēji	 nodemonstrēja	
un	pastāstīja	par	mašīnas	aprīkojuma	pie-
lietojumu.	 Bērniem	 par	 prieku	 ieslēdza	
vēlreiz	sirēnu	un	gaismiņas.
Paldies	Uvim	Konovalovam	un	viņa	ko-

mandai	 par	 interesanto,	 izglītojošo	 tikša-
nos!

Evita Lielupe, metodiķe
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Ar skatu debesīs
Pirmais	 sniegs	 šogad	 pārsteidza	

mūs	 visus.	Tas	 ieradās	 negaidot,	 ne-
vienam	neprasot,	vienkārši	uzsniegot.	
Bet	arī	sniegs	šogad	neuzsniga	kā	pa-
rasti.	Tas	neieradās	pie	mums,	maigi	
krītot	 un	 lēnām	 apsedzot	 ik	 zemes	
pauguriņu	un	kalna	galotni.	Mēs,	kuri	
jau	bijām	pieraduši	pie	drūmi	pieliju-
šās,	pelēkbrūnās	zemes	un	vēl	pelēkā-
kajām	debesīm,	pēkšņi	no	rīta	 ierau-
dzījām	 baltumu,	 kurš	 žilbināja	 un	
vilināja	doties	ārā	un	pasmaidīt.	
Biju	 jau	 saradusi	 ar	 domu,	 ka	 ne	

sauli,	ne	sniegu	vēl	ilgi	neredzēšu,	jo	
lietus	 mākoņi	 nepiekāpīgi	 ik	 dienu	
sedza	 debesis,	 kurās	 katru	 rītu	 lūko-
jos	pēc	kāda	cerīga	saulesstara.	Bet	te	
piepeši	vienas	nakts	laikā	piesniga	tik	
daudz	šī	baltuma,	un	sirdī	kļuvu	līks-
māka,	jo	ne	tikai	apkārtne,	bet	arī	cil-
vēki	 man	 apkārt	 šķita	 gaišāki.	 Solis	
uz	 skolu	 kļuva	 viegls	 un	 vingrs,	 jo	
gribējās	 dalīties	 priekā	 par	 brīnumu,	
kuru	mums	 daba	 negaidot	 bija	 snie-
gusi.	
Šajā	 sniegotajā	 baltumā	 virs	māju	

jumtiem	 pacēlās	 smalkās	 skursteņu	
dūmu	 strūkliņas,	 vēstot,	 ka	māju	 ie-
mītnieki	 sajutuši	 tuvojošās	 ziemas	
aukstumu.	 Kaut	 arī	 cilvēkiem	 būtu	
tikpat	viegli	kā	šīm	netveramajām	pa-
rādībām	–	vienkārši	pacelties	virs	ze-
mes	un	kļūt	vieglākiem	par	gaisu,	lai	
varētu	aizbēgt	no	ikdienas	pelēcības.	
Tas	šķiet	tik	vilinoši	–	aizbēgt	no	visa,	
kas	tevi	satrauc,	bet	tas	neatrisina	gal-
veno	–	to,	ka	tieši	TU	esi	atrisinājums	
visam,	kas	ar	tevi	notiek.	Varbūt	tieši	
tādēļ	kādas	durvis	tavā	dzīvē	ir	slēg-
tas,	jo	tu	pats	sevi	esi	aizslēdzis.
Oktobris	 ar	 šķietami	 klusiem	 so-

ļiem	kā	kaķim	 ir	aizlavījies	no	mūsu	
kalendāra	un	devis	vietu	novembrim.	
Bet	 tāpat	 kā	 šķelmīgajam	viltniekam	
un	 peļu	 junkuram	 arī	 oktobrim	 ir	
daudz	 piedzīvojumu,	 ar	 kuriem	 tas	
labprāt	dalās.	Vidusskolēnu	ceļojums	
uz	Lietuvu	un	pirmais	jaunās	Skolēnu	
domes	pasākums	ar	intriģējošu	un	iz-
aicinošu	nosaukumu	„Deldē	zoles!”	–	
tas	ir	tikai	mazs	gabaliņš	no	Ērgļu	vi-
dusskolā	 notiekošajām	 jautrajām	 un	
fascinējošajām	lietām,	par	kurām	ir	ne	
tikai	vērts	rakstīt,	bet	noteikti	IR	jāiz-
lasa.
Arī	 novembris	 jau	 ir	 ienācis	mūsu	

ikdienā.	Katru	dienu	jūtam	to	svinīgu-
mu	un	lepnumu,	ko	nes	šis	mēnesis	–	
Lāčplēša	dienu,	Latvijas	proklamēša-
nas	 gadadienu.	Mēs	 izjūtam	Latvijas	
elpu	visā,	ko	darām,	bet	novembrī	 tā	
mūsu	 ausīs	 karsti	 čukst	 –	 iededzies	
par	to,	ka	esi	latvietis,	par	to,	ka	cīnies	
un	cīnīsies	arī	 turpmāk	par	vērtībām,	
kuras	tavi	senči	tev	ir	atstājuši	manto-
jumā.
Pirmais	 sniegs	 –	 tik	 pēkšņi	 pie	

mums	 ieradies,	 diemžēl	 tikpat	 stei-
dzīgi	 no	 mums	 atvadījās.	 Tik	 grūti	
paredzēt	dabas	mainīgās	kaprīzes,	un	
mēs,	cilvēki,	par	tām	varam	tikai	no-
brīnīties.	
Lasītāj!	Vēlu	Tev	atrast	savu	gaišo	

piedzīvojumu,	kurš	sildīs	un	dos	gais-
mu	tumšajā	novembra	pelēcībā!	

Marta Suveizda

Īsziņas
 9. novembrī – Mārtiņdienas	masku	gājiens
12. novembrī – Lāčplēša	dienas	atcere	klases	stundā
								Lāčplēša	diena	–	atmiņu	ugunskurs,	nakts	orientēšanās
16. novembrī – tematisks	pasākums	„Nāk	gadalaiki	apglez-	

	 not	Latviju”
   Klases	stunda	„Svinēsim	svētkus!”
21. novembrī – Baldones	vidusskolas	pieredzes	apmaiņa
	 Ērgļu	vidusskolā
22. novembrī – mācību	firmu	prezentācija	–	tirdziņš
29. novembrī – „Melnās	kafijas	vakars”

Latvijas vēstures stunda 

 Novembris	 Latvijas	 valstij	 ir	 nozīmīgu	
vēsturisku	notikumu	atceres	mēnesis.	9.	no-
vembrī,	Lāčplēša	dienas	priekšvakarā,	 Jāņa	
Zālīša	 Sausnējas	 pamatskolas	 5.	 –	 9.	 klašu	
skolēni,	skolotāji	un	ciemiņi	tika	aicināti	pie-
dalīties	Latvijas	vēstures	stundā.	Kas	ir	vēs-
ture?	Vai	tikai	konkrētu	faktu	un	gada	skaitļu	
sakopojums?	Vēsture	–	tie	ir	cilvēki	un	laiks,	
kurā	viņi	dzīvo	un	veido	vēsturi.	Mēs	esam	
vēsture!
					Stundas	sākumā	vēstures	skolotāja	Sar-

me	Kantāne	iepazīstināja	klātesošos	ar	laika	
posmu,	kurā	ļoti	sarežģītos	apstākļos	veido-
jās	 jaunā	 Latvijas	 valsts.	 Paldies	 skolotājai	
par	 interesanti	un	saistoši	veidoto	prezentā-
ciju	par	Latvijas	brīvības	cīņām!	Mēs	uzma-
nīgi	 sekojām	 stāstījumam	un	 izdzīvojām	 to	
dienu	notikumus.	
				Vēstures	stundas	nākamajā	daļā	8.	un	9.	

klašu	zēni	–	Mārtiņš,	Lauris,	Kristers	un	Rai-
vis	–	iepazīstināja	mūs	ar	Latvijas	valsts	pir-
mā	 apsardzības	ministra	 Jāņa	Zālīša	 dzīves	
gaitām.	Sausnējas	skola,	kā	zināms,	nes	sava	
izcilā	novadnieka	vārdu.
	 	 	 	Nav	prātīgi	nodoties	vienīgi	pagātnes	

apcerēšanai,	ir	jāielūkojas	tagadnē	un	nākot-
nē.	Paturot	prātā	šo	pieņēmumu,	es	veidoju	
šī	 pasākuma	 scenāriju	 un	 vēstures	 stundas	
nākamajā	 daļā	 aicināju	 klātesošos	 noskatī-
ties	manis	veidoto	prezentāciju	par	pagājušā	
mācību	gada	nozīmīgākajiem	mirkļiem.	Vēl-
reiz	atsaucām	atmiņā	nesenus	notikumus	un	
ieraudzījām	 savus	 labos	 darbus.	 Tas	 bija	
viens	no	maniem	mērķiem	–	pastāstīt	ciemi-
ņiem	par	skolu	un	mums.

	 	 	 	 	Mūsu	ciemiņi	–	Zālīšu	dzimtas	pār-
stāvji,	kuri	atsaucās	manam	uzaicinājumam	
viesoties	Sausnējas	skolā	tieši	Lāčplēša	die-
nas	priekšvakarā.	Gustavs	Zālītis,	jauns	pui-
sis,	kuru	interesē	dzimtas	vēsture	un	cilvēku	
likteņi,	un	viņa	mamma	Zane	Zālīte,	izdev-
niecības	darbiniece,	 ieradās	Sausnējas	sko-
lā,	 lai	 tiktos	 ar	 skolēniem	 un	 skolotājiem.	
Gustavs	 pastāstīja	 par	 savām	 mācībām	 un	
interesēm,	 atbildēja	 uz	mūsu	 jautājumiem.	
Ar	 to	 noslēdzās	 Latvijas	 vēstures	 stunda	
Jāņa	Zālīša	Sausnējas	pamatskolā.	Domāju,	
ka	 kļuvām	garīgi	 bagātāki.	 Paldies	 visiem,	
kuri	piedalījās!
	Tālāk	ceļš	aizveda	mūs	līdz	Sausnējas	ka-

piem,	 kur	 iededzām	 svecītes	 pie	 Jāņa	 Zālīša	
tēva	kapa.	Pēc	tam	–	uz	“Lejas	Vīdotu“	mājas	
vietu,	 kur	 dzimis	 Jānis	 Zālītis.	Māja	 tika	 sa-
grauta	kara	 laikā,	un	bijusī	vēstures	skolotāja	
Dzintra	Ungera	 zināja	 stāstīt	 par	 šo	māju	 un	
cilvēku	 likteņiem.	Mūsu	 brauciens	 noslēdzās	
Sausnējas	muzejā	„Līdumi”,	kur	ciemiņus	laip-
ni	uzņēma	tā	vadītāja	Ilga	Kronīte.	
					Novēroju,	ka	Gustavu	interesē	ļoti	dau-

dzi	fakti,	viņš	būtiskāko	pieraksta.	Var	tikai	
apbrīnot	 jaunā	 cilvēka	 vēlmi	 izpētīt	 savu	
dzimtu	un	Latvijas	vēsturi,	jo	vēsturi	veido	
cilvēki.	

                                                                  
                                                    Elita Leiboma 

Jāņa	Zālīša	Sausnējas	pamatskolas	
skolotāja

Paldies Marekam!

Viesojoties Ērgļu vidusskolā

 Ideja	par	braucienu	uz	Ērgļu	pusi	ir	lolota	gandrīz	vesela	gada	garumā.	Tā	kā	pavasara	
siltā	saule	vienmēr	ierodas	kopā	ar	pirmseksāmenu	un	eksāmenu	drudzi,	kad	skolotājiem	ir	
ļoti	daudz	darba,	tad	izbraukuma	seminārs	bija	jāatliek	uz	daudz	mierīgāku	laiku	–	mācību	
gada	sākumu.
Var	teikt,	ka	nu	jau	tā	ir	tradīcija,	ka	ķīmijas	skolotāju	un	skolu	bibliotekāru	metodiskās	

apvienības	kopīgi	organizē	pieredzes	apmaiņas	braucienus.	Arī	10.	oktobra	rītā	kopā	devā-
mies	uz	mūsu	galamērķi	–	Ērgļu	vidusskolu.	Visi	tikām	ļoti	sirsnīgi	sagaidīti.	Semināra	sāku-
mā	iekārtojāmies	skolas	bibliotēkas	omulīgajās	un	svētku	noskaņās	rotātajās	telpās.	Skolēnu	
jaunrades	grupa	bija	sagatavojusi	savdabīgu	dzejas	priekšlasījumu.	Jāpiebilst,	ka	dzejoļu	au-
tori	bija	paši	jaunieši.	Fonā	skanēja	ģitārspēle.	Aizkustināti,	iedvesmoti	un	pozitīvi	uzlādēti	
pēc	šāda	ievada	bija	visi	semināra	dalībnieki.	
Tad	direktores	vietniece	mācību	darbā	Maiga	Picka	iepazīstināja	ar	skolas	mācību	un	ār-

pusklases	darba	organizāciju,	informējot	arī	par	projektu	darbu,	it	īpaši	akcentējot	ESF	pro-
jektu	„Atbalsts	jauniešu	sociālās	atstumtības	mazināšanai	Ērgļu	novada	izglītības	iestādēs”,	
kura	īstenošanas	rezultātā	ir	tapusi	atsevišķa	īpaši	aprīkota	telpa,	kuru	skolēni	var	izmantot	
pēc	stundām,	lai	varētu	saturīgi	pavadīt	savu	brīvo	laiku.
Tālāk	programmā	sekoja	ekskursija	pa	skolas	telpām	skolēnu	domes	prezidentes	Martas	

Suveizdas	vadībā.	Stāstījuma	laikā	bija	jaušama	pašas	Martas	mīlestība	pret	skolu,	kas	no-
teikti	rosina	un	iedvesmo	arī	pārējos	skolēnus	būt	savas	skolas	patriotiem.
Pēc	ekskursijas	pa	skolu	ķīmijas	skolotāji	Ilzes	Eņģes	vadībā	devās	uz	pieredzes	apmaiņas	

semināru	ķīmijas	kabinetā,	bet	bibliotekāri	Marutas	Bitītes	vadībā	–	uz	mājīgo	skolas	biblio-
tēku.	Pēc	kabinetu	vadītāju	stāstījuma	uzzinājām,	kā	ikdienā	darbojas	un	norit	stundas	ķīmi-
jas	kabinetā,	kā	skolas	bibliotēka	sniedz	atbalstu	mācību	procesā,	gan	sadarbojoties	ar	mācī-
bu	priekšmetu	skolotājiem,	organizējot	bibliotekārās	stundas,	mācību	pētniecisko	darbību,	kā	
arī	dažādus	pasākumus	bibliotēkā.	Protams,	ka	tā	bija	arī	iespēja	tikties	dažādu	novadu	skolu	
skolotājiem,	bibliotekāriem,	lai	diskutētu	par	nozares	aktualitātēm	un	problēmām.
	Visa	semināra	dalībnieku	vārdā	liels	paldies	skolas	direktorei,	skolotājiem	un	skolēniem	

par	sirsnīgo	uzņemšanu.	Kas	var	būt	vēl	vērtīgāks	par	pozitīvām	emocijām	un	lielisko	piere-
dzi,	ko	guvām	Ērgļu	vidusskolā!

Gita Eiduka,
skolu	bibliotekāru	metodiskās	apvienības	vadītāja

Pēc	rudens	brīvdienām	saņēmām	lieliskas	dāvanas	no	mūsu	skolas	1993.	
gada	 absolventa	Mareka Suščenko.	Mareks	 bija	 parūpējies	 par	 visiem	
skolēniem,	dāvinot	katram	rakstāmpiederumus.	Mēs	sakām	paldies	arī	par	
krāsaino	papīru,	kas	noderēs	rotājumu	veidošanai	un	skolas	telpu	noformē-
šanai.	Sporta	stundās	un	basketbola	pulciņa	nodarbībās	skolēni	spēlēs	bas-
ketbolu	 ar	 jauno	Molten 
firmas	basketbola	bum-
bu,	 kuru	 arī	 mums	 ir	
dāvinājis	Mareks.
	 Mareks	 ar	 ģimeni	

dzīvo	 un	 strādā	 Īrijā,	
bet	oktobra	nogalē	des-
mit	dienas	ciemojās	pie	
radiem	 Latvijā,	 arī	 pie	
saviem	vecākiem	Saus-
nējas	„Kaukuros”.
	 Cilvēka	 labā	 sirds	

dara	mūsu	 pasauli	 gai-
šāku.	Mīļš	paldies	Tev,	
Marek!	Lai	 veicas	 dar-
bi,	lai	viss	izdodas!

                                  
                                      

     Jāņa Zālīša Sausnējas 
pamatskolas kolektīvs

LatSTE 2012

 Vairāk	nekā	500	skolotāju	pulkā	bija	arī	7	
Ērgļu	vidusskolas	skolotājas	–	Olga	Elksne,	
Indra	 Rone,	 Rita	 Saleniece,	 Baiba	 Kaļva,	
Liena	Bukovska,	Sandra	Stankeviča,	Mārīte	
Breikša	 un	 skolas	 direktore	 Inese	 Šaudiņa,	
lai	 1.	 un	 2.	 novembrī	 piedalītos	 LatSTEs	

(Latvijas	 Skolu	 Tehnoloģiju	 ekspozīcija)	
konferencē,	kura	šogad	notika	jau	15.	reizi.
Pļaviņu	novada	ģimnāzijas	kolektīvs	bija	

lieliski	organizējis	konferences	gaitu	2	dienu	
garumā,	 piedāvājot	 64	 darbnīcas	 interesen-
tiem.	Paralēli	lekcijām	un	nodarbībām	notika	

izstāde,	 kurā	 ar	 saviem	 pakalpojumiem	 un	
risinājumiem	 izglītībai	 iepazīstināja	 dažādi	
uzņēmumi	un	augstskolas.
LatSTE	 pulcina	 skolotājus,	 kuri	 vēlas	

pārdomāti	izmantot	tehnoloģijas	kā	rīku	mā-
cību	stundās,	mērķtiecīgi	meklē	jaunas	me-
todes	 un	 risinājumus	 sadarbībai	 ar	 skolē-
niem.
Skanīgā	 Pļaviņu	 novada	 sieviešu	 kora	

„Loreleja”	koncerts	un	Gunta	Skrastiņa	un	
grupas	„No	pusvārda”	vadītās	 svinīgās	va-
kariņas	bija	labs	papildinājums	nopietnajam	
dienas	darbam.

                                                                  
                                           Mārīte Breikša

Klātesošos uzrunā Gustavs Zālītis.
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Nordplus – garantē panākumus!„Deldē zoles!”
			„Deldē	zoles!”	–	ar	šādu	izaicinošu	

un	 intriģējošu	 saukli	 jaunā	 Skolēnu	
dome	 aicināja	 Ērgļu	 vidusskolas	 5.	 –	
12.	klases	piedalīties	pirmajā	Skolēnu	
domes	rīkotajā	pasākumā.
Katrai	klasei	vajadzēja	izveidot	2	–	4	

minūtes	garu	priekšnesumu,	izvēloties	
jebkuru	dziesmu,	kura	klasi	uzrunā	un	
kura	 spētu	 aizraut	 publiku.	 Klases	 to	
arī	paveica,	un,	ieliekot	lielu	darbu	pēc	
stundām	 un	 gatavojoties	 šim	 pasāku-
mam,	protams,	guva	panākumus.
Uzskatu,	 ka	pilnīgi	visi	 priekšnesu-

mi	 bija	 kvalitatīvi	 un	 publiku	 pār-
steidzoši,	jo	izvēlētās	dziesmas	aizrāva	
ikvienu	skatītāju.	Pasākumu	papildinā-
ja	arī	tā	vadītāji	–	Santa	Helēna	Pedele	
un	Uldis	Bičevskis,	kuri	pirmo	pasāku-
mu	novadīja	godam.	
Kad	 priekšnesumi	 bija	 izskanējuši,	

sekoja	skatītāju	balsojums,	kurā	skolē-
ni	un	skolotāji	izlēma,	kura	klase	ir	pel-
nījusi	godalgas	un	atzinības.	Šis	pasā-
kums	tiek	ieskaitīts	kā	Skolēnu	domes	
rīkotās	akcijas	„Superklase”	pasākums,	
par	godalgotu	vietu	un	par	piedalīšanos	

tika	piešķirti	punkti	„Superklasei”,	ku-
ras	 fināls	 notiks	 aprīlī.	 Šoreiz	 uzvaras	
laurus	plūca	8.	klase,	 atstājot	12.	klasi	
otrajā	vietā	un	11.	klasi	trešajā	vietā.
Domāju,	ka	visiem,	kuri	piedalījās	un	

skatījās	 šo	 pasākumu,	 bija	 aizraujoši	
pavadīts	 piektdienas	 vakars.	 Ceru,	 ka	
tikpat	 veiksmīgi	 izrādīsies	 arī	 pārējie	
Skolēnu	domes	rīkotie	pasākumi!
„Pasākums	 „Deldē	 zoles!”	 bija	 ļoti	

labs,	jo	visi	piedalījās,	un	ļoti	palīdzēja	
tas,	ka	skatītāji	mūs	atbalstīja.	Domā-
ju,	ka	tas	ir	viens	no	labākajiem	pasā-
kumiem,	kurā	esmu	piedalījies,”	atzīst	
Ilmārs Suveizda,	10.kl.
„Pirmais	domes	rīkotas	pasākums	„Del-

dē	 zoles!”	 man	 ļoti	 patika,	 jo	 piedalījās	
pilnīgi	visas	8	klases.	Emocijas	bija	pozitī-
vas.	Priecē	arī	tas,	ka	nebija	nevienas	sū-
dzības	par	to,	ka	kaut	kas	nepatīk.	Ceru,	ka	
būs	 vēl	 šādi	 pasākumi!”	 ir	 pārliecināta	
Līva Āboliņa-Ābola,	9.	kl.
	 „Aktīvs	pasākums,	kurā	varēja	del-

dēt	 zoles.	 Man	 patika,	 jo	 uzvarējām,”	
priecājas	Egīls Kārkliņš,	8.	kl.

                     
               Marta Suveizda 11.

6.	 novembrī	 Ērgļu	 novada	 skolotā-
jiem	ieskatu	humānās	pedagoģijas	pa-
matvērtībās	sniedza	Smiltenes	novada	
domes	izglītības	pārvaldes	vadītājs	Tā-
lis	Jaunzemis	un	savā	pieredzē	par	hu-
māno	 pedagoģiju	 mācību	 stundās	 un	
darbā	 ar	 vecākiem	 dalījās	 Valentīna	
Voiciša,	 Siguldas	 pilsētas	 vidusskolas	
skolotāja.
Humānā	 pedagoģija	 ir	 domāšanas	

veids,	 ceļš,	 kā	 bērnā	 pamodināt	 viņa	
spējas.	 Izglītošanās	procesam	 jārit	 sa-
skaņā	 ar	 sadarbības	 principiem,	 sav-
starpēju	 sapratni,	 uzticēšanos,	 radošu	
pacietību,	 izziņas	prieku.	Humānā	pe-
dagoģija	ved	pa	harmonijas	meklējumu	

ceļu,	kas	būtisks	ikviena	cilvēka	dzīvē.	
Skolotājs	 ir	 skolēna	 virzītājs,	 jāmācās	
un	jāpilnveidojas,	un	jānonāk	pie	vērtī-
bu	apzināšanās	katram	bērnam	pašam.
Tas	 ir	darbs	sevis	audzināšanā,	 savu	

jūtu,	domu,	rīcības	audzināšanā.	Kā	pa-
nākt	skolēna	ielūkošanos	savā	garīgajā	
pasaulē?	Kā	skolēnam	pašpilnveidoties,	
kā	radīt	motivējošu	situāciju	un	noska-
ņojumu	darāmajam,	kā	pielikt	pūles,	lai	
apgūtu	zināšanas.
Humānās	pedagoģijas	būtība	izteikta	

gruzīnu	pedagoga	Š.	Amonašvili	atziņā,	
ka	tā	ir	„mūsdienu	labākā	pieredze,	ku-
ras	mērķis	–	cēlsirdīgas	personības	au-
dzināšana”.

                                 Mārīte Breikša

Nordplus	projekts	 ir	 iespēja	 jauniešiem	sadraudzēties,	
iepazīt	mācību	programmu	un	izglītības	sistēmu	ārzemēs,	
apgūt	daudz	 jauna	un	 iegūt	pieredzi.	Mēs,	7	 jaunieši	no	
Ērgļu	vidusskolas	–	es,	Agnija	Vaska,	Vita	Janberga,	Mar-
ta	 Suveizda,	 Aleksandra	 Skobeļeva,	 Uldis	 Bičevskis,	
Kristaps	Kalve,	 devāmies	 šajā	mācību	 piedzīvojumā	 uz	
Lietuvu,	Šeduvas	ģimnāziju.
								Izbraucām	no	Ērgļiem	piektdienā,	12.	oktobrī,	Rīgas	

lidostā	sagaidījām	jaunos	draugus	no	Zviedrijas,	un	visi	
draudzīgi	 dzeltenā	 autobusā	 devāmies	 uz	 Lietuvu,	 kur	
mūs	sagaidīja	viesģimenes	un	citi	projekta	dalībnieki.
			Otrajā	dienā	katras	valsts	skolēni	prezentēja	savu	val-

sti	un	pilsētu,	kur	dzīvo.		Šeduvas	ģimnāzijas	skolēni	snie-
dza	priekšnesumus	–	dejoja	tautas	dejas	un	dziedāja	lietu-
viešu	 dziesmas.	 Varējām	 lieliski	 iepazīties	 ar	 valstu	
kultūrām.	Vakarā	visi	jaunieši	iepazinām	cits	citu	sadrau-
dzības	spēlēs.
				Trešajā	dienā	devāmies	uz	skolu	ārpus	Šeduvas,	kur	

mums	bija	iespēja	doties	nelielā	izjādē	zirgu	stallī	un	iepa-
zīties	ar	mācību	programmu,	ko	piedāvā	šī	skola.	Atgrie-
žoties	 skolā,	mums	 tika	 iedota	 noteikta	 naudas	 summa,	
par	kuru	bija	jānopērk	produkti	vietējā	veikalā	un	koman-
dām,	 kas	 tika	 izveidotas	 sākumā,	 bija	 jāgatavo	 kāds	
ēdiens,	ko	varētu	prezentēt	citiem.	Visiem	lieliski	izdevās	
izpildīt	 uzdevumu	 un	 iekļauties	 noteiktajā	 naudas	 sum-
mā.
					Ceturta-

jā	 dienā	 pie-
da l ī j āmies	
mācību	 stun-
dās	 Šeduvas		
ģimnāzijā,	ie-
jutāmies	 vie-
tējo	 skolēnu	
lomā.	 Veido-
jām	koka	dē-
līšus	 mājturī-
bas	 stundā,	
d z i e d ā j ām	
mūzikas	stundā,	rēķinājām	matemātikā	un	cītīgi	mācījāmies	
lietuviešu	valodu,	kā	arī	apmeklējām	citas	mācību	stundas.	
Vakarā	visi	draudzīgi		sportojām,	pildījām	stafetes,	spēlējām	
volejbolu.
										Piektajā	dienā	veidojām	reklāmas	par	blakus	pilsētas	

(Radviliškis)	dzelzceļa	staciju,	redzējām,	kā	remontē	vil-
cienu	vagonus,	kā	uz	tiem	veido	uzrakstus	un	vēl	daudz	

interesantas	lietas.	Ieskatu	vilcienu	būvē,	tapšanā	
un	vēsturē	sniedza	prezentācija	no	dzelzceļa	depo	
darbinieka.	Otrdienā	bijām	arī	pie	Radviliškis	ra-
jona	mēra,	kur	mums	ieskatu	šī	rajona	vēsturē	un	
notikumos	 sniedza	 viņa	 vietnieks.	 	Atgriežoties	
skolā,	katra	grupa	prezentēja	savu	izveidoto	rek-
lāmu.	Vakarā	visi	kopīgi	devāmies	ekskursijā	uz	
Šeduvas	baznīcu.
					Sestajā	dienā	devāmies	uz	saldumu	laborato-

riju	„Rūta”,	kur	paši	varējām	veidot	savas	šokolā-
des	konfektes	ar	dažādām	piedevām,	ko	piedāvāja	
uzņēmums.	 Pēc	 saldā	 piedzīvojuma	 noklausījā-
mies	nelielu	prezentāciju	par	uzņēmuma	„Rūta”	
vēsturi,	nākotnes	plāniem,	kā	arī	skatījāmies	fil-
mu	par	to,	kā	kakao	pupiņa	nonāk	līdz	cilvēkam,	
kā	tā	tiek	apstrādāta	līdz	izmantojamam	materiā-
lam.	Trešdienā	devāmies	arī	uz	Krusta	kalnu,	kur	
katrs,	 kurš	 vēlējās,	 varēja	 nolikt	 savu	 krustiņu	

starp	daudzajiem.	Vakara	noslēgumā	skolā	varējām	izmē-
ģināt,	kā	būtu	 īstās	darba	pārrunās,	 tikai	šoreiz	vērtētāji	
un	darba	devēji	bija	skolotāji.
												Septītajā	dienā	jau	no	rīta	devāmies	uz	Viļņu,	kur	

apmeklējām	 Banku	 muzeju,	 iepazināmies	 ar	 Lietuvas	

naudas	vēsturi.	Šajā	muzejā	bija	arī	daudzi	uzskates	ma-
teriāli,	vecās	naudas	banknotes	un	monētas.	Vēlāk	devā-
mies	iepazīt	Viļņas	vecpilsētu,	uzbraucām	ar	mazu	vago-
niņu	augstā	kalnā	un	vērojām,	kā	Lietuvas	galvaspilsēta	

izskatās	no	augšas.	Gaidot	autobusu,	visiem	tika	
dots	brīvais	laiks,	lai	nopirktu	kādu	suvenīru	vai	
vienkārši	pastaigātu	pa	pilsētu.
							Astotajā	dienā,	atvadoties	no	skolas,	jauna-

jiem	draugiem,	no	rīta	latviešus	un	zviedrus	jau	
gaidīja	 atkal	 tas	 pats	 dzeltenais	 autobuss,	 kurš	
mūs	nogādāja	uz	Šeduvu,	tikai	šoreiz,	lai	atvestu	
uz	mājām.	
Otra	Ērgļu	vidusskolas	NordPlus	projekta	dar-

ba	grupa	2013.	gada	janvārī	dosies	uz	Zviedrijas	
pilsētu	Falkenbergu.
	Projekts	bija	balstīts	uz	to,	lai	jaunieši	mācītos	

kaut	ko	jaunu,	iegūtu	pieredzi	un	uzlabotu	savas	
prasmes	komunicēt	un	uzdrošināties.	Lai	sazinā-

tos,	 bija	 jāizmanto	 angļu	valoda,	 arī	 to	noteikti	 izdevās	
uzlabot	pa	šīm	astoņām	dienām.	Vienmēr	vajag	izmantot	
iespēju	izrauties	no	ierastās	ikdienas	un	doties	interesan-
tos	piedzīvojumos,	ieguvējs	jau	būsi	tu	pats!	

                                                       
Malvīne Madžule 11.

 

Vērtības humānās pedagoģijas 
gaismā

Lai	 gan	 īstā	 Mārtiņdiena	 ir	
sestdien,	uzsākot	Latvijas	nedē-
ļu,	 sākumskolas	 skolēni	 piekt-
dienas	rītā	skolā	ieradās,	tērpu-
šies	maskās,	 lai	 atgādinātu	 par	
senajām	latviešu	tradīcijām.
	 Šogad	 ķekatnieki	 sadalījās	

divās	 grupās	 –	 viena	 devās	 uz	
Lielo	skolu	kopā	ar	skolotājām	
Mudīti,	Ievu	un	Daigu,	es	kopā	
ar	kolēģi	Lienu	mēroju	ceļu	uz	
Ērgļu	 novada	 sociālās	 aprūpes	
centru.	 Priecīgi	 un	 mazliet	 sa-
traukti	pirmklasnieki	un	otrklas-
nieki	stājās	zālē	sanākušo	priek-
šā.	 Bērnu	 vecāki	 bija	
parūpējušies,	 lai	 peles,	 kaķi,	
lapsas,	zaķi,	vilki,	aitiņas,	čigā-
nietes	 un,	 protams,	 gailis	 šajā	
dienā	 atcerētos	 senos	 tautas	
svētkus,	 nesot	 laba	 vēlējumus	
citiem.	 Tika	 skandētas	 tautas	
dziesmas	un	izdziedātas	Mārtiņ-
dziesmas.	 Rādījām	 iemācītās	

rotaļas.	Mārtiņdiena	ir	arī	mīk-
lu	 minēšanas	 laiks.	 Aprūpes	
centra	sociālā	darbiniece	Ināra	
Tirzmale	 bija	 sameklējusi	
daudz	 mīklu.	 Bērniem	 nācās	
atcerēties	 un	 padomāt,	 kādas	
ogas,	sēnes	un	citi	gardumi	aug	
dārzos	 un	 mežā.	 Asprātīgākie	
tika	pie	saldām	balvām.	Mīklu	
minēšana	 kļuva	 interesantāka,	
kad	ar	savu	dzīves	pieredzi	ie-
saistījās	 arī	 pansionāta	 iemīt-
nieki.	 Jauks	 pārsteigums	 dau-
dziem	bērniem	bija	vizināšanās	
ar	liftu,	kad	Andris	izrādīja,	kā	
iemītnieki	var	nokļūt	ēkas	otra-
jā	stāvā.	Mums,	skolotājām,	bija	
patīkams	pārsteigums	redzēt,	ka	
bērniem	 bija	 gandarījums	 dāvāt	
svētku	prieku	arī	citiem.	Paldies	
aprūpes	centra	darbiniekiem	par	
jauko	uzņemšanu!

                                              
             Sandra Stankeviča

Mārtiņbērni 
sociālās aprūpes centrā

30.	un	31.	oktobrī	Madonā	notika	šīs	
sezonas	 Swebank	 LJBL	 rīkotā	 jauno	
basketbolistu	 turnīra	„DUMLE	kauss”	
pirmais	 posms.	 Jau	 pagājušajā	 gadā	
piedalījāmies	šinī	turnīrā,	bet,	spēlējot	
ar	 divus	 un	 trīs	 gadus	 vecākiem	 zē-
niem,	panākumus	gūt	neizdevās.	Taču,	
kā	 saka,	puiši	devās	„paostīt	pulveri”.	
Ir	pagājis	gads,	kura	laikā	puiši	ir	paau-
gušies,	arī	treniņos	liets	gana	sviedru	un	pat	asaru	un	
te	nu	mēs	esam.	Pirmajā	spēlē	pretī	stājās	Valmieras	
BJSS	komanda,	bijām	nobijušies	no	nosaukuma	vien,	
taču	izrādījāmies	krietni	pārāki	par	valmieriešiem	un	
burtiski	sagrāvām	pretinieku	ar	rezultātu	70:	4.	Nāka-
mie	pretinieki	bija	Rugāju	BJSS	jaunie	basketbolisti,	
kurus	arī	pieveicām	ar	35	punktu	pārsvaru.	Pēc	 šīm	
spēlēm	kāds	no	Madonas	treneriem	pajokoja:	”Ērgļu	
buldozers	pārgāja	pāri...”	Nākamajā	dienā	agri	no	rīta	
bija	grūta	spēle	ar	Balvu	BJSS	komandu,	kuru	izde-
vās	uzvarēt	ar	9	punktu	pārsvaru.	Un	pašiem	negai-
dot,	 bijām	 iekļuvuši	 turnīra	 finālā.	 Līdz	 tam	 nācās	
gaidīt	6	stundas,	lai	gan	tas	nebija	noteicošais,	kāpēc	

neizdevās	 uzvarēt	 finālā	 Madonas	 BJSS	 komandu,	
viņi	šoreiz	bija	tiešām	labāki.																																																																											
Patīkami	arī	tas	,	ka	grupas	U-10	vecumam	atbilda	

tikai	trīs	no	Ērgļu	vidusskolas	basketbolistiem,	pārē-
jie	septiņi	bija	gadu	jaunāki.	Vēl	jāpiebilst,	ka	turnī-
rā,	savā	grupā	bijām	vienīgā	skolas	komanda,	pārējās	
bija	sporta	skolu	izlases.
Komandā	 spēlēja	 un	DUMLE	 saldumus	 un	 diplo-

mus	saņēma:	V.	Masaļskis,	A.	Einišs,	N.	Olte,	K.	Ži-
davs,	M.	Šaicāns,	A.	Šmits,	M.	Vasks,	R.	Bauers,	T.	Vil-
nītis,	M.	Štils.	
No	malas	nervozēja,	skaļi	kliedza	un	reizēm	matus	

plēsa	treneris	I.Teteris. 

Ērgļu 
„buldozers”
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“Skolas Ziņu” turpinājums 

Pavisam cita elpa

Katrs	 dzīvē	 vēlas	 sasniegt	 kon-
krētus	mērķus.	Kāpēc	gan	tos	nesa-
sniegt,	 esot	 kopā	 ar	 radošiem,	 iz-
teikti	gudriem	cilvēkiem,	kas	tiecas	
pēc	kā	noteiktāka	-	pašiem	tuvāka?!	
Arī	es	izvēlējos	šo	ceļu,	pa	kuru	tur-
pinu	 savas	 gaitas	 Jāzepa	 Mediņa	
Rīgas	 Mūzikas	 vidusskolā.	 Skola	
piedāvā	 tādas	 izglītības	 program-
mas	 kā	 taustiņinstrumentu	 spēle,	
stīgu	 instrumentu	spēle,	pūšamins-
trumentu	 spēle,	 sitaminstrumentu	
spēle,	 vokālā	 mūzika,	 diriģēšana,	
mūzikas	 vēsture	 un	 teorija,	 kā	 arī	
džeza	 un	 populārā	 mūzika.	 Katra	
no	 šīm	 programmām	 sevī	 ietver	
visdažādākos	priekšmetus,	kuri	tiek	
mācīti	ļoti	augstā	līmenī.	Arī	vidus-
skolas	 priekšmeti,	 kurus	 māca	 ne	
virspusēji,	bet	gan	tādā	līmenī,	kas	
būtiski	 atšķiras	 no	 parastajām	 vi-
dusskolām	 –	 pavisam	 kas	 cits	 un	
savādāks.	 Viss	 ir	 jāzina	 vienlīdz	
labi	un	skaidri.	Tā	kā	mana	izglītī-
bas	 programma	 ir	 mūzikas	 teorija	
un	 vēsture,	 no	 mūzikas	 priekšme-
tiem	 tiek	 mācīti	 šādi	 priekšmeti:	
solfedžo,	latviešu	mūzikas	literatū-
ra,	ārzemju	mūzikas	literatūra,	kla-
vieres,	kompozīcija,	mūzikas	teori-
ja,	 instrumentu	 mācība.	 Šogad	
papildus	nāksies	mācīties	harmoni-
ju,	 runas	 kultūru,	 kā	 arī	 citas	 ļoti	
dziļas	un	grūti	apgūstamas	mācības.	
Patiesībā	šī	izglītības	programma	ir	
tā,	 kurā	 ir	 jāzina	pilnīgi	viss	vien-
līdz	 labi,	 jo,	 kā	 zināms,	 tā	 būtiski	
ietver	sevī	visu	citu	reālo	program-
mu	mācību	apguvi	tādā	pašā	līmenī.	
Protams,	 ir	 ļoti	 daudz	 jāmācās,	 pa	
nedēļu	tāda	brīvā	laika	nav.	Vienīgi,	
atbraucot	 mājās	 nedēļas	 nogalē,	
varu	vienu	dienu	veltīt	atpūtai,	bet	
ne	vienmēr.		
Rīgā	 dzīvoju	 dienesta	 viesnīcā,	

kas	piedāvā	palikt	un	uzturēties	tur	
visu	mācību	laiku,	jo	reāli	izbraukāt	
garo	 ceļu	 uz	 Ērgļiem	 katru	 dienu	
nebūtu	iespējams.	Tā	kā	skola	pie-
dāvā	 stipendijas,	 ir	 vērts	 tiekties	
pēc	labākām	atzīmēm	un	iegūt	vai-
rāk	 naudiņu	 savām	 vajadzībām.	
Tiek	 piedāvāta	 skolas	 stipendija	 +	
vēl	 Eiropas	 stipendija,	 kas	 nebūt	

nav	maza.	Tā	 ir	pieņema-
ma	Rīgas	apstākļiem.	
Skolas	 laikā	 visbiežāk	

kontaktējos	 ar	 džezistiem	
jeb	 tā	 saucamajiem	džeza	
un	populārās	mūzikas	mū-
ziķiem,	 jo	 arī	 man	 pašai	
tuva	ir	šī	mūzika,	tādēļ	ļoti	
daudz	ko	mācos	arī	no	vi-
ņiem.	Visi	ir	draudzīgi	un	
jauki	cilvēki,	kas	vienmēr	
vēlas	palīdzēt	un	kaut	kādā	
veidā	 atbalstīt.	 Visbiežāk	
rakstu	mūziku	vairāk	nekā	
populāro	mūziku,	tad	ir	in-
teresanti	 uzzināt	 jaunas	
idejas	un	 stāstus,	kas	 tiek	
ielikti	 mūzikā,	 to	 rakstot.	
Mūzikā	ieliekot	dziļas	sā-
pes	un	patiesumu,	tas	viss	
ir	 dzirdams	 tajā	 noskaņā,	
kas	tiek	radīta,	to	veidojot.	
Atskaņojot	 vienu	 no	 ma-
nām	 kompozīcijām	 „Ra-
došajā	 pēcpusdienā”,	 to	
sajuta	 arī	 mani	 draugi.	
Kompozīcijas	 nosaukums	
bija	„Sāpēs	klīstot”,	un	tā	

tika	 rakstīta	 klavierēm,	 basģitārai	
(kurai	bija	galvenā	loma),	bungām	
un	balsij.	Tas	viss	atsaucās	tieši	no-
skaņā,	kas	būtiski	ietekmēja	arī	tās	
sajūtas,	ko	skatītāji	un	klausītāji	uz-
tvēra.	Kompozīciju	mācos	pie	 sla-
vena,	patiesa	un	ļoti	radoša	kompo-
nista	 Andra	 Dzenīša	 un	 cenšos	
paņemt	visu	to,	ko	viņš	man	iesaka	
vai	 piedāvā,	 vai	 praktiski	 node-
monstrē.	Tas	ļoti	daudz	dod,	Andris	
Dzenītis	ir	mācījies	pie	komponista	
Pētera	Vaska,	kas	ļoti	lielu	ieguldī-
jumu	deva	 tieši	viņa	dzīvē.	Andris	
Dzenītis	 saka:	 „Pirms	 raksti,	 izdo-
mā	 stāstu,	 un	 viss	 pārējais	 atnāks	
pats.”	Tā	ir	patiesība,	jo	bez	iekšēja	
stāsta	tā	nav	mūzika,	jābūt	minimā-
lajam,	 lai	 citi	 to	 varētu	 sajust	 un	
reāli	uztvert.	Tas	viss	man	māca	būt	
vairāk	 domājošai	 personai,	 kas	 ne	
vien	 spēj	 iztēloties,	 bet	 vairāk	 dot	
citiem,	pierakstot	notis,	kas	impro-
vizatoriski	 izstrāvo	tās	sajūtas,	ku-
ras	 tiešām	spēj	uztvert	pat	 tie,	 kas	
izdzird	jau	pirmās	taktis	un	to	dzi-
ļās	 vēlmes.	 Neslēpšu	 to,	 ka	 tā	 ir	
daļa	 no	 manas	 dzīves	 pašlaik,	 jo	
bez	šī	visa	nevaru	iedomāties	savu		
ikdienu.	
Visiem	 gribu	 novēlēt	 atrast	 sevī	

to,	 kas	 liek	 sirdij	 pukstēt	 mazliet	
straujāk	un	virzīties	uz	 to,	 to	pašu	
mazāko	 mērķīti,	 kas	 ne	 vien	 liek	
paslēpties	no	grūtībām,	bet	arī		tevi	
velk	 caur	 sapņu	 izkliedētām	 sajū-
tām.		Tu	pats	zini,	kas	ir	tevī	iekšā.	
Tu	pats	zini,	uz	ko	tev	jātiecas,	tikai	
tev	pašam	tas	sev	ir	jājautā.	Dienu	
no	 dienas	 radot	 ierasto	 vēlmi	 būt	
kam	citam	-	patiesam,	nedaudz	mā-
nīgam,	 kas	 tev	 pateiks	 priekšā	 to	
noslēpumu,	pēc	kura	alkst	zināt	ik-
viens	pašpaļāvīgs	un	tiešs	cilvēks.	
Vēlos,	 lai	 tiešām	 visi	 atrastu	 to	

dzīves	mērķi	un	arī	pirmo	elpu,	kas	
manā	uztverē	ir	tā,	kas	tev	liek	dzī-
vot	jaunu	dzīvi,	bez	kuras	tava	nā-
kotne	 nebūtu	 iedomājama.	 Ar	 šo	
elpu	 tava	 dzīve	 tikai	 turpinās...
Mana	arī...	

 Maija Dunkure

Līdz	ar	pirmajām	krāsainajām	rudens	la-
pām	klāt	bija	arī	Dzejas	dienas.	Ērgļu	vidus-
skolā	 tās	 aizsākās	 ar	 aizejošās	 vasaras	 pie-
dzīvojumu	un	izjūtu	ietērpšanu	dzejas	rindās	
literatūras	stundās.	Ar	šiem	dzejoļiem	skolē-
ni	varēja	iepazīties	bibliotēkā	–	multimediju	
centrā	 rīkotajā	 izstādē	 „Dzejas	 vārda	 gais-
mā”.
Bibliotēkas	 apmeklētāji	 tika	 aicināti	 arī	

uz	 radošu	 izpaušanos,	uzrakstot	 interesantu	
dzejoli	par	bibliotēku.	Visaktīvāk	šajā	pasā-
kumā	 iesaistījās	 5.	 klases	 skolēni,	 paužot	
savu	prieku	par	plašo	telpu	un	tās	piedāvāta-
jām	iespējām.	Un	kā	nu	ne	–	viņi	šajā	skolā	
mācās	pirmo	gadu,	tāpēc	viss	šķiet	jauns	un	
izzināšanas	vērts.	Savukārt	visražīgākā	dze-
jas	autore	bija	7.	klases	skolniece	Nikola	Je-

gorska,	 kuras	 iespaidi	 bibliotēkā	 bijuši	 tik	
daudzkrāsaini,	ka	tā	vien	prasījušies	izskanēt	
vairākos	dažādās	formās	sacerētos	dzejoļos.	
Visi	dzejoļu	autori	saņēma	diplomus	un	Jura	
Boiko	 dzejoļu	 krājumu	 „Dziesmas	 un	 dze-
jas”,	kur	pasmelties	idejas	turpmākajai	lite-
rārajai	jaunradei.

Ērgļu	vidusskolas	bibliotekāre	
Maruta Bitīte  

Par savējiem
Pāris mēnešu laikā šī jaunā, uzņēmīgā 

un nenoliedzami talantīgā sieviete mani ir 
pārsteigusi divas reizes. Pirmo reizi, kad, 
šķirstot žurnāla „Forbes” Latvijas izde-
vumu („Forbes” ir ietekmīgākais biznesa 
žurnāls pasaulē, kurš iepazīstina ar aiz-
raujošām vietējām un starptautiskām 
biznesa idejām, raksta par uzņēmēju pa-
nākumiem un sakāvēm), tā lappusēs pa-
manīju lielu viņas bildi un rakstu par vie-
nu no lietām, ar kurām viņa nodarbojas. 
Otro reizi tagad, kad saņēmu atbildes uz 
man interesējošiem jautājumiem šīs slejas 
sakarā. Esmu pārliecināta, ka arī jūs bū-
siet patīkami pārsteigti. Un lepni. Par 
viņu – par Sabīni Koklačovu.
Vārds,	uzvārds:	Sabīne	Koklačova
Vecums:	26
Darba	vietas:
SIA	 BUNGALA	 (Valdes	 priekšsēdētāja,	

Radošā	Direktore)
www.bungala.lv
www.bungalagifts.lv
www.madaminlove.lv
www.polyprint.lv	
Biedrība	 Latvijas	 Dizaineru	 savienība	

(Valdes	priekšsēdētāja	vietniece)
www.design.lv	
Kontakttālrunis:	+371	26407703
E-pasts:	sabine@bungala.lv

Spilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Viens	 no	 spilgtākajiem	 momentiem	 no-

teikti	ir	stāvēšana	skolotāju	kabinetā	par	fiš-
košanos.	Tā	bija	piektā	klase,	 ja	nemaldos.	
Atceros,	ka	skolotāji	vēl	aizstāvēja	mani	par	
to,	 ka	 tiem	 bērniem,	 kuri	 labi	 mācās,	 vēl	
būtu	tas	pieļaujams.	Joprojām	nesaprotu,	kā-
pēc	tajā	laikā	šo	spēli	uzskatīja	par	azartspē-
li!	
Vēl	man	interesanti	likās	skaitīt	dzejoļus	

un	pārstāstīt	 tekstus	krievu	valodā,	kaut	arī	
man	 nebija	 ne	 jausmas,	 kāds	 ir	 to	 saturs.	
Krievu	valoda	 joprojām	nav	mana	 stiprākā	
puse.
Un	kurš	gan	ar	smaidu	neatceras	pirmos	

klases	vakarus,	kolektīvo	bēgšanu	no	sporta	
stundām,	 „Cinīti”,	 skolas	 ballītes	 dienas	
gaismā	un	stresu	pirms	skolotāja	Jāņa	Beķe-
ra	 angļu	 valodas	 stundām.	 Joprojām	 izjūtu	
dziļu	bijību	pret	viņu	un	pateicību	par	ielik-
tajiem	pamatiem.
Katrā	ziņā	Ērgļu	vidusskolas	laiku	es	at-

ceros	 ļoti	 saulainu,	 arī	 tiešā	nozīmē.	Tādas	

vērtības	kā	 tuvības	un	kopības	sajūtu	nees-
mu	 izjutusi	 nevienā	 citā	 skolā.	 Lai	 arī	 cik	
maza	tā	ir,	tomēr	apziņa	un	lepnums	par	vie-
tu,	no	kurienes	es	nāku,	kas	veidojusi	manu	
individualitāti,	 ir	 devusi	 spēku	 un	 iedves-
mu.

Pēc skolas gaitām Ērgļu vidusskolā
Radošā	 un	 demokrātiskā	 vide	 gan	Ērgļu	

vidusskolā,	 gan	Ērgļu	Mākslas	 un	mūzikas	
skola	deva	motivāciju,	lai	jau	16	gadu	vecu-
mā	saprastu,	ka	vēlos	 iegūt	vēl	plašāku	 re-
dzesloku,	 pacelt	 latiņu	 augstāk	 un	 pierādīt	
sevi	arī	citā	vidē.	Manām	ambīcijām	tajā	ve-
cumā	Ērgļi	kļuva	par	šauru.	Man	bija	ideja,	
ka	Rīgā	varētu	būt	lielākas	iespējas	pilnvei-
doties.	 Lai	 arī	 nezināju,	 kas	mani	 sagaida,	
tas	bija	man	 izaicinājums,	 tāpēc	 ļāvos	 tam.	
Un	 laimīgā	kārtā	man	 izdevās	viss,	kam	ar	
sirdi	pieķēros.
No	2003.	līdz	2006.	gadam	mācījos	Natā-

lijas	Draudziņas	 ģimnāzijā	matemātikas	 un	
informātikas	klasē.	Pēc	šīs	ģimnāzijas	absol-
vēšanas	 līdz	 2011.	 gadam	 studēju	 Banku	
augstskolā,	 kur	 ieguvu	 gan	 bakalauru,	 gan	
profesionālo	maģistra	 grādu	 uzņēmumu	 un	
organizāciju	vadīšanā	un	uzņēmumu	un	ies-
tāžu	vadītāja	kvalifikāciju	 studiju	program-
mā	 “Inovatīvā	 uzņēmējdarbība”.	 Papildus	
tam	man	bija	 iespēja	Erasmus	programmas	
ietvaros	Somijā	universitātē	mācīties	Starp-

tautiskajā	 mār-
ketinga	 studiju	
programmā.

Darba gai-
tas
	 Savu	 kar-

jeru	Rīgā	es	uz-
sāku	 augstsko-
las	 pirmajā	
kursā,	kad	sāku	
strādāt	 sporta	
preču	 veikalā	
„PROACTIVE	
Sports”.	Tirgoju	
savai	 sirdij	 tu-
vas	 lietas	 -	
snovborda	 dē-
ļus,	 kaitbordus,	
slēpes,	kas	man	
ļoti	patika.	Tajā	
laikā	 iepazinos	
ar	Mārtiņu	Bri-
žu	 un	 paralēli	
rīkojām	 snov-
borda	 sacensī-
bas,	 čempionā-
tus	 un	 kopā	 ar	
Edgaru	 Stauni	
attīstījām	 pro-
jektu	 „TTFac-
tory”,	kur	 taisī-
jām	 snovborda	
un	 downhill	 si-
žetus	 gan	 savai	
mājaslapai,	 gan	
TV24.	 Mans	
uzdevums	 bija	

tieši	 dizains.	 Pēc	 tam	 īsu	 brīdi	 strādāju	
„RIMI	Latvija”	par	grafisko	dizaineri.
Vēlāk,	kad	atgriezos	no	studijām	Somijā,	

sāku	strādāt	prezentreklāmas	aģentūrā	„Wa-
termelon”	 par	 projektu	 vadītāju.	 Maģistra	
studiju	 laikā	 mani	 aizrāva	 videi	 draudzīga	
domāšana	 un	 ekodizains,	 paralēli	 darbam	
aģentūrā	iesaistījos	projektā	„Tīrai	Latvijai”,	
kur	 rakstīju	 blogu	 par	 ekodizainu	 un	 videi	
draudzīgām	tehnoloģijām,	risinājumiem,	kā	
arī	strādāju	SIA	„Zaļā	Josta”	par	mārketinga	
asistenti.	 Tajā	 pašā	 laikā	 man	 radās	 idejas	
par	videi	draudzīgu,	 rokām	darinātu	papīru	
ar	dažādām	sastāvdaļām,	ko	arī	attīstīju.	Jā,	
ja	 saskaita,	 tad	man	 tobrīd	 bija	 četri	 darbi	
plus	 studijas	 maģistrantūrā.	 Atceros	 to	 kā	
ļoti	saspringtu,	bet	arī	iedvesmojošu	laiku.

Pašreizējās nodarbošanās
Arī	šobrīd	darbojos	vairākās	jomās.	
Esmu	 aizrāvusies	 ar	 radošo	 uzņēmējdar-

bību	un	dizainu.	Esmu	izveidojusi	savu	uz-
ņēmumu	 „BUNGALA”,	 kas	 nodarbojas	 ar	
dažādiem	radošajiem	projektiem	un	dizaina	

risinājumiem.	Pats	sākums	bija	rokas	lējuma	
dizaina	papīra	liešana,	taču	šobrīd	uzņēmu-
ma	 darbība	 vairāk	 saistīta	 ar	 papīrlietu	 un	
iepakojuma	izstrādi.
	Paralēli	papīram	esmu	attīstījusi	korpora-

tīvā	 dizaina	 studiju	 „BUNGALA	 GIFTS”,	
kas	piedāvā	reklāmas	suvenīru	un	dāvanu	iz-
gatavošanu,	iepakojumu	risinājumus,	grafiskā	
dizaina,	prezentācijas	materiālu	un	poligrāfi-
jas	pakalpojumus.	Mūsu	komandā	apvienoju-
šies	profesionāli	un	atsaucīgi	cilvēki	-	Latvi-
jas	Dizaineru	savienības	sertificētie	grafiskie	
dizaineri,	kā	arī	biznesa	vadības	profesionāļi	
un	mārketinga	speciālisti	ar	vairāku	gadu	pie-
redzi	prezentreklāmas	nozarē,	nodrošinot	uz-
ņēmumiem	ne	tikai	radošus	grafiskos	risinā-
jumus,	 bet	 arī	 pārdomātu	 stratēģisko	
redzējumu	 reklāmas	 materiālu	 un	 suvenīru	
izstrādē.	
Tikko	esmu	sākusi	veidot	arī	modes	akse-

suāru	zīmolu	„MADAM	IN	LOVE”,	kā	pir-
mo	produktu	 piedāvājot	 cepures	 sievietēm.	
Vēl	 plānos	 ir	 atvērt	 nelielu	 ražotni	 Ērgļos	
nākamā	gada	sākumā.	Šobrīd	par	to	gan	vēl	
ir	pāragri	runāt,	bet	jau	tagad	aicinu	pie	sevis	
pieteikties	atbildīgus,	precīzus	un	uzticamus	
cilvēkus,	kuri	ir	darba	meklējumos	un	par	šo	
projektu	vēlētos	uzzināt	vairāk.	
Kā	jau	minēju,	mana	aizraušanās	ir	arī	di-

zains,	 tāpēc	vēlējos	pētīt,	darboties	un	kaut	
nedaudz	 ietekmēt	 lietas	 un	 domāšanu	 arī	
valstiskā	un	sabiedriskā	līmenī.	Kopš	2011.	
gada	esmu	ievēlēta	Latvijas	Dizaineru	savie-
nības	 valdē	 par	 valdes	 priekšsēdētāja	 viet-
nieci,	 un	 mūsu	 lielākais	 gada	 notikums	 ir	
konkursa	„Gada	balva	dizainā”	rīkošana.	Pa-
ralēli	manos	 pienākumos	 ietilpst	 iesaistīša-
nās	 politikas	 veidošanā	 kā	 konsultatīvajam	
ekspertam	 dizaina	 jautājumos.	 Notiek	 arī	
darbs	 pie	 sabiedrības	 izglītošanas	 pasāku-
miem,	jauno	uzņēmumu	mentorēšana	dizai-
na	un	uzņēmējdarbības	jautājumos.

Esmu pārliecināta, ka Sabīnes darbo-
šanās un jau sasniegtās virsotnes ir tikai 
sākums. Par šo savējo noteikti dzirdēsim 
vēl daudz un noteikti ne reizi vien vēl re-
dzēsim arī žurnāla „Forbes” lappusēs. 

No savas puses aicinu izmantot Sabī-
nes piedāvāto iespēju atsaukties viņas 
jaunajai idejai – šādas iespējas noteikti 
nemaz tik bieži Ērgļos netiek piedāvā-
tas.

Un kā „saldo ēdienu” šīs intervijas no-
slēgumā pasniedzu Sabīnes atbildes uz 
sekojošiem jautājumiem:

Kā nonāci līdz tam, ko dari šobrīd, ko 
esi sasniegusi?
	Turējos	un	joprojām	turos	pie	lietām,	ku-

ras	 man	 vislabāk	 patīk,	 ko	 vēlos	 izzināt,	
pilnveidot,	kas	visvairāk	interesē.	Tā	ir	mana	
pārliecība	–	darīt	to,	kas	vislabāk	patīk,	atdot	
tam	sirdi	un	tad	viss	izdosies.	Un	galvenais	
-		neaizmirst	to	bērnu	sevī,	kuram	patīk	spē-
lēties.

Kas visā šajā procesā ir bijis:
•grūtākais?
Neatmest	 ar	 roku	 arī	 pie	 trešās	 neveiks-

mes,	ieturēt	kursu,	neatlaidīgi	strādāt	un	ne-
žēlot	 sevi	 arī	 tad,	 kad	 šķiet,	 tas	 nav	 iespē-
jams,	kad	vairs	nav	 spēka.	Manā	gadījumā	
tas	atmaksājās.

•patīkamākais?
Būt	procesā,	jo	daru	to,	kas	man	patiešām	

patīk:	 fantastiskie	 cilvēki,	 kurus	 esmu	 sati-
kusi,	ar	kuriem	strādāju	kopā,	prieks	cilvēku	
acīs,	kad	viņiem	patīk	mūsu	radītie	produkti,	
pat	garie	vakari	ofisā.	

•negaidītākais?
Sabiedrības	un	cilvēku	novērtējums.	Tie-

šām	nebiju	to	gaidījusi.	Ne	jau	tādēļ	to	visu	
daru.

•pārsteidzošākais?
Nekas,	tiešām,	nekas	nav	neiespējams.	Ja	

vien	cilvēks	neceļ	gaisa	pilis,	ir	godīgs	pats	
pret	sevi	un	dara	no	sirds	to,	ko	mīl.	Tad	dur-
vis	paveras.

                                                                  
         Lelde Gangnuse - Bērziņa

Marta Simona Štila
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Literārais maratons
Mūsdienu	 ikdienas	

steigā	 nepamanām,	 ka	
mums	 apkārt	 ir	 tik	
daudz	skaistu	lietu,	par	
kurām	 rakstīt.	 Bet	 ir	
cilvēki,	 kuri	 šīs	 lietas	
saskata	 un	 ar	 saviem	
iespaidiem	spēj	dalīties	
arī	ar	citiem.
Ar	 Valsts	 Kultūrka-

pitāla	fonda	finanšu	at-
balstu	Madonas	novada	
bibliotēkas	 darbinieki	
šoruden	īsteno	projektu	
„Literārais	 maratons:	
iepazīsimies	 –	 jaunie	
dzejas	 autori	 jaunie-
šiem”.
Tieši	 vēlmē	 dalīties	 ar	 savu	 redzējumu	

uz	 pasauli	 un	 tās	 lietām	 bija	 ieradušies	
dzejnieki	–	Toms Treibergs	un	Krišjānis 
Zeļģis.	Viņi	jau	bija	bijuši	citās	skolās,	un	
arī	mūsu	skolas	skolēniem	bija	iespēja	pa-
klausīties	mūsdienu	 dzeju	 pašu	 dzejnieku	
lasījumā.	
Manuprāt,	šo	dzejnieku	dzeju	vajadzēja	

ne	tikai	klausīties	ar	ausīm,	bet	arī	sadzir-
dēt	ar	dvēseli,	jo	tajā	bija	ieliktas	daudzas	
svarīgas	un	vērtīgas	domas.	Likās	tā,	ka	par	
nopietnām	 lietām	 viņu	 dzeja	 spēja	 stāstīt	
vieglā	 un	 humoristiskā	 garā,	 saglabājot	
savu	savdabību	un	lirisko	plūdumu.	Lai	arī	
daudziem	 skolēniem	 dzeja	 nepatīk,	 novē-
roju	 to,	 ka	 lasījuma	 laikā	 skolēni	 centās	
uztvert	dzejoļu	domu	un	iedziļināties	tajos,	
kā	arī	ar	interesi	klausījās	jauno	dzejnieku	
stāstos	par	darbu	tapšanas	procesu,	iedves-
mas	avotiem.	
Garš	bijis	Toma	Treiberga	sevis	meklē-

šanas	 ceļš,	 jo	 pēc	 Taurupes	 vidusskolas	
beigšanas	kādu	laiku	studējis	LU	Filoloģi-
jas	fakultātē,	tad	Kultūras	akadēmijā	audio	
vizuālo	mākslu,	bet,	šķiet,	īsto	vietu	atradis	
LU	Teoloģijas	un	reliģisko	zinātņu	fakultā-
tē,	kur	pašreiz	mācības	tiek	turpinātas	ma-
ģistrantūrā.	Neparasti,	 ka	 jaunā	 dzejnieka	
darba	vieta	kā	audzinātājam	ir	pirmsskolas	

izglītības	 iestāde	Marijas	 Bērnu	māja,	 kas	
darbojas	pēc	Montesori	pedagoģijas	princi-
piem.	 Vēl	 viens	 T.	 Treiberga	 izpausmes	
veids	 ir	 savdabīgu	 uzvedumu	 veidošana	
savā	etīžu	teātrī	„Nerten”.
Krišjānis	 Zeļģis	 dzimis	 Talsos,	 studējis	

bibliotēkzinātni,	 vēsturi,	 tūrismu,	 2011.	
gadā	beidzis	LU	Ģeogrāfijas	fakultāti,	strā-
dājis	 par	 bibliotekāru	 Kultūras	 akadēmijā	
un	gaismotāju	Nacionālajā	teātrī,	vācis	vīn-
ogas	Francijā,	klājis	stadionu	Meksikā,	strā-
dājis	par	maiznieku	un	atslēdznieku	Talsos.
Toms	Treibergs	īpaši	novērtēja	un	uzsvē-

ra	Ērgļu	apkārtnes	skaistumu,	it	īpaši	Ogres	
upes	līkumu,	kuru	uzlūkojot,	viņam	radušās	
jau	15	jaunas	idejas	dzejolim!	Mani	tas	pār-
steidza,	jo	nebiju	šo	vietu	nekad	tā	uzlūko-
jusi.	Pēc	šī	lasījuma	noteikti	pasauli	vērošu	
rūpīgāk,	jo	jaunie	dzejnieki	mani	iedvesmo-
ja	un	uzskatu,	ka	tādu	pašu	iespaidu	atstāja	
uz	citiem	skolēniem.
Domāju,	ka	dzejas	lasījums	pašu	dzejnie-

ku	izpildījumā	ir	kaut	kas	savādāks	un	vien-
reizīgāks,	 nekā	 to	 studēšana	 un	 apgūšana	
literatūras	stundās.	Novēlu	panākumus	jau-
najiem	dzejniekiem	arī	turpmākajā	radošajā	
darbībā!

Marta Suveizda 11. 

5. klases īsstāstiņi par mīļdzīvniekiem
Mans sunītis

Man	ir	sunītis,	kuru	sauc	Bagijs.	Viņam	ir	baltas	ķepiņas	
un	balts	astes	galiņš,	uz	pieres	balts	plankumiņš,	bet	abām	
ausīm	ir	brūna	maliņa.
Šobrīd	Bagijam	ir	4	mēneši,	viņa	dzimšanas	diena	ir	3.	jū-

nijā,	bet	mēs	viņu	nopirkām	30.	jūlijā,	kad	braucām	sunītim	
pakaļ	uz	Lubānu.	No	manas	mājas	līdz	Lubānai	ir	tieši	100	
km.
Bagijam	ļoti	patīk	spēlēties	ar	mani.	Kad	es	atbraucu	no	

skolas,	 viņš	 ir	 ļoti	 priecīgs.	Sunītis	māk	prasīt	 ūdeni.	Viņš	
pieiet	pie	izlietnes	un	sāk	riet.	Es	viņam	saku:		„Sēdēt!”	Tad	
Bagijs	apsēžas,	un	es	iedodu	kādu	gardumiņu.	Bagija	gultiņa	
stāv	pie	mana	rakstāmgalda,	un,	kad	es	mācos,	viņš	guļ	savā	
gultiņā.

                                                                                             
           Ance Ludborža

Mīļie pelēni

Kad	2010.	 gadā	bija	projektu	nedēļa,	mūsu	bijusī	 klases	
audzinātāja	 bija	 sarunājusi	 savu	 radinieci,	 lai	 viņa	 atved	
dzīvnieciņus.	Visi	bija	sajūsmā!	Tajā	reizē	es	nopirku	3	mī-
ļas,	mazas	pelītes,	kuras	bija	nesen	dzimušas.	Devām	viņām	
šādus	 vārdus:	 Peksis,	Gudrītis	 un	Čiepa.	Gudrītis	 vienmēr	
izdomāja,	kur	ielīst	un	kur	izlīst.	Peksis	bija	ļoti	miermīlīgs.	
Kad	es	biju	bēdīga	un	raudāju,	viņš	man	nolaizīja	visas	asa-
riņas.	 Čiepas	 vārds	 skanēja	 asi,	 bet	 peles	 raksturs	 bija	 vēl	
asāks,	tāpēc	viņai	tika	šis	vārds.
Pašlaik	man	ir	8	pelītes,	un	viņu	vārdiņi	ir	Čiepa,	Čiksis,	

Čikse,	Karamele,	Odrija,	Kristāla,	Plankumiņš	un	Garfīlds.

Monta Masaļska

Mana Rika

Rika	ir	otrais	mājdzīvnieks	mūsu	ģimenē,	viņai	ir	9	mēne-
ši.	Ap	acīm	sunītei	ir	brūns	plankums,	bet	astes	gals	ir	balts.	
Kājas	ir	gan	baltas,	gan	brūnas.	Lielākā	daļa	spalvu	ir	tumšā	
krāsā,	bet	ausis	ir	melnas.
Kad	atnāku	no	skolas,	viņa	luncina	asti,	lec	virsū	un	grib,	

lai	es	viņu	pamīļoju.	Negribu	citu	suni,	jo	Rika	ir	visskaistā-

kā	un	visgudrākā	uz	pasaules.	Rikai	 ir	 ļoti	bieza	vilna,	un,	
kad	virtuvē	ir	karsts,	tad	Rika	iet	ārā	pie	garāžas	gulēt.
Suni	 mājās	 vajag,	 lai	 neapzagtu,	 lai	 būtu	 droši,	 ja	 kāds	

svešs	ienāk	mājā.

Sergejs Jegorskis

Māsas kaķītis

Kādā	dienā,	 kad	biju	 slima	un	gulēju	 gultā,	māsa	 ienesa	
mazu,	pelēku	kamoliņu	un	uzlika	man	uz	deguna.	Tas	bija	
kaķēns!	Es	biju	priecīga!	Viņš	vēlāk	ieritinājās	pie	manis	un	
iemiga.
Māsa	kaķīti	nosauca	par	Maikiju.	 Irīnai	viņš	 ir	 ļoti	mīļš.	

Tagad,	kad	Irīna	ir	Anglijā,	es	rūpējos	par	Maikiju.	Katru	rītu	
viņu	pabaroju	un	nomainu	trauciņā	ūdeni.	Kad	kaķis	atnāk	no	
pastaigas,	man	jānoslauka	viņam	ķepiņas.	Lai	Maikijam	nav	
garlaicīgi,	es	ar	viņu	spēlējos.
Maikijs	ir	mednieks.	Viņš	medī	peles	un	mazus	putniņus.	

Šovasar	viņš	nomedīja	ūdensžurku	un	kurmīšus.	Viņam	patīk	
ķert	mušas,	dažreiz	našķojas	ar	ķirzakām.
Kad	Maikijs	atnāk	no	medībām,	viņš	dodas	gulēt.	Vislabāk	

kaķim	patīk	manā	 istabā,	 jo	 tur	 ir	 leļļu	 rati,	kuros	viņš	var	
gulēt.	Ja	es	ratus	izvedu	no	istabas,	tad	Maikijs	atnāk	pie	ma-
nis	un	ņaud.	Laikam	jau	prasa,	kur	rati	palikuši.
Kad	 atnāk	 ciemiņi,	Maikijs	 prasa,	 lai	 viņu	 pamīļo.	 Pats	

viņš	arī	ir	ļoti	mīļš.	Arī	ciemiņi	par	Maikiju	priecājas.
                                                                                             

    Katrīna Dudko

Grieta un Pika

Ir	teikts,	ka	trīskrāsaini	kaķi	ir	naudas	kaķi.	Mana	Grieta	ir	
tieši	tāda:	ruda,	melna	un	balta.	Manai	kaķenītei	ir	1	gads	un	
4	mēneši.	Kad	Grieta	uzkāpa	uz	jumta	pirmo	reizi,	viņa	vairs	
netika	lejā.	Tad	mans	tētis	devās	pēc	Grietas.
Man	 ir	 arī	 otra	 kaķenīte	Pika.	Viņa	 ir	 ar	 baltu	 un	melnu	

krāsu.	Pikai	ir	tikpat	gadu,	cik	man,	tātad	11	gadi.
Abiem	kaķīšiem	ļoti	garšo	konservi	un	dārzeņi,	bet	Grietai	

garšo	arī	kausētais	siers.	Es	novēlu	visiem	mājās	turēt	kaķī-
šus!

                                                                                             
    Endija Dalbiņa

Toms Treibergs

***
vai	tu	jau	aizmeti	atslēdziņu
no	sava	bērnības	skapīša
mazmazītiņo	metāla	nieku
ar	kuru	var	piekļūt	milzīgām				

				bagātībām
ja	vēl	nē	tad	glabā	to	kā		

			noslēpumu
kuru	tev	uzticējis	izmisis		

			draugs
glabā	un	zini	tā	ir	ieeja
tajā	mežā	kurā	nav	neviena		

			vilka
kurā	katram	dzenim	vienmēr												

			izdodas
izkalt	tārpu	no	praulainas		

			priedes
tajā	mežā	katra	doma	ir		

			glāsts
katrs	vārds	ir	mierīgs
katra	sajūta
brīva
mēs	nekad	nepieaugsim
es	ceru	tu	to	zini
mēs	nekad	nepieaugsim
es	ceru	tu	to
zini
mēs	nekad
nepieaugsim
Es	ceru
tu
to
zini

          
(	no	pirmā	dzejoļu	krājuma	
„Gaismas	apstākļi”	2012.)

Krišjānis Zeļģis

***
viņš	neizliekas	ka	dodas		

			atpakaļ	laikā
un	salabo	sen	pielaistās		

			kļūdas
drīzāk	darbojas	aiz	izzušanas
aiz	aizmiršanas	robežas
un	tas	man	der

***

nesaprotu	ka	tur	attēlots
bet	tas	man	dod	daudz	spēka
domāt	uz	priekšu
iztēloties
kā	es	visu	salieku	kopā
kā	tādu	visaptverošu	teoriju
nedrīkst	domāt	nogriežnos
nav	lāga	sākuma
nav	nobeiguma
izplūdis	akvarelis
kurā	sev	vien	zināmu	iemeslu		

			dēļ
sabiezini	krāsas
man	ir	svarīgs	brīvais	laiks		

			un	nekā	nedarīšana
brīvs	laiks	un	nekā	
nedarīšana	man	ir		 		

			svarīga
          

(no	pirmā	dzejoļu	krājuma	
„visas	tās	lietas”	2012.)

Adīna Blaua	6.	kurss	ĒMMS

Kristaps Kartenbeks	4.kurss	ĒMMS

Sabīne Solovjeva	4.kurss	ĒMMS

Raibulītis un 
Melnītis

Tā	 sauc	 manas	 2	 peles.	
Raibulītis	ir	raibs,	bet	Mel-
nītis	ir	melnā	krāsā.	Kā	jau	
visas	 peles,	 arī	 šīs	 ir	 ātras	
un	ļoti	izveicīgas.
Tagad	viņām	ir	1,5	gadi,	

bet	pie	manis	abas	nonāca	
tad,	 kad	 viņām	bija	 4	mē-
neši.	 Pelītes	 dzīvo	 nelielā	
būrītī,	 ir	mīļas	un	draudzī-
gas.	 Baroju	 abas	 gan	 no	
rīta,	 gan	vakarā.	Pelēm	kā	
jau	 grauzējām	 ļoti	 patīk	
grauzt,	 tāpēc	 viņas	 grauž	
kartona	 rulli.	 Reizi	 dienā	

mainu	ūdeni,	dodu	barību,	kas	paredzēta	grauzējiem.	Peles	
asina	zobus,	graužot	speciālus	vitamīnus.
Reizēm	Melnītis	un	Raibulītis	man	iekož	pirkstos,	bet	tas	

nav	sāpīgi.	Abas	ir	diezgan	trokšņainas.
                                                                                             

        Edīte Alekse

Peļuki

Manas	3	peles	ir	Bella,	Ella	un	Kate.	Viņas	katra	ir	citādākā	
krāsā.	Ella	un	Bella	ir	ar	gaišu	kažociņu,	bet	Kate	ar	tumšu.
	Viņas	 ir	 labas,	 lai	gan	 reizēm	mēdz	 iekost.	Kad	atbrauc	

mana	 māsa	 sestdienās	 un	 svētdienās,	 tad	 gan	 spēlējamies,	
gan	tīrām	būri,	tad	peles	nav	būrī	un	mazgājas	speciālā	van-
nā,	kur	ir	iebērtas	smiltis.	Tajās	pelītes	mazgā	savus	kažoci-
ņus.
Kad	iztīrām	būri,	ieliekam	tīrus	pakaišus	vai	granulas.	Nu	

pelītes	var	atgriezties	savā	mājiņā.
Es	ielieku	būrī	arī	ratus,	lai	viņas	var	sportot.	Pelītes	ielien	

ratā	un	skrien.	Ielieku	arī	salvetes	un	kartona	rulli,	jo	viņām	
ļoti	patīk	to	grauzt.	Ieberu	ēdamo	traukā	un	piekarinu	vitamī-
nu.
Priecājos,	ka	man	ir	peles,	jo	tās	man	dod	iespēju	rūpēties	

par	dzīvnieciņiem	un	izjust	lielu	atbildību.

Melānija Šmite

Bosiks

Manu	sunīti	 sauc	Bosiks,	viņam	 ir	 trīs	mēneši.	Sunītis	 ir	
pelēkā	krāsā	ar	zeltītu	purniņu.	Kad	pametu	Bosikam	kociņu,	
viņš	skrien	pakaļ,	bet	atpakaļ	nenes.
Man	Bosiks	ļoti	patīk,	es	viņu	baroju	ar	speciālu	barību.
                                                                                             

      Armands Maslovskis

No kreisās: Toms Treibergs un Krišjānis Zeļģis
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2012. gada oktobrī domes sēdē pie-

ņemtajiem lēmumiem

	Izvērtējot	Ērgļu	pagasta	SIA	„ŪDAS”	valdes	locekļa	iesniegu-
mu,	Ērgļu	novada	pašvaldības	dome	nolēma	sniegt	galvojumu	Ērgļu	
pagasta	SIA	„ŪDAS”	aizņēmuma	Ls	20000	apmērā	apmaksai	ko-
mercbankai	 „SEB	banka”.	Aizņēmums	ņemts	 apgrozāmo	 līdzekļu	
(kurināmā	)	nodrošināšanai.
Lai	Ērgļu	novada	pašvaldība	sekmīgi	pildītu	tai	noteiktās	auto-

nomās	funkcijas,	dome	nolēma		ņemt	aizņēmumu	Valsts	kasē	LVL	
18000		apmērā	jauna	pasažieru	mikroautobusa	iegādei.		
	 Pamatojoties	 uz	LR	Ministru	 kabineta	 	 01.09.2009.	 noteiku-

miem	Nr.996	„Kārtība,	kādā	nosaka	valstij	un	pašvaldībām	piekrīto-
šo	lauku	apvidu	zemi,	kura	turpmāk	izmantojama	zemes	reformas	
pabeigšanai,	kā	arī	valstij	un	pašvaldībām	piederošo	un	piekrītošo	
zemi”,	dome	nolēma,	ka		Ērgļu	novada	pašvaldībai	piekrīt	un	zemes	
reformas	laikā	ir	ierakstāmas	zemesgrāmatās	uz	pašvaldības	vārda	
šādas	 lauku	 apvidus	 zemes	 vienības:	 Jumurdas	 pagastā	 “Daktas”,	
kadastra	 Nr.70600020025,	 platība	 0,6765	 ha;	 Sausnējas	 pagastā	
“Ābelītes”,	 kadastra	Nr.	 7092	007	0019,	 kopplatība	 16,11	ha;	 Ju-
murdas	 pagastā	 “Ziediņi”,	 kadastra	 Nr.70600090028,	 kopplatība	
15,3	ha	.
Noteica	šādus	nekustamā	īpašuma	lietošanas	mērķus	Ērgļu	no-

vada	 pašvaldībai	 piekritīgajai	 zemei:	 	 ar	 kadastra	 apzīmējumu	
70540010029	 –	 zeme,	 uz	 kuras	 galvenā	 saimnieciskā	 darbība	 ir	
lauksaimniecība	5,8	ha	platībā,		zeme,	uz	kuras	galvenā	saimniecis-
kā	darbība	ir	mežsaimniecība	28,4	ha	platībā;	zemes	vienībai	ar	ka-
dastra	apzīmējumu	70540010050	–	zeme,	uz	kuras	galvenā	saimnie-
ciskā	 darbība	 ir	 lauksaimniecība	 	 13,3	 ha	 platībā,	 zeme,	 uz	 kuras	
galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	mežsaimniecība	6,1	ha	platībā;	ze-
mes	vienībai	ar	kadastra	apzīmējumu	70540010069	–	zeme,	uz	ku-
ras	galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	mežsaimniecība		20,2	ha	platībā;		
zemes	vienībai	ar	kadastra	apzīmējumu	70540010073	-	fizisko	un	
juridisko	personu	īpašumā	vai	lietošanā	esošo	ūdeņu	teritorijas	2,3	

Ērgļu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas 
kārtības noteikumi

ha	 platībā.
Pamatojoties	 uz	 Ērgļu	 novada	 pašvaldības	 domes	

22.08.2012.	lēmumu	“Par	Ērgļu	novada	administratīvās	teritori-
jas	robežu	grozīšanu”,	precizēja	LR	Satiksmes	ministrijai	pie-
krītošās	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	70540020028,	
kas	atrodas	Ērgļu	novada	Ērgļu	pagastā,	robežu	ar	Vecpiebalgas	
novada	Kaives	pagastu,	platību	izmainot		no	0,4	ha	uz	1,43	ha.
Nolēma	nodot	Ērgļu	novada	attīstības	programmas	2013.-

2019.gadam	 galīgo	 redakciju	 Vidzemes	 plānošanas	 reģionam	
atzinuma	 saņemšanai.	 Plānošanas	 dokuments	 publicēts	 Ērgļu	
novada	pašvaldības		mājaslapā	internetā.
Noteica	ar	2012.gada	01.novembri	Sausnējas	pagasta	Sidra-

biņu	ciema	daudzdzīvokļu	mājas	„Vaivari”	iedzīvotājiem		sadzī-
ves	atkritumu	normu	1m3	gadā	vienam	cilvēkam.
	Apstiprināja		R.Blaumaņa	literārās	prēmijas	8.konkursa	or-

ganizēšanas	tāmi	Ls	1045	apmērā	no	Ērgļu	novada	pašvaldības	
budžeta	līdzekļiem.	Piešķirto	finansējumu	paredzēts	izlietot	šā-
diem	 mērķiem	 –	 Ls	 255	 naudas	 balvām,	 	 Ls	 450	 grāmatas	
„Blaumaņu	 dzimtas	 līkloči”	 izdošanas	 līdzfinansējumam,	 	 Ls	
340	pasākuma	organizatoriskajiem	izdevumiem.
Izskatīja	iesniegumus	un	nolēma:
-	neizīrēt	pašvaldībai	piederošu	dzīvokli;
-	finansiāli	neatbalstīt	fonda	“Sibīrijas	bērni	grāmatas”	„Sibī-

rijas	bērni”	2.sējuma	izdošanu;
-	 nepiešķirt	 līdzfinansējumu	 tūrisma	 biedrības	 „AtpūtasBā-

zes.lv”	 projekta	 –	 brīvdienu	 izbrauciens	 „Vidzemes	 pavasara	
karnevāls”	organizēšanai,	neiebilstot,	ka		maršrutā	tiek	iekļauti	
Ērgļu	novada	tūrisma	objekti;
-	finansiāli	atbalstīt	Ērgļu	novada	skolēnu	,	2.un	3.klašu	zēnu,		

dalību	 Latvijas	 jaunatnes	 basketbola	 līgas	 	 turnīrā	 ”DUMLE	
KAUSS”,		piešķirot	finansējumu	dalības	maksai	Ls	75,00	apmē-
rā	no	Ērgļu	novada	pašvaldības	budžeta	līdzekļiem.	
	Apstiprināja		grozījumus	Ērgļu	vidusskolas	nolikumā.
	Pieņēma	saistošos	noteikumus	Nr.9„Grozījumi	2012.gada	

23.februāra	saistošajos	noteikumos	Nr.1”Par	Ērgļu	novada	paš-

valdības	budžetu	2012.gadam””.
Pamatbudžeta	ieņēmumus	palielināja	par	Ls	15802,	ko	veido	mērķdo-

tācijas	 dažādām	 pašvaldību	 funkcijām,	 pārējie	 valsts	 budžeta	 iestāžu	
uzturēšanas	 izdevumu	 transferti	 pašvaldībām,	nekustamā	 īpašuma	no-
doklis	par	zemi,	ieņēmumi	par	zemes	nomu.
Saistošie	noteikumi	publicēti	pašvaldības	mājaslapā	internetā		www.

ergli.lv	un	ir	pieejami	pašvaldības	domē	un	pagastu	pārvaldēs.
Apstiprināja	 Ērgļu	 novada	 pašvaldības	 izglītības	 iestāžu	 vadītāju		

mēnešalgas.	
Ērgļu	novada	pašvaldības	izglītības	iestāžu	vadītāju		mēnešalgas,	ku-

ras	tiek	izmaksātas	no	valsts	budžeta	mērķdotācijas	līdzekļiem,	ir	:	Ērgļu	
vidusskolas	direktoram		Ls	688,00	,	Jāņa	Zālīša	Sausnējas	pamatskolas	
direktoram		Ls	358,67.	
Ērgļu	novada	pašvaldības	izglītības	iestāžu	vadītāju		mēnešalgas,	ku-

ras	tiek	izmaksātas	no	izglītībai	paredzētajiem	pašvaldības		budžeta	lī-
dzekļiem,	ir:	 	pirmsskolas	izglītības	iestādes	„Pienenīte”	vadītājam	Ls	
600,00,	Ērgļu	mākslas	un	mūzikas	skolas	direktoram	Ls	492,00,	Ērgļu	
vidusskolas	direktoram		par		pašvaldības	izglītības	iestāžu	darba	koordi-
nēšanu	 	 un	 sadarbības	 ar	 Izglītības	ministriju	 nodrošināšanu	 papildus	
noteiktai	 mēnešalgai	 mērķdotācijas	 ietvaros	 ikmēneša	 piemaksa	 Ls	
120,00,	Jāņa	Zālīša	Sausnējas	pamatskolas	direktoram		par	pirmsskolas	
izglītības	programmas	realizēšanu	iestādē	papildus	noteiktajai	mēnešal-
gai	mērķdotācijas	ietvaros	ikmēneša	piemaksa	Ls	60,00.
	Apstiprināja	 pašvaldības	 domes	 priekšsēdētāja	 G.Velča	 ārzemju	

komandējumus:
	2012.gada	30.-31.	oktobrī	uz	Narvu,	Igaunijā,	lai		piedalītos	Igaunijas	

–	Latvijas	–	Krievijas		Pārrobežu	sadarbības	programmas	organizētajā	
gada	 konferencē	 „Cross	 Border	 Cooperation.	Advancing	 Partnership.	
Bridging	Together”,	komandējuma	izdevumus	apmaksā	Vidzemes	plā-
nošanas	reģions;	2012.gada	11.-15.novembrī	uz	Tullamore,	Īrijā,	lai	pie-
dalītos	 CHARTS	 projekta	 darba	 seminārā	 par	 Kultūras	 mantojuma	
(„	Access	to	heritage”)	tēmu,		komandējuma	izdevumus	apmaksā	Vid-	

zemes	tūrisma	asociācija.
Apstiprināja		Ērgļu	novada	pašvaldības	medību	tiesību	nomas	pie-

šķiršanas	kārtības	noteikumus.

Informāciju	sagatavoja	pašvaldības	sekretāre	A.Rozenberga

(Apstiprināti ar Ērgļu novada pašvaldības domes   
2012. gada 25. oktobra sēdes lēmumu, protokols 
Nr.13,2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu

1.Kārtība	 attiecas	uz	medību	 tiesību	nomas	piešķiršanu	Ērgļu	
novada	pašvaldības	(turpmāk		-	ĒNP)	īpašumā	un	tiesiskajā	valdī-
jumā	esošajās	medību	platībās	(turpmāk-pašvaldības	medību	pla-
tības)	uz	7	gadiem,	ja	nomnieks	nevēlas	slēgt	līgumu	uz	mazāku	
termiņu.
2.Par	medību	tiesību	nomu	jāmaksā	nomas	maksa	LVL	0,30	bez	

PVN	gadā	par	vienu	ha.	Nomas	maksu	par	kārtējo	gadu	jāsamaksā	
līdz	kārtējā	gada	31.martam.
3.Medību	tiesību	nomas	pašvaldības	medību	platībās	pirmtiesī-

ba,	ievērojot	šādu	prioritāro	secību,	ir:
3.1.mednieku	kolektīvam,	kura	medību	iecirknis,	kas	reģistrēts	

Valsts	meža	dienesta	meža	kontroles	teritorijas	(turpmāk	-	MKT)	
datu	bāzē,	neatrodas	tālāk	par	100	metriem	no	pašvaldības	medību	
platības;
3.2.mednieku	 kolektīvam,	 kurā	 vairāk	 nekā	 50%	 biedru	 par	

savu	dzīvesvietu	ir	deklarējuši	Ērgļu	novada	administratīvo	terito-
riju	un	kuram	ir	MKT	datu	bāzē	reģistrēts	medību	iecirknis	Ērgļu	
novada	administratīvajā	teritorijā,
3.3.mednieku	kolektīvam	un	personai,	kuram(ai)	ir	MKT	datu	

bāzē	reģistrēts	medību	iecirknis	Ērgļu	novada	administratīvajā	te-
ritorijā;
3.4.mednieku	kolektīvam,	kura	juridiskā	adrese	reģistrēta	Ērgļu	

novada	pašvaldības	administratīvajā	teritorijā;
3.5.ĒNP	administratīvajā	teritorijā	dzīvojošai	personai.
4.Pretendentiem	jāiesniedz	sekojoši	dokumenti:
4.1.juridiskai	personai:
4.1.1.pieteikums,	kurā	norāda	nosaukumu,	reģistrācijas	numu-

ru,	juridisko	adresi,	bankas	rekvizītus,	Uzņēmuma	reģistra	izziņu	
par	 juridisko	adresi,	kontakttālruni,	elektronisko	pasta	adresi	 (ja	
ir);
4.1.2.pārstāvja	vārdu,	uzvārdu	un	personas	kodu,	dokumentu,	

kas	apliecina	viņa	pārstāvības	tiesības	un	uzrāda	pasi;
4.1.3.medību	kolektīva	biedru	sarakstu;
4.1.4.statūtus.
4.2.fiziskai	personai:
4.2.1.pieteikumu,	kur	norāda	vārdu	un	uzvārdu,	personas	kodu	

un	deklarētās	dzīvesvietas	adresi;

4.2.2.ja	personu	pārstāv	cita	persona,	 tad	pārstāvis	norāda	
savu	vārdu,	uzvārdu	un	personas	kodu,	dokumentu,	kas	aplie-
cina	viņa	pārstāvības	tiesības	un	uzrāda	pasi.
5.ĒNP	vārdā	medību	tiesību	nomas	līgumu	(pielikums	Nr.	

2)	slēdz	domes	priekšsēdētājs	vai	pagasta	pārvaldes	vadītājs,	
15	dienu	 laikā	 rakstiski	 informējot	zemes	nomnieku	par	no-
slēgto	līgumu.
6.Atsavinot	ĒNP	medību	platības,	ĒNP	par	darījumu	15	die-

nu	laikā	informē	medību	kolektīvu,	ar	kuru	noslēgts	līgums.
7.Pretendentu	pieteikšanās	kārtība	līguma	slēgšanai:
7.1.katru	gadu	ne	vēlāk	kā	līdz	1.martam	ĒNP	domē,	pagas-

tu	pārvaldēs	pie	informācijas	stenda	un	ĒNP	mājaslapā	inter-
netā	tiek	norādīta	informācija	par	medību	platībām,	uz	kurām	
kārtējā	gadā	beidzas	medību	tiesību	nomas	līgumi;
7.2.	 no	 1.marta	 līdz	 15.martam	 pretendents	 ĒNP	 iesniedz	

iesniegumu,	norādot	medību	platību,	uz	kuras	medību	tiesību	
nomu	pretendē,	pievienojot	4.punktā	minētos	dokumentus,
7.3.ja	pieteicies	viens	pretendents,	ar	to	tiek	slēgts	līgums,
7.4.ja	 pieteikušies	 vairāki	 pretendenti,	medību	 tiesību	 no-

mas	līgumu	slēdz	ar	personu,	kurai	saskaņā	ar	šīs	kārtības	3.
punktu	ir	medību	tiesību	nomas	pirmtiesība;
7.5.ja	 pieteikušies	 vairāki	 līdzvērtīgi	 pretendenti	 –	 notiek	

izsole.
8.Izsoles	rīkošanai	tiek	izveidota	izsoles	komisija.
9.Medību	tiesību	izsoles	sākuma	cena	ir	šīs	kārtības	2.pun-

ktā	noteiktā	nomas	maksa.	Visaugstākā	nosolītā	cena	ir	nomas	
maksa	par	1ha	gadā.
10.Piedalīšanās	izsolē	ir	brīvas	gribas	izpausme.	Izsoles	no-

teikumi	visiem	pretendentiem	ir	vienādi.
11.Informācija	 par	 izsoli	 ne	 vēlāk	 ka	 piecas	 darbdienas	

pirms	izsoles	tiek	publicēta	Ērgļu	novada	pašvaldības	interne-
ta	mājaslapā,	 kā	 arī	 izvietota	ĒNP	domē	un	pagastu	pārval-
dēs.
12.Pretendenti,	iesniedzot	pieteikumu,	parakstās	izsoles	no-

teikumos,	ka	ir	iepazinušies	ar	izsoles	norises	kārtību.
13.Izsoles	dalības	maksa	LVL	10,-.
14.Pretendentu	tiesības	un	pienākumi:
14.1.pretendentiem	 ir	 tiesības	 pirms	 izsoles	 iepazīties	 ar	

pašvaldības	medību	platībām	dabā;
14.2.pretendenta	pienākums,	iesniedzot	dokumentus	un	pie-

daloties	izsolē,	ir	ievērot	nolikuma	prasības.
15.Pretendentu	izvērtēšana:
15.1.līdz	 izsoles	sākumam	izsoles	komisija	 izvērtē	preten-

dentu	atbilstību	nolikuma	prasībām;
15.2.izsolē	nedrīkst	piedalīties	pretendenti,	kuri	nav	nokār-

tojuši	finansiālas	saistības	ar	Ērgļu	novada	pašvaldību	par	medību	tie-
sību	nomu	un/vai	7.2.	punktā	noteiktajā	termiņā	nav	iesnieguši	visus	
nolikuma	4.punktā	minētos	dokumentus,
15.3.Pretendenti,	kuri	atbilst	prasībām,	tiek	reģistrēti	kā	medību	no-

mas	tiesību	izsoles	pretendenti.
16.ĒNP	vārdā	medību	tiesību	nomas	līgumu	(pielikums	Nr.	2)	slēdz	

domes	priekšsēdētājs	vai	pagasta	pārvaldes	vadītājs.	Medību	tiesību	
nomas	līgumu	var	slēgt	tikai	tad,	ja	ir	samaksāta	izsolē	nosolītā	sum-
ma	par	vienu	gadu	avansā.
17.Nomas	 tiesību	pretendents	 septiņu	darbdienu	 laikā	pēc	 izsoles	

rezultātu	paziņošanas	paraksta	nomas	līgumu	vai	rakstiski	paziņo	par	
atteikumu	 slēgt	 nomas	 līgumu.	 Ja	 iepriekš	minētajā	 termiņā	 nomas	
tiesību	pretendents	līgumu	neparaksta	un	neiesniedz	attiecīgu	atteiku-
mu,	ir	uzskatāms,	ka	nomas	tiesību	pretendents	no	nomas	līguma	slēg-
šanas	ir	atteicies.
18.Ja	 nomas	 tiesību	 pretendents,	 kurš	 nosolījis	 augstāko	 nomas	

maksu,	atsakās	 slēgt	nomas	 līgumu,	 izsoles	komisija	 secīgi	piedāvā	
nomas	 līgumu	 slēgt	 tam	 nomas	 tiesību	 pretendentam,	 kurš	 nosolīja	
nākamo	augstāko	nomas	maksu,	un	divu	darbdienu	laikā	pēc	minētā	
piedāvājuma	nosūtīšanas	publicē	attiecīgu	informāciju	ĒNP	mājasla-
pā	internetā.
19.Nomas	tiesību	pretendents,	kurš	nosolījis	nākamo	augstāko	no-

mas	maksu,	atbildi	uz	nolikuma	20.punktā	minēto	piedāvājumu	sniedz	
divu	nedēļu	laikā	pēc	tā	saņemšanas	dienas.	Ja	nomas	tiesību	preten-
dents	piekrīt	parakstīt	nomas	līgumu	par	paša	nosolīto	augstāko	no-
mas	maksu,	septiņu	darbdienu	laikā	pēc	minētā	paziņojuma	nosūtīša-
nas	viņš	paraksta	nomas	 līgumu.	 Izsoles	komisija	 ne	vēlāk	kā	divu	
darbdienu	laikā	pēc	nomas	līguma	parakstīšanas	publicē	attiecīgu	in-
formāciju	pašvaldības	mājaslapā	internetā.

Pārejas noteikumi: 
1.Grozījumi	līgumos,	kuri	ar	mednieku	kolektīviem	par	pašvaldības	

medību	tiesību	nomu	slēgti	līdz	2012.gadam,	saskaņā	ar	šiem	noteiku-
miem	jāveic	līdz	2013.gada	01.martam.	

Ērgļu	novada	pašvaldības	medību	tiesību	nomas	piešķiršanas	kārtī-
bas	noteikumiem	pievienoti	:	
Medību	tiesību	nomas	izsoles	paraugnolikums	(1.Pielikums),	
Līguma	par	medību	tiesību	nomu	projekts	(2.Pielikums).	

Domes	priekšsēdētājs	G.Velcis



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. novembris�

Līgums par medību tiesību nomu Nr. .../.........
Ērgļos, 201_.gada ................................... 
Ērgļu novada pašvaldības ________ (pagasta pārvalde),	reģ.	Nr.	_______________,	adrese	____________,	

pašvaldības	domes	priekšsēdētāja/s	(	pārvaldes	vadītāja/s)	_________________	personā,	kurš/a	rīkojas	saskaņā	ar	
nolikumu,	no	vienas	puses,	(turpmāk-	Pašvaldība),	
un	...................................................................................................................................	
...........................................	 (reģ.	 Nr.	 .......................................)	 .................................................	 personā,	 kurš	

darbojas	 uz	 statūtu	 pamata,	 vai fiziska	 persona	 ....................................................................................................	
(personas	kods	.....................................)	(turpmāk-Nomnieks),	no	otras	puses,	kopā	saukti	Puses,		pamatojoties	uz	
Ērgļu	novada	______________________________	__.__.20__.	rīkotās	izsoles	rezultātiem,	vienojas	noslēgt	šādu	
līgumu:	

1. Līguma priekšmets 
1.1.	Pašvaldība	iznomā	medību	tiesības	zemesgabalā	(-os):	
1.1.1.	__________________,	kadastra	numurs	___________,	platība	______	ha;	
1.1.2.	__________________,	kadastra	numurs	___________,	platība	______	ha;	
1.1.3.	__________________,	kadastra	numurs	___________,	platība	______	ha,	
Nomniekam	medību	iecirkņa	organizēšanai.	Uz	līguma	darbības	laiku	Nomnieks	iegūst	visas	tiesības	un	pienā-

kumus,	kurus	medību	tiesību	lietotājam	nosaka	spēkā	esošie	normatīvie	akti.	
2. Norēķinu kārtība 
2.1.	Nomnieks	maksā	Pašvaldībai	nomas	maksu	LVL	0,30*	(nulle	lati,	trīsdesmit	santīmi)	un	pievienotās	vērtī-

bas	nodokli	_____	%	apmērā	par	vienu	hektāru	gadā	un	gada	kopējā	maksa	par	medību	tiesību	nomu	visā	platībā	
ir	LVL	______	un	PVN	______,	kopā	LVL	______(___________).	

*- vai cita saskaņā ar izsoles rezultātiem 
2.2.	Nomas	maksa	tiek	pilnībā	maksāta	par	kārtējo	gadu	līdz	kārtējā	gada	31.martam.	
2.3.	Nomas	maksājumu	Nomnieks	 veic	 bezskaidras	 naudas	 formā	 saskaņā	 ar	Pašvaldības	 izrakstīto	 rēķinu,	

maksājumu	apstiprina	bankas	akceptēts	(apzīmogots)	maksājuma	dokuments.	Nomnieks	nomas	maksu	var	maksāt	
arī	Pašvaldības	kasē.	

3. Pušu saistības 
Puses	savā	darbībā	ievēro	Medību	likumu,	Medību	noteikumus	un	citus	normatīvos	aktus.	
3.1.	Pašvaldības	saistības	
3.1.1.	Pašvaldība	apņemas	ļaut	Nomniekam	brīvi	izmantot	1.1.	punktā	minētās	platības	medību	iecirkņa	orga-

nizēšanai	un	apsaimniekošanai.	
3.1.2.	Pašvaldībai	ir	tiesības	pieprasīt	no	Nomnieka	informāciju	par	līgumā	paredzēto	saistību	izpildi.	
3.2.	Nomnieka	saistības	
3.2.1.	Nomnieks	 apņemas	 izmantot	 1.1.	 punktā	minētās	 platības	 saskaņā	 ar	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajām	

prasībām	medību	platību	izmantošanā	un	apsaimniekošanā.	Nomnieks	nes	civiltiesisko	atbildību	par	normatīvo	

aktu	prasību	neievērošanu	nomnieka	organizēto	medību	laikā	1.1.	punktā	minētajās	platībās.	
3.2.2.	Mežaudžu	pasargāšanā	no	medījamo	dzīvnieku	postījumiem	Nomnieks	apņemas	ievērot	savā	darbībā	

Pašvaldības	rakstiskus	norādījumus	mežaudžu	pasargāšanā	no	bebru	un	pārnadžu	postījumiem.	
3.2.3.	Nomnieks	atlīdzina	Pašvaldībai	savas	darbības	vai	bezdarbības	rezultātā	nodarītos	zaudējumus,	kā	arī	tos	

zaudējumus,	ko	radījuši	medījamie	dzīvnieki,	ja	Nomnieks	nav	ievērojis	punktā	3.2.2.	minētās	prasības.
3.2.4.	Nomniekam	ir	tiesības	zemesgabalos,	kuros	ir	iznomātas	medību	tiesības,	izbūvēt	ar	medībām	saistītas	

ietaises,	piemēram,	meža	dzīvnieku	barotavas,	torņus,	un	citas	ietaises.	Pirms	šādu	ietaišu	izbūves	jāsaņem	paš-
valdības	rakstisks	saskaņojums.	

4. Nepārvarama vara 
4.1.	Puses	atbrīvotas	no	šī	līguma	daļējas	vai	pilnīgas	līgumsaistību	izpildes,	ja	to	izsaukusi	nepārvarama	vara	-	plūdi,	

ugunsgrēki,	karš,	epidēmijas	u.c.	no	pusēm	neatkarīgi	iestājušies	apstākļi.	Pusei,	kurai	radušies	minētie	šķēršļi,	kas	traucē	
līgumsaistību	izpildi,	nekavējoties	par	to	jāziņo	otrajai	pusei,	jāziņo	arī	par	šo	šķēršļu	izbeigšanos.	

5. Līguma darbības laiks 
5.1.	Līgums	stājas	spēkā	no	tā	parakstīšanas	dienas.	
5.2.	Līguma	darbības	laiks	noteikts	no	20__.gada	___.________	līdz	20_____.	gada	___._____________.	
5.3.	Līgums	pārskatāms,	ja	ir	grozīti	Latvijas	Republikas	normatīvie	akti	,	kuri	attiecas	uz	šī	līguma	priekšmetu	

un	citiem	līguma	punktiem.	
5.4.	Pašvaldībai	ir	tiesības	vienpusēji	līgumu	lauzt,	ja	Nomnieks	kavē	2.2.punktā	paredzētos	maksājumus	ilgāk	

kā	20	darbdienas	vai	neievēro	2.3.,	3.2.2.	un	3.2.3.	punktā	minētās	prasības.	Par	līguma	laušanu	pašvaldība	paziņo	
Nomniekam	rakstiski	vismaz	vienu	mēnesi	iepriekš.	
5.5.	Līgums	izbeidzas	Nomnieka	–	juridiskas	personas	likvidācijas	vai	fiziskas	personas	nāves	gadījumā.	
5.6.	Nomnieks	ir	 tiesīgs	vienpusēji	 lauzt	 līgumu,	par	to	rakstiski	brīdinot	Pašvaldību	vismaz	divus	mēnešus	

iepriekš.	
6. Strīdu izšķiršana 
6.1.	Šis	līgums	var	tikt	grozīts	vai	izbeigts	pēc	pušu	savstarpējas	vienošanās.	Jebkuri	grozījumi	vai	papildinā-

jumi	kļūst	par	līguma	neatņemamu	sastāvdaļu	pēc	tam,	kad	tos	rakstiski	ir	apstiprinājušas	abas	puses.	
6.2.	Visas	domstarpības,	kuras	rodas,	pildot	līgumsaistības,	risināmas	pārrunu	ceļā.	
6.3.	Jebkurš	strīds,	domstarpība	vai	prasība,	kas	izriet	no	šī	līguma,	kas	skar	to	vai	tā	pārkāpšanu,	izbeigšanu	

vai	spēkā	neesamību,	tiks	galīgi	izšķirts	novada	domē.	
7. Īpašie noteikumi 
7.1.	Šis	līgums	sastādīts	valsts	valodā	divos	eksemplāros,	kuriem	abiem	ir	vienāds	juridiskais	spēks,	pa	vienam	

katrai	līgumslēdzējpusei.	
8. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti: 

Pašvaldība 
Ērgļu	novada	pašvaldības	
__________________	pagasta	pārvalde	
Kods	__________________________	
Konts	__________________________	
Pārvaldes	vadītājs	________________	
_______________________________	
(paraksts)	
z.v.		

Nomnieks 
_______________________________	
_______________________________	
_______________________________	
_______________________________	
_________________________________	
_________________________________	
(paraksts)	
z.v.	

2.	Pielikums	
Ērgļu	novada	pašvaldības	domes
25.10.2012.apstiprinātajiem	Ērgļu		 			
novada	pašvaldības	medību	tiesību	
nomas	piešķiršanas	kārtības			
noteikumiem	 	

1. Pielikums 
Ērgļu novada pašvaldības domes

25.10.2012.apstiprinātajiem Ērgļu novada 
pašvaldības medību tiesību nomas piešķirša-

nas kārtības noteikumiem  

Medību tiesību nomas izsoles 
paraugnolikums

1.	Pielikums	
Ērgļu	novada	pašvaldības	domes
25.10.2012.apstiprinātajiem	Ērgļu	novada	pašvaldī-

bas	medību	tiesību	nomas	piešķiršanas	kārtības	notei-
kumiem		

Medību	tiesību	nomas	izsoles	paraugnolikums
1.	Vispārējā	informācija	par	Izsoli	
1.	Izsoles	pamatnoteikumi	
1.1.	Šis	nolikums	nosaka	kārtību,	kādā	izsludināma	

un	 rīkojama	 izsole	par	medību	 tiesību	nomas	 (	 turp-
māk	–Noma)	piešķiršanu	Ērgļu	novada	pašvaldībā	.
1.2.	Izsole	tiek	rīkota,	pamatojoties	uz	likuma	„Par	

valsts	 un	 pašvaldību	 finanšu	 līdzekļu	 un	 mantas	 iz-
šķērdēšanas	novēršanu”	3.panta	2.punktu	un	6.1pantu	
un	 Ministru	 kabineta	 08.06.2010.	 noteikumiem	 Nr.	
515	„Noteikumi	par	valsts	un	pašvaldību	mantas	izno-
māšanas	kārtību,	nomas	maksas	noteikšanas	metodiku	
un	nomas	līguma	tipveida	nosacījumiem”.	
2.	Izsoles	organizators	
2.1.	Izsoles	rīkotājs	ir	Ērgļu	novada	pašvaldības	iz-

veidota	izsoles	komisija,	turpmāk	–„Komisija”.	
Ērgļu	novada	pašvaldības	rekvizīti	
Adrese	–	Rīgas	iela	10,	Ērgļi,	Ērgļu	pagasts,	Ērgļu	

novads,	LV	4840	
Reģistrācijas	numurs	90002214379
Tālrunis-	64871231,	
Fakss–	64871231.	
Norēķinu	rēķins:	A/S	„SWEDBANK”	
Bankas	kods:	HABALV22	
LVL	konts:	LV39HABA0551034000143	
3.	Izsoles	objekts:	
Noma	Ērgļu	novada	pašvaldības	 īpašumā	esošajās	

medību	platībās,	ja	uz	vienu	īpašumu	pieteikušies	vai-

rāki	pretendenti,	kuri	atbilst	līdzvērtīgiem	kritērijiem.	
4.	Izsoles	pretendenti	
4.1.Izsolē	var	piedalīties	mednieku	kolektīvi,	fiziskas	

personas.	
4.2.	Piedalīšanās	izsolē	ir	brīvas	gribas	izpausme.	Iz-

soles	noteikumi	visiem	pretendentiem	ir	vienādi.	
5.	Izsoles	norises	laiks	un	vieta:	
tiek	paziņota	pretendentiem	un	publicēta	Ērgļu	nova-

da	pašvaldības	interneta	mājaslapā.	
6.	Izsoles	izziņošana	
Informācija	par	izsoli	ne	vēlāk	ka	piecas	darbdienas	

pirms	 izsoles	 tiek	 publicēta	 Ērgļu	 novada	 pašvaldības	
interneta	mājaslapā	un	izvietota	pašvaldības	domes	ēkā	
un	attiecīgās	pagasta	pārvaldes,	kuras	teritorijā	atrodas	
Nomas	zemesgabals,	administratīvajā	ēkā.	
7.	Komisijas	tiesības	un	pienākumi	
7.1.	Komisijas	tiesības	
7.1.1.	 Pieprasīt	 papildus	 informāciju	 no	 pretenden-

tiem,	kas	piedalās	izsolē.	
7.1.2.	Pieaicināt	komisijas	darbā	speciālistus	vai	ek-

spertus	ar	padomdevēja	tiesībām.	
7.1.3.	Veikt	 citas	darbības,	 kuras	paredzētas	noliku-

mā.	
7.2.	Komisijas	pienākumi:	
7.2.1.	Rīkot	izsoli,	ievērojot	šī	nolikuma	noteikumus.	
7.2.2.	Informēt	pretendentus	par	izsoles	rezultātiem.	
8.	Pretendentu	tiesības	un	pienākumi	
8.1.	Pretendentiem	ir	tiesības	pirms	izsoles	iepazīties	

ar	medību	objektiem	dabā.	
8.2.	Pretendenta	pienākums	ir,	iesniedzot	dokumentus	

un	piedaloties	izsolē,	ievērot	šī	nolikuma	prasības.	
9.	Pretendentu	izvērtēšana	
9.1.	Līdz	 izsoles	 sākumam	Komisija	 izvērtē	preten-

dentu	atbilstību	šī	nolikuma	prasībām.	
9.2.	 Izsolē	 nedrīkst	 piedalīties	 pretendenti,	 kuri	 nav	

nokārtojuši	finansiālas	saistības	ar	Ērgļu	novada	pašval-
dību	par	Nomu	līdz	izsoles	nolikuma	5.punktā	noteikta-
jam	 laikam	 un/vai	 nav	 iesnieguši	 visus	 Ērgļu	 novada	
pašvaldības	medību	tiesību	nomas	piešķiršanas	kārtības	
noteikumu	4.punktā	minētos	dokumentus.	
9.3.	 Pretendenti,	 kuri	 atbilst	 šī	 nolikuma	 prasībām	

tiek	reģistrēti	kā	Nomas	pretendenti.	
9.5.	 Pēc	 pretendentu	 izvērtēšanas	 Komisija	 sastāda	

izsoles	dalībnieku,	turpmāk	tekstā	„Nomas	tiesību	pre-

tendenti”,	sarakstu.	
10.	Izsoles	norise	
10.1.	 Komisijas	 priekšsēdētājs	 paziņo	 komisijas	

sastāvu.	
10.2.	Nomas	tiesību	pretendentiem	izsniedz	reģis-

trācijas	 kartīti	 ar	 numuru,	 kas	 atbilst	 nomas	 tiesību	
pretendentu	sarakstā	norādītajam	kārtas	numuram.	
10.3.	 Personām,	 kuras	 vēlas	 vērot	 izsoli,	 bet	 nav	

izsoles	dalībnieki,	nav	tiesības	iejaukties	izsolē	vai	kā	
citādi	 traucēt,	 vai	 ietekmēt	 izsoles	 gaitu.	 Personas,	
kuras	neievēro	noteikto	kārtību,	tiek	izraidītas	no	tel-
pas.	
10.4.	Izsole	notiek	mutiski.	
10.5.	Izsolē	tiesības	noslēgt	līgumu	par	Nomu	tiek	

solīta	ar	augšupejošu	cenu,	izsoles	minimālais	solis	ir	
LVL	0,10	(	0,10	lati/ha	nomas	maksa	gadā).	
10.6.	Izsolāmo	objektu	nomas	maksas	sākumcena	

ir	LVL	0,30	bez	PVN	par	hektāru.	
10.7.	Izsoles	vadītājs	paziņo	izsoles	sākumcenu	un	

izsoles	soli,	par	kādu	paaugstināms	nodokļa	maksāju-
mam	par	tiesībām	noslēgt	līgumu	par	Nomu,	un	iesāk	
solīšanas	procesu	ar	jautājumu	“Kurš	sola	sākumce-
nu?”.	
10.8.	Solīšanas	gaitā	izsoles	dalībnieki	paceļ	savu	

reģistrācijas	 kartīti,	 kas	 nozīmē,	 ka	 Nomas	 tiesību	
pretendents	 pārsola	 iepriekšējo	 summu	 par	 izsoles	
soli.	Izsoles	vadītājs	nosauc	solītāja	reģistrācijas	nu-
muru	un	nosolīto	summu.	
10.9.	 Ja	neviens	no	Nomas	 tiesību	pretendentiem	

augstāku	nomas	maksu	vairs	nepiedāvā,	izsoles	vadī-
tājs	trīs	reizes	atkārto	pēdējo	augstāko	summu	un	fik-
sē	to	ar	āmura	piesitienu.	
10.10.	Pēc	 āmura	 trešā	 piesitiena	 tiesības	 noslēgt	

līgumu	par	Nomu	uzskatāmas	par	nosolītām.	Izsoles	
vadītājs	nosauc	visaugstāko	nosolīto	nomas	maksu	un	
paziņo	Nomas	tiesību	pretendentu,	kas	to	nosolījis	un	
ieguvis	tiesības	slēgt	Nomas	līgumu.	
10.11.	Katrs	Nomas	tiesību	pretendents	apstiprina	

ar	savu	parakstu	izsoles	protokolā	savu	pēdējo	solīto	
cenu.	
10.12.	Ja	Nomas	tiesību	pretendents,	kurš	nosolījis	

augstāko	 maksājuma	 summu,	 atsakās	 parakstīties	
protokolā,	tas	zaudē	tiesības	slēgt	Nomas	līgumu	un	
turpmākajā	izsolē	nepiedalās.	Šādā	gadījumā	tiesības	

uz	izsolāmo	objektu	iegūst	Nomas	tiesību	pretendents,	
kurš	solījis	nākamo	augstāko	cenu.	
10.13.	Ja	izsolei	piesakās	tikai	viens	Nomas	tiesību	

pretendents,	tiek	slēgts	līgums	bez	izsoles.
10.14.	 Ja	 izsolei	 piesakās	 vairāki	 Nomas	 tiesību	

pretendenti	un	neviens	Nomas	tiesību	pretendents	ne-
pārsola	izsoles	sākumcenu,	izsoli	atzīst	par	nenotiku-
šu	un	rīko	otro	izsoli	ar	augšupejošu	soli.	
10.15.	 Komisija	 apstiprina	 izsoles	 rezultātus	 un	

divu	darbdienu	laikā	pēc	izsoles	rezultātu	paziņošanas	
publicē	izsoles	rezultātus	pašvaldības	mājaslapā	inter-
netā.	
10.16.	Pašvaldības	vārdā	Nomas	līgumu	(pielikums	

Nr.	2)	slēdz	domes	priekšsēdētājs	vai	attiecīgā	pagasta	
pārvaldes	vadītājs.	
10.17.	Nomas	tiesību	pretendents	septiņu	darbdie-

nu	 laikā	 pēc	 izsoles	 rezultātu	 paziņošanas	 paraksta	
Nomas	līgumu	vai	rakstiski	paziņo	par	atteikumu	slēgt	
Nomas	 līgumu.	 Ja	 iepriekš	minētajā	 termiņā	Nomas	
tiesību	pretendents	 līgumu	neparaksta	 un	neiesniedz	
attiecīgu	 atteikumu,	 ir	 uzskatāms,	 ka	Nomas	 tiesību	
pretendents	no	Nomas	līguma	slēgšanas	ir	atteicies.	
10.18.	Ja	Nomas	tiesību	pretendents,	kurš	nosolījis	

augstāko	nomas	maksu,	atsakās	slēgt	Nomas	līgumu,	
Komisija	secīgi	piedāvā	Nomas	līgumu	slēgt	tam	No-
mas	tiesību	pretendentam,	kurš	nosolīja	nākamo	aug-
stāko	nomas	maksu,	un	divu	darbdienu	laikā	pēc	mi-
nētā	 piedāvājuma	 nosūtīšanas	 publicē	 attiecīgu	
informāciju	pašvaldības	mājaslapā	internetā.	
10.19.	Nomas	tiesību	pretendents,	kurš	nosolījis	nā-

kamo	augstāko	nomas	maksu,	atbildi	uz	šī	nolikuma	
10.18.punktā	minēto	piedāvājumu	sniedz	divu	nedēļu	
laikā	pēc	tā	saņemšanas	dienas.	Ja	Nomas	tiesību	pre-
tendents	piekrīt	parakstīt	Nomas	līgumu	par	paša	no-
solīto	augstāko	nomas	maksu,	septiņu	darbdienu	laikā	
pēc	minētā	paziņojuma	nosūtīšanas	viņš	paraksta	No-
mas	līgumu.	Komisija	ne	vēlāk	kā	divu	darbdienu	lai-
kā	pēc	Nomas	līguma	parakstīšanas	publicē	attiecīgu	
informāciju	pašvaldības	mājaslapā	internetā.	
10.20.	Sūdzību	par	Komisijas	darbībām	var	iesniegt	

Ērgļu	novada	pašvaldības	domes	priekšsēdētājam.	

Domes	priekšsēdētājs
G.Velcis
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Senā	enciklopēdijā	rakstīts:
„Patriarhs	–	titulis	galvenajiem	

bīskapiem,	sākot	no	5.	gadsimte-
ņa.	 Baznīcas	 galva	Krievijā	 	 no	
1589.-1721.gadam.	Vispārim	cie-
nīts	sirmgalvis	ģimenē,	sabiedrī-
bā.”	Atmetot	 ar	 baznīcu	 saistīto	
(lai	 gan	 par	 ticības	 lietām	nevar	
neko	iepriekš	zināt	vai	paredzēt)	
paliek	–	cienīts	ģimenē	un	sabied-
rībā.
To	pilnā	mērā	var	attiecināt	uz	

Augustu Šmitu	 –	Ērgļu	novada	
Sausnējas	 pagasta	
vecāko	 iedzīvotāju.	
Tie	 100	 gadi	 tepat	
vien	 nodzīvoti	 –	
Sausnējā,	Liepkalnē,	
Iršos.
Pēc	 Otrā	 pasaules	

kara	 brīvu	 vīriešu	
precību	gados	nebija	
daudz.	Augustam	to-
laik	jau	teju	klāt	bija	
vecpuiša	 gadi,	 bet	
dzīvesbiedre	nelūko-
ta.	Izvēlīgs	bija…	Un	
tad	uz	Sausnēju	strā-
dāt	 atnāca	 jauna,	
skaista	skolotāja	Ma-
rija	 Brutāne.	 Kā	 tur	
bija,	 kā	 nebija,	 bet	
1948.	gadā	viņi	kļu-
va	Šmitu	ģimene.
Skaists	 un	 saska-

nīgs	pāris.	Tādi	saus-
nējiešu	 atmiņā	 viņi	
palikuši	 –	 staltajam,	
tumšmatainajam	 Augustam	 bla-
kus	trauslā,	gaišā	Marija.	Abiem	
saskanēja	ne	 tikai	dejas	 solī,	bet	
arī	dziesmā.	Sausnējas	koris	nebi-
ja	 iedomājams	 bez	 Marijas	 kā	
dziedātājas	vai	diriģentes	priekš-
plānā	un	Augusta	vīru	balsu	gru-
pā.	Abi	piedalījās	dramatiskā	ko-
lektīva	 darbā	 –	 Augusts	 kā	
aktieris,	 bet	 Marija	 –	 režisore.	
Ciema	kultūras	dzīve	nebija	iedo-
mājama	bez	abu	līdzdalības.
Pēc	 aiziešanas	 pensijā	 Marija	

Šmite	daudz	laika	ziedoja	novad-
pētniecības	muzeja	 izveidošanai.	
Sausnējas	 pagasta	 „Līdumos”	
tukšus,	pamestus	bēniņus	pārvēr-
ta	 izstāžu	 telpā,	 iekārtoja	 piemi-
ņas	istabiņu	rakstniekam	Valdim.	
Ar	kokmateriāliem	izlīdzēja	vie-
tējā	kopsaimniecība,	bet	viss	pā-
rējais	–	iecere,	darbs,	eksponāti	–	
Marijas	 un	 Augusta	 Šmitu	
veikums.	Daudzi	sadzīves	priekš-

meti	bija	 jāsalabo,	 jāatjauno,	 jā-
sakārto.	 Te	 lietā	 tika	 liktas	Au-
gusta	 puiša	 gados	 apgūtās	
amatnieka	 prasmes.	 Pie	 tā,	 ka	
Sausnējā	ir	muzejs,	lielu	darbu	ir	
pielicis	 A.	 Šmits.	 Lai	 pateicība	
viņam	par	to!
Izzinot	 novada	 vēsturi,	 krājot	

atmiņu	stāstus,	Augusta	vērojumi	
un	atziņas	Marijai	bija	neatsvera-
mi	noderīgas.
Stiprākais	A.	Šmita	mūža	stūr-

akmens	 ir	 darbs.	 Jaunībā	 nācies	
strādāt	pie	mūrnieka,	koka	amat-
nieka,	mežizstrādē.	Daudzi	darba	
gadi	 pavadīti,	 strādājot	 par	 teh-
nisko	 darbinieku	 skolā.	 Mēs,	
skolēni,	 saucām	Augustu	 Šmitu	
par	saimnieku.	Tolaik	skolas	kop-
galdam	dārzeņus	audzēja,	novāca	
skolēni	skolotāju	vadībā.	Cik	at-
ceros,	 Augustam	 vienmēr	 bija	
zirdziņš.	 Ar	 to	 tad	 arī	 strādāja	

smagos	zemes	darbus.	
Neskaitāmas	reizes	aukstā	zie-

mā	vai	dubļu	laikā	Augustam	nā-
cās	jūgt	zirdziņu,	lai	mazos	sko-
las	bērnus	aizvestu	rītos	uz	skolu	
„Putrēnos”	un	vakaros	nogādātu	
mājās.
Sausnējas	centra	cilvēki	 ir	pa-

teicīgi	Augustam	par	 to,	ka	viņš	
nekad	 neatteica	 aizlienēt	 savu	
zirgu	lauku	darbiem.
Pēdējos	 gados	 Augusts	 tā	 kā	

„nokāpis	 no	 skatuves”,	 dzirdes	
problēmas	jau	kādu	laiku	ir	liegu-
šas	 to	prieku	piedalīties	klātienē	
kultūras	 pasākumos.	 To	 atsver	
prese,	grāmatas	un	televizors	(pa-
laists	uz	to	skaļāko).	Katrs	avīžu	
numurs	 no	 pirmās	 līdz	 pēdējai	
lappusei	 izlasīts	 un	 apspriest	 ar	
Mariju.
Nevar	 nepieminēt	 aizvadītā	

gada	decembra	sākumu,	kad	pār	
Sausnēju	 kā	 melna	 lavīna	 no-

granda	sēru	ziņa	–	aizsaulē	aizgā-
jusi	Marija	Šmite.
Marija	un	Augusts	kopā	nodzī-

voja	63	gadus,	izaudzināja	divas	
meitas,	 viņiem	 ir	 četri	mazbērni	
un	 mazmazdēls.	 Saskaņa	 viņu	
starpā	valdījusi	tāpēc,	ka	vienoju-
šas	 kopīgas	 intereses,	 cieņa	 vie-
nam	pret	otru.	Šmitu	ģimenei	bi-
jis	 raksturīgs	 noteikts	 dzīves	
režīms	–	agri	celties	un	laikus	iet	
gulēt,	 lietot	 veselīgu	pārtiku,	 vi-
sās	 lietās	un	vietās	 ievērot	kārtī-
bu.
Atceros,	kā	skolotāja	(M.	Šmi-

te)	stāstīja:	Augustam	nepatīk,	ka	
sievietes	valkā	garās	bikses,	 sie-
vietēm	jātērpjas	kleitās	vai	svār-
kos.	Šo	nosacījumu	viņa	arī	strik-
ti	 ievēroja.	 Kā	 teiktu	 vecākās	
paaudzes	sausnējieši	–	Augusts	ir	
caur	 caurēm	 veco	 laiku	 cilvēks,	
ar	to	jāsaprot,	ka	viņš	ir	nevis	vec-

modīgs,	bet	galants,	ar	principiem	
un	 savdabīgu	 šarmu	 apveltīts	
džentlmenis.	
20.	 oktobris	 –	 saulaina,	 jauka	

diena	–	kā	vēlāk	izrādījās,	viena	
no	 šoruden	 retajām,	 kad	 saule	
dāsni	 lēja	 gaismu	 un	 siltumu.	
„Ceriņu”	 māju	 pagalmā	 rosība,	
vējā	 lepni	plīvo	mastā	uzvilktais	
Latvijas	 karogs,	 skan	 pūtēju	 or-
ķestra	marši.	Sanākuši	radi,	drau-
gi,	novada	pašvaldības	pārstāvji,	
lai	suminātu	Augustu	Šmitu,	kura	
mūžs	 	 šodien	 rit	 jau	 101.	 gadā.	
Notiekošo	filmē	televīzija.
Sausnējas	 patriarhs	 Augusts	

Šmits	vada	dienas,	neizlaizdams	
no	 rokām	 vadības	 grožus,	 savu	
tuvinieku	 sargāts,	mīlēts	 un	 cie-
nīts.	 Lai	 cienījamam	 Augusta	
kungam	 daudz	 saulainu	 dienu,	
veselība	un	dzīvesprieks!

Sausnējas	novadpētniecības	
muzeja	speciāliste Ilga Kronīte

Ērgļu	 Daugavas	 vanagu	 nodaļa,	
novada	 pensionāru	 padome	 4.	 no-
vembrī	 sveica	 mūsu	 novadnieku	
Emīlu Ozolu	90.	dzīves	gadskārtā.	
Kas	kaut	reizi	saticies	ar	šo	vīru	un	
klausījies	viņa	stāstus,	tik	drīzi	viņu	
nevar	aizmirst.	Viņš	ir	lielisks	stās-
tītājs	un	arī	cilvēks	ar	lielu	un	sarež-
ģītu	 biogrāfiju.	 Savas	 Tēvzemes	
kvēls	 patriots,	 visu	mūžu	 bijis	 ne-
nogurdināms	 darbarūķis,	 neatlai-
dīgs	un	nenogurdināms	cīnītājs	par	
Latvijas	brīvību.	Par	to	arī	dārgi	sa-
maksājis,	savā	laikā	pabūdams	stin-
grā	režīma	Krievijas	cietumos,	kur	
ne	reizi	stāvējis	uz	robežas	–	būt	vai	
nebūt.	 Izturējis	 visus	 padomju	 va-
ras	 vissūrākos	 pārbaudījumus,	 at-
griezies	Latvijā,	 savā	dzimtajā	Ēr-
gļu	pusē,	izaudzinājis	un	izskolojis	
5	bērnus,	uzcēlis	māju,	kurā	 tagad	
dzīvo	 un	 priecājas	 par	 saviem	 12	
mazbērniem,	 kuri	 mācās,	 studē,	 ir	
aktīvā	dzīves	pozīcijā	 tāpat	kā	ve-
caistēvs.
	 Emīls	 Ozols	 ir	 patriotiskā	 gara	

un	valstiskuma	apziņas	modinātājs	
Ērgļos.	 Viņš	 prata	 sapulcināt	 ap	
sevi	 domubiedrus,	 kas	 izveidoja	
Daugavas	 vanagu	 Ērgļu	 nodaļas	
kodolu.	 Tas	 notika	 1994.	 gada	 7.	
februārī,	kad	uz	viņa	aicinājumu	sa-
pulcējās	ērglēnieši,	 lai	 apspriestos,	
kā	dzīvosim	tālāk.	Emīls	Ozols	ne-
nogurstoši	 darbojās	 gan	 ar	 vietē-
jiem	 pagasta	 iedzīvotājiem,	 gan	
piesaistīja	palīgus	un	domu	biedrus	
no	citurienes.	Sazinājies	ar	kādreizē-
jiem	Ērgļu	puses	cilvēkiem,	kuri	dzī-
voja	 emigrācijā	 Austrālijā,	 Vācijā,	
Amerikas	Savienotajās	valstīs,	uzsāka	
ar	viņiem	saraksti,	un	drīz	vien	Emīla	
Ozola	 vārds	 izskanēja	 trimdas	 laik-
rakstu	 un	 žurnālu	 lappusēs,	 kur	 tika	
publicēti	 viņa	 apraksti	 par	 Latvijas	
brīvības	cīnītājiem,	par	norisēm	Ērgļu	
sabiedriskajā	dzīvē.	Ar	to	tika	ievēroti	
arī	 Ērgļu	 Daugavas	 vanagi	 un	 šurp	
brauca	 redzami	 sabiedriski	 darbinie-
ki,	rīkoja	tikšanās	ar	ērglēniešiem,	uz-
stājās	 ar	 runām.	 Kā	 piemērus	 var	
minēt	 rakstnieku	 un	 žurnālistu	 no	
Zviedrijas	Uldi	Ģērmani,	žurnālistu	
Osvaldu	 Akmentiņu,	 sabiedrisku	
darbinieku	 Varimantu	 Plūdonu,	
Ainu	 Selgu	 un	 daudzus	 citus.	 To	
visu	organizēja	Emīls	Ozols.	Viņš	ir	
cilvēks	 ar	 valstsvīra	 domāšanu,	 ti-
kai	 kā	 pats	 atzīst,	 bez	 atbilstošas	

izglītības,	 jo	beidzis	tikai	6	klases.	
Emīla	Ozola	sabiedriskā	darba	kon-
tā	ir	vairāki	aizsākumi	Ērgļu	dzīvē.	
Viņš	noorganizēja	vienu	no	pirma-
jiem	 pagastu	 laikrakstiem	 Latvijā,	
kas	sāka	iznākt	1994.gada	maijā	ar	
nosaukumu	Ērgļu Vēstis	un	kurš	ta-
gad	 turpinās	 kā	Ērgļu Novada Zi-
ņas.	 Viņa	 iniciatīvai	 pieder	 Ērgļu	
bazāra	un	Dāmu	komitejas	organi-
zēšana,	Daugavas	vanadzēnu	orga-
nizācijas	 izveidošana.	 11.	 novem-
bra	 Lāčplēša	 dienas	 pasākumu	
aizsācējs	Ērgļos	arī	ir	Emīls	Ozols.	
Pieminekļu	 un	 piemiņas	 zīmju	 re-
presētajiem	novadniekiem	uzstādī-
šana,	brīvības	cīņu	dalībnieku	pie-
minekļu	atjaunošana	un	uzstādīšana	
Katrīnā	un	regulāri	ikgadēju	atceres	
pasākumu	 organizēšana	 vairāku	
gadu	garumā	–	pie	tiem	arī	ir	Emīla	
Ozola	nopelns.	Viņš	 ir	 rūpējies	arī	
par	Ērgļu	dievnamu	(piedalījies	pie	
luteriskās	 baznīcas	 pamatakmens	
ielikšanas)	un	Sauleskalna	kapličas	
būvju	organizēšanas.	

 Klausoties	viņa	stāstus	par	senā-
kajiem	 notikumiem,	 var	 apbrīnot	
viņa	 atmiņu,	 erudīciju,	 vēsturisko	
notikumu	 precīzu	 rekonstrukciju,	
jo	Emīls	arī	ir	ļoti	daudz	lasījis	da-
žādu	literatūru	un	dara	to	joprojām,	
kaut	arī	 ar	grūtībām,	 jo	 šobrīd	 sir-
majam	vīram	redze	sagādā	zināmas	
problēmas.	Emīls	Ozols	 ir	 tiešs	un	
atklāts	savos	spriedumos	un	vērtē-
jumos	kā	par	augstām	valsts	amat-
personām,	tā	par	visdažākajiem	po-
litiskajiem	 notikumiem	 valstī.	
Viņam	var	piekrist	vai	nē,	tas	ir	at-
karīgs	no	oponenta	spējām	pierādīt	
pretējo,	 vai	 vienkārši	 piekrist	 viņa	
viedoklim,	jo	tas	ir	pamatots	un	dzī-
ves	gūtajā	pieredzē	pārbaudīts.
Ērgļu	 novads	 var	 lepoties,	 ka	 šeit	

dzīvo	 tāda	 personība,	 kāds	 ir	 Emīls	
Ozols.	Savas	aktīvās	sabiedriskās	dar-
bības	 laikā	 Emīls	 Ozols	 ir	 saņēmis	
vislielākos	pateicības	apliecinājumus	
no	Latvijas	Daugavas	vanagu	organi-
zācijas	un	tās	līdzbiedriem.	Vēlot	vi-
ņam	veselību	un	mundrumu	ikdienā,	
piedzīvot	 daudz	 prieka	 brīžu	 no	 sa-
viem	mazbērniem	 un	 līdzcilvēkiem,	
DV	Ērgļu	nodaļas	vārdā	–	

Anna Kuzina 

Sausnējas 
patriarham – 100

Vīrs ar ozola 
stiprumu

Augusts Šmits jaunībā
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Sirsnības pilnie svētki 
Sausnējā

Mūsdienās	 pensionārus	 mēdzam	 arī	 saukt	
vārdā	–	seniori.	Tad,	lūk,	tāds	senioru	kopā	sa-
nākšanas,	sabraukšanas	pasākums	notika	Saus-
nējas	saieta	telpās	–	muzejā.
Ar	katru	pasākumu	arvien	vairāk	pārsteidz	un	

pārsteidz	bez	gala	patīkami!	Kā	meitenes	māk	
pārdomāti,	skaisti,	ļoti,	ļoti	sirsnīgi	noorganizēt	
svētkus.	Vienus	no	gada	skaistākajiem	senioru	
svētkiem.	Mīļi	vārdi,	ziedu	klēpji!	Visu	to	bau-
dīja	 jaunie	 pensionāru	 rindās	 uzņemtie,	 apaļo	
jubileju	gaviļnieki,	protams,	arī	pārējie	klāteso-
šie	 nepalika	 bez	 laba	 vārda	 un	 mīļuma,	 bez	
skaistām	dziesmām	un	mūzikas.
Paldies	Sausnējas	pagasta	vadītājai	Lienītei,	

kultūras	meitenēm	un	pārējām	rūķītēm	par	sa-
viļņojošo	pēcpusdienu	20.	oktobrī.

Terēza Kārkla 

Priecājies par dzīvi, izbaudi to!Rudens veltes salātos

Ir	tāds	jauks	tautas	teiciens	–	rudentiņš	ba-
gāts	vīrs.	Bet	vēl	bagātākas	ir	tās	sievietes	un	
viņu	ģimenes,	kur	dabas	veltes	tiek	prasmīgi	
izmantotas	un	dažādos	veidos		sakonservētas	
un	saliktas	burkās,	burciņās,	podiņos,	spainī-
šos,	un	tādā	veidā	saglabātas,	lai	vēlāk		celtu	
galdā.	 Pie	 šīs	 atziņas	 nonācām	 2.	 novembrī	
ĢAC’’ZĪĻUKS’’	 zālē,	 kopīgi	 nobaudot	 22	
dažādu	salātu	veidus,	ko	bija	iepriekš	pagata-
vojušas	čaklas	Sausnējas	pagasta	saimnieces.	

Rudens darbi
Par	 dārzu,	 puķu	 dobēm,	 puķu	

podiem,	pagalmu,	pansionāta	teri-
toriju	ir	jārūpējas	visu	gadu	un	to	
apzinīgi	 veic	Mārīte	 Felkere,	 bet	
pie	 rudens	 lapu	 grābšanas	 talkā	
nāca	 Lita	 Briede	 un	 Dagnija	
Alksnīte.
Sauleskalna	kapos	rīkojām	dar-

binieku	 talku,	 lai	 „mūsējie”	 būtu	
sakopti.	
Lapas,	lapas	tiek	vestas	un	nes-

tas,	lai	kādu	brīdi	pazustu.	Paldies	
vīriem	 un	 tehnikai,	 kas	 strādāja	
Vladimira	 Stefaņenko	 vadībā.	
Gribas	teikt,	ka	pirms	ziemas	pa-
zudis	viss	lapu	košums.
Oktobris	ir	arī	labo	darbu	mēne-

sis,	 ko	 labu	 paveicām,	 vadīdami	
savas	 vecumdienas	 pansionātā.	
Miķeldienas	 labdarības	 akcijas	
bagātīgā	 raža	 no	 Jumurdas	 mūs	
sasniedza	 1.	 oktobrī,	 kad	 tiek	 atzīmēta	
Starptautiskā	 veco	 ļaužu	 diena.	 Paldies	
teiksim,	kad	brauksim	ciemos	uz	Jumur-
das	pagastu.	
Aina	Apalīte,	Aina	Ozola,	Ranta	Brūzī-

te,	Dzintars	Zvanbergs,	Jānis	Kivlenieks,	
Mihails	Šemjakins	pēc	lūguma	palīdzēja	
griezt	un	mizot	dārzeņus	un	augļus,	lai	sa-
gatavotu	glabāšanai	saldētavas	kamerās.
Prieks,	 ja	 iemītnieki	 ir	 izpalīdzīgi	 un	

palīdz	cits	citam.	Jānis	salāpīja	Ritai	čību,	
bet	 Dzintars	 uzada	 zeķu	 pāri,	 kas	 silda	
kāda	 iemītnieka	 kājas,	 uzvārīta	 kafijas	
krūzīte	tiek	pasniegta	istabiņas	biedrenei	
vai	kaimiņienei,	jo	viņām	kājas	ir	smagas,	
Iet	nav	viegli.	Bet	Andrejs	Zvaigzne	uz-
šķiļ	pa	humora	dzirkstelītei,	kas	rada	jaut-
rību.
SIA	„Elbra”	uzsāka	stāvvada	nomaiņas	

un	vannas	istabas	remontu,	darbs	tuvojas	

nobeigumam,	ceru	,	ka	iemītnieki	,	kas	ša-
jās	dienās	 izjuta	dažas	neērtības,	būs	ap-
mierināti	ar	darba	rezultātu.
Nobeigumā	visiem	vēlu	veselību,	prie-

ku,	 iemītnieku	 draugiem	 un	 radiniekiem	
atrast	brīdi	apciemojumiem.	Lūdzu	lielus	
un	mazus	ciemiņus	ap	Ziemassvētku	laiku	
nepaiet	garām	mūsu	mājai.	Atnāciet	 ,	at-
brauciet,	 gaidīsim	 un	 būsim	 priecīgi	
kopā!

sociālā	darbiniece	Ināra 

20. oktobrī	 Ērgļu	 saieta	 namā	 dāmu	
deju	grupa	„Varbūt”	aicināja	uz	sadanco-
šanu	„Rudens	lapkritis”.
	 Ir	 rudens.	 	Kad	 lapu	paklājs	čab	zem	

kājām,	gājputni	māj	ardievas,	dodoties	tā-
lajā	ceļā,	kad	saules	stari	vēl	spēj	noglāstīt	
iedegušo	 ādu	 un	 liek	 atcerēties	 vasaras	
tveici.	 Kad	 uz	 palodzes	 grabinās	 lietus,	
vējš	 dzenā	 košas	 kļavlapas,	 var	 sildīties	
pie	tējas	tases	un	ļauties	mirklim.	Mirklim	
prieka	par	dzīvi,	par	deju,	par	draugiem,	
par	sevi...
„Priecājies	par	to,	kas	tu	esi,	priecājies	

par	to,	kāds	tu	esi,	par	to,	kas	tev	pieder	
un	 kas	 tev	 vēl	 būs”,	 ar	 šādiem	 vārdiem	
vakara	vadītāja	Sandra	Avotiņa	atklāja	ik-
gadējo	 dāmu	 deju	 grupu	 sadancošanas	
pasākumu	 Ērgļos	 „Rudens	 lapkritī”	 un	
pieteica	pirmos	vakara	viesus	–	Lubānas	
kultūras	 nama	 vokālo	 ansambli	 „Nakts-
putni”	 (vad.	 R.	Kolāte).	Tas	 tiešām	 bija	
pārsteigums,	kas	radīja	prieku	un	pozitīvu	
enerģiju	visiem	klausītājiem.	Ar	lielu	sa-
jūsmu	 tika	 uzņemts	 ansambļa	 priekšne-
sums	–	dziesmu	spēle,	kurā	tika	izdziedā-
ti	 latviskie	 saulgriežu	 svētki.	 Pēc	
dziedātāju	skaistā	apsveikuma	savu	dejas	
prieku	 rādīja	 sabraukušie	 dejotāji	 no	 tu-

vākām	un	 tālākām	Latvijas	vietām.	Ele-
gantās	 Madonas	 dāmas	 (vad.	 V.	 Zepa)	
savu	priekšnesumu	sāka	ar	deju	„Trīsso-
lis”.	 Tālākie	 ciemiņi	 no	 Bebrenes	 „Ru-
dzupuķes”	(vad.	I.	Jegorova)		līgojās	„Va-
saras	 vakara	 valsī”.	 Par	 sevi	 un	 pasauli	
pasmieties	 aicināja	 Priekuļu	 “Mežrozī-
tes”	(vad.	M.	Brasliņš)	dejā	„Es	smejos”.	
Ārzemju	melodiju	ritmos	iejutās	Vetienas	
dejotājas	„Almada”	(vad.	D.	Čandere)	un	
Inešu	„Drostaliņas”	(vad.	A.	Grinberga).	
„Sapņu	valsi”	izdejoja	„Reveranss”	no	Gul-
benes	(vad.	E.	Ķikuste).	Ar	savām		dejām	
skatītājus	priecēja	arī	„Tik	un	tā“	dāmu	deju	
grupa	no	Kokneses	 (vad.	K.	Reismane).	
Rudens	vakaram	atbilstošu	deju	„Pastaiga	
lietū”	 lieliski	 izdejoja	mājinieces	 –	 deju	
grupa	„Varbūt”	(vad.	A.	Grinberga)	.	„Lai	
katru	dienu	mums	būtu	pa	sapnim	un	ce-
rībai,	 smaidam	 un	 sirsnīgam	 vārdam”,	
koncerta	noslēgumā	aicināja	vakara	vadī-
tāja.	
	 Saviesīgajā	 daļā	 atkal	 jauns	 pārstei-

gums	–	„klostera	māsa	–	mūķene”	izrau-
dzījās	 savam	klosterim	 jaunas	māsas	 un	
brāļus,	vispirms	jau	tādus,	kuri	spēs	dzie-
dāt	klostera	korī.	Pēc	dažādiem	pārbaudī-
jumiem	kandidātu	skaits	bija	krietni	liels.	
Viesus	 priecēja	 arī	muzicējošie	 un	 dzie-
došie	 –	 Elita	 Ūdre	 un	 Zigmunds	 Bērz-
kalns.	 Lustīga	 dejošana	 turpinājās,	 līdz	
aizbrauca	 pēdējais	 viesu	 kolektīvs.	 Ce-
rams,	ka	katrs	pasmēlās	sev	prieka	sauji-
ņu	no	kopīgā	prieka	avota	un	pratīs	ar	to	
padalīties,	 lai	 tiktos	 atkal	 nākamā	 gada	
rudenī.

  Terēza Kaimiņa,
režisore	–	kultūras	projektu	vadītāja						

Viss,	kas	bija	 salikts	galdā,	bija	
izaudzēts	katras	saimnieces	dār-
zā	un	priecēja	gan	acis,	gan	snie-
dza	baudījumu		garšas	kārpiņām.	
Gastronomiskos	 priekus	 vēl	 pa-
pildināja	muzikālā	daļa–	akorde-
ona	pavadībā	skanēja	gan	tautas-
dziesmas,	 gan	 dziesmas	 par	
rudeni,	 par	 mīlestību.	 Vakara	
gaitā	bija	arī	iespēja	pastrādāt	ra-
doši	 un	 apgūt	 jaunu	 dekoratīvo	
izšuvumu	rakstu,	 izmantojot	 sa-
vus	dzimšanas	datus,	kuru	varēja	
uzzīmēt	 tūlīt	 uz	 vietas.	 Mājīgā	

atmosfērā	laiks	pagāja	ātri	un	noslēgumā	tika	
izteikta	vēlme	noteikti	dalīties	savā	pieredzē	
arī	nākamajā	gadā.	Gribas	novēlēt,	lai	čakla-
jām	 saimniecēm	 nepietrūkst	 darbaprieka,	
ideju	un	spēka	tās	realizēt,	rūpējoties	par	sa-
vām	ģimenēm!	Paldies	visiem,	kas	atnāca!

Dainuvīte
	Liepkalnes	bibliotēkā

Dabas mātei krūmi koki
Homo sapienam pankoki

Atvadām	 atvasara	 dāsni	 nobēra	 lapu	 zeltu.	
„Kastaņās”	to	atzīmēja	ar	svētku	pankūku	galdu.	
Patiešām	iemītnieki	un	darbinieki	bija	pacentu-
šies,	rādot	savu	talantu	pavārmākslā	un	gaumīgā	
galda	servējumā,	–	Evija	liekot	lietā	pīļu	–	zosu	
olas,	Inta	cepa	zeltainās	plānās	pankūkas	„Ķenča	
deguns”	ar	melleņu	–	zemeņu	ogu	piedevu.	Anita	
un	Jānis	burkānu	–	persiku,	ābolu	brīnumu	„Lo-
tosa	 zieds”.	Apkopēja	 cepa	 pankūkas	 „Brālītis	
Trusītis”	ar	pildījumu.	Biruta,	Inga	un	Līga	–	ar	
mājas	delikatesēm.
	Vadītāja	uz	ekrāna	rādīja	SAC	vēstures	foto	

mirkļus.	 Jubilāriem	 tosts	 ar	 glāzi	 šampanieša.	
Tiem,	kuri	aizsaulē,	–	svecītes	 liesmiņa	piemi-
ņai.	Rudens	meitai	atvasarai	sārts	izdedzis.	Aiz-
vadīts	godam.	Klāt	veļu	tumšais	laiks	ar	Helovī-
nu.	Bet	tas	jau	cits	stāsts.

J. Šteinerts

Interesants vaļasprieks un cilvēciska 
atsaucība

3.	 novembrī	 Ērgļos	 norisinājās	 autofoto-
orientēšanās	brauciens	„Ērgļu	virpulis	2012”,	
kura	laikā	dalībnieki	pēc	kartes	meklē	intere-
santus	objektus	un	fotografē	 tos.	Šie	aktīvie	
cilvēki	ne	tikai		interesanti	pavada	brīvo	lai-
ku,	bet	arī	 ir	atsaucīgi	palīdzības	sniegšanā,	
kam	tas	nepieciešams,	dažādās	Latvijas	vie-
tās.	Viņi	ir	stādījuši	mežu	Piebalgā,	ziedojuši	
E.	Zālītes	piemineklim	Apē,	veduši	dāvināju-
mus	dzīvnieku	patversmei,	pļāvuši	zāli,	dāvi-
nājuši	dārzeņus	Līgatnes	zvēriņiem,	dāvinā-
juši	 grāmatas	 bibliotēkām	 un	 drēbes	 bērnu	
namiem.	

Arī	 šoreiz	 brauciena	 koordinatore	 Inese	
Biele	 sazinājās	 ar	 Ērgļu	 novada	 pašvaldību	
un	piedāvāja	jebkāda	veida	palīdzību,		Nova-
da	sociālais	dienests	ierosināja	ziedot	drēbes	
tieši	 zīdaiņiem	 un	 nedaudz	 vecākiem	 bēr-
niem,	jo	pašreiz	ir	tāda	nepieciešamība	vairā-
kām	māmiņām.	Atsaucība	bija	liela.	Tika	sa-
ziedotas	 drēbītes	 bērniem,	 divas	 zīdaiņu	
gultiņas,	trauki	un	dažādas	citas	lietas.	Liels	
paldies	 viņiem	 par	 atsaucību,	 ziedoto	 laiku	
un	līdzekļiem!	

Ērgļu	novada	pašvaldības	sociālā	dienesta	
vadītāja	Māra Briede
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Orientieristu sezona ir 
noslēgusies

20. oktobrī	ar	Madonas	novada	atklāto	
čempionātu	 orientēšanās	 sportā	 vidējā	
distancē	 noslēdzās	 orientieristu	 sezona.	
Sacensībās,	kas	notika	Jaunpiebalgas	no-
vada	 	 “Rempos”,	 piedalījās	 vairāk	 nekā	
200	 dalībnieki,	 tai	 skaitā	 arī	 13	 Ērgļu	
orientieristi.				

Distancē	vislabāk	veicās	un	medaļas	iz-
cīnīja	savās	vecuma	grupās:	Elīna	Svilpe	
un	Eugenija	Rudzīte	(zelta	medaļa),	Bai-
ba	Kaļva	(sudraba).
Pasākuma	 noslēgumā	 apbalvoja	 arī	

„Madonas	 kausu-2012”	 ieguvējus	 un	
nakts	orientēšanās	sacensību	uzvarētājus.

Madonas	 kausu	 izcīņa	 notika	 visas	
sezonas	garumā	katru	otrdienu	22	 rei-
zes	 dažādās	meža	 trasēs,	 kurās	 aktīvu	
dalību	ņēma	arī	ērglēnieši	un	mājā	pār-
veda	 7	 kausus:	 1.vieta	 un	 kauss	 savā	
vecuma	grupā	Dzintaram	Svilpim,	Ilvi-
jai	Madsenai	un	Baibai	Kaļvai,	2.	vieta	
un	kauss	–	Elīzai	Madsenai,	Lilitai	Sau-
lītei,	Elīnai	Svilpei	un	Eugenijai	Rudzī-
tei,	3.	vieta	un	kauss	Kalvim	Kaļvam	un	
Aldim	Oltem.	Pārsteiguma	balva	un	3.
vieta	 visjaunākajai	 dalībniecei	 Līnai	
Madsenai,	kura	startēja	iesācēju	Mam-
masdaba	distancē.
Pārsteiguma	balvas	par	visu	kārtu	ap-

meklējumu	 ieguva	 Alise	 Olte,	 Lilita	
Saulīte,	Eugenija	Rudzīte,	Andris	Rudzī-
tis	un	Baiba	Kaļva.	Viņi	varēs	apmeklēt	
atrakciju	parku	Smecersilā.
Labi	 veicās	 arī	 drosmīgajiem	 3	 nakts	

kārtu	apmeklētājiem,	kuras	notika	Barka-
vā,	Vestienā	un	Kusā.	V16	grupā	3.	vieta-	

Kalvim	Kaļvam,	S40	grupā	1.	vieta	-	Bai-
bai	Kaļvai,	2.	vieta	-	Eugenijai	Rudzītei,	
V40	 grupā-	 1.vieta	 Dzintaram	 Svilpim.	
Varonīgi	 cīnījās	 arī	 Arvis	 Zeibots,	 kurš	
pirmo	reizi	veica	distanci	naktī.
Paldies	 novada	 domei	 par	 atbalstu	 ar	

transportu	 un	 šoferīšiem	 Aldim	 Oltem,	
kurš	ar	labiem	panākumiem	atsāka	darbo-
ties	 šajā	 sporta	 veidā,	 un	Pēterim	Leitā-
nam,	mūs	aiztransportējot	uz	sacensībām	
un	aktīvi	jūtot	līdzi	mūsu	panākumiem.
Veiksmīgi	esam	startējuši	arī	republikas	

sacensībās	 un	 ieguvuši	 labus	 rezultātus.		
Prieks,	ka	mūsu	pulciņš	kļūst	arvien	lie-
lāks	un	ka	Ērgļos	šis	sporta	veids	 iegūst	
lielāku	popularitāti.	Ērgļu	orientieristu	sa-
sniegumiem	 var	 sekot	 līdzi	 interneta	
mājaslapā	www.okarona.lv.	

Uz	tikšanos	nākamajā	sezonā!
                                                               

                                            Baiba Kaļva     

Mārtiņdienas 
zīmē

12. novembrī,	 pirmdienas	 pievakarē,	
Ērgļos	saieta	namā	bija	neparasta	rosība.	
Otrā	 stāva	 zālē	 notika	 Ērgļu	 saimnieču	
konservēto,	marinēto,	kaltēto,	žāvēto	un	
citādi	 gatavoto	 lauku	 labumu	 izstāde	
„Konservēšana	 un	 viss	 par	 konservēša-
nu”.	Lai	 šāds	pasākums	 izšķiltos,	pie	 tā	
savu	 roku	 pielika	 daktere	 Aina	 Braķe,	
kura,	kā	visi	ērglēnieši	zina,	ir	izcila	na-
mamāte	un	saimniece,	kura	prot	gatavot	
dažādus	gardumus	un	labprāt	dalās	savā	
pieredzē	ar	citiem.	Uzrunātās	saimnieces,	
jaunas	un	vecākas	kundzes	un	pat	viens	
kungs	–	Auseklis	Knope	–	labprāt	stāstī-

ja,	dalījās	savās	zināšanās	par	ziemai	sa-
gatavotajiem	krājumiem.
Ērgļu	 saieta	 nama	 direktore	 Sandra	

Avotiņa	ar	saviem	palīgiem	parūpējās	par	
atbilstošu	izstādes	noformējumu	un	labu	
vakara	noskaņojumu	visiem.	Uz	galdiem	
bija	 sarindotas	 daudz,	 daudz	 dažāda	 iz-
mēra	skaisti	noformētas	burciņas	ar	tajās	
apetīti	izraisošu	saturu.	Bija	aplūkojamas	
arī	dažādas	ierīces	augļu	un	ogu	kaltēša-
nai,	un	par	šo	procesu	pastāstīja	Ieva	Dū-
duma	un	Auseklis	Knope.	Ērgļu	profesio-
nālās	vidusskolas	skolotāja	Ilze	Tālmane	
savukārt	dalījās	zināšanās	par	konservē-
šanas	un	marinēšanas	tehnoloģijas	noslē-
pumiem.	
	Pēc	teorētiskās	daļas	sekoja	degustēša-

na,	 kas	 izvērsās	 par	 īstu	 Mārtiņdienas	
mielastu.	 Ko	 tik	 vien	 visu	 tur	 nevarēja	
nobaudīt!	Nosaukumi	jau	vien	ierosināja	
apetīti	–	blanšēta	paprika,	salāti	„Fanto-
mass”,	salāti	–	soļanka,	baravikas	želejā,	
rasoļņiks	 ar	 gurķiem	 un	 grūbām,	 biešu	
salāti	ar	kabačiem,	gurķu	salāti	ar	burkā-
niem	un	 ķiplokiem,	 rudens	 salāti	 ar	 za-
ļiem	tomātiem,	kāpostu	salāti,	ābolu	bie-
zenis	ar	iebiezināto	pienu	utt.	Bija	arī	tādi	
eksotiskāki	 ražojumi,	 piemēram,	 biešu	
ievārījums,	 bazilika	 sīrups,	 priežu	pum-
puru	 sīrups,	 dažādas	 sukādes.	 Sandra	
Avotiņa	ar	Terēziju	Kaimiņu	bija	sagata-
vojušas	 recepšu	 grāmatiņas,	 kurās	 bija	
apkopotas	 visu	 izstādīto	 salātu	 paraugu	
receptes,	un	katrs	varēja	tās	ņemt	līdzi.	
Saimnieces	bija	sanesušas	arī	bagātīgu	

literatūras	 klāstu:	 dažādu	 gadagājumu	
pavārgrāmatas,	 1930.gadu	 žurnālus:	

„ Z e l t e -
ne”,	 „At-
p ū t a ” ,	
„Sievietes	
Pasaule”.	
Šī	 izstā-

de	bija	pa-
mud inā -
j u m s	
katrai	 ģi-
menei,	se-
višķi	 ku-
rās	 aug	
bērni,	 kā	
d a k t e r e	
Aina	Bra-
ķe	 sacīja,	
gādāt,	 lai	

mums	 galdā	 vienmēr	 būtu	 pašu	 audzēti	
un	gatavoti	dārzeņi,	tad	arī	pie	dakteriem	
būs	mazākas	pacientu	rindas.	
Otrs	Mārtiņdienas	pasākums	notika	Ēr-

gļu	profesionālajā	vidusskolā.	Arī	par	šo	
sakāmi	 daži	 labi	 vārdi.	 Skolotāja	 Inese	
Maltavniece	un	bibliotekāre	Diāna	Kuzi-
na	bija	noorganizējušas	atbilstoši	folklo-
ras	 tradīcijām,	 tiesa,	 bez	 tradicionālās	
Mārtiņdienas	zoss,	bet	tur	bija	citi	jauku-
mi	un	labumi,	atraktīvu	un	saturīgu	pasā-
kumu.	To	ievadīja	visu	dalībnieku	kopīga	
Mārtiņdienas	 dziesmu	 dziedāšana	 kopā	
ar	 tautas	 mūzikas	 kopu	 „Pulgoznieši”.	
Pēc	tam	notika	stāstu,	pasaku,	 jautru	un	
ne	 tik	 jautru	 atgadījumu	 stāstīšana	 un	
mīklu	minēšana.	Stāstītāji	centās	cits	citu	
pārspēt	izdomā	un	asprātībā.	Pēc	tam	ie-
radās	budēļi,	kas	ir	ļoti	svarīga	šo	svētku	
sastāvdaļa	 jau	 no	 seniem	 laikiem.	 Tiek	
uzskatīts,	ka	ķekatnieki	jeb	budēļi	nesot	
tai	vietai,	kur	viņi	 ierodas,	svētību.	Pār-
ģērbšanās	un	iejušanās	citas	būtnes	tēlā	ir	
mazliet	no	mistikas	lauciņa,	tāpēc	visiem	
liek	 justies	nedaudz	neikdienišķi	un	cil-
vēkā	atraisās	kāds	pirmatnējs,	neapjausts	
spēks.	Lācis,	vilks,	 lapsa,	zirgs	un	nāve	
–	pa	 īstam	visus	 izlustināja,	 izdancināja	
un	radīja	nepiespiestu	un	jautru	noskaņo-
jumu.		
Mārtiņdienu	mūsu	 senči	 uzskatīja	 par	

rudens	ražas	nesēju.	Lauki	tukši,	raža	no-
vākta	un	 salikta	klētīs	un	pagrabos.	Var	
gaidīt,	kad	zemi	pārklās	balta	sniega	vil-
laine.	Par	to	dzied	arī	Mārtiņa	dziesmās.	
Pēc	 izlustēšanās	 sekoja	 kopīgs	 mie-

lasts,	par	to	bija	parūpējušies	profesionā-
lās	 vidusskolas	 viesmīlības	 klases	 au-
dzēkņi	 ar	 skolotāju	 Ilzi	Bukovsku.	Bija	
ļoti	gaumīgi	servēts	galds	ar	tradicionāla-
jiem	 lauku	 ēdieniem	 –	 krāsnī	 ceptiem	
kartupeļiem,	 biezpienu,	 gurķu	 salātiem,	
pupām,	zirņiem,	ābolu	pīrāgu	ar	cigoriņu	
kafiju.	Mielastam	produktus	bija	dāvāju-
ši:	 Ilze	 Bukovska,	Anna	 Priede,	 Zelma	
Nusberga,	 Velta	 Pupause,	 Māris	 Pēter-
sons,	 Zane	Apīne,	 Diāna	 Kuzina,	 Inese	
Maltavniece	un	profesionālā	vidusskola.
Tā	Ērgļos	šoruden	Mārtiņi	bija	godam	

sagaidīti	 un	 pavadīti	 līdz	 citam	 gadam.	
Katrs	 paņēma	 no	 šiem	 diviem	 pasāku-
miem	 kādu	 derīgu	 atziņu	 un	 patīkamas	
atmiņas.	

Anna Kuzina 

Būsim 
atbildīgi pret 

apkārtējo vidi!

Novembris	 līdz	 ar	 lietus	 gāzēm	
atnesis	mums	arī	priecīgu	ziņu	–	nu	
arī	jumurdiešiem	ir	iespēja	piedalī-
ties	savas	dzīvesvides	sakārtošanā,	
šķirojot	 atkritumus.	 Atkritumi	 ir	
vieni	no	lielākajiem	un	bīstamāka-
jiem	 vides	 piesārņojuma	 iemes-
liem.	 Tie	 negatīvi	 ietekmē	 gan	
mūsu	dzīves	kvalitāti,	gan	ekosis-
tēmu.	Šķirojot	atkritumus,	var	sa-
mazināt	atkritumu	apsaimniekoša-
nas	izmaksas.	Atkritumu	šķirošana	
tiek	veikta	arī,	lai	samazinātu	to	at-
kritumu	daudzumu,	kas	tiek	apgla-
bāti	 atkritumu	 poligonā.	 Atdalot	
iepakojumu	 no	 pārējiem	 atkritu-
miem,	mēs	samazinām	iepakojuma	
daudzumu.	 Iepakojuma	 pārstrāde	
savukārt	 taupa	 enerģiju	 un	 citus	
dabas	resursus.	Bieži	vien	šķirotie	
atkritumi	kļūst	par	otrreizējām	iz-
ejvielām,	 no	 kurām	 var	 atkārtoti	
saražot	jaunas	–	tādas	pašas	vai	ci-
tas	preces.	Tādi,	lūk,	mīļie	līdzcil-
vēki,	 ir	 labumi,	 ja	būsim	čakli	un	
atbildīgi	 pret	 savu	 apkārtējo	 vidi	
un	 ievietosim	 atkritumus	 atbilsto-
šos	konteineros.
Laukumā	pie	 Jumurdas	 pagasta,	

Saieta	ēkas	Ezera	ielā	2,	ir	novieto-
ti	divi	konteineri	–	zaļā	un	zilā	krā-
sā.	Zilās	krāsas	konteinerā	jāievie-
to	 stikla	 izstrādājumi,	 savukārt	
zaļās	 krāsas	 konteinerā	 drīkst	 ie-
vietot	 plastmasu,	 skārdenes,	 PET	
pudeles,	 papīru,	 kartonu,	 tetrapa-
kas.	Uz	konteineriem	ir	informatī-
vas	uzlīmes.	Lūgums	ievērot	norā-
des	uz	tām!

Lai	mums	visiem	kopā	izdodas!

Ceļmalu	atkritumus	lasot	un	dalot:	
Inita Lapsa
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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	550	eksemplāri.

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

PASĀKUMU AFIŠA
No 15. novembra līdz 15. decembrim Sausnējas	saieta	telpās	

“Līdumos”
tematiska izstāde “Latvija mums, mēs Latvijai”

17. novembrī plkst. 13.00 Jumurdas	pagasta	Saieta	ēkā	
Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai veltīts 

pasākums „Sveču sēta”
Katram	jāpaņem	līdzi	svecīte;

Atsauksim	atmiņā	gada	laikā	notikušās	aktivitātes	mūsu	pagasta,	
valsts	un	pasaules	mērogā;

Uzbursim	pavasarīgas	noskaņas,	skatoties	filmu”	Muzikālais	reiss	
„Madona-Jumurda-	Ērgļi””;

Svētku	kliņģeris	Jumurdas	pagasta	Saieta	ēkas	2	gadu	jubilejā!

17. novembrī plkst. 17.00 Ērgļu luterāņu baznīcas tornī  Ērgļu 
vecā zvana atkal ieskandināšana pēc 67 gadiem…

17.  novembrī plkst. 19.00 Ērgļu	saieta	namā
Latvijas	Republikas	94.	gadadienai	veltīts	muzikāls	uzvedums-
„TĀ IR DZĪVE, TAS NAV KINO jeb Sapnis par vienīgo”

plkst. 21.00 –Svētku balle. Spēlē	Rūta	Dūduma	un	grupa”Peļu	
vanadziņi”

Vietas	pie	galdiņiem	lūgums	pieteikt	iepriekš.

18. novembrī plkst. 10.00 Ērgļu luterāņu baznīcā 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts dievkalpojums

1. decembrī plkst. 18. 00 Ērgļu	saieta	namā
koncerts „Rozes kaislības”

Ērkšķi	un	daile	mīlas	stāstā	ar	latviešu,	čigānu	un	itāļu	estrādes	zelta	
dziesmām.	

Solisti:	Dzintars	Čīča,	Vita	Baļčunaite,	Roberto	Meloni.	Īpašais	viesis	
–		Andris	Daņiļenko.

Biļetes	var	iegādāties	saieta	namā	.
Biļešu	cena	3	un	4	lati.

8. decembrī- Ērgļu	saieta	namā
Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 8. konkursa noslēguma 

pasākums

8. decembrī plkst. 19.00 Ērgļu	saieta	namā
Madonas deju apriņķa jauniešu deju kolektīvu sadancošana

 
15. decembrī Ērgļu	saieta	namā

Ērgļu mākslas un mūzikas skolas Ziemassvētku pasākums un 
Ziemassvētku egles iedegšana

15. decembrī plkst.18:00 Sausnējas	skolas	zālē
teatralizēts, jautrs pasākums “Teātrmīļiem - 10”

No 17. līdz 21. decembrim Jumurdas pagasta Saieta ēkā 
darbosies Rūķu pašpārvalde

Katru	darba	dienu	pieņems	Rūķis	Pārvaldnieks,	Rūķis	Grāmatiņš,	
Rūķis	Lietvedis,	Rūķis	Dīdītājs	un	Rūķis	Adatiņš,	par	kārtību	

rūpēsies	Rūķis	Slotiņš.
Katru	dienu	Rūķu	izdarības	sitīs	augstu	vilni-	darbadienas	noslēgumā	

tiks	meistarots,	vārīts,	cepts,	dziedāts,	dejots,	vingrots...

19. decembrī Ērgļu	saieta	namā
Ziemassvētku	uzvedums	– „Kā zaķis Jēcis pēc eglītes gāja”

pirmsskolas	izglītības	iestādei	”Pienenīte”

20. decembrī plkst. 18.00 Ērgļu	saieta	namā
Ērgļu vidusskolas Ziemassvētku uzvedums

22. decembrī no rīta Ērgļu	saieta	namā	
Ziemassvētku dāvanu un našķu tirdziņš

22. decembrī plkst. 19.00 Jumurdas	pagasta	saieta	ēkā
Ģimeņu Ziemassvētku egles iedegšana

 Mīļi	aicināti	lieli	un	mazi	jumurdieši,	radi,	draugi,	kaimiņi.

25. decembrī plkst. 21.00 Ērgļu	saieta	namā
Ziemassvētku balle

Spēlē	Edvīns	Bauers	un	„The	Rhythm	Express”
Ieejas	maksa	–		3	Ls

Vietas	pie	galdiņiem	lūgums	pieteikt	iepriekš

26. decembrī Sausnējas Salatēvs ar rūķi
dosies	ciemos	pie	pirmsskolas	vecuma

bērniem,	vientuļajiem	pagasta	ļaudīm	un	invalīdiem.

27. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu	saieta	namā
Ziemassvētku pasākums Ērgļu novada pensionāriem

Spēlēs	pūtēju	orķestris	un	uzstāsies	amatiermākslas	kolektīvi.
Par	jautrību	gādās	Līga	Stebere	no	Valmiermuižas

28. decembrī plkst. 12.00 Ērgļu	saieta	namā
Čučumuižas Ziemassvētku pasaka –

Rūķīšu	krustmāmiņa	Kristīne,	rūķītis	Taustiņš,	kā	arī	rūķīši	Kikī	un	
Bonbondziņš

Ziemassvētku uzvedums Ērgļu novada pirmsskolas vecuma 
bērniem

31. decembrī un 2013. gada 1. janvārī no plkst. 22.00 līdz plkst. 
03.00

Ērgļu	saieta	namā GADU MIJAS BALLE

Apsveicam!

ANNA BĀRBALE 
mirusi 85. mūža gadā;

PĒTERIS KAVAĻAUSKIS 
miris 71. mūža gadā;

BRONI BUTKIENE 
mirusi 73. mūža gadā;

AINA RUBENE 
mirusi 84. mūža gadā;

AIJA BOKALDERE
mirusi 82. mūža gadā.

Evalds Bitīte
Astrīda Kurcalte

Herta Ieleja
Aina Laidiņa

Albīna Pētersone
Gaida Līckrastiņa
Antons Zlaugotnis

Nellija Purniņa
Maigonis Balodis

Emīls Ozols
Zinaida Biemelte

Horizontāli:	5.Ekers.	7.Sakši.	8.Kauss.	10.Maize.	11.Alders.	12.Reinis.	13.Asars.	16.Avanss	20.”Oskars”.	23.Krollis.	24.Vistra.	25.Trimda.	
26.Liepiņa.	27.Salaka.	30.Seanss.	33.Velsa.	36.Rikava.	37.Romuls.	38.Lauva.	39.Atika.	40.Kalme.	41.Kains.	
Vertikāli:	1.Reimsa.	2.Režija.	3.Askers.	4.Aksels.6.Audits.	7.Selva.	9.Saida.	14.Skotele.	15.Rallijs.	17.Vaira.	18.Nitra.	19.Skala	20.Ostas.	
21.Kaija.	22.Rūdis.	28.Laika.	29.Krabis.	31.Ermale.	32.Nulle.	33.Valaka.	34.Laucis.	35.Araksa.

Kad	nu	visi	rudens	darbi	ir	apdarīti,	
vakari	palikuši	garāki,	brīvā	laika	tā	
pavairāk,	tad	nu	Sausnējas	saieta	
nams	aicina	jaunus	dalībniekus	
pievienoties	dramatiskajam 

kolektīvam,		mēģinājumi	
ceturtdienās	plkst.	19.00	Sausnējas	
saieta	zālē	„Līdumos”,	līnijdeju 

kolektīvam,	mēģinājumi	
pirmdienās	plkst.	19.00	ĢAC	

„Zīļuks”	zālē.
Sīkāka	informācija	pa	telefonu	

26191640.
                                                       
                                                       

      Inese Leiboma

“Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 10 (71) ievietotās 
krustvārdu mīklas atrisinājums:

Aicinām!

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Apsveicam!

SANTU	KREPU	un	MAREKU	STRADIŅU	
ar		dēla	MARKUSA	STRADIŅA	piedzimšanu;

SINTIJU	ZUNDI
ar	dēla	MARKUSA	DAIRA		piedzimšanu.

Pieminam 
mirušos

Tulamorā notiks seminārs par 
pieejamību kultūras mantojumam

No 11. līdz 13.novembrim 
Tulamorā (Īrija) notiks otrais 
projekta CHARTS darba se-
minārs par intelektuālo un fi-
zisko pieejamību kultūras 
mantojumam tūrisma gala-
mērķos, kuru organizē Mid-
lendas reģionālā pašpārvalde. 
Seminārā	 piedalīsies	 Ērgļu	

novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Guntars	Velcis,	 Raunas	 novada	
domes	izpilddirektore	Linda	Zū-
diņa,	Saulkrastu	Tūrisma	 infor-
mācijas	 centra	 vadītāja	 Gita	
Memmēna,	 Vidzemes	 Tūrisma	
asociācijas	valdes	priekšsēdētājs	
Raitis	Sijāts	un	speciāliste	Anna	
Kupče.	
Iegūtās	zināšanas	 tiks	 izmanto-

tas,	lai	nodrošinātu	efektīvu	kultū-
ras	un	kultūras	mantojuma	vadību	
tūrisma	galamērķos,	piešķirtu	lie-
lāku	 nozīmi	 kultūrai	 un	 kultūras	
mantojumam	un	izstrādātu	Vidze-
mes	kultūras	tūrisma	politikas	ie-
viešanas	plānu.
Projekta	 partneris	 Vidzemes	

tūrisma	asociācija,	kuru	pārstāv	
Saulkrastu,	 Carnikavas,	Alojas,	
Valkas,	 Raunas,	 Vecpiebalgas,	
Gulbenes,	Ērgļu,	Apes,	un	Lim-
bažu	 pašvaldības	 un	 Vidzemes	
Augstskola	kopā	ar	12	projekta	

partneriem	no	10	Eiropas	Savie-
nības	 dalībvalstīm:	 Zviedrijas,	
Grieķijas,	 Itālijas,	 Spānijas,	
Kipras,	 Rumānijas,	 Bulgārijas,	
Lielbritānijas,	Īrijas	un	Beļģijas,	
piedalās	 dažādos	 tematiskajos	
semināros	 	 saistībā	 ar	 klimata	
pārmaiņām,	 intelektuālo	 un	 fi-
zisko	pieejamību	kultūras	man-
tojumam,	 efektīvu	 partnerību,	
uzņēmēju	 kopienām,	 kvalitātes	
kritērijiem,	 informāciju	 tūris-
tiem,	mārketingu,	kultūras	marš-
rutiem,	 velomaršrutiem	un	 vie-
tējiem	produktiem.
Projekts	CHARTS	ir	reģionā-

lās	 iniciatīvas	 projekts,	 kas	 fo-
kusējas	uz	kultūras	un	mantoju-
ma	 nozīmi	 tūrismā.	 Projekts	
tapis	 ar	 Eiropas	 Savienības	
programmas	 INTERREG	 IVC	
atbalstu	 un	 Eiropas	 Reģionālās	
attīstības	 fonda	 līdzfinansēju-
mu.

Informāciju	sagatavoja:	
Ieva Treija, 

Vidzemes	tūrisma	asociācijas
projekta	CHARTS	sabiedris-

ko	attiecību	speciāliste
charts.mcu.ieva@gmail.com


