
Un šoreiz bija jāstrādā komandā - divatā. 
Jaunākajai grupai - Montai un Lindai - konkursa uzdevumā 

bija jāprojektē mājoklis izlozētam iemītniekam - jāiztēlojas, 
kādas telpas būtu nepieciešamas ērtai iemītnieka dzīvei un lai 
atbilstu viņa raksturam. Uz putu kartona pamatnes jābūvē 
mājoklis iemītniekam no pieejamiem materiāliem. 

Vecākās grupas dalībniecēm  Madarai un Aritai konkursa 
uzdevumā bija jāprojektē mājoklis  savam iedomātam draugam 
- jāiztēlojas viņa personība, jāprojektē un jābūvē mājoklis, 
kas atbilstu drauga raksturam un hobijiem no pieejamiem 
materiāliem - putu kartona un kartona. 

Vērtēšanas kritēriji bija uzdevuma radošs risinājums, 
demonstrējot audzēkņu zināšanas un prasmes par telpu, vidi, 
arhitektūru un darba pamatojums jeb apraksts, kā arī uzdevuma 
tehniskais izpildījums, radoši pielietojot savas zināšanas un 
prasmes.

Šogad valsts konkursā piedalījās audzēkņi no 91 Latvijas 
Mākslas skolas. Konkursa darbus vērtēja arhitektes Nora 
Saulespurēna, Ieva Skadiņa un Indra Ķempe.

Rezultāti mūs ļoti iepriecināja. 
Jaunākajā grupā Montai un Lindai 85 dalībnieku pāru 

konkurencē 8. vieta ar 76 punktiem (vērtējumā tikai 8 un 9). 
Vecākajā grupā Madara un Arita ar 89 punktiem no 90 

iespējamajiem ieguvušas 2. vietu! 
Ļoti lepojamies ar abu komandu sasniegumu. Šie panākumi 

ir arī skolotāju Andra Džiguna (kompozīcija) un Vizmas 
Veipas (darbs materiālā) sadarbības rezultāts.  Arī Inešu 
pamatskolas mākslas programmas skolotāji var lepoties ar 
savas bijušās audzēknes Aritas panākumiem.

25. un 26. aprīlī jaunajā Saldus Mākslas skolā notiks 
profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina programmu 
audzēkņu valsts konkursa izvērtējums, laureātu apbalvošana, 
kā arī ikgadējais metodiskais seminārs un skolu metodikas 
izstāde par tēmu „Es. Telpa. Vide”. Uz to dosies visi mūsu 
mākslas nodaļas skolotāji un vedīs līdzi audzēkņu darbus 
metodiskajai izstādei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Barona taka ar rg os

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

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

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

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

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

No Vides ministrijas komunik ciju
noda as informat v  pazi ojuma

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

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

Ilze Daugiallo,
Inform cijas speci liste

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

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

M r te Breikša

Barona takas dal bnieki Brakos.

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

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

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

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

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

Br vpr t go darbs rg u novada 
muzejos

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

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

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

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

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

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

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

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

Anna Kuzina,
Braku muzeja vad t ja

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

Lorenco (st v pie piekabes) un Kristi ns Braku sakopšanas talk  17. apr l .
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Īsziņas
2014. gadā Latvijas literatūras gada balvas  Ekspertu  komisijas  

speciālbalva  par  ieguldījumu literatūrzinātnē piešķirta R. Blaumaņa  
memoriālā muzeja „Braki” ilggadējai vadītājai Annai Kuzinai  par  grāmatu 
„Blaumanis  tuvplānā”,  kuru 2013. gadā izdeva izdevniecība ”Madris”. 

Raimonds Briedis:  ”Annas Kuzinas darbs par Rūdolfu Blaumani  
vienlaikus ir rakstnieka dzīves rekonstrukcija un autores mūža darbs. Pirmo 
reizi mēģināts izveidot pārskatu par kādu latviešu autoru, izsekojot viņa 
dzīvei  hronoloģiski, parādot, kā tā atspoguļojas saglabātajos avotos vai 
fiksēta pētnieku pierakstos.” 

Sveicam Annu Kuzinu,  saņemot augsto novērtējumu, un novēlam viņai 
turpmākos radošos panākumus!

Ērgļu novada pašvaldība piedāvā bez maksas izmantot konteinerus 
lielgabarīta  atkritumu savākšanai.

Konteineru novietošanas laiki un vietas:
Jumurdā  
no 14.04.  līdz  22.04. pie Jumurdas Saieta ēkas Ezera ielā 2.
Ērgļos  
no 29.04. līdz  06.05. pie dzīvojamās mājas J.Grota ielā 1;
        pie dzīvojamās mājas Mehanizatoru ielā 1.
No 06.05. līdz  13.05. Blaumaņa ielā ( pie katlu mājas );
          Parka ielā  9 ( pie veikala ).
No 13.05. līdz  20.05.Oškalna ielā 10 ( pie katlu mājas );
         pie dzīvojamās mājas Zaļajā ielā 31.
Konteineri paredzēti nederīgu mēbeļu, citu lielgabarīta atkritumu 

novietošanai. Ja vēlaties atbrīvoties no nolietotās sadzīves tehnikas, to 
lūgums nemest konteinerā iekšā, bet novietot tam blakus. Konteineri nav 
paredzēti, lai atbrīvotos no šīfera un citiem azbestu saturošiem priekšmetiem. 

Aicinām  Ērgļu  novada  iedzīvotājus  
piedalīties pavasara talkās

Turpinot ikgadējo tradīciju, šā gada 26. aprīlī 
Latvijā tiks organizēta vides sakopšanas akcija 
„Lielā talka”. Šogad talkas moto “Tīra Baltijas jūra 
sākas Tavā vannas istabā”. Ērgļu novadā pavasara 
vides sakopšanas talkas notiks arī citās dienās.

Ērgļu novada pašvaldības organizētās 
talkas notiks šādos objektos:

1. Ērgļu pagastā “Brakos” 16. aprīlī plkst. 
9.00, talkas vadītāja Zinta Saulīte, t. 26388629.

2. Ērgļu pagastā “Meņģeļos” 23. aprīlī plkst. 9.00, talkas vadītāja 
Ieva Vilnīte, t. 29431659.

3. Ērgļu pagastā slimnīcas parkā 25. aprīlī plkst. 15.00, talkas 
vadītāja Kristīne Ģirģena, t. 28339620.

4. Jumurdas pagastā estrādē 26. aprīlī plkst. 9.00, talkas vadītāja 
Agita Opincāne, t. 29400442.

5. Sausnējas pagastā 26. aprīlī, pulcēšanās plkst. 8.00 pie Sausnējas 
pagasta pārvaldes ēkas Sidrabiņos,  talkas vadītāja Liena Kārkliņa, t. 
29181684.

Koordinatore Emma Cera, t. 26468124, e-pasts: emma.cera@inbox.lv.
Ja iespējams, līdzi paņemiet darba rīkus - zāģi, cirvi, lāpstu, grābekli. 

Par darba cimdiem jāgādā pašiem talciniekiem! 

Aritas Braķes un Madaras Salnītes godalgotais darbs.

Ērgļu Mākslas un mūzikas skolai atkal panākumi

14. martā mūsu skolas audzēknes Monta  Masaļska, Linda  
Jansone, Madara  Salnīte un Arita  Braķe kopā ar skolotāju 
Andri Džigunu devās uz Valmieras Mākslas vidusskolu, lai 
piedalītos Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes 
izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu 
valsts konkursā. 

Konkursa tēma saistīta ar arhitektūru: „Es. Vide. Telpa”.  

2014.gada 
4.maijā 
Sausnējā

SIA „Vides pakalpojumu grupa” 
informē

2013. gada 1. martā SIA “Vides pakalpojumu grupa” uzsāka atkritumu 
izvešanu Ērgļu novadā. Noslēgtais līgums starp SIA “Vides pakalpojumu 
grupa” un Ērgļu novada domi par cieto sadzīves atkritumu izvešanu ir 
spēkā līdz 2019. gada 28. februārim. Maksa par 1m3 tiek noteikta  12,64  
EUR (bez PVN).

Atkritumu izvešana novadā notiek šādā kārtībā:
* konteineru sistēma - klientiem tiek uzstādīts konteiners un atkritumu 

izvešana notiek saskaņā ar grafiku. Konteineram jābūt pieejamam un 
izstumtam pie savas sētas atkritumu izvešanas dienā. Konteinera 
uzstādīšana ir bezmaksas;

* maisu sistēma - klientiem ir iespēja iegādāties trafarētos atkritumu 
maisus. Piepildīto maisu drīkst novietot blakus SIA “Vides pakalpojumu 
grupa” atkritumu konteineriem tikai konteineru laukumos. Šobrīd maisus 
var iegādāties pie atkritumu apsaimniekotāja Rīgā, bet jau tuvākajā laikā 
sadarbībā ar pašvaldību maisu tirdzniecība tiks uzsākta arī Ērgļu novadā.

Atkritumu izvešana notiek pēc sekojoša grafika:
* Ērgļi - katru svētdienu;
* Sausnējas pagasts, Jumurdas pagasts - 1 reizi mēnesī ceturtajā 

sestdienā.
Līgumus par atkritumu izvešanu var noslēgt:
* aizpildot pieteikumus uzņēmuma majaslapā: http://www.vp-grupa.lv/

index.php?page=234;
* SIA “Vides pakalpojumu grupa”  Klientu apkalpošanas daļā, Spilves 

ielā 8b (1. stāvā), Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Vides pakalpojumu 

grupa” Klientu apkalpošanas daļu pa tālr.:  67461592 vai 28658000.

Baiba Artjukoviča, SIA „Vides pakalpojumu grupas”
kontaktu centra vadītāja 



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. aprīlis�

Ērgļu noVAdA pAšVAldĪbAS doMĒ
Pārskats par 2014. gada marta mēneša domes 

sēdē lemto:
 Apstiprināja Sanitas Krodzinieces Ērgļu novada pašvaldības 

domes deputāta pilnvaras sakarā ar to, ka no deputātu kandidātu 
saraksta  „ Jo šeit jādzīvo mūsu bērniem” ievēlētais deputāts Arvis 
Pizelis  pirms termiņa izbeidza Ērgļu novada pašvaldības domes 
deputāta pilnvaras un nākamie deputāta kandidāti no šā saraksta - 
Māris Blūms, Intars Kvants, Oļegs Jegorskis, Viktors Ļebedevs - 
atteicās pildīt deputāta pienākumus.
Nolēma uzstādīt uz Oškalna ielas, Ērgļos, posmā no skolas Rīgas 

ielā 10,  ceļa zīmi Nr. 530 un 531 ar fluroscenta apmalēm.
Noteica maksu par Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS”, reģ.

Nr.47103000040, piegādāto siltumenerģiju  86,80 EUR/ MWh, sākot 
ar 2014.-2015. gada apkures sezonu.
Palielināja Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” pamatkapitālu, izdarot 

papildu daļu ieguldījumu naudas veidā EUR 20000 apmērā sekmīgas 
darbības nodrošināšanai kvalitatīvu komunālo pakalpojumu 
sniegšanai un apstiprināja pamatkapitāla daļu denominācijas un 
palielināšanas noteikumus un statūtu grozījumus.
Pieņēma  Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus 

Nr.4 ”Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2014. gada 23. 
janvāra  saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības 
budžetu 2014. gadam”” . 

   Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžetā par EUR 9000 samazināja 
nesadalītos līdzekļus, no kuriem EUR 5000 paredzēti Ērgļu pagasta 
SIA “ŪDAS” pamatkapitāla palielināšanai, EUR 4000 R. Blaumaņa 
memoriālā muzeja „Braki” Braku mājas bēniņu siltināšanai, durvju 
remontam un  ēku elektroinstalācijas remontdarbiem.

 Ar noteikumiem var iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, pagastu 
pārvaldēs  un tie ir publicēti internetā mājaslapā www.ergli.lv
Izskatīja jautājumus par pašvaldības nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanu - zemes nomu, zemes platības noteikšanu ēku 
uzturēšanai, zemes ieskaitīšanu Valsts rezerves zemes fondā, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un adreses piešķiršanu, zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu.
Apstiprināja  zemes ierīcības projektu  nekustamā  īpašuma  

sadalīšanai.
Apstiprināja Ērgļu novada attīstības plānošanas dokumentu 

īstenošanas uzraudzības grupu šādā sastāvā: Emma Cera - Ērgļu 
novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas 
speciāliste, Inita Lapsa - kultūras darba organizatore Jumurdas 
pagasta pārvaldē, Diāna Suščenko - Lauku attīstības konsultante 
Ērgļu novadā, Aivis Masaļskis - SIA „Saules serviss” direktors.

Uzraudzības grupai saskaņā ar Attīstības plānošanas likumu 
jānodrošina  attīstības plānošanā un attīstības plānošanas dokumentu 
īstenošanā visos pārvaldes līmeņos ietekmes izvērtējums, kā arī 
uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem. 
Nolēma uzsākt nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no divdesmit septiņiem 
nekustamā īpašuma īpašniekiem.
Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Ērgļu novada 

pašvaldības nekustamo īpašumu “Meža Priekšēni”.
Izveidoja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Lūsēni”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, un  nekustamā īpašuma 
„Dīķis”, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, atsavināšanas komisiju 
šādā sastāvā: Vineta Bagatska - Ērgļu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja,  Emma Cera - Ērgļu novada pašvaldības vides 
pārvaldības un   teritorijas plānošanas speciāliste, Māris Grīnbergs - 
Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors. Komisija pilnvarota veikt 
pašvaldībai piederošās mantas atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām.

 Apstiprināja  nekustamo īpašumu „Lūsēni” un  „Dīķis” izsoles 
noteikumus.

Izsoles noteikumi pieejami Ērgļu novada pašvaldībā  un tie ir 
publicēti internetā mājaslapā www.ergli.lv
Nolēma atbalstīt finansiāli biedrības „Ērgļu skati” pasākuma 

„Ērču un arī karūsu ķeršanas čempionāts 2014” organizēšanu, 
piešķirot šim mērķim Ērgļu novada pašvaldības finansējumu EUR 
250 apmērā. 
Apstiprināja  R. Blaumaņa memoriālā muzeja Braki” un  Brāļu  

Jurjānu memoriālā muzeja ”Meņģeļi” sniegto pakalpojumu cenrāžus, 
kuri ir spēkā  ar 2014. gada 1. maiju. Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki”
sniegto pakalpojumu cenrādis

Izsoles noteikumi pieejami Ērgļu novada pašvaldībā  un tie ir publicēti internetā mājaslapā
www.ergli.lv

Nolēma atbalstīt finansiāli biedrības „Ērgļu skati” pasākuma „Ērču un arī karūsu ķeršanas 
čempionāts 2014” organizēšanu, piešķirot šim mērķim Ērgļu novada pašvaldības 
finansējumu EUR 250 apmērā.

Apstiprināja  R. Blaumaņa memoriālā muzeja Braki” un  Brāļu  Jurjānu memoriālā muzeja 
”Meņģeļi” sniegto pakalpojumu cenrāžus, kuri ir spēkā  ar 2014. gada 1. maiju.

R. Blauma a memori l  muzeja „Braki” 
sniegto pakalpojumu cenr dis

  Bi ešu cenas : 
 EUR 
Pieaugušajam  1,50 
Skolēnam, studentam, 
pensionāram, invalīdam 

0,70

Pa teritoriju (vienam 
apmeklētājam) 

0,50

  Ekskursiju vad šana: 
 EUR 
Pieaugušo grupām 8,50 
Skolēnu grupām 7,00 
Svešvalodā pieaugušo grupām 11,50 
Svešvalodā skolēnu grupām 10,00 
Ekskursiju vadīšana pa Ērgļiem un 
to apkārtni

15,00

Kāzu ekskursiju vadīšana 30,00 
  Telpu izmantošana pas kumiem: 

 EUR 
Līdz 10 cilvēkiem 7,00 
No 11 līdz 20 cilvēkiem 15,00 
Vairāk nekā 20 cilvēku 30,00 

  Muzeja bezmaksas apmekl jums: 
Ērgļu novada mācību iestādēm - audzēkņiem un skolotājiem; 
Ērgļu novada kultūras un pašvaldības iestāžu darbiniekiem; 
Latvijas muzeju darbiniekiem; 
ICOM (Starptautiskā muzeju asociācija) biedriem. 
 Filmēšana muzejā un tā teritorijā jāsaskaņo ar muzeja administrāciju .              

Br u Jurj nu memori l  muzeja „Me e i” 
sniegto pakalpojumu cenr dis

  Bi ešu cenas muzej :
 EUR 
Pieaugušajam  1,00 
Skolēnam, invalīdam 0,50 
Studentam, pensionāram    0,70 
Pa teritoriju (vienam 
apmeklētājam) 

0,30

   

Izsoles noteikumi pieejami Ērgļu novada pašvaldībā  un tie ir publicēti internetā mājaslapā
www.ergli.lv

Nolēma atbalstīt finansiāli biedrības „Ērgļu skati” pasākuma „Ērču un arī karūsu ķeršanas 
čempionāts 2014” organizēšanu, piešķirot šim mērķim Ērgļu novada pašvaldības 
finansējumu EUR 250 apmērā.

Apstiprināja  R. Blaumaņa memoriālā muzeja Braki” un  Brāļu  Jurjānu memoriālā muzeja 
”Meņģeļi” sniegto pakalpojumu cenrāžus, kuri ir spēkā  ar 2014. gada 1. maiju.

R. Blauma a memori l  muzeja „Braki” 
sniegto pakalpojumu cenr dis

  Bi ešu cenas : 
 EUR 
Pieaugušajam  1,50 
Skolēnam, studentam, 
pensionāram, invalīdam 

0,70

Pa teritoriju (vienam 
apmeklētājam) 

0,50

  Ekskursiju vad šana: 
 EUR 
Pieaugušo grupām 8,50 
Skolēnu grupām 7,00 
Svešvalodā pieaugušo grupām 11,50 
Svešvalodā skolēnu grupām 10,00 
Ekskursiju vadīšana pa Ērgļiem un 
to apkārtni

15,00

Kāzu ekskursiju vadīšana 30,00 
  Telpu izmantošana pas kumiem: 

 EUR 
Līdz 10 cilvēkiem 7,00 
No 11 līdz 20 cilvēkiem 15,00 
Vairāk nekā 20 cilvēku 30,00 

  Muzeja bezmaksas apmekl jums: 
Ērgļu novada mācību iestādēm - audzēkņiem un skolotājiem; 
Ērgļu novada kultūras un pašvaldības iestāžu darbiniekiem; 
Latvijas muzeju darbiniekiem; 
ICOM (Starptautiskā muzeju asociācija) biedriem. 
 Filmēšana muzejā un tā teritorijā jāsaskaņo ar muzeja administrāciju .              

Br u Jurj nu memori l  muzeja „Me e i” 
sniegto pakalpojumu cenr dis

  Bi ešu cenas muzej :
 EUR 
Pieaugušajam  1,00 
Skolēnam, invalīdam 0,50 
Studentam, pensionāram    0,70 
Pa teritoriju (vienam 
apmeklētājam) 

0,30

   

Muzeja bezmaksas apmeklējums:
Ērgļu novada mācību iestādēm - audzēkņiem un skolotājiem;
Ērgļu novada kultūras un pašvaldības iestāžu darbiniekiem;
Latvijas muzeju darbiniekiem;
ICOM (Starptautiskā muzeju asociācija) biedriem.
Filmēšana muzejā un tā teritorijā jāsaskaņo ar muzeja 

administrāciju.

Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi”
sniegto pakalpojumu cenrādis

  Ekskursijas vad šana: 
 EUR 
Latviešu valodā 4,50 
Svešvalodā (angļu, krievu) 7,00 
Kāzu ekskursiju vadīšana: 
- līdz 10 cilvēkiem 
- no 11 līdz 20 cilvēkiem
- virs 20 cilvēkiem 

14,50
21,50
30,00

  Muzeja teritorijas izmantošana vienu diennakti: 
 EUR 
Telts vieta 1,50 
Ugunskura vieta ar malku 3,00 
„Meņģeļu” melnās pirts 
izmantošana 

30,00 

Pirts slota 1,20 
  Muzeja bezmaksas apmekl jums: 

Ērgļu novada mācību iestādēm - audzēkņiem un skolotājiem; 
Ērgļu novada kultūras un pašvaldības iestāžu darbiniekiem; 
Latvijas muzeju darbiniekiem; 
ICOM (Starptautiskā muzeju asociācija) biedriem. 
 Filmēšana muzejā un tā teritorijā jāsaskaņo ar muzeja vadītāju                

    Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Sludin jums par rg u novada pašvald bas nekustamo pašumu izsoli:   

    Ērgļu novada pašvaldība izsludina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ”L s ni”, kas 
atrodas  Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, un „D is”, kas atrodas  Jumurdas  pagastā, Ērgļu novadā,
kā atsevišķu objektu,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli 2014. gada 14. maijā plkst. 11.00  Ērgļu
novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
     Nekustamā īpašuma ”Lūsēni”, kas sastāv no viena zemes gabala 4200 kvm platībā, sākumcena  ir 
600 eiro (seši simti eiro), izsoles solis 75 eiro (septiņdesmit pieci eiro). 
   Nekustamā īpašuma ”Dīķis”, kas sastāv no viena zemes gabala 8194 kvm platībā, sākumcena  ir 
2870 eiro (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit  eiro), izsoles solis 75 eiro (septiņdesmit pieci eiro).
    Izsoles dalībnieks pirms izsoles iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no īpašuma izsoles 
sākumcenas  Ērgļu  novada  pašvaldības norēķinu kontā : reģistrācijas Nr.90002214379, AS 
Swedbank, kods HABALV22, konts LV39HABA0551034000143. 
   Nosolītā cena  par īpašumu jāsamaksā  1(viena) mēneša laikā no izsoles dienas. 
    Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā internetā www.ergli.lv,  pieteikumu var iesniegt 
Ērgļu novada pašvaldībā kancelejas telpā Rīgas ielā 10, Ērgļos Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no 13.30 līdz 16.00. Tālrunis uzziņām 26468124. 
    Izsolāmie objekti apskatāmi to atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot: 
nekustamo īpašumu „Lūsēni”  ar Ērgļu novada pašvaldības Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāju  pa 
tālruņiem: 64829534, 29181684; nekustamo īpašumu „Dīķis”  ar Ērgļu novada pašvaldības Jumurdas 
pagasta pārvaldes vadītāju  pa tālruņiem: 64829486, 29400442.  

Muzeja bezmaksas apmeklējums:
Ērgļu novada mācību iestādēm - audzēkņiem un skolotājiem;
Ērgļu novada kultūras un pašvaldības iestāžu darbiniekiem;
Latvijas muzeju darbiniekiem;
ICOM (Starptautiskā muzeju asociācija) biedriem.
Filmēšana muzejā un tā teritorijā jāsaskaņo ar muzeja vadītāju. 

Ērgļu novada pašvaldība izsludina pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu “Lūsēni”, kas atrodas  Sausnējas 
pagastā, Ērgļu novadā, un „Dīķis”, kas atrodas  Jumurdas  
pagastā, Ērgļu novadā, kā atsevišķu objektu,  mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli 2014. gada 14. maijā plkst. 11.00  Ērgļu 
novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu 
pagastā, Ērgļu novadā. 

Nekustamā īpašuma ”Lūsēni”, kas sastāv no viena zemes 
gabala 4200 kvm platībā, sākumcena  ir 600 eiro (seši simti 
eiro), izsoles solis 75 eiro (septiņdesmit pieci eiro).

Nekustamā īpašuma ”Dīķis”, kas sastāv no viena zemes 
gabala 8194 kvm platībā, sākumcena  ir 2870 eiro (divi 
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit  eiro), izsoles solis 75 eiro 
(septiņdesmit pieci eiro).

Izsoles dalībnieks pirms izsoles iemaksā nodrošinājumu 
10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas  Ērgļu  novada  
pašvaldības norēķinu kontā : reģistrācijas Nr.90002214379, 
AS Swedbank, kods HABALV22, konts 
LV39HABA0551034000143.

Nosolītā cena  par īpašumu jāsamaksā  1(viena) mēneša 
laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā internetā 
www.ergli.lv,  pieteikumu var iesniegt Ērgļu novada 
pašvaldībā kancelejas telpā Rīgas ielā 10, Ērgļos Ērgļu 
pagastā, Ērgļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 
un no 13.30 līdz 16.00. Tālrunis uzziņām 26468124.

Izsolāmie objekti apskatāmi to atrašanās vietā, iepriekš 
saskaņojot:

nekustamo īpašumu „Lūsēni”  ar Ērgļu novada pašvaldības 
Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāju  pa tālruņiem: 
64829534, 29181684; nekustamo īpašumu „Dīķis”  ar Ērgļu 
novada pašvaldības Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāju  pa 
tālruņiem: 64829486, 29400442.

Sludinājums par Ērgļu novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli:

2014. gada 24. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas  pārstāvībai Eiropas Parlamentā  jāievēl  
astoņi  deputāti. Šajās vēlēšanās Latvija būs viens vēlēšanu apgabals. 

Eiropas  Parlamenta  vēlēšanās  vēlētāju uzskaitei lieto vēlētāju reģistru, un balsošana notiek, izmantojot vēlētāju sarakstus. Katrs 
vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam  uz deklarētās  dzīvesvietas adresi  Latvijā pa pastu ir izsūtījusi paziņojumu 
par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts. Ja paziņojums kādu iemeslu dēļ nav saņemts, noskaidrot, kurā vēlēšanu iecirknī 
jābalso, iespējams tiešsaistē, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā vai pa tālruni 67049999.

Līdz 29. aprīlim vēlētāji sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni var mainīt, izvēloties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijā.

Balsošanas kārtība:
Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, 24. maijā, vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
No 21. līdz 23. maijam vēlēšanu iecirkņos dažas stundas dienā notiks iepriekšējā balsošana:
- trešdien, 21. maijā,  no pulksten 17.00  līdz  20.00;
- ceturtdien, 22. maijā, no pulksten 9.00 līdz 12.00;
- piektdien, 23. maijā,  no pulksten 10.00  līdz  16.00.

Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir pase vai personas apliecība jeb identifikācijas karte.
No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu 

programmām.
No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs 

nobalsot vēlēšanu iecirknī.  
Ērgļu novadā strādās trīs vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa numurs   Iecirkņa nosaukums                                      Iecirkņa adrese
      662.            ĒRGĻU  SAIETA  NAMS                     Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov.
      664.   JUMURDAS  PAGASTA  PĀRVALDE     Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pag., Ērgļu nov.
      675.     ĢIMENES  ATBALSTA  CENTRA
                          “ZĪĻUKS”  ZĀLE  “JAUNOZOLIŅI”  “Jaunozoliņi”, Sidrabiņi, Sausnējas pag., Ērgļu nov.

Visa informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: www.cvk.lv.

par  Eiropas  parlamenta  vēlēšanām

darba  devēji  tiek  aicināti  
pieteikties  ESF  projektā  

„pasākumi noteiktām  personu  
grupām” (Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/

NVA/001) 

Pasākumu var īstenot komersanti, pašnodarbinātas personas, 
biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas) 
(turpmāk tekstā - darba devēji). 

NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu 
pasākuma īstenošanai:

1.1. ikmēneša darba algas dotāciju nelabvēlīgākā situācijā 
esošam darbiniekam 50% apmērā no darba devēja noteiktās 
mēneša darba algas, ievērojot, ka ikmēneša dotācija normāla 
darba laika ietvaros nepārsniedz valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmēru. Ja darbinieks nostrādājis nepilnu 
darba laiku, dotāciju piešķir atbilstoši faktiski nostrādātajam 
darba laikam;

 
1.2. ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba 
devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir 
atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina 
bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, 
surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu 
pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga 
profesijā.

 
Viens bezdarbnieks projektā var iesaistīties 6 mēnešus
 
Katram pasākumā iesaistītajam mērķa grupas bezdarbniekam 

darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju. 

Iesaistīt var NVA reģistrētus bezdarbniekus, kas atbilst 
vienam no sekojošiem kritērijiem:

• personām, kurām iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis 
regulāri apmaksāta darba (personas, kuras reģistrējušās NVA 
un ieguvušas bezdarbnieka statusu vismaz sešus mēnešus); 

• personām, kuras nav ieguvušas vispārējo vidējo izglītību 
vai profesionālo kvalifikāciju; 

• personām, kuras vecākas par 50 gadiem; 
• personām, kurām kā vientuļajiem pieaugušajiem ir viens 

vai vairāki apgādājamie; 
• personām, kuras pieder etniskām minoritātēm un kurām ir 

jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai 
profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt 
pastāvīgu darbu; 

• personām, kurām 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba.

Papildu informāciju par pasākuma organizēšanu var 
saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiālē 
(tālrunis 25685325).
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redakcijas sleja
Liktenis akmeņkalis 1. aprīlī – skolēnu domes rīkotā Joku diena

4.  aprīlī – 7. klase labdarības pasākumā   
       pansionātā „Kastaņas” 

10. aprīlī – tikšanas ar jauniešu pašizaugsmes  
       programmu Award koordinatori   
       Latvijā.

15. aprīlī – skolēnu koru skate Madonā
17. aprīlī – 1.-3. klašu un vidusskolas deju   

       kolektīvu skate Vecpiebalgas   
       novadā

22. aprīlī – 5. klases rīkotā Lieldienu olu   
       ripināšana

23. aprīlī – starpnovadu skolu avīžu skates   
       noslēgums Ērgļu vidusskolā

24. aprīlī – 5.-6. un 8. klašu deju kolektīvu   
       skate Amatas novadā

25. aprīlī – Lielā talkas diena

Īsziņas
Pakš-tinkš, pakš-tinkš, pakš-tinkš - aprīļa 

lietus lāses atsitas pret vēl cieto, naktīs 
sasalstošo zemi. Čiv-tri, čiv-tri, čiv-tri - kā 
no citas pasaules mēs dzirdam putnu balsis, 
kuras nāk no apkārtnes kā tūkstošiem mazu 
asnu, kas tā vien spraucas no zemes, lai 
ielauztos pasaulē un veidotu tās zaļumu.

Esam pārkāpuši marta mēnesim pāri. Ja 
atskatāmies, tad atmiņā pazib pa kādam 
notikumam, it kā nojaušam miglainus 
siluetus, kuri iepludināti mūsu ikdienas un 
dzīves Visumā kā zvaigžņu sistēmas tā 
plašajā telpā. Arī „Skolu Ziņas” ir kā mazs 
zvaigznājs, kurā iemirdzas pa kādai 
zvaigznei, kas marta laika sprīdī ir 
iekvēlojusies debesīs. Par šīm mazajām un 
lielajām zvaigznēm, kuras apzīmē gan 
notikumus, gan cilvēkus, tad arī varēs lasīt 
„Skolu Ziņu” aprīļa numurā.

Lai arī cik savādi, tomēr siluetiem un 
zvaigznēm ir daudz kā kopīga. Zvaigznes, 
kuras redzam piķa melnās nakts debesīs 
raugāmies uz mums, tikai atstaro centrālās 
zvaigznes Saules gaismu. Tās gozējas Saules 
raidītajā gaismā. Silueti, kurus atsaucam 
atmiņā pēc kādiem notikumiem, arī ir tikai 
vāja atblāzma no tiem. Tie vairs netiks 
piedzīvoti, un šie silueti tiek doti kā mazs 
mierinājums par notikušo, bijušo. 

Tomēr ir mirkļi, kuri nepaliek par 
apveidiem mūsu atmiņās. Šie brīži tiek 
iegriezti, pat iekalti prātā un domās tā, ka 
cilvēks tos nēsā līdzi kā rētas uz dzīvas 
miesas. Lielākā daļa rētu ar laiku sadzīst, tās 
aizaug, jo dzīvē nāk jauni notikumi, bet citas 
tā arī paliek atvērtas. Pa tām sūcas ārā 
dzīvības sula, kas dod spēku labestībai un 
priekam. Kādēļ tās nespēj sadzīt? Atbilde ir 
vienkārša: tādēļ, ka PAŠI neļaujam tām 
aizaugt un par tām aizmirst. 

 Cik savādi ir tas, ka mūsu spēju atcerēties 
var pielīdzināt cietam akmenim, kurā pulsē 
dzīvība. Likteņa kalts visspēcīgāk cērt, ja 
runa ir par slikto. To mēs ilgi atceramies, 
nespējam izmest no prāta, un tas nevajadzīgi 
patērē mūsu laiku un enerģiju. Tad kādēļ 
liktenim būtu jācērt tik spēcīgi, lai atstātu 
dziļu un smagu robu tā mākslas darbā, kuru 
tas tik cītīgi veido? 

Tas, kurš uzskata, ka mākslinieks tikai 
sabojā savu mākslas darbu, nezina, ka tā ir. 
Kā jau iepriekš minēju, cilvēka liktenis ir kā 
dzīvs akmens likteņa rokās. Liktenis rada 
šos robus un lūkojas, ko dzīvais akmens 
darīs - vai tas ļaus iztecēt dzīvības spēkam 
pa ievainojumu, vai tomēr dzīvais akmens 
spēs sadziedēt brūci un kļūt vēl stiprāks. 
Tikai stipros akmeņus liktenis turpina veidot 
tālāk, radot skaistumu, kuru mēs redzam kā 
spēcīgus cilvēkus, kuri nebaidās no grūtībām, 
jo spēj tām ļaut saaugt tā, ka tās kļūst kā 
rotājums, nevis defekts. Tos, kuri ļāvuši 
aiztecēt dzīvības spēkam pa akmens 
artērijām, liktenis atstāj savā vaļā, līdz tie 
sadrūp, jo mākslu tas nespēj radīt no vāja 
materiāla.

Domāju, ka cilvēkiem būtu jāmācās 
saprast un aizmirst savas pagātnes kļūdas. 
Tas nav viegli, tieši tādēļ šādas grūtības 
mums tiek piešķirtas, lai mēs mācētu sargāt 
un novērtēt savu dzīvības enerģiju. Arī 
siluetiem, kurus redzam sapņos vai atsaucam 
atmiņās, ir nozīme - tie māca pieredzēt jauno 
un atcerēties bijušo, lai piepulcētu arvien 
jaunas un jaunas atmiņas, kas arī veido 
cilvēka būtību un būtni.

Lasītāj, novēlu tev būt stipram un neļaut 
likteņa kalta untumiem izsūkt tavu spēku 
ticēt labajam un labākai nākotnei. Kas zina, 
varbūt tieši šie notikumi tevi veidos vēl 
stiprāku un spējīgu saņemt to daudzumu 
labā, kurš šķietami tev atņemts.

Marta Suveizda

Olimpiādes Ērgļu vidusskolā
2013./2014. m. g.

1. klase
Matemātika
1. Ingus Grigs
2. Alīna Muša
3. Keita Una Daumane
Latviešu valoda
1. Alīna Muša
2. Ingus Grigs
3. Laura Gunita Lapiņa
Dabaszinības
1. Alīna Muša
2. Ingus Grigs
3. Emīlija Grīnberga

2. klase
Matemātika
1. Guna Nikolajeva
2. Daniēla Vanaģele
3. Sanija Lielupe
Latviešu valoda
1. Aleksandra Vihtodenko
2. Guna Nikolajeva
3. Estere Patrīcija Caune, Lūcija Čable, Beatrise 

Ļebedeva, Madara Purviņa
Dabaszinības
1. Guna Nikolajeva
2. Lūcija Čable, Daniēla Vanaģele, Aleksandra 

Vihtodenko
3. Jurģis Zommers

3.a klase
Matemātika
1. Aleksis Ričards Einišs
2. Roberts Bauers
3. Sindija Rudzīte
Latviešu valoda
1. Elīza Madsena
2. Roberts Bauers
3. Aleksis Ričards Einišs
Dabaszinības
1. Elīza Madsena
2. Toms Vilnītis
3. Roberts Bauers, Jēkabs Jānis Kartenbeks

3.b klase
Matemātika
1. Mikus Štils
2. Anete Bukovska
3. Alise Olte
Latviešu valoda
1. Alise Olte
2. Signe Solovjeva

3. Anete Bukovska
Dabaszinības
1. Alise Olte
2. Mikus Štils
3. Markuss Užāns

4. klase
Matemātika

1. Artis Milnis
2. Eduards Kodols
3. Anda Katrīna Reine
Latviešu valoda
1. Anda Katrīna Reine
2. Veronika Ivanova
3. Artis Milnis
Dabaszinības
1. Benita Kārkliņa
2. Veronika Ivanova
3. Anda Katrīna Reine

Mājturība un tehnoloģija
5. klase
1. Guna Kalniņa, Kristīne Reinika
2. Emīlija Gustīne Zommere
3. Elizabete Evelīna Randere
6. klase
1. Endija Dalbiņa
2. Ance Ludborža, Edīte Alekse
3. Katrīna Dudko, Monta Masaļska
7. klase
1. Lilita Saulīte
2. Viktorija Vīgube, Undīne Saleniece
3. Madara Salnīte, Elīza Hermane
8. klase
1. Sabīne Solovjeva, Monika Purviņa
2. Lauma Kodola
3. Alise Andriksone, Santa Evita Rone
9. klase
1. Annija Guseva
2. Laura Ozola, Dārta Dalbiņa
3. Lāsma Hermane

Matemātika
5. klase
1. Marta Simona Štila, Ieva Radzvilaviča
2. Kristiāna Savicka, Liāna Bite
3. Lauris Saulītis, Rinalds Žuks
Krievu valoda
6. klase
1. Katrīna Dudko
2. Linda Jansone,  Gunita Rasa
3. Ance Ludborža

Sākumskolu  zonas  olimpiāde  Ērgļos
Jau vairākus gadus arī 2.- 4. klašu skolēniem ir 

iespēja parādīt savas zināšanas, piedaloties mācību 
priekšmetu olimpiādēs. Februārī uz Sausnējas, 
Vestienas, Kalsnavas, Ļaudonas, Mārcienas un 
Cesvaines skolu tika nosūtīti ielūgumi un mājas 
darbi skolotājiem. 

Februāra pēdējā nedēļā savas zināšanas 
matemātikā, latviešu valodā, vizuālajā mākslā un 
dabaszinībās parādīja daudzi sākumskolas skolēni, 
lai izcīnītu tiesības doties uz zonas olimpiādi, kuras 
norises vieta šogad bija Ērgļos, bet uzaicināto skolu 
kolēģi sāka gatavot olimpiādes darbus.

3. martā mūsu skolā ieradās apmēram 50 bērnu. 
Pēc iepazīšanās ar Lielo skolu skolēni devās 
nopietni pastrādāt, bet skolotāji tika iepazīstināti ar 
darbu sākumskolā, ieviešot jaunas mācību metodes. 
Savas latviešu valodas prasmes rādīja arī Anna 
Roth, kurai dzimtā valoda ir angļu.

Madonas reģiona Ērgļu zonas olimpiāde bioloģijā
2. aprīlī  Ērgļu  vidusskolā notika Madonas 

reģiona zonas olimpiāde bioloģijā, kurā piedalījās 
Vestienas pamatskolas un Ērgļu vidusskolas skolēni.

7. klašu grupā 
1. vieta – Kristaps Kartenbeks (Ērgļu vsk.)
2. vieta – Iluta Žīgure (Vestienas pamatsk.)
3. vieta – Undīne Saleniece (Ērgļu vsk.)
8. klašu grupā 1. vieta – Lauma Kodola (Ērgļu vsk.)
2. vieta – Emīls Purviņš (Ērgļu vsk.)
3. vieta – Tīna Vernere (Vestienas pamatsk.)
10. klašu grupā piedalījās Ērgļu vidusskolas skolēni.
1. vieta – Rūta Baranovska
2. vieta – Gundars Jānis Āboliņš
  Darbus vērtēja bioloģijas skolotājas Dina Podjavo 

(Vestienas pamatsk.) un Baiba Kaļva (Ērgļu vsk.).                                              
Rezultātus apkopoja mācību pārzine Maiga Picka

Olimpiāde sākumskolas 
skolēniem

4. marts bija saulaina diena. Laukus neklāja 
lielas sniega kupenas, un putni vēl nebija 
atlidojuši. Neparasta šī diena bija sešiem Jāņa 
Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēniem, jo viņi 
brauca uz Ērgļu vidusskolu, lai piedalītos 
latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību 
olimpiādē 2. – 4. klašu skolēniem.

 
Aivija  Putniņa, 2. klases skolniece:
„Olimpiādē biju pirmo reizi. Bija uztraukums. 

Uzdevumi latviešu valodā man likās grūti, bet 
centos tos izpildīt. Pēc darba sekoja atrakcijas. 
Man vislabāk patika dziedāt, spēlēt dažādus 
instrumentus un cept pīrāgus. Man tās bija 
vismīļākās līdz šim atrakcijas. Sekoja 
apbalvošana. Es saņēmu atzinību par uzdevumu 
izpildi un biju priecīga.”

 Vendija  Kažemaka, 2. klases skolniece:
 „Ērgļu vidusskolā es biju pirmo reizi. Skola ir 

plaša, daudz klašu. Es pildīju uzdevumus 
matemātikā. Klasē bija kluss, kad visi rakstīja 
uzdevumus. Kamēr skolotāji laboja darbus, mēs 
cepām pīrāgus, spēlējām instrumentus un 
nodarbojāmies ar mākslu. Apbalvošana bija 
interesanta, jo 1., 2., un 3. vietas ieguvēji kāpa uz 
podesta.”

 Samanta  Ērgle, 3. klases skolniece:
„Pirms olimpiādes mūs iepazīstināja ar 

vidusskolas telpām. Pēc tam gājām rotaļās. Kad 
uztraukums jau bija rimis, sākām pildīt 
uzdevumus. Es pildīju latviešu valodu. Bija 
pietiekami daudz laika, lai visus uzdevumus 
varētu labi izpildīt. Darbus nodevām un gājām 
pusdienās. Pēc tam sekoja pats interesantākais – 
darbošanās četrās darbnīcās: „Milti put”, „Acis 
zib”, Bungas rīb” un „Māksla”. Kad visi bijām 
izpriecājušies, sākās apbalvošana. Biju pārsteigta 
un arī ļoti laimīga par iegūto 3.vietu. 

  Sabīne  Cielava, 3. klases skolniece:
„Es piedalījos Ērgļu vidusskolas matemātikas 

olimpiādē. Man uzdevumi likās diezgan viegli. 
Man ļoti patika darbošanās darbnīcās, sevišķi 
velniņu attēlošana, zīmēšana, pīrāgu cepšana un 
mūzikas instrumentu spēlēšana. Šī olimpiāde 
man paliks atmiņā.”

Artūrs  Zemzars, 4. klases skolnieks:
„Es jutos ļoti labi, kad uzzināju, ka man ir 

jāpiedalās olimpiādē. Daži olimpiādes uzdevumi 
bija grūti un nācās padomāt, bet daži bija vieglāki, 
un tos es ātrāk paveicu. Patika cept pīrāgus un 
attēlot velniņus. Es labprāt vēl gribētu kādreiz 
piedalīties.”

  Tās bija Sausnējas skolas bērnu pārdomas 
par šo jauko pasākumu Ērgļu vidusskolā. Liels 
paldies 1. - 4. klašu skolotājiem par uzaicinājumu 
piedalīties olimpiādē, par viesmīlīgo uzņemšanu 
un labi organizēto darbu! Paldies par iespēju 
piedalīties darbnīcās un par dāvanām!

Dace  Dombrovska, Jāņa Zālīša Sausnējas 
pamatskolas sākumskolas skolotāja 

Kad skolēni bija savus olimpiādes darbus 
uzrakstījuši, darbu uzsāka skolotāji, jo visiem 
gribējās zināt, kā ir veicies. Mazās skolas klasēs 
notika spraigs darbs, jo bērni varēja apmeklēt 
dažādas darbnīcas. Virtuvītē putēja milti, un Inese 
Koklačova kopā ar skolēniem cepa maizītes. Jaukā 
smarža nokļuva arī bēniņos, kur tapa māksla, tur 
darbojās Iveta Pedele, Vizma Veipa un Andris 
Džiguns. No pirmās klases telpas varēja dzirdēt 
Zintas Saulītes balsi, viņa uzmanīja nerātnos 
velniņus. Skolas gaiteņos skanēja arī bungas un 
dziesmas, jo Keitija  Roth šajā dienā bija ritma 
pavēlniece.

Dienas noslēgumā visi skolēni un skolotāji 
pulcējās kopā uz apbalvošanu. Priecājamies, ka 
daudzi Ērgļu vidusskolas skolēni bija apbalvoto 
vidū.

Sandra  Stankeviča, sākumskolas skolotāja
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“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

 Ar devīzi „Viens par visiem, visi par vienu” aizsākās tikšanās ar 
Ērgļu vidusskolas absolventiem Vinetu Mileiko, Aizsardzības 
ministrijas vecāko referenti, un Ilmāru Rešņu, Latvijas Bruņoto 
spēku seržantu.

Tā kā šogad aprit 10 gadu, kopš Latvijas iestāšanās NATO, tad 
Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju rīko 
pasākumus, lai atzīmētu šo gadadienu. Viesi iepazīstināja skolēnus ar 
NATO galvenajiem uzdevumiem, skaidroja drošības politikas 
jautājumus, pastāstīja par savu darbu un ikdienu ministrijā, kā arī 
atbildēja uz skolēniem interesējošiem jautājumiem.

Mārīte Breikša
Foto: Maruta Bitīte

Devītie TV spēlē 
„Gudrs, vēl gudrāks”

Populārajā TV spēlē skolēniem 11. aprīlī piedalīsies Ērgļu 
vidusskolas 9. klases skolnieks Kalvis Kaļva un 18. aprīlī - viņa 
klasesbiedrs Jēkabs Purviņš. Kā noritēja spēles filmēšana, kā 
jutās tās dalībnieki, pastāstīs viņi paši.

 TV spēle „Gudrs, vēl gudrāks” paliks atmiņā ar labo atmosfēru. Šī 
spēle man bija kā neaizmirstams ceļojums gan uz televīziju, gan uz 
vietu, kur satiku vienreizējus cilvēkus. 

Ceļš uz Rīgu man un Jēkabam bija jautrs, jo kopā ar mums bija 
atbalstītāji, mūsu klasesbiedri. Pārbraucot pāri tiltam uz Zaķusalu, 
uztraukums mazliet pieauga, jo tas brīdis tuvojās. Ieejot Latvijas TV 
ēkā, mans piedzīvojums sākās. Pašā sākumā visi 1. pusfināla 
dalībnieki devās uz grimētavu, kur mūs, kā man patīk teikt, padarīja 
par TV zvaigznēm. Pēc grimēšanas es iepazinos ar citiem spēles 
dalībniekiem, kuri tagad man jau ir labi draugi. Man paveicās, ka šajā 
pusfinālā satikās šie cilvēki, jo pēc spēles joprojām satiekamies un 
priecājamies par to, kādi esam. No 12 cilvēkiem 1. pusfinālā 9 bija 
meitenes.

Es negribu iedomāties, kā būtu, ja mūsu kompānija būtu citādāka. 
Man šie cilvēki ļoti patīk un es noteikti zinu, ka par viņiem es dzirdēšu 
arī vēlāk.

Par spēli neko daudz nestāstīšu, jo visu redzēsiet TV. Vienīgais, kas 
man nepatika, bija garā filmēšana, jo tā prasīja lielu izturību.

Emocijas par notikušo ir lieliskas. Tā ir neaizmirstama pieredze, 
kas man noderēs arī turpmāk. Kaut es neuzvarēju, man bija prieks par 
katru, kurš tika tālāk par mani. Tā ir tikai spēle, un es par to īpaši 
neuztraucos tāpat kā mani draugi. Gandrīz visiem tā bija pirmā 
pieredze TV, tāpēc par neveiksmēm nevajag lieki uztraukties.

Paldies LTV par tādu iespēju spēlēt šajā spēlē un par vienreizējo 
gaisotni un jautrību spēles laikā.

 Noteikti piedalīšos arī nākamgad, ja būs tāda iespēja!
Vēlos tikai piebilst, ka, lai tiktu uz šo spēli, man bija jāaizsūta 

pieteikuma anketa, kuru izskatīja komisija. Tikai 36 labākos un 
daudzpusīgākos uzaicināja uz spēli, tāpēc  jau esmu uzvarētājs, ka tur 
tiku, kā arī viens no tiem 12, kas piedalījās 1. pusfinālā, kurš bija 
visdraudzīgākais spēles pusfināls, kā to atzina arī TV darbinieki.

Kalvis Kaļva

12. martā man bija jābrauc uz filmēšanos TV spēlē. Televīzijā es 
biju otro reizi. Pirmoreiz biju tad, kad apmeklēju bērnudārzu un mēs 
braucām ekskursijā. Tā kā no pirmās reizes maz ko atceros, tad tagad 
viss šķita interesants. 

Nevarēju iedomāties, ka filmēšanas laukumā būs tik daudz dažādas 
aparatūras. Mūsu grupā bija 2 zēni un 10 meitenes. Daudzi jautājumi 
bija viegli, bet satraukuma dēļ atbildēju nepareizi. Mani pārsteidza 
tas, ka finālā, kur palika 2 skolēni, jautājumi bija vieglāki nekā 1. vai 
2. kārtā.

Man šķiet, ka vispār diena bija izdevusies, ir daudz pozitīvu 
iespaidu un atmiņu.

Jēkabs Purviņš

Pirmie soļi biznesā
Sociālo zinību stundās 8. klases skolēni apgūst ekonomikas 

pamatus - sāk izprast, kāds ir un kā rodas lielais bizness. Tiek apgūtas 
teorētiskās zināšanas par pieprasījumu, piedāvājumu, cenām, sava 
uzņēmuma reklāmas veidošanu. Liels  darbs, izdoma, precizitāte bija 
nepieciešama pirmā biznesa plāna veidošanā un darba realizēšanā. 
Savas pirmās biznesa prasmes skolēni varēs izmantot vidusskolas 12. 
klasē, veidojot mācību firmas.

 Sandra Konovalova, 
sociālo zinību skolotāja Ērgļu vidusskolā

„Viens  par  visiem, 
visi  par  vienu”

Kalvis Kaļva, Baiba Kaļva, Jēkabs Purviņš kopā ar mūziķiem 
Dāvi Mazurenko un Aminatu Savadogo.

Foto no Baibas Kaļvas personīgā arhīva

 Sākumā šāda darba ideja man nepatika, bet pēc kāda laika iepatikās, 
jo bija daudz ideju, ko es varētu izveidot.

 Rakstīju biznesa plānu un meklēju nepieciešamos materiālus, lai 
varētu izveidot brošas. Bija jāuzraksta arī cenu kartes un vizītkartes. 
Esmu apmierināta ar paveikto, šī pieredze man noderēs 12. klasē un 
tālākā nākotnē. Kristiāna Purviņa

Strādāju kopā ar Aneti. Biznesa plāns prasīja daudz laika un 
emociju. Visas brīvdienas pavadīju, domājot par biznesa plānu. 
Nebija brīvdienu, bet gan kārtīga darba nedēļa. Taisījām „Pavasara 
saldo bruneti” ar riekstiem un marmelādi. Gandarījums un prieks bija 
strādāt kopā ar jautru, pozitīvu cilvēku. Monika Purviņa

  Veidoju uzņēmumu kopā ar Alisi un Sabīni. Mūsu SIA nosaukums 
bija „Mīkliņas”. Gatavojām divu veidu pīrādziņus: ar gaļu un ar gaļu 
un sēklām. Grūtāk veicās  ar plāna rakstīšanu un informācijas 
sameklēšanu. Sadalījām pienākumus: Alise - direktore, Sabīne - 
darbiniece, fotogrāfe, izplatītāja, es - atbildīgā par finansēm. Visvairāk 
laika, protams, prasīja pašu pīrādziņu izgatavošana. Cepām 4 stundas. 
Iztirgojām 20 minūšu laikā. Pieprasījums bija liels, pircēji pat rindā 
stāvēja. Nopelnījām 20 eiro. Daudziem pīrāgi ļoti garšoja, nāca vēl 
iegādāties. Ivita Cvetkova

Lai varētu pagatavot vafeles, vispirms atradu recepti. Cepu 
apmēram 2 stundas. Vienai daļai pievienoju šokolādi (glazūrai), otrai 
daļai - krāsainos graudiņus. Skaisti ietinu vafeles pārtikas plēvītē. Jau 
pirmajās desmit minūtēs visas vafeles bija pārdotas. Vafeles ar 
šokolādi maksāja 25 centi, vafeles ar krāsainajiem graudiņiem - 20 
centi. Nikola Jegorska

 Biznesa plānu veidoju kopā ar Laumu, jo ar viņu vislabāk saprotos.  
Sākumā domājām ražot kūciņas vai bulciņas, bet tad ienāca prātā 
doma par tēju. Ekoloģiski tīra, pašu ražota, viss roku darbs. Kāpēc 
gan ne? Lieliska ideja! Sākām veidot kastītes, kur likt tēju, domājām, 
kāds izskatīsies logo. Daudz laika un pacietības prasīja tējas maisiņu 
pagatavošana. Kopā saražojām 130 tējas maisiņu, kurus salikām 13 
kastītēs. Mūsu tēju izpirka ātri. Esmu priecīga par paveikto. Kopā 
nopelnījām 6 eiro un 40 centus. Monta Kurzemniece

Vasarā bijām pašas savākušas dažādas tēju zāles. Visas brīvdienas 
pagāja, šujot tējas maisiņus. Katrā kastītē bija 10 tējas maisiņi. Tējām 
bija trīs nosaukumi: „Mīlestība”, „Možums”, „Veselība”. Pārdevām 9 
kastītes, atlika 4 „Možuma” tējas kastītes, kuras aiznesām saviem 
vecākiem. Lauma Kodola

Manas firmas nosaukums bija „Gardumiņa kūciņas”. Gatavoju 
šokolādes desu ar marmelādi. Lai šo saldumu pagatavotu, iztērēju 4 
eiro. Visu pārdevu 10 minūtēs. Bija prieks, ka visiem garšoja. Patika 
gatavošanas process. Tagad zināšu, ko veidot skolas tirdziņam. 
Klinta Zeiferte

Emīls Purviņš un Niks Grīnbergs.
Marutas Bitītes foto

Pavasara  brīvdienu  brīnumi
Stāsta Ērgļu vidusskolas 5. klases skolēni

No mitrā sniega, kas pavisam negaidīti sasniga brīvdienās, labi 
varēja taisīt pikas. Kopā ar kaimiņu bērniem pikojāmies. Cēlām arī 
mājiņas. Briežkalnā laidos lejā ar ragaviņām, bet grūti bija tās uzvilkt 
augšā. Liāna Bite

Braucu kopā ar draugiem no Briežkalna ar ragaviņām. Uztaisījām 
rampas, pavisam trīs, 30 cm, pusmetru augstu, pēc tam vēl vienu 1 m 
augstu. Reinis Šaicāns 

 Brīvdienās steidzu izdarīt visu nokavēto, bet steigā ne visu paspēju, 
tomēr kaut ko arī paguvu. Kopā ar tēti izveidoju sunim voljeru 
pagalmā. Vēl biju Rīgā, kur nokļuvu radiovadāmo modeļu trasē, kuru 
varēja arī izbraukt. Kristaps Gūts

Kad bija atbraukusi māsīca, cēlām sniegavīrus, slēpojām. Visu 
dienu dzīvojām pa āru. Man bija plānie cimdi, tie izjuka, dabūju 
pamatīgas iesnas. Tik un tā brīvdienas bija jaukas! Elizabete Evelīna 
Randere

Kad sasniga sniegs, pasaucu draugus, kuri palīdzēja uzcelt sniega 
rampu. Pa dienu tā sasala, un tad varēja braukt pa to ar pūšļiem. Ralfs 
Bolzans

Es brīvdienās uztaisīju sniega cietoksni. Tomēr lielākais notikums 
bija tas, ka es braucu uz Jēkabpili iegūt riteņbraucēju tiesības. Man 
bija liels uztraukums. Es neatbildēju tikai uz vienu jautājumu, bet 
visus pārējos zināju. Kad eksāmens bija beidzies, man paziņoja, ka 
esmu ieguvis tiesības. Es biju ļoti priecīgs! Rinalds Žuks 

Kā nožēlodama nokavēto ziema atsūtīja biezu sniega segu, kas ātri 
apklāja laukus un mežus. Ziemīgais laiks bija jāizmanto, tāpēc devos 
laukā, kur norisinājās nopietna sniega kauja. Sniega pikas lidoja uz 
visām pusēm, mājā pārnācu ar sasārtušiem vaigiem. Sniegs pazuda 
tikpat ātri, cik parādījies. Strautiņi tecēja, putni čivināja, devos uz 
ezeru, kur atradu glītus gliemežvākus. Saule žāvēja sūnas, pīles 
peldējās dīķī, traukā tecēja bērzu sulas. Sācies skaistākais gadalaiks 
- mostas zvēri, dīgst asni, atgriežas putni. Ieva Radzvilaviča

Centos celt sniegavīru, bet kā nesanāca, tā nesanāca. Pēc dažām 
dienām kopā ar Alisi uzcēlām sniega princesīti, bet Marta uzcēla ļoti 
lielu princeses skulptūru, kurai bija ļoti gara kleita. Tad vēl taisījām 
sniega krēslus. Nevienam no mums nesanāca tik labs krēsls kā Martai. 
Mēs braucām ar šķīvi, pūsli un ragaviņām. Man bija skaisti pavadītas 
brīvdienas kopā ar draugiem. Ilvija Seska

Sniegs uzsniga negaidīti. Lai gan tas bija īsu brīdi, es paspēju 
izdarīt kaut ko interesantu. Uztaisīju sniega skulptūru. Tā bija liela 
sniega kundze, kurai bija trīs lieluma bumbas, burkāns, ogles skaista 
šalle un cepure. Sanda Leimane

Mūsu  jaunie  basketbolisti  Salaspilī
18. un 19. martā Salaspilī notika trešais LJBL jauno  basketbolistu  

„Kāruma” kausa posms. Mūsu 2003. gadā dzimušie puiši Kristiāns 
Židavs, Markuss Šaicāns un Artūrs Šmits Kopā ar Madonas 
basketbolistiem spēlēja un guva labu pieredzi Madonas U-11 
komandas sastāvā. 2004. gadā dzimušie puiši spēlēja zem nosaukuma 
Madona U-10, taču komandā bija tikai Ērgļu basketbolisti - Markuss 
Užāns, Aleksis Einišs, Nemo Olte, Roberts Bauers, Toms Vilnītis, 
Matīss Vasks, Mikuss Štils un Valts Masaļskis.

Jaunākie basketbolisti izcīnīja uzvaras trīs spēlēs un piedzīvoja 
vienu zaudējumu. Pēc trīs posmiem viņu kontā ir 10 uzvaras un 3 
zaudējumi, kas kopvērtējumā dod 5. vietu valstī 39 komandu 
konkurencē. Labi vai slikti - spriediet paši! 

Galvenais ieguvums ir spēļu pieredze un meistarības kāpināšana, 
kā arī garšīgie un saldie „Kārums” sieriņi, kurus pagādāja sacensību 
sponsors. Jācer, ka neviens neiegrima pašpārliecinātībā, bet redzēja 
savus trūkumus, kuri jānovērš smagā treniņu darbā.

                                                            
 I.Teteris, treneris

Foto no Ivara Tetera personīga arhīva

Sausnējas  skolas  meiteņu  
rokdarbiņi  konkursā

 No 11.03.2014. līdz 
30.03.2014. Madonas 
novadpētniecības un 
mākslas muzejā notika 
starpnovadu mājturības un 
tehnoloģiju neklātienes 
konkurss “Pavasaris”, kurā 
varēja piedalīties ikviens 
skolēns no 5. - 9. klasei. 
Darbus konkursam varēja 
pildīt jebkādā tehnikā, 
izpildījumā un lielumā - 
galvenais, lai darbiņš 
atbilstu tēmai - 
“Pavasaris”. 

    Protams, ka arī manas 
meitenes nolēma piedalīties 
šajā konkursā un sāka tam 
gatavot darbiņus. Uz 
Madonu tika aizsūtīti trīs 
meiteņu darbi: 

1) Līgas Vestfāles (6.kl.) tamborētie pavasara ziediņi;
2) Aivijas Vestfāles (9. kl.) lentīšu tehnikā izšūtais spilventiņš un
3) Lauras Cielavas (9. kl.) notamborētais pavasarīgais lakats.

 Pateicību un atzinību saņēma Laura Cielava, par ko, protams, bija 
liels gandarījums un prieks gan viņai pašai, gan vecākiem, draugiem 
un arī man. 

 Saku  lielu paldies meitenēm, kuras, par spīti tam, ka ārā aiz loga 
valda pavasarīgs laiks un dienas var pavadīt, pastaigājoties un 
atpūšoties svaigā gaisā, nolēma ielikt savu sirdi un mīlestību, 
izgatavojot šos darbiņus. Man tiešām liels prieks, ka mīlestība pret 
rokdarbiem nav zudusi arī šodien. 

Teksts un foto: skolotāja Vita Zariņa
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“Skolas Ziņu” turpinājums 
Skolas un augstskolas solā es gribētu atgriezties 

tikai un vienīgi dažādu apmaiņas programmu un 
projektu dēļ. Manuprāt, tā ir fantastiska pieredze, 
zināšanas un pasaules redzējums, kuru var iegūt 
ikviens zinātkārs jaunietis, kas uzdrīkstas  noticēt 
sev, izkāpt uz neilgu vai ilgāku laiku no ierastās 
komforta zonas un atvērties jaunai pasaulei un 
notikumiem. Savējā - Krista Kalniņa -
izbaudīja to, par ko es tikai varu turpināt sapņot. 
Par to arī šī mēneša intervija.

Spilgtākās atmiņas no Ērgļu vidusskolas 
laikiem

Labā atmiņā palicis laiks pirms skolas renovācijas 
2001. gadā, kad tur vēl varēja sastapt skolotāju 
Nelliju Ziediņu… Visjaukākās bija tās reizes, kad 
skolotājas man palīdzēja zīmēt puķes, varēju 
apskatīt dažādas vielas mikroskopā, ieskatīties 
vecā fizikas kabineta plauktos un vienkārši pavadīt 
laiku, klīstot pa gaiteņiem un zīmējot skolas solos. 
Arī mācību laikam Ērgļu vidusskolā piemita sava 
veida burvība - jaunības naivums un brīžiem arī 
muļķība savijās ar aizrautīgu un negribīgu jaunu 
zināšanu apguvi.

Drīz jau būs apritējuši divi gadi, kopš beidzu 
Ērgļu vidusskolu. Noteikti neesmu no tiem, kas 
varētu teikt, ka skolā pavadītais laiks bija slikts un 
sapņoju tikai par to, ka varētu doties prom. Ērgļu 
vidusskola atmiņā palikusi kā vieta, kurā aizvadīti 
ne tikai 11 skolas gadi, bet arī daļa no bērnības, kad 
vasaras pavadīju Ērgļos. Tas man, iespējams, ļāva 
paskatīties uz skolu no citas puses.

Bet tomēr ir labi nokļūt ārpus savas ierastās 
komforta zonas. Pārplēšot savu drošības burbuli, 
nonākot jaunā pasaulē, kurā tikai pats nosaki, ko 
darīsi pēc stundas, dienas un pat gada. Un tad pats 
esi tas, kas veido savu ikdienu šobrīd, bet ilgtermiņā 
- nākotni.

Konkursa balva - bezmaksas izglītība 1 gada 
garumā

Vienmēr esmu zinājusi, ka iegūšu vismaz vienu 
augstāko izglītību, bet konkrēta profesija man 
nekad nav bijusi prātā. Tā bija veiksmīga notikumu 
sakritība, ka izstādē „Skola 2012” pamanīju 
Ekonomikas un kultūras augstskolas stendu un 
iepazinos ar informāciju par konkursu, kurā varēja 
iegūt budžeta vietu 1. gadam. Piedalījos tajā, un 
man paveicās - ieguvu iespēju vienu gadu mācīties 
bez maksas. Likās, ka tā ir īstā izvēle, tādēļ citus 
variantus pat neizskatīju.

 Iepriekšējo studiju semestri pavadīju Slovēnijas 
galvaspilsētā Ļubļanā.

 Šobrīd Latvijā turpinu studijas Ekonomikas un 
kultūras augstskolā, svešvalodu nodaļā, kurā 
apgūstu tulka un tulkotāja profesijas.

   Vēl nezinu, vai šī būs mana nākotnes profesija, 
jo mūsdienās ir daudz izvēļu, vajag tikai meklēt, jo 

Vispirms  apdomā, tad  dari!
 24. martā Ērgļu vidusskolā viesojās Ilze Zariņa un Laima Madžule no centra 

„Dardedze”. Šis centrs vada programmu „Drosme draudzēties”, kurā iestājas par 
pozitīvismu, draudzību, iecietīgu un cieņas pilnu vidi Latvijas skolās, lai tās būtu 
brīvas no vienaudžu savstarpējās vardarbības.

  Mūsu klasei stundu vadīja Laima. Viņa izstāstīja stāstu, kurā kāda meitene 
darīja pāri citai meitenei. Stāsts bija bēdīgs, bet viss beidzās laimīgi. Mēs uzmanīgi 
klausījāmies un domājām līdzi. Laima mūs iepazīstināja ar sevi, mēs arī pastāstījām 
par sevi. Laima bija ļoti laba un  mīļa. Viņa pastāstīja, kas ir mobings. Mēs par to 
neko nezinājām, bet mobings ir vardarbība. Mums iedeva lapu, kurā bija rakstīts 
par kādu zēnu. Mums viņam bija jāpasaka labās un sliktās īpašības. Šī stunda 
mums lika aizdomāties, kā esam darījuši pāri citiem saviem draugiem vai 
klasesbiedriem un kā viņi ir darījuši mums. Mēs iesakām vispirms apdomāt savu 
rīcību. Sapratām, ka arī ar vārdiem var nodarīt daudz ļauna. To nevar vairs 
izlabot.

 Tā bija patiešām vērtīga tikšanās, jo Laima un Ilze iegriezās arī citās klasēs un 
ieteica vispirms apdomāt un tikai tad darīt.

Katrīna  Dudko un Melānija  Šmite, 6. kl.

Vairis  viesojas  Sausnējas  skolā

 31. martā mēs savā skolā sagaidījām ciemiņu 
- Vairi Leibomu, bobslejistu, XXII Ziemas 
olimpisko spēļu dalībnieku. Vairis un Madara 
ieradās Sausnējas skolā, lai tiktos ar skolēniem un 
skolotājiem, lai pabūtu Vaira pirmajā skolā un 
bērnības zemē - Sausnējā. 

Skolas gaitas Vairis uzsāka Jāņa Zālīša Sausnējas 
pamatskolā un mācījās šeit līdz 5. klasei. Puisim 
ļoti patika sportot, sevišķi interesēja futbols, un 
pēc vidusskolas viņš nolēma savu dzīvi saistīt ar 
sportu.

Pasākumu skolas zālē vadīja sporta skolotājs 
Ivars Teteris. Vairis atbildēja uz skolēnu 
sagatavotajiem jautājumiem par sportu, mācībām 
un dzīvi. Vairis pastāstīja par Olimpiskajām spēlēm 
Sočos, par spēļu noslēguma ceremoniju, kuru viņš 
klātienē vēroja. Uz lielā ekrāna skolas zālē bija 
redzami foto mirkļi no dažādām sacensībām, 

treniņiem un sportistu gatavošanās startam. 
Uzzinājām par milzīgo slodzi treniņos, lielo 
sasprindzinājumu pirms starta, jo bobslejā visu 
izšķir sekundes simtdaļas, par mērķtiecīgu darbu 
un neatlaidību. Varējām apskatīt bobslejista tērpu 
un ekipējumu un paturēt rokās Vaira izcīnītās 
medaļas. Nobeigumā daudzi saņēma autogrāfus un 
nofotografējās kopā ar jauno sportistu. Skolēni 
Vairim uzdāvināja futbola bumbu ar visu bērnu un 
skolotāju parakstiem. 

Novēlam Vairim panākumus mācībās Sporta 
pedagoģijas akadēmijā. Lai veicas treniņos un 
lielajā sportā! Mēs pievienojamies tavai fanu 
komandai, Vairi, jo tu esi mūsējais! 

Teksts un foto: Elita Leiboma, 
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāja

Tikšanās ar Vairi Leibomu Sausnējas skolā.

iespējas neviens uz šķīvja priekšā nenoliks, un 
šobrīd es mūžizglītību redzu kā veiksmīgas 
nākotnes atslēgu. Laiks rādīs, kas notiks, jo nevaru 
paredzēt, kur būšu pēc mēneša, nemaz nerunājot 
par gadiem.

Proteus anguinus un neskaitāmie Ļubļaņicas 
tilti

Pieteikšanās ERASMUS studentu apmaiņas 
programmai bija spontāns lēmums. Iepriekš pat 
pārāk dziļi nepētīju papildinformāciju par valsti un 
tās kultūru. Ļubļanas pilsēta bija kā patīkams 
pārsteigums - gana mūsdienīgs un attīstīts biznesa 
centrs, kuru aptver ēteriskā mākslas pasaule. Tai 
piemīt tāds šarms, kas sevī apvieno kaut ko no 
mūsu pašu Vecrīgas, Venēcijas un arī darbīgas 
studentu pilsētas. Visvairāk atmiņā palikuši 
neskaitāmie tilti, kas šķērso Ļubļaņicas upi, un 
elpu aizraujošie kalni, kuru mežainās un sniegotās 
virsotnes bija redzamas, pat esot pilsētas centrā. 
Cilvēki bija ļoti pieklājīgi un atsaucīgi, kas lika 
justies komfortabli, lai gan nesapratu valsts valodu, 
kurā pārsteidzošā kārtā izdevās saskatīt nelielu 
līdzību ar krievu valodu (viņu rakstība gan ir ar 
latīņu burtiem).

Pavadīju tur vienu studiju semestri - 5 mēnešus. 
Laiks pagāja ātri, gan mācoties, gan gūstot jaunas 
izjūtas ceļojumos un iepazīstot pilsētu un pašai 
sevi. Ļubļanas augstskola, salīdzinot ar manu 
līdzšinējo skolu, man šķita gandrīz pilnīgi pretēja, 
jo tā ir valsts lielākā augstskola ar vairākiem 
tūkstošiem studentu (Slovēnijā augstāko izglītību 
var iegūt bez maksas), fakultātēm, kuras izvietotas 
pa visu pilsētu, un lekcijām, kuras apmeklēja 
vairāki desmiti studentu (pretstatā manas 
augstskolas mazajam, draudzīgajam kursam), kā 
arī mācību process ritēja daudz patstāvīgāk.

Visspilgtāk, protams, atmiņā paliks iespēja 
apceļot Slovēniju un dažas no tās kaimiņvalstīm. 
Šīs valsts daba ir īsta dārgumu lāde - tajā ir 
saglabājušās unikālas senās faunas daļas (cilvēkzivs 
- proteus anguinus), neskarta daba - Alpi un citi 
zemāki kalni, kurus iekļauj biezi, zaļi meži, kalnu 
pļavas un iespaidīgas alas, kurās redzami gan 
stalaktīti, gan stalagmīti.

 Tā bija neaizvietojama pieredze, kura ļāva man 
ieskatīties studiju procesā no cita skatupunkta, gūt 

daudz jaunu zināšanu un saprast, kā tas ir - būt 
pašam par sevi, kad tu pats izlem, kuru ceļu iet, 
nezinot, kas gaida aiz nākamā līkuma, bet tik un tā 
turpinot iet, jo izaugsme ir tikai paša darba auglis.

Nevajag zaudēt ticību cilvēkiem
Iesaistoties šāda veida projektos, noteikti jābūt 

gatavam negaidītām situācijām, jo ne viss notiek, 
kā plānots. Galvenais ir neapjukt un nebaidīties 
meklēt palīdzību, jo līdzcilvēki ir daudz saprotošāki, 
kā jums varētu šķist, protams, ne kurš katrs, bet 
nevajag zaudēt ticību cilvēkiem, kuri vienmēr būs 
gatavi sniegt palīdzīgu roku. Ir arī jāiemācās 
saplānot ne tikai savu laiku, bet arī līdzekļus, jo 
neparedzēti izdevumi ir bieža parādība - materiālu 
nepieciešamība skolai, aizraujošs pasākums vai 
izdevīgs ceļojuma piedāvājums. 

Māju sajūta, arī no mājām prom esot
Visgrūtākais bija tik ilgstošu laiku pavadīt prom 

no mājām un sev tuviem cilvēkiem -  citā vidē, kur 
apkārt nav nekā pazīstama - ne cilvēku, ne vietu. 
Bet, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, gan 
svētkos, gan ikdienā varēju kaut uz brīdi būt kopā 
ar savējiem. Un arī digitālā saziņa nebija šķērslis, 
lai sajustos tuvāk mājām. 

Brīvības un nepiespiestības sajūta
To, ka biju ārzemēs, var uzskatīt galvenokārt par 

plusu, jo jauna vide radīja tādu brīvības un 
nepiespiestības izjūtu, kādu man nekad nebūtu 
izdevies izbaudīt šeit.

Nevarētu teikt, ka esmu ieguvusi pilnīgi jaunu 
pasaules redzējumu, tomēr ir lietas, uz kurām tagad 
skatos citādāk - gan uz dzīvi un darbu ārzemēs, gan 
arī uz pasaules apceļošanu. Šķiet, ka vairs nebaidos 
no tā, ka, kaut kur dodoties, otrā pusē negaidīs 
neviens pazīstams cilvēks, tas pat dara avantūras 
vēl vilinošākas. 

Trīs lietas, kuru dēļ apmeklēt Slovēniju
 Daba - tās pirmatnējais spēks kalnos un no tiem 

plūstošo upju straumes, arhitektūra - mazliet no 
visa - pat senās Romas impērijas, un atmosfēra - 
brīvība, nepiespiestība un miers. 

Kaimiņos gan lietuvieši, gan kolumbieši
Tā kā man bija ļoti raibs lekciju grafiks (pie 

dažādu kursu studentiem), bija gandrīz neiespējami 
tuvāk iepazīties ar citiem cilvēkiem no savas 

fakultātes, jo nonācu kontaktā ar neierasti lielu 
skaitu. Bet, ik pa laikam apmeklējot apmaiņas 
studentiem rīkotos pasākumus un dzīvojot 
kopmītnēs, izdevās iepazīties ar jauniešiem gan no 
tik tālas valsts kā Kolumbija, gan no mūsu 
kaimiņvalsts Lietuvas un citām. Protams, 
diskutējām arī par savām zemēm - kas tajās kopīgs, 
kas atšķirīgs. 

Apspriedām dažādus jautājumus - kultūru (mūsu 
Dziesmu un deju svētkus, Suitu sievas un populāro 
mūziku), politisko un ekonomisko situāciju, kā arī 
dabu un mazliet vēsturi.

Sajūtas, kuras piedzīvot ikvienam
Pateicoties jaunajai ERASMUS+ programmai, 

ir iespēja vēlreiz arī tiem, kas jau vienreiz ir 
devušies apmaiņas programmā uz pusgadu, 
izmantot vēl arī 12 mēnešu periodu studijām un 
praksei ārvalstīs. 

Domāju, ka  ar šo pieredzi bija pietiekami. Bet 
neapšaubāmi nākotnē labprāt gribētu izmēģināt 
spēkus, strādājot ārzemēs vai vismaz darbā, kas 
saistīts ar iespēju sadarboties ar cilvēkiem no 
dažādām valstīm - tas būtu, kā apvienot patīkamo 
- ceļošanu un komunikāciju ar citu tautu 
pārstāvjiem, un lietderīgo - jaunu darba pieredzi. 
Visdrīzāk, ka vēlētos strādāt tādā valstī, kurā lielākā 
daļa iedzīvotāju runā vismaz vienā no man 
saprotamajām valodām. 

Varu tikai iedrošināt citus studentus nebaidīties 
un uzdrošināties izmantot kādu no studentiem 
piedāvātajām iespējām - studēt, iziet praksi vai būt 
brīvprātīgajam - tie ir iespaidi un sajūtas, kuras 
novēlu izjust ikvienam. 

Brīvais laiks mākslai galerijās un dabā
Šobrīd, kad esmu atpakaļ Latvijā, brīvajā laikā 

apmeklēju dažādus muzejus un mākslas galerijas 
un vienkārši izbaudu apkārtējo vidi pastaigu laikā, 
pilsētā - tai raksturīgos trokšņus, atmosfēru un 
pašplūsmu, laukos - apkārtējo mieru, harmoniju un 
dabas skaņas. Neatsakos  arī no laba kino, kas ļauj 
atslēgties no apkārtējās vides un nonākt vietās un 
situācijās, kuras citādi nebūtu iespējams izjust.

                                                                             
              Lelde Gangnuse-Bērziņa

Foto no Kristas Kalniņas personīgā arhīva
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Marta beigās kādā nu ļoti saulainā dienā latviešu valodas stunda 
Marta beigās kādā nu ļoti saulainā dienā latviešu valodas stunda 
Ērgļu vidusskolas 10. klasei sākās ar gājienu uz birzīti pie skolas. 
Uzdevums bija – sajust, sadzirdēt, saredzēt, saost un sagaršot 
pavasari.

***
Pavasari var redzēt. Varat tam neticēt, bet, ja ļoti grib, tad to var 

saskatīt, sadzirdēt, saost, sajust un sagaršot. 
Pavasaris garšo pēc bērzu sulām. Tās sākumā ir saldas, bet vēlāk 

atstāj skābu garšu mutē, gluži kā pavasaris. Pašā sākumā tas iezīmē 
ziemas beigas, tas ir salds, jo saulīte to sasilda un saldina. Bet vēlāk 
ziemas pēdas pagaist, un pavasaris kļūst skābs, jo tad mums vairs 
negribas viņu – mēs gribam vasaru. Bērzu sulas garšo pēc spēka, pēc 
pavasara spēka, kas ir lauzis ziemas varu.

Pavasari var sajust. Saulīte silda aizvien vairāk. Pūš patīkams un 
atspirdzinošs vējiņš. Zeme kļūst siltāka, tajā vairs nedzīvo ziema. 
Pavasaris ziemu ir aizdzinis. Pieskaries kokam, un tu sajutīsi neviltotu 
prieku, prieku par atkalredzēšanos. Pavasaris ir koku un ziedu labākais 
draugs.

Pavasaris nāk

Skolu literārā avīze 2014. gada aprīlis

Pavasaris smaržo pēc jauna sākuma, cerībām, brīvības, uzvaras, 
prieka, svaiguma, tīrības, smaidiem. Visi ieelpo gaisu un sāk smaidīt, 
visi priecājas par senā drauga atnākšanu.

Pavasaris skan. Var dzirdēt vēju, kas sasveicinās ar vēl kailajiem 
koku zariem, putnus, kuri jau atlidojuši, bērnus, kuri vairs negrib sēdēt 
skolas solā. Vajag tikai ieklausīties un mācēt sadzirdēt.

Mazo kukainīšu stāstiņi
Sociālo zinību stundās Ērgļu vidusskolas 5. un 6. klašu 

skolēni iedomājās, kā jutās kukainīši brīdī, kad pavasarī 
dedzina pērnā gada zāli. Cilvēki, zāli dedzinot, cenšas 
noslēpt savu slinkumu, bet mazajiem kukainīšiem tā ir cīņa 
par izdzīvošanu, par to, kā izglābties no dedzinošās svelmes 
un paspēt aizbēgt.

 Kādā pavasara rītā maza skudriņa izskrēja no skudru pūžņa 
siltajā saulītē. Bet skudru mājiņai tuvojās uguns liesmas, karstas, 
dedzinošas. Skudriņa sauca citas skudriņas, bet viņas, mazas 
būdamas, jau neko nevarēja glābt. Labi, ka pēkšņi parādījās liela, 
sarkana mašīna, kura atveda ūdeni, liesmas nodzēsa, skudriņas 
izglāba.

Linda Jansone, 6. kl.

Es, putns, skraidīju pa garo, zaļo zāli, jo nepratu lidot. Man bija 

daudz draugu: skudras, taureņi, gliemeži, spāres, sienāži, protams, 
arī citi putni.

Kādu dienu sajutu dīvainu smaku un ieraudzīju tādu kā pelēcīgi 
melnu miglu, kas cēlās debesīs. Skrēju tuvāk un ieraudzīju uguns 
spožās liesmas. Mani draugi, zāles iemītnieki, bija izmisuši, viņi 
dega. Lai gan nepratu lidot, sāku vicināt spārnus un -tavu brīnumu 
- tiešām pacēlos gaisā. Nu saucu: „Sēdieties man uz muguras, es 
aizvedīšu jūs uz drošāku vietu!” Kad kopā ar draugiem pacēlos 
gaisā, redzēju, ka jau deg visa pļava. Redzēju arī cilvēku, kas stāvēja 
kā milzis, un teicu viņam: „Šīs bija manas un manu draugu mājas. 
Vai tev patiktu, ja kāds nodedzinātu tavu māju?”

  
Rinalds Žuks, 5. kl.

 Kādā pavasara dienā es, taurenītis, uzlaidos uz puķītes, lai 
atpūstos. Tad arī ieraudzīju cilvēku, kurš iemeta pļavā degošu 

Ja acis atver plašāk, tad var redzēt, kā pavasaris nāk. Pamostas visi, 
kas gulējuši ziemas miegu. Daba sveicina savu modinātāju. Pie mājas 
baltas galvas izbāž sniegpulkstenīši, mežā var atrast vizbulītes. Koki 
sacenšas, kurš pirmais visiem parādīs savas lapiņas. Saulīte tev 
uzsmaida, kaimiņu tantes sēd uz soliņiem un pļāpā. Cilvēki vairāk 
smaida.

Pavasaris ienes prieku mūsu acīs un sirdīs. Beidzot esam pamodušies 
pēc pelēkās, tumšās un drūmās ziemas. Pavasaris ir atnācis!

Rūta  Baranovska

***
 Ir marta beigas, sniega vairs nav, sniegs ir nokusis, lielie aukstumi 

beigušies. Var ieraudzīt sen neredzēto silto sauli, zāli un koku pumpurus, 
kuri vēl nav kārtīgi pamodušies. Vairs nav jānēsā biezās ziemas jakas, 
bet gan kaut kas plānāks jāvelk mugurā, jo pavasaris nāk.

Ir pienākusi kļavu un bērzu sulu sezona. Beidzot mostas daba un 
gatavojas karstajai vasarai. Gaisā ir sajūtama brīvības garša, kokos 
putni dzied savas mīļākās melodijas.

 Taustot kokus, ir sajūtama to raupjā miza, kura alkst pēc saules staru 
pieskārieniem. Bērzu sulu sen nenobaudītā garša liecina, ka pavasaris 
tomēr nāk un garām tas nepaies.

Sintija  Fišmeistere
***

 Saulainais pavasaris katru gadu manī raisa jaukas sajūtas. Siltā 
saulīte vienmēr patīkami silda manus vecos kaulus un bālo ādu. Bērzu 
sula kā spēka dzēriens liek manām garšas kārpiņām justies apmierinātām. 
Vispatīkamāk parasti ir noplūkt sniegpulkstenītes, narcises un tulpes, 
jo, pasmaržojot šos ziedus, aromāts rada jaukas atmiņas par 
iepriekšējiem pavasariem. Arī svaigais gaiss, kas virmo visapkārt, dod 
man stimulu katru dienu doties ārā. Atpūšoties ārpus mājas, interesanti 
sadzirdēt gājputnu saucienus un minēt, kas tie ir par putniem, kuri jau 
atgriezušies mājās. Šīs spilgtās pavasara krāsas dažreiz liek manām 
acīm apžilbt, bet tas nekas, jo, ja nēsātu saulesbrilles, es nespētu saskatīt 
to skaisto mirkli, kad daba atmostas no ziemas miega. Droši varu 
apgalvot, ka manī pašlaik ir ienācis pavasaris, jo kā gan šīs jaukās 
dabas pārmaiņas var nepārņemt manas emocijas un domas?

P.S. Arī taureņi un vardes jau ir atmodušies,  tā ka ļaujiet pavasarim 
ienākt arī jūsos!                   

Līva  Āboliņa-Ābola
***

Izejot ārā, es sajūtu, ka pavasaris nāk. Manā uztverē pirmā lieta, kas 
par to liecina, ir siltā pavasara saulīte. Tad es saprotu, ka biezo ziemas 
mēteli varu likt skapī. Tas ir arī gaiss, ko mēs katra ieelpojam pavasarī, 
manuprāt, tas ir daudz svaigāks un dzestrāks. Skatoties apkārt, es redzu, 
kā zied sniegpulkstenīši, kā apkārt pazūd sniegs, un es redzu, ka daba 
sāk pamosties no ziemas. Ejot mājās no skolas, dzirdu putnu dziedāšanu, 
kas mani iepriecina. Dzirdot pavasarīgo čivināšanu, es jau sāku 
nepacietīgi gaidīt vasaru. Ja mana dzirde un redze māna par pavasara 
atnākšanu, tad pārliecināties par to es varu, ja tek bērzu sula. Tad varētu 
teikt, ka pavasaris atnācis.

Marta Vaska

***
 Ir jau iestājies pavasaris. Ārā sniegu gandrīz vairs nemana, un es 

dodos nelielā pastaigā. Izeju un jūtu zāli zem kājām. Dažviet pat 
dzirdamas čaukstošās, pērnās lapas, kuras vēl rudenī palikušas 
nesavāktas. Tālumā redzu kokus. Jūtu to smaržu. Pieeju tiem klāt. 
Pieskaros. Pavasaris kā zibens strāva izšaujas caur manu ķermeni. 
Dzirdu arī putnu balsis. Tie ar savām maigajām dziesmām sveic 
pavasari un mani tajā. Ārā viss mostas. To salīdzina ar celšanos uz 
skolu no rītiem. Pirmais ir atvērt acis. Otrais solis ir piespiest sevi 
izkāpt no gultas. Daba acis jau ir atvērusi, tagad tai atlicis vien atraisīt 
savus pumpurus un pēc ziemas miega pamosties līdz galam. Arī sulas 
jau sākušas tecēt. Pēc pastaigas ar tām remdēju slāpes un jūtu, ka 
pavasaris ir ienācis manī.

Arita  Braķe

cigareti. Tā uzreiz aizsvilināja garo zāli, un viss sāka degt. Es cēlos, 
lidoju, bet uguns liesmas izplatījās nežēlīgi ātri. Lidoju tik veikli, 
cik mani spārni nes, saucu palīgā, bet taureņu valodu jau citi 
nesaprot. Uguns liesma aizķēra vienu manu spārnu. Redzēju, ka 
brauc ugunsdzēsēji, tātad tur ir ceļš. Uzlidoju uz ceļa, spārns 
sūrstēja, tomēr nokļuvu kokā un gaidīju, kamēr uguni nodzēsa. Biju 
tik laimīgs, ka izdevās izglābties.

Mareks Dinga, 5.kl.

Jaukā, saulainā dienā maza vardīte izleca no dīķa, lai pasauļotos. 
Priecīgi lēkādama, viņa devās prom no dīķa uz pļavu. Bet pļavā 
kāds cilvēks bija pielicis degošu sērkociņu sausajai zālei. Visu 
apkārtni ātri vien apņēma nežēlīgi lielas liesmas. Vardīte steidzās 
atpakaļ uz dīķi. Lai gan liesmas bija lielas, viņa paspēja, ieleca 
ūdenī un izglābās. 

Armands Maslovskis, 6. kl.

Annija Guseva 9.kl.

Beāte Rūnika 9.k.

Dārta Dalbiņa 9.kl

Kalvis Kaļva  9.kl

Lāsma Hermane 9.kl.
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Sausnējas pamatskolas zīmējumi - 
„Kā tu izjūti pavasari?”

Pavasara  puzles  
trūkstošais  
gabaliņš

Likās, ka bargā ziema jau ir aiz muguras. Šķita, 
ka pavasaris ar vienu kāju jau pārspēris pāri mājas 
slieksnim. Bet kaut kā pietrūka. Pietrūka kāda 
gabaliņa no pavasara puzles.

Kā trūka? Bija gan spoža saule, gan gājputni 
lidoja mājup, gan asni spraucās no zemes laukā. 
Likās nedaudz, jo kaut kā pietrūka. Bet kā?

Trīs sīkas lāsītes noleca zemē no lāstekas, visas 
tik smaidīgas kā pati saulīte. Kaut gan pavasaris 
bija saulains un silts, tomēr tām bija auksti un 
drēgni. Arī tās izjuta pazudušā pavasara puzles 
gabaliņu.

Lāsītes paskatījās uz cilvēku sejām. Tās bija 
drūmas un vienaldzīgas. Cilvēki lēni, kā noguruši, 
devās savās gaitās, skatienu nolaiduši uz zemes, 
prieks bija tas, kā pietrūka.

Saule cilvēkus viegli apžilbināja, un vējš pūta 
viņiem sejās vēsu meža smaržu. Cilvēki atvēra 
acis, un tie sajuta vieglu pavasara dvesmu. To 
sejās rotājās gaišs smaids.

Tagad pavasara puzlei ir visi gabaliņi, un cilvēki 
ir priecīgi. Trīs lāsītes noraugās uz to visu ar 
smaidu...

                                                      
Ieva Radzvilaviča, Ērgļu vidusskolas 5. kl.

Redaktore: Lāsma Hermane 9. kl. 

Piedalies  LTV  šovā  
„Lielā  lasīšana”!

  LTV 1 šova „Lielā lasīšana” mērķis ir noskaidrot Latvijas 
iedzīvotāju mīļāko daiļliteratūras grāmatu. Raidījumu organizē 
LTV Kultūras raidījumu redakcija. Tas veidots, balstoties uz britu 
TV kompānijas „BBC” oriģinālo šovu „Big Read”.

 Šovs notiek no 2014. gada 19. janvāra līdz 16. novembrim. Līdz 
16. februārim lasītāji varēja pieteikt piecas savas mīļākās grāmatas. 
Apkopojot iesniegto grāmatu sarakstu, no visbiežāk nosauktajām 
tika izveidots grāmatu TOP 100. Sarakstā grāmatas sakārtotas 
alfabētiskā secībā pēc nosaukuma. Līdz 27. aprīlim jānobalso par 
trīs mīļākajām grāmatām. Pēc šī balsojuma rezultātiem tiks izveidots 
grāmatu TOP 21, ko atklās 7. septembrī. No 7. līdz 14. novembrim 
būs jābalso par vienu grāmatu, un noteiks grāmatu TOP 5. 16. 
novembrī TV skatītāji tiks iepazīstināti ar TOP 5 grāmatām, un 
notiks telefona balsojums, lai noskaidrotu mīļāko grāmatu Latvijā. 

Ērgļu vidusskolas 5. – 12. klašu skolēni iepazinās ar TOP 100 
grāmatām un izvēlējās trīs mīļākās grāmatas. Iepazīstinām ar katras 
klases skolēnu trīs visbiežāk minētajām grāmatām.

5. klase
1. Dž. Kinnijs „Grega dienasgrāmata”(13)
2. S. Kolinsa „Bada spēles” (9)
3. Dž. K. Roulinga „Harijs  Poters un nāves dāvesti”(5)
6. klase
1. S. Meiere. „Krēsla” (10)
2. Dž. Kinnijs „Grega dienasgrāmata”(8)
3. S. Kolinsa „Bada spēles” (7)
7. klase
1. S. Meiere. „Krēsla” (6)
2. 2. S. Kolinsa „Bada spēles” (5)
3. 2. Dž. Kinnijs „Grega dienasgrāmata”(4)
3. A. Lindgrēne „Ronja – laupītāja meita”(4)
8. klase
1. S. Kolinsa „Bada spēles” (9)
2. A. A. Milns „Vinnijs Pūks un viņa draugi”(7)
3. S. Meiere. „Krēsla” (5)
9. klase
1. A. Pumpurs „Lāčplēsis” (7)
2. S. Kolinsa „Bada spēles” (6)
3. A. A. Milns „Vinnijs Pūks un viņa draugi”(5)
10. klase
1. S. Kolinsa „Bada spēles” (11)
2. S. Meiere. „Krēsla” (8)
3. Dž. K. Roulinga „Harijs Poters un nāves dāvesti”(5)
11. klase
1. S. Kolinsa „Bada spēles” (6)
2. S. Meiere. „Krēsla” (5)
3. S. Lārsons „Meitene ar pūķa tetovējumu”(5)
12. klase
1. S. Kolinsa „Bada spēles” (5)
2. Dž. K. Roulinga „Harijs Poters un nāves dāvesti”(4)
3. S. Lārsons „Meitene ar pūķa tetovējumu”(3)
 
Mūsu skolā visvairāk balsu ieguva S. Kolinsas romāns „Bada 

spēles” (58), otrais populārākais ir S. Meieres romāns „Krēsla” 
(34), bet trešais - Dž. K. Roulingas „Harijs Poters un nāves 
dāvesti”(14). To skolēnu, kuri vēlējās piedalīties balvu izlozē, 
anketas tika nosūtītas uz Latvijas televīziju. Gaidīsim, kuras 
grāmatas būs iekļuvušas grāmatu TOP 21, kā arī sekosim tālākajam 
balsojumam.

Mārīte Breikša

Zīļuka jaunie piedzīvojumi
Veltījums Margaritai Stārastei

Kad pēdējoreiz satikām Zīļuku, viņš bija atgriezies no kārtējā piedzīvojuma. 
Tas bija ļoti garš, un galu galā Zīļuks bija noguris.

Taču viņš pat iesnausties nepaspēja, kad pa durvīm iebrāzās tauriņš 
Baltspārnītis. 

„Palīgā, palīgā!” Baltspārnītis sauca. „Krāsu nav! Krāsu nav!”
Zīļuks nesaprata, kas notiek.
„Baltspārnīt, kas atgadījies?” viņš vaicāja. „Kas par krāsām?”
Baltspārnītis pielidoja pie Zīļuka un ņēmās klāstīt:
„Nav nemaz vairs krāsu! Ne mežā, ne pļavā, ne pie debess jumta. Nav zilās, nav 

zaļās, nav puķu krāsu, nekā!”
Zīļuks aši izsteidzās no mājiņas. Tik tiešām – visapkārt pelēki meži, un debesis 

virs galvas tik tumšas! Un visi  dzīvnieciņi, taurenīši, vabolītes  arī galīgi blāvi. 
Un Zīļuks! Zīļuks pats pelēks bez gala, tāpat kā Zīļuka mājiņa.

„Te kaut kas ir jādara! Nevar tik pelēki dzīvot!” Zīļuks visus  mudināja. „Iesim 
krāsas meklēt!”

Visi piekrita un devās Zīļukam līdzi ceļā.
Viņi gāja, gāja, līdz nonāca pie lielās bekas. Tur bija bars ar kukainīšiem un arī 

pelīte, kura izskatījās varen norūpējusies.
„Kā tad tā? Kā tad tā? Kur krāsas?” viņa bēdīgi sauca.
Bet beka tikai ņurdēja.
„Nāciet, draugi, es kaut ko atradu!” tikām sauca Zīļuks. Un tik tiešām – bekai 

stumbrā bija durtiņas. Krāsainas durtiņas!
 Kad Zīļuks vēra tās vaļā, notika brīnums. Pa durvīm šaltīm plūda ārā visas 

krāsas un padarīja pasauli atkal krāsainu. Nu visi dejoja ap beku un priecājās par 
pasauli visapkārt.

 Marta  Simona  Štila, Ērgļu vidusskolas 5. kl.

Skolēnu  teikas  par  
kukaiņiem

  Ērgļu vidusskolas 2. klases skolēni Māras dienā 
sacerēja teikas par kukaiņiem. Lūk, dažas no tām!

Kāpēc bitēm ir dzeloņi
Agrāk bitēm dzeloņi neesot bijuši. Kādu dienu viņas ieraudzījušas 

adatu un to paņēmušas sev. No tā laika bites var aizsargāties. 
                                                            Ieva Milne

Teika par mārīti
Reiz dzejnieks rakstījis dzejoli. Viņš rakstīja, rakstīja, līdz viņam 

paslīdēja roka un nokrita zemē tintes pildspalva. Tieši tajā brīdī 
garām gāja mazā mārīte. Trīs punktiņi uzkrita uz mazās mārītes labā 
spārna. Dzejnieks atvainojās kukainītim: „Piedod, mazā mārīte,” 
viņš teica, „es tiešām biju neuzmanīgs!”

 Dzejnieks pacēla savu tintes pildspalvu un turpināja rakstīt 
iesākto dzejoli. Pēkšņi pār viņa galvu aizspurdza maza zīlīte. 
Dzejnieks satrūkās, un viņam atkal no rokas izkrita tintes pildspalva, 
un daži tintes pilieni trāpīja uz mazās mārītes kreisā spārna. Kopš tā 
laika mārītēm uz spārniem ir punktiņi.

Lūcija Čable 

Kādēļ sienāzim tāda dziesma
Senos laikos sienāzis draudzējies ar vardi. Viņai ļoti patikusi 

mūzika. Abi draugi katru dienu klausījušies radio. Kādu dienu 
sienāzis netīšām uzlēcis uz radio, un tas salūzis. Varde dusmojusies. 
No tā laika sienāzis spēlē dziesmas vardei. 

Rihards Balodis -Bertmanis kopā ar māmiņu Ingu

Kāpēc mārītēm ir punktiņi
Reiz dzīvoja mākslinieks. Viņš katru dienu satika mārīti, jo bija 

draugi. Vienreiz mākslinieks bija saslimis. Viņš teica mārītei, lai 
viņa glezno viņa vietā. Mārīte krāsoja, krāsoja, kamēr viņai uztecēja 
sarkanā krāsa, pēc tam melnā. Kad mākslinieks izveseļojās, viņš 
ļoti priecājās par skaisto mārīti.

Jurģis Zommers 

Sociālās zinības Sausnējas pamatskolas 4./5. klašu  skolēniem  māca  skolotāja  Sarme  Kantāne 
un nereti bērniem tiek uzdoti radoši uzdevumi. Radoši izpausties var, sacerot dzeju, rakstot stāstus 
un attēlojot savas izjūtas zīmējumos. Skolēnu darbi ir atbilde uz skolotājas jautājumu: „Kā tu 
izjūti pavasari?”

Ivo  Suncelis, 4.kl.

Toms  Siliņš, 5.kl.

Ieviņa  Briņģe, 5.kl. Oksana  Jefimova, 4.kl.



3. aprīlī pirmsskolas 
izglītības iestādē 
„Pienenīte” notika 
pavasara cepuru balle. Par 
svētku cepurēm bija 
padomājuši gan bērni, gan 
iestādes darbinieki, kas 
pārējos priecēja visas 
dienas garumā. Pasākumu 
drosmīgi atklāja Sendijs 
Vīgubs ar dziesmu par 
cepuri. Pēc tam bērni tika 
iepazīstināti ar dažādām 
cepurēm un to 
pielietojumu. Katrs bērns 
varēja nodemonstrēt savu 
cepuri modes skatē. 
Pasākuma laikā visām 
grupiņām bija uzdevums  
izrotāt kopējo grupas 
cepuri, ar ko visi 
veiksmīgi tika galā. Cepures bija izrotātas krāšņas, pavasarīgas un ar izdomu. Kamēr bargā žūrija 
domāja, kam piešķirt diplomu par pavasarīgāko, oriģinālāko u.tml. cepuri, bērni piedalījās dažādās 
atrakcijās. Vispavasarīgākās cepures nomināciju ieguva Niks Židavs, kam bija koši zaļa hūtīte ar 
dažādiem pavasara akcentiem - taureņiem, putniņiem, bizmārītēm. Visoriģinālākā cepure bija 
Kristeram Ceplītim, viskošākā - Ketijai Tipainei, viskrāšņākā - Līnai Madsenai, vislielākā - Betijai 
Liepiņai, visskaistākā - Bernadetai Kaļiņinai - Dmitrijevai, visinteresantākā - Jorenam Vezetiu, 
visjocīgākā - Ričardam Bārbalam. Paldies vecākiem par interesantajām idejām un izdomu, 
pagatavojot cepurītes!

Evitas Lielupes teksts un foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. aprīlis�

pII  „pienenīte” ziņas
pavasara  cepuru  balle

Jauno vokālistu konkursā
„Ērgļu Cālis - 2014”

28. martā pirmsskolas izglītības iestādē 
“Pienenīte” norisinājās muzikāls un pavisam 
nopietns jauno vokālistu konkurss “Ērgļu Cālis 
- 2014”, kurā ieklausīties mazajos dziedātājos 
bija ieradies Āzītis. Šim konkursam dalībniekus 
Bernadetu Dmitrijevu - Kaļiņinu, Evelīnu 
Kļaviņu, Stellu Teteri, Kārli Dūdumu, Kati 
Jasmīnu Zommeri, Samantu Liepiņu, Sendiju 
Vīgubu, Nikolu Fiļipovu, Līnu Madsenu 
sagatavoja muzikālā audzinātāja Evita Šreibere, 
bet Elizabeti Nīgali bērnu vokālo ansambļu 
vadītāja Ieva Vilnīte. Katrs dalībnieks savā 
sniegumā atšķīrās ar savu raksturu un drošu 

dziedājumu. Žūrijas komisijā strādāja Ērgļu 
Mūzikas skolas skolotājs Pēteris Leiboms, 
kultūras darba speciāliste Sandra Avotiņa un 
bijusī bērnu mūzikas audzinātāja pirmsskolas 
izglītības iestādē Taiga Sirmā. Katrs dalībnieks 
saņēma pārsteiguma balviņas un mīļas bučas no 
grupiņas biedriem, kā arī citas balviņas no 
organizatoriem. Visi jaunie vokālisti laipni 
gaidīti Lieldienu pasākumā, kurā vēlreiz 
varēsim priecāties par jaunajām skaņajām 
balsīm.

Sandra Avotiņa, kultūras darba organizatore

par  siltumu  mājokļos
Beigusies kārtējā ziema un nobeigumam tuvojas 

arī apkures sezona. Šī ziema bija salīdzinoši silta, 
tomēr daļai māju iedzīvotāju samaksa par apkuri 
cēlās, nemainoties mūsu apkures cenām. Mājas 
paliek vecākas, diemžēl arī caurākas un arvien 
grūtāk un dārgāk ir tajās nodrošināt normālu siltuma 
režīmu.

Arī mēs esam nonākuši situācijā, kad apkures 
cenas nesedz siltuma ražošanas izmaksas, kuras 
galvenokārt sastāv no trim komponentiem - darba 
samaksa ar nodokļiem, kurināmais, elektroenerģija. 
Tās visas trīs sastāvdaļas, kurām ir tendence augt.

Pašreiz  iztrūkumu  daļēji sedz novada dome no 
nodokļu maksātāju naudas, kas  arī ir nekorekti pret 
to Ērgļu novada iedzīvotāju daļu, kuri siltumu sev 
nodrošina paši par faktiskajām cenām, kuriem 
kurināmais jāsagādā pašiem un, lai māja vai 
dzīvoklis būtu silts, tas regulāri arī pašam jākurina.

Lai segtu faktiskās apkures izmaksas, SIA  
„ŪDAS” iesniedza Ērgļu novada domei 
siltumenerģijas tarifus, kas segtu ražošanas 
izmaksas. Pēc izskatīšanas komisijā Ērgļu novada 
dome savā sēdē akceptēja siltumenerģijas izmaksas 
86,80 EUR/MWh.

Šis izcenojums stāsies spēkā ar 2014. gada rudeni. 
Tagad iedzīvotājiem ir laiks pārdomāt un izlemt to, 
vai viņu māja turpinās saņemt SIA „ŪDAS” ražoto 
siltumu, vai arī izvēlēties kādu citu siltumapgādes 
risinājumu. Kā arī pārbaudīt, kādus darbus veikt 
mājās, lai par siltumu būtu jāmaksā mazāk. Par 

Informatīvais seminārs mežu īpašniekiem 
par meža nozares aktualitātēm

Sadarbībā ar LLKC un MKPC Valsts Lauku tīkla 
pasākuma ietvaros  25. martā Ērgļu novadā tika 
organizēts  informatīvs seminārs. Sniegt aktuālāko 
informāciju bija aicināti vairāki lektori. Iesākot 
informatīvo semināru, Mairita Bondare paziņoja 
patīkamu ziņu. Meža nozares Gada balvas „Zelta 
čiekurs” nominācijā „Par ilgtspējīgu 
saimniekošanu” par vienu no laureātiem kļuva 
meža īpašniece no mūsu novada  - Velta 
Kurzemniece. Gada balvas ceremonija notiks 
aprīlī.

Dace Rācene - Centrālvidzemes  valsts meža 
vides aizsardzības speciāliste - informēja par meža 
apsaimniekošanas prasībām īpaši aizsargājamās 
teritorijās, par NATURA 2000, par mikroliegumiem, 
ko nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums un 
Meža likums, par aizsargjoslām gar ūdeņiem, ko 
nosaka Aizsargjoslu likums.  Dace Rācene uzsvēra, 
ka Ērgļu novada teritorijas plānojums ir ļoti labi 
izstrādāts, tajā atzīmētas visas aizsargājamās 
teritorijas un mikroliegumi. Sīkāku informāciju var 
iegūt pie Emmas Ceras.    
  Pirms meža īpašnieki piesakās uz atbalsta 
maksājumu, jāpārliecinās, kādi ir saimnieciskās 
darbības ierobežojumi un cik lielā platībā. Ir jābūt 
spēkā esošai meža inventarizācijai uz 2014. gada 1. 
aprīli. Jāzina, vai par šo platību jau nav saņemta 
kompensācija. Pieteikšanās termiņš uz atbalsta 
maksājumu - līdz 15. maijam.  

 Ja apsaimniekotajā teritorijā ir mikroliegums, tad 
iespējams vēl papildus saņemt 157 eiro par 1 ha 
atbalsta maksājumu. Dabas aizsardzības pārvaldē 
jāiesniedz iesniegums par mikrolieguma teritoriju. 
Meža īpašniekiem bija daudz jautājumu par 
saimniekošanu  Ogres ielejas dabas parkā.   Dace 
Rācene viņiem sniedza izsmeļošas atbildes.

Mairita Bondare, Meža konsultāciju 
pakalpojumu Madonas nodaļas vadītāja, informēja 
par ES atbalstu meža īpašniekiem jaunajā 
plānošanas periodā 2014.-2020. gadam. Meža 
īpašniekiem jāpieņem svarīgi lēmumi un jāsakārto 
savi īpašumi. Jāskatās, vai kādas nemeža zemes 
platības nav sākušas aizaugt, tad tās jāsteidz atbrīvot 
no apauguma. Šis gads ir pēdējais, kad var salīdzinoši 
viegli  nemeža zemes platības atbrīvot no apauguma, 
ja īpašnieks neplāno izvēlēties mežsaimniecību kā 

siltināšanas nozīmi jau rakstīju agrāk, minot Ērgļu 
Profesionālās vidusskolas kopmītņu piemēru. 
Protams, tādus līdzekļus un darbu apjomu privātmājā 
nevarēs atļauties ieguldīt, bet bieži vien arī ar 
mazākiem  līdzekļiem  var panākt apmierinošu  
risinājumu.

Nevēlos būt pareizākais un norādīt, kas jums 
jādara (tas vienmēr ir vispatīkamākais un vieglākais). 
Jūs esat saimnieki savā mājā un jūs vislabāk zināt 
savas mājas problēmas, tehnisko stāvokli un 
trūkumus.

Atgādināšu tikai, ka SIA „ŪDAS” piederība 
siltumapgādē beidzas ar siltumskaitītāju. Tas, kas 
aiz siltumskaitītāja uz mājas pusi, ir mājas pārziņā. 
Tikai jūsu pārziņā ir siltuma vienmērīga sadale 
mājas iekšienē. Ja mājā nesilda kāds radiators vai 
siltuma nav atsevišķā stāvvadā, problēma ir jāatrod 
un jānovērš.

Mans ieteikums siltuma regulēšanai mājās būtu 
- izvēlēties rūpnieciski ražotos tipveida 
siltummezglus, kas nodrošina kvalitatīvu un 
vienkāršu siltuma sadali. Bet tas, kādu risinājumu 
izvēlēsieties, ir jūsu ziņā.

 Nāk pavasaris un vasara, kuru sola karstu, bet tā 
paies ļoti ātri. Un atkal, gluži nemanot, būs klāt 
rudens ar jaunu apkures sezonu. Centīsimies 
pastrādāt pie savu mājokļu   kaut  elementāras  
siltināšanas, lai apkures izmaksas būtu mazāk 
sāpīgas.

Dainis Daugulis,
Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” valdes loceklis

turpmāko  savas zemes  apsaimniekošanas veidu.  
No 2015. gada 1. janvāra stājas spēkā Meža likuma 
3. panta 2. daļa. Lai novāktu apaugumu, zemes 
īpašniekam būs jāveic meža  inventarizācija, 
jāreģistrē mežs Meža valsts reģistrā, jāizmaina 
zemes lietošanas veids, no VMD jāsaņem 
apliecinājums atmežošanas cirtei, valstij samaksājot 
atmežošanas kompensāciju, un atpakaļ jāmaina 
zemes lietojuma veids. Ja īpašnieks vēlas audzēt 
mežu, viņam jāmaina zemes lietošanas veids. 
Iepriekš jāveic saskaņojums ar vietējo pašvaldību. 
Meliorētajās platībās prasības ir noteiktas 
Meliorācijas likumā. Jaunajā Lauku atbalsta 
programmas plānošanas periodā ir paredzēta 
jaunaudžu kopšanas aktivitāte. Stādāmo materiālu  
mežu atjaunošanai  atļauts iegādāties no Valsts meža 
dienestā reģistrētām kokaudzētavām. Jāatjauno un 
jāuztur kārtībā robežas - meža stigas un robežzīmes. 
Meža īpašniekiem ir uzsākti arodapmācību kursi 
“Mežaudžu kopšanas pamati “, ko organizē “Meža 
konsultāciju un pakalpojumu centra” darbinieki. Var 
apgūt darba drošību meža darbos ar krūmgriezi un 
motorzāģi, instrumentu apkopi. Kursus beidzot, 
iegūst apliecību un sertifikātu, kas apliecina 
zināšanas par mežaudžu kopšanas darbiem. Kursi 
ilgst 5 dienas,  maksas pakalpojums - 60 eiro. Veicot 
meža darbus ar instrumentiem bez apliecības, var 
uzlikt sodu līdz  250 eiro.   

 Armands Cirsis informēja par jauno Medību 
likumu - ar skatu nākotnē. Jaunais Medību likums 
stājās spēkā ar 01.01. 2014. gadu. Lektors informēja 
arī par cūku slimībām. Tika nošautas 1500 cūkas un 
pārbaudītas uz Āfrikas cūku mēri - visas veselas. 

 Lai mazinātu dzīvnieku radītos postījumus, 
pašam īpašniekam savs īpašums ir jāuztur kārtībā, 
nevajag atstāt nopļauto zāli vālos, tā ir jānovāc. Ir 
dažādi dzīvniekus atbaidoši līdzekļi, kurus var 
pielietot. Jāsadarbojas ar vietējo medību kolektīvu 
un jānoslēdz līgums. Postu nodara klaiņojoši suņi. 
Saimniekam par suņa nepieskatīšanu draud sods. 
Armands Cirsis semināra dalībniekus iepazīstināja 
ar dažādiem atļautajiem  zvēru  ķeramajiem 
slazdiem. Informatīvo semināru dalībnieki novērtēja 
pozitīvi.

Diāna  Suščenko, Lauku attīstības konsultante

Sausnējā tika darinātas jaunas mājas 
mūsu mazajiem draugiem - putniem
Šogad pavasaris 

atnācis ļoti agri ne 
vien ar siltu un 
saulainu laiku, 
s v a i g ā m , 
spirdzinošām bērzu 
sulām, bet arī ar 
skanīgām un 
skaistām putnu 
dziesmām.

Nevienam tas 
nav noslēpums, ka 
klāt ir tas laiks, 
kad daba modusies 
un ierodas putni no 
siltajām zemēm. 
Un, ja jau mēs 
vēlamies ik dienu 
priecāties par 
putnu dziesmām 
savā pagalmā vai 
tuvējā parkā, tad ir 
jāgatavo mūsu 
mazajiem dziedoņiem mājoklis - putnu būris.

Tā nu šogad nolēmām, ka iesāksim vienu 
jaunu tradīciju un visi kopā gatavosim putnu 
būrīšus.

Tāds nu ir noteikums, ka, gatavojot būrus, 
kokmateriāliem - dēļiem - jābūt sausiem, jo 
mitri dēļi var izžūt un veidot būrīšos spraugas. 
Tādēļ lūdzām no Sausnējas iedzīvotājiem 
palīdzību, lai tiktu pie materiāla. Atsaucība bija 
liela, tādēļ saku ļoti lielu PALDIES mūsu 
sponsoriem: Aivaram Ķirsonam, Arnoldam 
Vestfālam, Andrim Dombrovskim, Valentīnam 
Mačukam, Kārlim Grīnbergam un Mārim 
Jansonam, kuri sauso dēļu materiālu mums 
piegādāja paši.

Tad nu 5. aprīļa rītā visi interesenti bija 
aicināti uz meistara Aivara Zariņa darbnīcu, 
kur, klausoties viņa stāstījumā un vērojot, kādā 
secībā liekot dēlīti pie dēlīša, tad arī tika 
gatavoti strazdu būrīši. Cītīgi vērojot, prasot arī 
padomu meistaram, strazdu mājokļi ātri vien 
tapa gatavi.

Tika uzdoti arī jautājumi, cik platam un 
garam jābūt būrītim, cik lielai jābūt skrejai, lai 
putni tiktu būrītī, kādēļ dēļi nedrīkst būt ēvelēti, 
cik augstu kokā jāliek būrītis, cik garas naglas 

vajadzīgas, kādēļ būrīti nebūtu ieteicams ar 
naglām pienaglot pie koka? Un vēl daudz citu 
jautājumu, uz kuriem tika rastas atbildes šajā 
sestdienā. Tādēļ vislielākais paldies meistaram 
Aivaram, kas uz visiem šiem jautājumiem 
atbildēja. Un, ja arī kāds no jums šoreiz kādu 
iemeslu dēļ neatnāca uz kopējo darbošanos, 
laipni aicināti būsit nākamajā gadā. Tad arī 
atradīsiet atbildes uz visiem jautājumiem un 
noteikti arī paši ar saviem spēkiem izgatavosiet 
mājokli savam pagalma strazdam. Varbūt būs 
vēlme gatavot māju kādam citam putniņam, tad 
to darīsim nākamajā  gadā.

Šogad pašu spēkiem izgatavojām 10 strazdu 
būrīšus, plus vēl 4, kurus no pāri palikušā 
materiāla izgatavoja pats meistars Aivars. Tā 
nu Sausnējā 14 strazdu ģimenes varēs priecāties 
par jaunu mājokli.

Mīļš paldies visiem tiem bērniem, viņu 
vecākiem un vecvecākiem, kuri bija atnākuši uz 
šo kopīgo darbošanos. Uz tikšanos nākamajā 
pavasarī!

Inese Leiboma, Sausnējas pagasta kultūras 
darba organizatore
Valijas Leles foto

Konkurss „Jautrā pastaliņa”
15. martā Ērgļu saieta namā notika jaunrades 

deju konkurss „Jautrā pastaliņa - 2014” un  
Madonas  apriņķa deju kolektīvu skate.

Šogad konkursa - koncerta tēma bija  „Putni”. 
„Būt kopā ar putniem, celt dvēseli spārnos, dejot 
pavasarī ar dzērvēm un bezdelīgām, pārvarēt zemes 
pievilkšanās spēku un pacelties debesīs… Tas ir 
katra cilvēka sapnis,” vakara vadītāja Sandra Avotiņa 
uzrunāja dejotāju kolektīvus: „Auda” no Rīgas (vad. 
Nadīna Neimane Gardoviča), „Labākie gadi” no 
Sarkaņiem  (vad. Daiga Maderniece) , „Zīļuki” no 
Dzelzavas (vad. Jānis Šķēle), „Dandzis” no Ķeipenes 
(vad. Aiga Jermaka), Bērzaunes pag. vidējās 
paaudzes deju kolektīvs (vad. Judīte Ezerkalne), 
Meirānu vidējās paaudzes deju kolektīvs (vad. 
Zigfrīds Gora). Pasākumu kuplināja arī pašu 
ērglēniešu kolektīvi: „Pastalnieki”  (vad. Mārīte 
Taškāne),  „Erla” (vad. Antra Grinberga), un „Rūdis” 
(vad. Antra Grinberga).

 Kolektīvu sniegumu vērtēja stingra un zinoša 
žūrija: Maija Rijniece  (Madonas apriņķa deju 
kolektīvu virsvadītāja), Aiga Jermaka un Inita Picka. 

Vērtējumam tika sniegtas trīs jaunrades dejas - „Vijā 
lecu, vijā deju” ( I. Filipsones hor.) „Audas” 
izpildījumā, „Kā bij jaunam nedancot” (Jāņa Šķēles 
hor. ) dejoja „Zīļuki” un „Tumšā naktī” ( D. 
Madernieces hor., mūz. no izrādes „Bitīt rožu 
dārziņā”) savas prasmes rādīja „Labākie gadi”. 

Apbalvošanas ceremonijā tapa zināms žūrijas 
viedoklis. Pirmo vietu un kausu „Jautrā pastaliņa - 
2014” ieguva deju kolektīvs „Auda” ar Indras 
Filipsones veidoto deju. Žūrija vērtēja un analizēja 
arī tos deju kolektīvus, kuri bija pieteikušies skatei. 
Slava un kritika lai paliek pašu kolektīvu ziņā, to 
izpaust nav mūsu uzdevums. Varam pateikt, ka 
Ērgļu kolektīvi saņēma augstākās pakāpes 
diplomus.

  Atpūtas vakarā par danču mūziku gādāja Pēteris 
Leiboms, ciemiņus priecēja vietējais  sporta  deju 
kolektīvs „Vizbulīte” (vad. S. Avotiņa).

 Uz tikšanos nākamgad vidējās paaudzes deju 
kolektīvu konkursā - martā, kas jau notiks 
astoņpadsmito reizi!

Terēza Kaimiņa, Ērgļu saieta nama režisore
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Ērgļu  vidējās  paaudzes  deju  kolektīvam  „Erla ” - 20

29. marta vakarā Ērgļu saieta namā ar apjomīgu koncertu 
savu 20 gadu darbības jubileju svinēja vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „ERLA”.

Ērgļu novads vienmēr bijis un ir bagāts ar radošiem, talantīgiem, 
atraktīviem, dzīvesprieka pilniem cilvēkiem, kuri savus no darba 
brīvos brīžus pavada, dziedot, dejojot, spēlējot teātri, kā arī iesaistās 
citās sabiedriskās aktivitātēs. Lai īstenotu savas ieceres un izpaustu 
sevi radošā darbībā, nepieciešams nākt kopā, rast mājvietu 
mēģinājumiem, kā arī vajadzīgs dzinējspēks - kolektīva vadītājs. 
Par mājvietu radošajiem ērglēniešiem šaubu un bažu nav - novada 
saieta nama durvis atvērtas dažādām iniciatīvām un projektiem. Arī 
kolektīvu vadītāji Ērgļos - cienīti, enerģiski un talantīgi cilvēki.

Tālajā 1994. gadā ērglēnieši, kuru vecums sniedzās „nedaudz” 
pāri par pusaudža gadiem, ļoti darbīgās un atraktīvās vadītājas 
Antras Grinbergas vadībā izveidoja vidējās  paaudzes  deju  
kolektīvu „Erla”. 

Kolektīvs allaž darbojies ļoti aizrautīgi un enerģiski - piedalījies 
pagasta (tagad novada) organizētajos pasākumos, dažāda līmeņa 
deju svētkos, konkursos, ārzemju braucienos. Īpaši interesanta 
pieredze kolektīvam bijusi piedalīšanās astoņos Eiropiādes  deju  
festivālos Spānijā, Dānijā, Šveicē, Itālijā (2 reizes), Lietuvā, 
Igaunijā, Vācijā. Labprāt esam braukuši ciemos pie tuvākiem un 
tālākiem draugiem gan Latvijā, gan Igaunijā. Un vienmēr mīļi 

„Madonas rajona tilti
jeb Katram savs tiltiņš” 

Jumurdā

Līdz 30. aprīlim Jumurdas pagasta Saieta ēkā apskatāma 
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ceļojošā izstāde. 
Izstādes māksliniece Vita Mālniece un krāsu foto un idejas 
autore Laimdota  Ivanova  apkopojušas senas un jaunāku laiku 
fotogrāfijas, kurās redzami esoši un vairs dabā neatrodami tilti, 
tiltiņi un laipas. Īpaša vieta atvēlēta arī Latvijas Ceļu muzeja, 
ASV dzīvojošā novadnieka, slavenā tiltu inženiera Arvīda 
Upesleja - Granta un Madonas rajona sadraudzības tiltiem. 

Pateicoties Ērgļu pagasta iedzīvotāju aktivitātei, izstādē 
redzamas arī Ērgļu tiltu un tiltiņu fotogrāfijas, ir atrodama arī 
viena fotogrāfija ar tiltu Jumurdas pagastā un arī fotogrāfijas ar 
tiltiņiem Sausnējas pagastā... Bet kas dzīvo zem tiltiem? Atnāc, 
apskaties izstādi un uzzināsi! Izstāde apskatāma katru darbdienu 
no 8.00 līdz 17.00, pusdienlaiks no 12.00  līdz 13.00.

Teksts un foto: Inita Lapsa, 
kultūras pasākumu organizatore Jumurdas pagastā

“dindari, dandari - kori sadzied Ērgļos”

5. aprīlī Ērgļu saieta namā 
notika tautas daiļamata 
prasmju un dziesmu piepildīts 
pasākums - „Dindari, dandari 
- kori sadzied Ērgļos”. Jau no 
plkst. 11.00 un visas dienas 
garumā  kultūras centra projekta 
„Satiec savu meistaru!” atvērtā 
aušanas darbnīcā darbojās TLMS 
„Ērgļi” audējas ( vad. Sandra 
Lauberte). Par apmeklētāju 
trūkumu šoreiz sūdzēties 
nevarēja. Liels skaits darboties 
gribētāji bija tieši bērni. Arī uz 
pasākumu atbraukušie koristi 
varēja izmēģināt savas prasmes. 
Plkst. 17.00 - izstādes „Ērgļu 
kora dziedāšanai 140” atvēršanu 
ieskandināja kopkoris ar dziesmu 
„Kur tu skriesi vanadziņi?”.

„Cik dziesmām liels un varens spēks, to savā laikā apdziedājuši 
visslavenākie dzejnieki. Cik lielā mērā mūsu senči sapratuši šo 
vareno dziesmu spēku, par to liecina tas lielais dziesmu melodiju 
skaits, kas gadu simteņos ir dziedāts un spēlēts visos Latvijas stūros 
un malās,” vakara vadītāja Sandra Avotiņa sāka izstādes atklāšanu 
ar Jurjānu Andreja vārdiem. „Arī Ērgļi ir tā vieta, kur visos laikos 
cieņā bijusi dziesma,” ar izstādi turpināja iepazīstināt „Meņģeļu” 
muzeja vadītāja un izstādes veidotāja Ieva Vilnīte. Jauktais koris 
„Ērgļi” - ar senām tradīcijām bagāts kolektīvs, kura darbības 
pirmsākumi meklējami jau pirmajos Dziesmu svētkos 1873. gadā. 
Lielākā  vai  mazākā sastāvā tas turpina skandēt dziesmu līdz pat 

gaidīti dejotāji ir Ērgļos, īpaši martā - tradicionālajā konkursā 
„Ērgļu pastaliņa”.

Marts - kolektīva dzimšanas diena, šogad - divdesmitā. Lai 
atskatītos uz paveikto, lai ar savu sniegumu iepriecinātu novada 
ļaudis un viesus, „Erla” un kolektīva vadītāja  Antra  Grinberga  
2014. gada 29. marta vakarā rīkoja jubilejas koncertu.

Saieta nama zālē valdīja īsteni  blaumanisks  gars, par kuru 
parūpējās nepārspējamās vakara vadītājas - novadnieka Rūdolfa 
Blaumaņa lugu varones Trīne (Sandra Avotiņa) un Lavīze (Maiga 
Picka).

Ar aplausiem tika sveikti jubilāri pēc dejas „Skaista, skaista tēvu 
zeme”. Koncerta 1. daļā „Erla” rādīja dažādu gadu dejotās dejas. 
Jubilāriem sirsnīgi palīdzēja dedzīgais Ērgļu jauniešu deju kolektīvs 
„Rūdis”, jo „vidučiem” (tā „Erlu” dēvē saieta nama vadītāja Sandra 
Avotiņa) tomēr brīžiem bija nepieciešama atpūta un laiks, lai 
pārģērbtos  jauniem  uznācieniem.

Muzikālus  sveicienus  jubilāriem veltīja Ērgļu novada domes 
priekšsēdētājs Guntars Velcis ar meitu Ilzi. Vakara vadītājas gan 
sauca lietas īstajos vārdos - „pagasta vecis”.

Mūsdienu tehnoloģijas ļāva ieskatīties „Erlas” pagātnē - ārzemju 
braucienos, deju  svētkos Rīgā un citās dejotāju aktivitātēs. Ļoti 
nopietni dejotāji, kas sauc sevi par domubiedru grupu, patlaban 
apsver kolektīva nosaukuma maiņu, tāpēc izdomas un humora pilns 
bija „Rūda” meiteņu apsveikums, kurā tika piedāvāti visdažādākie 
varianti jaunam, skanīgam, varbūt neparastam vārdam.

„Erlas ” uzstāšanās noslēgums ļoti sirsnīgs un mīļš - deja 
„Māmiņai”, kurā piedalījās dejotāji kopā ar bērniem. Raugoties uz 
mazajiem, vidējiem un lielajiem dejotājiem, skaidrs, ka deju 
tradīcijas Ērgļos ir nezūdošas. Paldies vecākiem, kuri rosinājuši 
interesi par deju un latviešu tautas kultūras vērtībām.

Svētku koncerta otrajā daļā dejoja draugi - Amatas novada deju 
kolektīvs „Amata”, Skrīveru novada deju kolektīvs „Dzēse”, 
Priekuļu novada deju kolektīvs „Miķelis”, Vecpiebalgas novada 
deju kolektīvs „Mudurainis”. Jubilārus koncerta noslēgumā sveica 
Ērgļu novada dome, draugi, radi, bijušie dejotāji. Īpaši emocionāls 
bija bijušās dejotājas Ilzes Daugiallo sveiciens. Viņa atcerējās 
dažādus, arī grūtos, brīžus „Erlas”  kolektīva dzīvē. Krāšņus 
pavasara ziedu pušķus un pateicības vārdus saņēma kolektīva 
vadītāja Antra Grinberga, visi kolektīva atbalstītāji un koncerta 
organizētāji. Dejotāji un viesi teica paldies Antrai, kas nesavtīgi 
kalpo dejai un cilvēkiem, kuriem deja ir vaļasprieks, dzīvesprieks, 
enerģijas avots.

 Zenta Mauriņa teikusi: „Mūžīgi ir darbi, kuros iesēta mīlestība.” 
Domāju, ka to varam teikt arī par ērglēniešiem un „Erlu”.

     Vita Sondore, ilggadēja deju  kolektīva „ERLA” dejotāja
Ilzes Daugiallo foto

šodienai. Jau 9. gadu Ērgļu kori vada  Ralfs  Šmīdbergs no Rīgas. 
Diriģents, pats būdams valsts kora „Latvija” dziedātājs, lielmeistara 
Māra Sirmā vadībā daudz gūst arī savam darbam un izjūt katru 
mūzikas niansi, māca savu kori muzicēt, kā arī pārvaldīt balsi, kas 
kora dziedāšanā ir pats svarīgākais. Šodien, kad atzīmējam kora 
140. sezonu, varam būt lepni, ka joprojām Ērgļos augstā godā tiek 
turēta kora māksla un tās pašreizējie dziedātāji: Elita Āboliņa- 
Ābola, Ojārs Āva, Zigmunds Bērzkalns, Baiba Bruņeniece, Ilze 
Daugiallo, Vineta Dāve, Antra Diča- Milne,  Sarmīte Eglīte, Ieva 
Einiša, Agita Jēkabsone, Sarme Kantāne, Anita Kārkliņa, Diāna 
Kuzina, Jānis Līcītis, Santa Ludborža, Kristīne Lūse, Jurģis 
Ļaudaks, Viktors Ļebedevs, Juris Nikolajevs, Atis Priede, Inese 
Priede, Keitija  Roth, Daiga Semjonova, Lienīte Šmite,  Elita   Ūdre, 
Guntars   Velcis, Valdis   Zirnis, Inese Zvaigzne, Sandra Avotiņa. 
Sveicot kora 140 gadu jubilejā, diriģents Ralfs Šmīdbergs, 
kormeistare Mārīte  Kovaļevska un kora dziedātāji saņēma Valsts 
kultūras centra atzinības rakstus par kora dziesmas mīlestību, 
ieguldījumu Dziesmu svētku tradīciju uzturēšanā un kora mūzikas 
tradīciju popularizēšanu. 

 Kopā ar Ērgļu kori koncertā piedalījās: Stopiņu novada jauktais 
koris “Ulbroka” (dir. Ina Ekarte un Eduards Fiskovičs), Ogres 
kultūras centra jauktais koris “Grīva”(dir. Maija Amoliņa un 
Evita Konuša), Īslīces jauktais koris “Četri vēji” (dir. Linda un 
Uģis Matveji), pūtēju orķestris “Cēsis” (dir. Jānis Puriņš un 
Tālivaldis Narvils). Īpašu pacēlumu un gaisotni balles daļā 
radīja „Ragu mūzikas” tūre, kas bija kā patiesa dāvana kora 
dziedāšanas jubilejas reizē.

Tereza  Kaimiņa, Ērgļu saieta nama režisore

Ilzes Daugiallo foto

Ar  skanīgām  dziesmām  
SAC „Kastaņas”

Jaukais pavasaris, siltie saules stari un putnu čivināšana ielīksmo 
ne tikai katra sirdi, bet arī mudina uz labiem darbiem. Blaumaņa 
biedrībai sadarbībā ar Ērgļu vidusskolu jau par tradīciju kļuvusi 
pavasarī ciemošanās SAC „Kastaņas”. Šogad tas bija 4. aprīlis.

7. klases skolēni audzinātājas Mārītes Kovaļevskas vadībā bija 
sagatavojuši pavasarīgus priekšnesumus. Skanēja dziesmas 
meiteņu izpildījumā, dzejoļi un tautasdziesmas. Flautas melodijas 
atskaņoja Undīne Saleniece un Lilita Saulīte, saksofonu - Dace 
Kārkliņa. Interesanta un mūsdienīga bija Guntas Frīdenfeldes 
ludziņa „Absurds dancis ap mājas darbiem”, kurā galvenā tēma 
bija mājas darbi un to izpilde. Protams, ka skolēni jau nav nekādi 
čaklie mājas darbu veicēji. Un tad nu jāmēģina meklēt kāds 
iemesls. Bērniem tas izdevās tīri labi, taču šoreiz pedagogu vairāk 
interesēja mājas darbu nepildītāji, nevis apzinīgie un čaklie 
skolēni. Pēc uzstāšanās 7. klases audzēkņi bija sarūpējuši skaistas, 
pašu veidotas dāvaniņas „Kastaņas” iemītniekiem.

Pasākumā visus priecēja akordeonists Uldis Vabulis ar savām 
skanīgajām dziesmām, īpašu uzmanību atvēlot tām, kurām ir R. 
Blaumaņa vārdi, piemēram, „Mazu, mazu rasas pili”, „Tā reiz nu 
ir tā dzīve”, „Kupleja”. Kas vēlējās, varēja dziedāt līdzi, jo 
daudzas dziesmas ir tautā labi zināmas un iemīļotas.

 „Braku” muzejs un biedrība „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais 
mantojums” sociālās aprūpes centra „Kastaņas” iemītniekiem 
dāvināja grāmatu „Blaumaņa smaids”, lai gaišums sirdī un smaids 
uz lūpām, jo rakstnieks taču tik ļoti mīlēja humoru un jautrību.

Paldies par viesmīlību! Tiksimies atkal nākamgad - pavasarī!

Teksts un foto: 
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja

Flautu spēlē Undīne Saleniece un Lilita Saulīte.
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būšu Tev uzticīgs uz visu mūžu
 Katram no mums dzīvē pienāk brīži, 

kad esam izvēles priekšā un rodas 
jautājums, ko darīt, kā dzīvot tālāk. 
Daudzas lietas ģimenēs netiek pārrunātas 
vai arī tiek noklusētas. Katrs vēlamies, lai 
mūs mīl, uzklausa, aprūpē. Bet vai mēs 
esam vienmēr atvērti pret otru cilvēku, 
uzklausām viņa vajadzības, ieklausāmies 
viņā? Lai rastu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, īpaši divu cilvēku attiecībās, 
kuri vēlas būt kopā visu mūžu, kopš 1994. 
gada Latvijā darbojas ģimeņu apvienība 
„Laulāto tikšanās”, kura sagatavo pārus 
laulībām Baznīcā un sniedz liecību par 
kristīgu ģimenes dzīvi.

  Saderināto un iemīlējušos vakarus ir 
aicināti apmeklēt pāri, kuri ir iemīlējušies, 
draudzējas un domā par laulībām nākotnē. 
Šajos vakaros ir iespēja dziļāk iepazīt sevi 
un savu izredzēto, pārdomāt aicinājumu 
uz laulības dzīvi. Ir 9 tikšanās vakari, 
kuros tiek apskatītas tēmas par dialoga 
jeb patiesas sarunas nozīmi laulāto 
attiecībās, savstarpēju cerību un vērtību 
iepazīšanu,  par attiecībām ar Dievu, 
krīzēm laulībā, intīmajām attiecībām, kā 
arī tiek runāts par citiem tematiem. Viens 
no svarīgākajiem un sāpīgākajiem tematiem ir aiziešana no 
dzimtajām mājām. Kā atstāt vecākus, kā pateikt, ka mums ir sava 
ģimene? Šajos tikšanās vakaros saderinātie tā pa īstam sāk iepazīt 
viens otru. Pārdomā, vai otrā pusīte ir īstā. Ir bijuši gadījumi, kad 
pāri saprot, ka nav piemēroti viens otram un aiziet katrs savu ceļu.

 Šajos tikšanās vakaros var piedalīties ne tikai tie, kas nolēmuši 
laulāties, bet arī tie pāri, kuri draudzējas un vēl nedomā par laulībām. 
Ir gaidīti pāri, kas nodzīvojuši reģistrētā laulībā 10, 20 un vairāk 
gadus un tagad vēlas sakārtot attiecības Dieva priekšā. Var 
piedalīties jebkurš pāris, neņemot vērā konfesionālo piederību. 
Tikšanās vakari ir par brīvu. Madonas, Ērgļu un Pļaviņu apkārtnē 
saderināto un iemīlējušos vakari notiek kopš 2006. gada. Tos ir 
apmeklējuši un apliecības saņēmuši apmēram 70 pāri. 

 Arī vairāki ērglēnieši saņēmuši apliecības. Tikko Pļaviņās Jānis 
un Ieva saņēma apliecību un jau salaulājās. Tikšanās vakaru 
noslēgumā saderinātie dalās savās pārdomās: 

„Kopīgie vakari mūsu dzīvē ienesuši mīlestību, lielāku sapratni 
vienam par otru.” 

„Izejot šos kursus, daudz pārdomāju par attiecībām ģimenē. 
Tagad zinu, ka daudz ko mainīšu nevis laulātā drauga uzvedībā, bet 
savā.”

 „Sākumā domāju, ka šie vakari būs ķeksīša dēļ. Tomēr šie vakari 
man palīdzēja vairāk atvērties. Tagad varu drošāk paust savas 
emocijas un domas savam mīļotajam.”

Tikšanās vakaru mērķis nav mācīt, kā dzīvot, bet palīdzēt, lai 
pāris viens otru iepazītu dialogā ar Dievu, sevi un citiem cilvēkiem. 
Pāri visam dzīves likstās  jāstāv  piedošanai. Piedod man, ka es tevi  
sāpināju. 

Informējam, ka 27. aprīlī  plkst. 19.00  Madonā notiks saderināto 
un iemīlējušos tikšanās. Sīkāka informācija un tuvākie plānotie 
pasākumi www.laulatiem.lv . 

Jānis un Kristīne Rešņas, apvienības „Laulāto tikšanās” 
Latvijā vicelīderi, koordinatori Ērgļos, Madonā un Pļaviņās

Foto no Jāņa Rešņas personīgā arhīva

galda spēļu diena 
Ērgļu novadā

 23. martā Ērgļu vidusskolas sporta zālē notika galda spēļu 
turnīri tenisā un novusā. 

 Dāmu  konkurencē  galda  tenisā 1. vieta Līgai Tirzmalei, 2. vieta 
Ingai Bedrītei un 3. vieta Zandai Pakalnai. Vīru konkurencē 1. vieta 
Dainim Ivaram Vīgubam, 2. vieta Auseklim Pickam. 

Novusā dāmu konkurencē 1. vieta Sarmītei Kauliņai, 2. vieta 
Līgai Tirzmalei, 3. vieta Ingai Bedrītei. Vīru konkurencē 1. vieta 
Auseklim Pickam, 2. vieta Dainim Ivaram Vīgubam un 3. vieta 
Ingum Liepiņam.

Paldies Ērgļu novada domei par sagādātajām balvām! 

Ivars Budze

Kopā ar mārupiešiem
Par spīti neprognozējamiem 

laika apstākļiem, februāris pie 
mums “Kastaņās” bijis tāliem 
viesiem bagāts. Ciemos no 
Rīgas atbraukuši mākslinieki - 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
ar muzikāli dejisku izrādi 
“Viena diena pasaku karaļvalsts 
zemē”. Šie ļaudis bija īpaši 
gatavojušies. Šīs izrādes 
skaistie tērpi, parūkas un dzīvā 
mūzika  šķita kā sapnis, un 
izrādei paredzētais laiks 
skatītājiem aizskrēja vienā 
mirklī.

 Nedēļu vēlāk pie mums 
viesojās Mārupes pašvaldības 
dāmu klubiņš ar Tijas Bangas 
teātra izrādi “Septiņas 
vecmeitas”. Iemītnieki bija 
atsaucīgi. Tā kā šī diena mums 
iekrita 23. februārī, kas ir arī 
vīriešu diena, tad tai īpaši bija 
gatavojušās “Kastaņu” 
iemītnieces, kuras radošās darbnīcās bija sagatavojušas ziedus 
katram iestādes vīrietim. Ar skaistu novēlējumu pēc teātra izrādes 
ziedi tika pasniegti pansionāta vīriešiem.

 Mārupes jauniešu klubiņš visu februāra un marta mēnesi rīkoja 
labdarības akcijas mūsu iemītniekam Mārupes iedzīvotājam 
Aleksandram, kas pie mums “Kastaņās” mīt no 2007. gada. Dzīvojot 
sociālajā centrā, Aleksandrs Alsviķu arodskolā ir apguvis kurpnieka 
amatu. Šīs akcijas laikā tika vākti ziedojumi Aleksandra kurpnieka 
amata attīstīšanai un pilnveidošanai. Noslēguma akcijā piedalījās 
arī pats Aleksandrs. Akcijas laikā tika izsolītas arī gleznas, kuras 
bija ziedojuši mārupieši. Par labdarības akcijā savāktajiem 
līdzekļiem Aleksandrs apsolīja iegādāties kurpnieka darbam 

vajadzīgos  materiālus un teica lielu paldies visiem mārupiešiem.
“Kastaņās” pašlaik mīt 39 iemītnieki. Mēs visi kopā esam aktīvi, 

un kurš vairāk, kurš mazāk piedalāmies SAC dzīvē. Sabiedrībā ir 
daudz maldīgu priekšstatu par sociālās aprūpes centriem un vecāka 
gada gājuma cilvēkiem, kas liek no viņiem novērsties. Vairāk 
izzinot, atklājas, ka SAC ir vietas, kur vienuviet atrodas daudz 
aktīvu cilvēku, kas, šķiet, ir motivētāki par lielāko daļu cilvēku, 
tikai papildus vēl viņiem ir gados uzkrātā pieredze un gudrība. No 
šiem cilvēkiem ir, ko pamācīties.

 
 Evija Millere, SAC “Kastaņas” sociālā darbiniece

Evijas  Milleres foto

Sācies pavasaris!
 Kārtējā biedrības “Vidzemes augstienes meži “ gada sanāksmē 

izvērtējām pagājušajā gadā paveikto. Mūsu biedrības biedru 
privātajos mežos, vairāk nekā 30 ha platībā, ir izkoptas jaunaudzes, 
kas ir bijis finansēts no LAD ELFLA projekta “Meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana” finanšu līdzekļiem. Ir koptas lauksaimniecībā 
neizmantotā zemē ierīkotas meža plantācijas vairāk nekā 25 ha 
platībā. Esam piedalījušies dažādos MKPC organizētajos semināros 
un apmācībās.

Pagājušajā vasarā apmeklējām arī Likteņdārzu Koknesē un kā 
ieguldījumu no biedrības “Vidzemes augstienes meži” iestādījām 
sudrabegli. Esam piedalījušies arī vairākās apkārtnes uzkopšanas 
un meža talkās.

Rudenī kā noslēgums mūsu aktivitātēm tika svinēta  “Meža 
balle”, uz kuru aicinājām privāto mežu īpašniekus un arī mednieku 
kolektīvus. Mednieku kolektīvi mūs iepriecināja ar skaistu medību 

trofeju izstādi, kuru kuplināja liela Armanda Cirša medību trofeju 
kolekcija.

Kā viena no mūsu biedrības aktivitātēm bija nominantes 
“Silakalnu” īpašnieces Veltas Kurzemnieces izvirzīšana gadskārtējai 
“Zelta čiekurs” balvai. Balvas “Zelta čiekurs” pasniegšanas 
ceremonija notiks 2014. gada 8. maijā Rīgā, Ziemeļblāzmas kultūras 
namā. 

Arī šogad plānojam aktīvi iesaistīties dažādos LAD projektos. 
16. aprīlī plānojam piedalīties Braku sakopšanas talkā. Maija 
sākumā organizēsim talku dižozola atbrīvošanai. Maija sākumā 
Meža dienu ietvaros rīkosim meža stādīšanas talku ar devīzi “Kopā 
nākotnes mežam”, uz kuru aicinām privāto mežu īpašniekus un 
interesentus.

Jauku un darbīgu pavasari vēlot,
Biedrības “Vidzemes augstienes meži” valdes priekšsēdētāja 

Biruta Nebare

Aicinu piedalīties
 17. maijā Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi” notiks „Muzeju 

nakts” pasākums, kura devīze šogad ir „Sarkanā krāsa – dzintars”. 
Pasākuma ietvaros notiks arī izstāde „Ērgļu novada dzintars”, tāpēc 
aicinu Ērgļu novadā dzīvojošos iedzīvotājus padalīties ar saviem 
dzintarlietu izstrādājumiem (rotaslietām, glezniņām, dažādiem 
mākslas darbiem utt.). Būtu ļoti jauki, ja no dzintara darinātā lieta 
būtu saistīta ar kādu notikumu. Piemēram, kāzu dienā dāvinātas 
krelles, glezna atvesta no ceļojuma, dzintara gabaliņš pārdzīvojis 
kara laiku u.tml.

 Savas dzintarlietas līdz 15. maijam atnesiet uz Ērgļu bibliotēku, 
lai jau 17. maijā tās būtu apskatāmas izstādē „Meņģeļos”. 

Pēc izstādes visi dzintara izstrādājumi tiks nodoti atpakaļ 
īpašniekiem.

Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” vadītāja

 “Pie Tevis, Kungs, es palieku vienumēr, Tu mani 
turi pie manas labās rokas, Tu vadi pēc sava prāta un 
beidzot mani uzņemsi godībā. Jebšu man arī mirtu 
miesa un sirds, taču Tu Dievs, esi mans patvērums un 
mana daļa mūžīgi!”

(Pslams 73)

 
Tik daudzi no mums dzīvo ar ļoti skaidru un stingru pārliecību, 

ka nav šajā pasaulē nekā sliktāka par nāvi. Savukārt šī smagā 
priekšnojauta liek mums ar lielu nepatiku uzlūkot jebko, kas kaut 
mazliet mums atgādina par mūsu mirstību... Veselība, kas pasliktinās. 
Mīļi cilvēki, kurus pēkšņi zaudējam. Dzīves notikumi, kas liek 
mums sajust pašiem savu nespēku. Grūtību un ciešanu radītie 
apstākļi, kas vienkārši mūs nospiež pie zemes.

Kā attiekties pret mūsu dzīves tumšajām pusēm, kuras tik ļoti 
nīstam, bet kuras mūs tik un tā „ņem savos apskāvienos”? Kā 
attiekties pret nāvi, no kuras nemitīgi „bēgam”, bet kura tik un tā 
mūs kādā brīdī „panāk”?

Un te ir jāsaka, ka nekur nav atrodama tik laba atbilde uz šiem 
smagajiem jautājumiem kā tieši Lieldienās. Bet, lai to ieraudzītu, 
vispirms ir jābūt gatavam Lieldienas pa īstam svinēt. Tie nav tikai 
pavasara pirmie svētki, kuri mums atgādina par ziemas beigām. Tie 
ir svētki, kuri visupirms runā par Kristus Augšāmcelšanos. Šo 
svētku centrā ir Dieva atbilde uz katrai paaudzei vissvarīgākajiem 
jautājumiem. Uz tiem jautājumiem, kurus tā neizbēgami ir spiesta 
uzdot, kad saskaras ar ciešanām, ļaunumu, nāvi.

Atbilde, ko mums sniedz Lieldienas ir – Kristus ir dzīvs! Viņš ir 
dzīvs par spīti tam, ka pret viņu vērsās viss ļaunumu, naidu, 
nodevību, skaudību un nāvi nesošais spēks. Viņam tika nodarīts 
ļaunākais, ko vien kādam no mums var nodarīt. Un tomēr Kristus ir 
dzīvs. Viņš ir augšāmcēlies. 

Un tā nav metafora vai līdzība, lai tēlaini izteiktu to, kas notiek 
dabā pavasara laikā. Tā ir visīstākā īstenība, ar kuru mūs konfrontē 
Lieldienas. Bez Kristus cilvēks ir nolemts sastapt savu nāvi kails un 
neaizsargāts. Kopā ar Kristu viņš to sastaps, atpestīts un Dieva 
apžēlots, lai kāds arī būtu viņa grēku mērs. 

Nāve ir un paliek mūsu visu lielākā problēma. Savukārt Lieldienas 
mums katram atgādina –Augšāmceltais Kristus ir galvenā daļa no 
tās risinājuma. Bet bez Kristus mēs esam un paliekam par 
neatņemamu daļu no tās...

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!  

Sirsnīgi sveicu Kristus Augšāmcelšanās svētkos visus Ērgļu 
novada iedzīvotājus!

Kaspars Eglītis, Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs
Par draudzes dzīvi plašāk www.erglubaznica.lv 
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pavasarī -  Ērgļu bibliotēkā
Lai arī šī ziema nemaz neizskatījās pēc ziemas, tomēr visi gaida pavasara atnākšanu  ar siltu  sauli, 

zaļu  zālīti, putnu dziesmām, dārzu un lauku darbiem.
Taču, kamēr vēl ik pa laikam uzpūš brāzmains ziemeļvējš, nokrīt pa aukstai lietus lāsei, pat sniega 

pārslai un dārzā bez gumijas zābakiem ieiet nevar, var paspēt izlasīt kādu interesantu grāmatu. Šajos 
trīs mēnešos bibliotēkas fonds ir papildinājies ar plašu jaunumu klāstu. Sev tīkamu lasāmvielu var 
atrast katrs bibliotēkas apmeklētājs. Lūk, ieskats  jauno grāmatu sarakstā.

Tiem, kam interesē detektīvromāni, asa sižeta literatūra, piedāvājam -
Melnais taurenis (B. Miņjē)
Mēnesis pie jūras (D. Judina)
Grieziens (M. Rābe)
Acumirkļa lēmums (R. Ingrems)
Leopards (J. Nesbē)
…Un neuzzinās neviens (M. Svīre)

Romantisko un biogrāfisko romānu cienītājiem -
 Valsis mūža garumā (L. Pakraste)
 Cinka zēni - karš Afganistānā (S. Aleksijeviča)
 Ikviens vēlas mīlēt (M. Levī)
 Pirms atkal tiksimies (Dž. Moja)
 Uz salas (T. Gērvisa-Greivsa)
 Izprecinātā (S. Ārnstede)
 Pieci pirksti  ( M. Zālīte)

 Kurpnieka sieva (A.Trigiani)
 Viesnīca”Pastis” (P. Meils)
 Izdzīvo, piedzīvo, lido (E. Ruka)
 Palaidnieks (G. Cedriņš)
 Jūlija (D. Avotiņa)
 Jānis Stradiņš. Ceļš cauri laikam ( L. Blaua)
 Zoodārzs manā pagalmā ( I. Līdaka)

Sevis izglītošanai politikā, vēsturē, psiholoģijā  iesakām  -
60 minūtes ģimenes laimei ( R. Pārsons)
10 soļi stresa mazināšanai (N. Šahs)
Skaidrās domāšana māksla (R. Dobelli)
Latvijas viensētu stāsti (I. Būmane)
Latvijas aviācija un tās pionieri

Tuvie Austrumi (Libāna, Sīrija, Jordāna)
Ne tikai ar prātu. Mācāmies būt radoši 
(K. Robinsons)
Slepenās vēstules no mūka, kurš pārdeva   

   savu Ferrari  (R. Šarma)
 
Palīgi praktisko darbu veikšanā, apkārtnes pārveidošanā, savas  labsajūtas 

uzlabošanai -
Apģērba radoša pārveidošana (I. Kalve)
Dekupāža un kraklē (Dž. Alia)
Ārstēšanās ar degvīnu un kandžu
Laikapstākļi un mēs
Dzīvojamās ēkas pārbūve (J. Grabis)

Dzīvs uzturs
Konservēšana dabiskās sulās
Ūdens uzvar audzējus un citas neārstējamas   

    slimības (G. Garbuzovs)

Grāmatiņas bērniem -
Rūķīši pret raganām
Vecās bekas baiļu stāsti
Vējainā ģimene
Siera krāsas kemperis

Grāmatčiepējs
Princešu grāmata
Skanošā grāmata - Trīs sivēntiņi
Es negribu mazgāt rokas

Iesakām izlasīt pusaudžiem un jauniešiem -
Safīru uguns
Labirinta gūstā
Ledus pils
Mūsu zvaigžņu vaina
Puisēns svītrainajā pidžamā
Grega dienasgrāmata - Nu gan  neveicas

Mazais miljardieris
Normana pasaule - Brīžiem pilnīgs sviests
Geim
Meklējot Aļasku
Rakstu vācēja ceļš
Salas rēgs

 Šī ir tikai daļa no iepirktajām un dāvinātajām grāmatām. Pavisam  bibliotēkas fondā ir iekļauti 114 
eksemplāri jaunu grāmatu.  Ar pilnu grāmatu sarakstu var iepazīties bibliotēkā.

No 21. līdz 27. aprīlim visā Latvijā norisinās Bibliotēku nedēļa. Arī mūsu bibliotēka piedāvā dažas 
aktivitātes:

22.04. plkst. 16.30  izstādes  „Biblioterapija - grāmatā ir spēks”  prezentācija, grāmatu apskats.
24.04.  no plkst. 14.00 līdz 19.00  darbošanās pēcpusdiena bērniem - (var kopā ar vecākiem un 

vecvecākiem ) darināsim dažādus pavasarīgus dekorus un dāvaniņas.
25.04.   visu dienu - Bibliotēka uzrunā! ( intervijas, ekspresaptaujas, minikonkursiņi).
Uzmanību! Tie lasītāji, kuri „aizmirsuši” nodot bibliotēkā paņemtās grāmatas, izmantojiet iespēju  

- bibliotekāres visas  nedēļas garumā „neredzēs” nokavēto dienu daudzumu , ”neskaitīs” kavējuma  
naudas  lielumu   un nevienu „neaudzinās”.

Laipni aicināti apmeklēt Ērgļu bibliotēku!
Sarmīte Dreiblate

Jaunākais  liepkalnes bibliotēkā
 Beigusies  visai dīvaina ziema, bet pavasaris 

arī vēl nav īsti jūtams... Ko gan darīt šādā laikā? 
Tie, kuri apmeklē bibliotēku, zina, ka te bez 
maksas var atrast labas lietas laika īsināšanai - 
lasīt grāmatas, žurnālus, var sameklēt informāciju 
un dažādas ziņas internetā. Tiem, kuri vēl nav 
izmantojuši bibliotēkas piedāvātās iespējas, 
piedāvāju: nāciet, apskatiet, iepazīstieties, 
palīdzēšu sameklēt nepieciešamo.

Bibliotēkā tiek abonēti šādi preses izdevumi: 
Praktiskais Latvietis, Annas Psiholoģija, Patiesā 
Dzīve, Ievas Māja, Ievas Dārzs, Cosmopolitan, 
Una, Ko Ārsti Tev Nestāsta. Jauniešiem – Sīrups. 
Ir arī  Ērgļu Novada Ziņas.

Šā gada sākumā bibliotēkas krājums 
papildinājies par vairāk nekā 20 grāmatām - gan 
daiļliteratūras, gan dažādu nozaru.

Regulārie lasītāji vienbalsīgi pozitīvi novērtējuši 
un iesaka Dainas Avotiņas „Dzērvju svētība”, 
Māras Svīres „Audums kāzu kleitai”, Lidas 
Pakrastes „Valsis mūža garumā”. Šīs ir grāmatas 
par cilvēku likteņiem, par to, kā galvenie varoņi 
stājas pretī un pārvar vai nepārvar laikmeta, ļaunu 
cilvēku un pašu rakstura vājuma radītus šķēršļus 
un liktenīgus dzīves pavērsienus. Lasītājiem 
iecienīti ir arī mūsdienu detektīvromānu autores 
Daces Judinas darbi „Mēnesis pie jūras”, 
„Dīvainais līgovakars”, „Ziemas blūzs”, kā arī 
humorista Ērika Hānberga  „Mantojuma 
kumeļš”.

No ārzemju autoru darbiem lasītāji iesaka 
Šarlotes Linkas triloģiju „Vētru laiks”, „Savvaļas 
lupīnas” un „Mantinieki”.

Dabas un dzīvnieku mīļotāju gaumei noteikti 
iesaku Dafnes Šeldrikas „Āfrikas mīlasstāsts”. 

Grāmatas autore ir pirmais cilvēks pasaulē, kura 
spējusi veiksmīgi uzaudzināt jaundzimušu 
zilonēnu un ar savu iejūtību un neatlaidīgo darbu 
palīdzējusi glābt no drošas nāves dažādu dzīvnieku 
mazuļus. 

Grāmata, kas liks aizdomāties, saprast un 
noticēt tam, ka mēs - latvieši - spējam līdzdarboties 
arī pasaules mēroga globāli izšķirošos notikumos, 
ir Otto Ozola „Latvieši ir visur”, kas ir pirmais 
latviešu trilleris. Starp citu, grāmatai ir FSC 
sertifikāts, kas apliecina, ka papīra ražošanai 
izmantotā koksne ir iegūta pareizi apsaimniekotā 
mežā un saglabā vides dabiskās funkcijas.

Mūžībā aizgājušā dzejnieka Imanta Ziedoņa 
piemiņai lieliska ir Aivara Berķa  „No Jāņiem līdz 
Murjāņiem”. Grāmata ilustratīva, ar dzejnieka 
oriģinālrokrakstu, te apkopoti gan radošie brīži, 
gan sadzīviski, gan laikabiedru atmiņas.

Jaunās paaudzes lasītājiem aizraujošs būs jaunā 
Ventspils autora Jāņa Valka fantāzijas žanra 
romāns „Rakstu vācēja ceļš”. Romāns saņēmis 
galveno balvu konkursā  Zvaigznes grāmata, 
oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem.

Ar pilnu jauno grāmatu sarakstu jūs varat 
iepazīties uz vietas bibliotēkā, bet, ja nu tomēr 
šeit neatrodat sev vajadzīgo grāmatu, tad pastāv 
iespēja to apskatīties un sameklēt pārējo novada 
bibliotēku elektroniskajā katalogā. 

Kamēr vēl nav sācies dārzu un lauka darbu 
„trakums”, lasīsim grāmatas, uzlādēsim sevi ar 
garīgo barību, lai tad, kad sprāgs vaļā visi 
pumpuri, ar pilnu enerģiju varam mesties iekšā 
pavasara darbos!

Dainuvīte, bibliotēkas vadītāja

Krustvārdu mīkla

Horizontāli: 7. Ungāru komponista Imres Kālmāna operete. 10. Ezers Lietuvas ziemeļaustrumos. 
11. Kažokzvēru mednieks Ziemeļamerikā. 12. Amerikāņu rakstniece (1900.-1949.), romāna „Vējiem 
līdzi” autore. 13. Detaļa, kas savieno virzuli ar kloķvārpstu. 14. Augu daļas, kas veic fotosintēzi. 16. 
Ābolu vīns. 17. Jauni augu stumbri (stiebri)  ar lapām. 21. Spoža vaļēja zvaigžņu kopa Vērša zvaigznājā. 
22. Deja, kas veidota pēc grieķu tautas deju motīviem. 23. Sīkporaina, ar caurspīdīgu glazūru klāta 
keramika. 25. Etnogrāfisks Latvijas novads Vidzemes ziemeļaustrumos. 26. Sistemātikas pamattaksons 
bioloģijā. 29. Zvejas piederums. 30. Noteikta parauga metāla galvassega. 35. Zemes gabala robežpunkta 
zīme. 36. Novada centrs Latgalē. 37. Ļoti ciets minerāls, alumīnija oksīds. 38.Valmieras Drāmas teātra 
aktiera Vilima (1955.) vārds. 39. Mantots vai valdnieka piešķirts goda nosaukums.

 
Vertikāli. 1. Persona R. Blaumaņa komēdijā „No saldenās pudeles”. 2. Oficiālas pusdienas ar lūgtiem 

viesiem. 3. Tievi zāģēti četrskaldņu kokmateriāli. 4. Latviešu komponists (1946.). 5. Pagasta centrs 
Rēzeknes novadā. 6. Londonas centrālā daļa 8. Latviešu komponists (1941.), operas „Spēlēju dancoju” 
autors. 9. Vācu rakstnieks (1898.-1970.), romāna „Trīs draugi” autors. 15. Neliels fazānu apakšdzimtas 
putns. 18. Leņķa trigonometriskā funkcija. 19. V. Artmanes loma kinofilmā „Mērnieku laiki”. 20. 
Latviešu rakstniece (1920.-1998.), stāsta „Mūsu ielas bērni” autore. 24. Latviešu dramaturģe (1952.), 
lugas „Sarkanmatainais kalps” autore. 25. Nogrieznis, kas savieno trijstūra virsotni ar pretējās malas 
viduspunktu. 27. Dumbrvistiņu dzimtas ūdensputns. 28. Ziemas sporta inventārs. 31. Spēkavīrs, 
stiprinieks. 32. Lietuviešu tautas strinkšķināmais mūzikas instruments. 33. Poļu kinoaktrise (1941) 
latviešu filmā „Noktirne” . 34. Meža vai lauka gabals, kas izraudzīts medībām ar dzinējiem.

Sastādīja A. Gailis

Flautu un saksofonu pavasara koncerts
 Ērgļu Mākslas un 

mūzikas skolā nu jau par 
tradīciju ir kļuvis flautu 
un saksofonu klases 
pavasara koncerts. 
Šogad tas notika 12. 
aprīlī un bija veltīts 25 
gadus vecajai angļu 
dziedātājai un dziesmu 
autorei Adelei (Adele 
Lorija Blu Edkinsa).

Viņa ir pirmā BRIT 
balvas Critics’ Choice 
ieguvēja. 2008. gads bija 
dziedātājas Adeles 
veiksmes gads, jo viņu 
pozitīvi novērtēja kritiķi 
un albums „19” 
Lielbritānijā sertificēts ar četrkāršu platīna disku. Dziedātāja kļuva populāra arī ASV, īpaši pēc 
piedalīšanās šovā Saturday Nigt Live. 2009. gadā viņa Grammy balvu pasniegšanas ceremonijā saņēma 
balvu kā labākā jaunā māksliniece un par labāko sieviešu vokāla popmūzikas izpildījumu. Spilgts bija 
viņas albums „21”, gūdams augstu novērtējumu gan Lielbritānijā, gan ASV. 2012. gada Grammy 
pasākumā viņa saņēma visas sešas balvas nominācijās, albums „21” tika atzīts par gada labāko, dziesma 
Rolling in the Deep – par gada labāko ierakstu un dziesmu.

Pavasara koncertā flautu un saksofonu spēlētāji izpildīja Adeles muzikālos darbus, kuros bija atklāta 
viņas mīlestība, tās skaistums un sāpes, vēlme klejot pa pilsētas ielām, priecāties par tās krāšņumu. 
Mūzikā ir iespēja paust plašu emociju un sajūtu gammu, ko ir pārdzīvojis viens cilvēks – šoreiz tā bija 
Adele. 

Paldies mūzikas skolas audzēkņiem par brīnišķīgo koncertu! Vecākus iepriecināja Beatrise Ļebedeva, 
Marta Purviņa, Guna Nikolajeva, Alise Olte, Asne Stankeviča, Rainers Ģirģens, Dace Kārkliņa, Ance 
Ludborža, Lilita Saulīte, Undīne Saleniece, Līva Dāve, Emīls Purviņš un Nauris Truksnis.

Vislielākā pateicība mūzikas pedagogam Ivaram Rutmanim, kurš sagatavoja skolēnus koncertam. 
Tas ir grūts un atbildīgs darbs, taču skolotājs zina un prot strādāt ar bērniem un piedāvā viņiem spēlēt 
mūsdienīgus un aktuālus skaņdarbus, neaizmirstot, protams, par klasiskajām vērtībām. 

Vecāku vārdā - Zinta Saulīte
Foto: Zinta Saulīte



	 	

  laiku pavadīt auklīšu          
                              uzraudzībā.  

Dzintarceļš  Brakos

20.00 – 21.00 Literāri muzikāls sarīkojums „Dzintarsaule”   
  (piedalās Vita Krūmiņa).

21.00 – 23.00 Aktivitātes un darbnīcas Braku teritorijā
                    • Dzintara meklētāji
                    • Mana rotaslieta
                    • Dari, domā, veido!
                    • Dzintara dziesmu vakars
                              •  Nakts orientēšanās. Kontrolpunkti - dzintara  

  skalošana; saules uguns enerģija; dzintarkrāsu  
  ceļš; rūdījumu un pārbaudījumu taka;   
  slīpēšana, vīlēšana un darināšana; dzintara  
  akmentiņu spēles.

20.00 – 23.00 Atrakciju parks „Braku takas” - kāpelēšanas un 
rūdījuma trase dzintara meklētājiem. Maksas pakalpojums - ar 
īpašām Muzeja nakts atlaidēm.

23. maijā plkst. 20.00 Muzeju nakts ietvaros Sausnējā,
rakstnieka Valda muzejā „Līdumi”,

jautrs pasākums kopā ar pagasta pašdarbniekiem

29. maijā Ērgļu saieta namā
3. nozīmīgu dzīves jubileju godināšanas pasākums

„Atļauj saviem gadiem ziedēt!”

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. aprīlis��

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 “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums 2. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.

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

Aija Kazēka
Juris Milnis
Lidija Bārbala
Anna Žilvinska
Aina Brimerberga
Jānis Dreimanis
Aina Adere
Vera Butāne
Pēteris Grīnbaums

Apsveicam!
Apsveicam  ērglēniešus, 

sausnējiešus  un  jumurdiešus  
nozīmīgās dzīves  jubilejās!

No 17. marta līdz 30. aprīlim Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja  IZSTĀDE 

„TILTI”
Izstāde par dažādu laiku tiltiem, tiltiņiem, laipām Ērgļu, 

Madonas, Cesvaines un Lubānas novadā

20. aprīlī  plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā 
„Lieldienu Jampadracis”

Programmā:
Jauno vokālistu konkursa “Ērgļu Cālis -  2014” dalībnieku   

    koncerts:
Deju kolektīva „Pienenīte” pavasara danči 
Krāšņo olu konkurss un rotaļas lieliem un maziem

Visi laipni aicināti! 

20. aprīlī plkst. 14.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Viktorīna - šovs „Asini prātu Lieldienās-3!”

Aicinātas pieteikties darba kolēģu, ģimeņu, radu, kaimiņu vai 
draugu apvienības - komandas 3 līdz 6 cilvēku sastāvā.

Iepriekš jāsagatavo:    - komandas kopējais noformējums   
               Lieldienu noskaņās;    

              - savas komandas vizītkarte + sveiciens -   
              vēlējums pretinieku  komandām (1-2 minūtes).

Kas būs jādara?  Jābūt atjautīgiem, pavasarīgiem, priecīgiem un  
              vērīgiem! Šoreiz būs arī CITĀDI jautājumi!!!

Apbalvošana:    veicināšanas balvas visiem! 1.-3. vietu   
               ieguvējiem goda raksti un piemiņas kausi! 

Savas komandas dalību lūgums pieteikt līdz 17. aprīlim pa tālruni 
28343674, e-pastā initalapsa@tvnet.lv  vai personīgi pie Initas.

Noslēgums, vadoties pēc laikapstākļiem: olu ripināšana, 
meklēšana, aktivitātes brīvā laika pavadīšanas istabā!

AICINĀTI arī LĪDZJUTĒJI un ATBALSTĪTĀJI! 

20. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā 
studijas F.O.R.M.A. Māra Putniņa un  Jāņa Cimermaņa  

spēlfilma  “Džimlai Rūdi rallallā” 
Biļetes cena 2,00 EUR

21. aprīlī plkst. 12:00 Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas 
Lieldienu pasākums “Zaķa raibās oliņas” 

Visi kopā skriesim Lieldienu skrējienu, ripināsim olas,
cīnīsimies ar tām, šūposimies, kāpsim umurkumura stabā, 

noslēgumā visi kopā baudīsim skābeņu zupu 
(lūgums ņemt līdzi bļodiņu un karoti).

23. aprīlī plkst. 9:30 Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi” 
teritorijas sakopšanas talka. Aicinām piedalīties!

No 24. līdz 25. aprīlim Ērgļu saieta namā
Jura Jurjāna XVI Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss 

“Jaunais mežradznieks- 2014”
Žūrijas un skatītāju vērtējumam savu spēlēt prasmi rādīs Igaunijas, 

Lietuvas un Latvijas mūzikas skolu audzēkņi. Starptautisku žūrijas 
komisiju vadīs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas goda 
profesors Arvīds Klišāns. Aicinām visus interesentus, jo šādu 
konkursu Ērgļos var vērot tikai reizi gadā pavasarī.

      
24. aprīlī plkst. 10.00 Konkursa “Jaunais mežradznieks” 

atklāšana:
                                     plkst. 11.00 I kārta A grupai
          plkst. 12.50 I kārta B grupai   

   
          plkst. 15.00 I kārta C grupai
          plkst. 15.40 I kārta D grupa
           
        25. aprīlī               plkst. 10.00 II kārta A grupai
           plkst. 11.00 II kārta B grupai 
           plkst. 13.00 II kārta C grupai
           plkst. 13.40 II kārta D grupai

25. aprīlī plkst. 17.00 laureātu apbalvošana un noslēguma 
koncerts. 

Piedalās jaunie mūziķi no Lietuvas , Igaunijas un Latvijas mūzikas 
skolām.

Konkursu rīko Brāļu Jurjānu biedrība sadarbībā ar Ērgļu novada 
domi.  Atbalsta brāļu Jurjānu memoriālmuzejs “Meņģeļi”.

Pasākuma laikā aplūkojama izstāde  „Jaunajam 
mežradzniekam – 15”

26. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā 
deju kolektīvu draudzības koncerts „Ielūdz  „Pastalnieki””

Piedalās kolektīvi: TDA Zīle, VPDK Zīle, Austra, Rudņa no 
Izvaltas, Virpulis, Zelta virpulis,TDA Ogre, Pastalnieki.

Pēc koncerta balle, spēlē Pēteris Leiboms.  Biļetes cena - 2,00 
EUR

27. aprīlī plkst. 15.00 „Brakos” muzeja 55. darba sezonas 
atvēršanas svētki

R. Blaumanis „Īsa pamācība mīlēšanā”
Piedalās Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris un Ērgļu jauktais 

koris,
Latviešu Neredzīgo biedrības Strazdumuižas teātris (režisore 

Inese Vanaga).
Aicinām uz jautru dziedāšanu un lustēšanu „Brakos”

KULTŪRAS AFIŠA

Modris Jansons 
miris 71. mūža gadā;

Kārlis Apinis 
miris 80. mūža gadā.

1. maijā plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
VIII sarīkojumu deju konkurss “Ērgļu vizbulīte - 2014”

Aicināti deju klubi no Gulbenes, Ludzas,  Madonas, Cēsīm, 
Valmieras, Ludzas, Aizkraukles, Ķeipenes, Mazozoliem, Pļaviņām, 

Aizkraukles un Ērgļiem. 

3. maijā plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra pirmizrāde E. Zālīte „Bīstamais vecums”  

2 cēlienos.
 Lomās darbojas: Valdis Zosārs, Iveta Pedele, Kate Piebalga, 

Gundars Āboliņš, Pēteris Leitāns, Elita Ūdre, Juris Dombrovskis, 
Ieva Vilnīte, Guntars Jukāms, Andris Džiguns, Santa Burjote.         

Ieejas maksa - 2,00 EUR

4. maijā  pavasara gadatirgus Ērgļos

No 4. maija līdz 1. jūnijam Sausnējas novadpētniecības 
muzejā „Līdumi” 

skatāma, klausāma, taustāma izstāde saistībā ar Sausnējas 
pamatskolai veltītās grāmatas atvēršanu un skolas 50 gadu jubileju 

„Skolā iet` man gribas…”

10. maijā plkst. 20.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis ielūdz 
„Vārda došanas svētki muzikālajā krodziņā”

Vakara gaitā:
 muzikāls uzvedums, kurā uzzināsiet ansambļa   

           nosaukumu;
 ballīte muzikālajā krodziņā ar Elitu un Zigmundu.

11. maijā plkst. 12:00 Sausnējas saieta telpās “Līdumos”
Mātes dienai veltīts koncerts

Ar skaistu un graciozu dejas soli mūs priecēs Ērgļu SN
 sporta deju kolektīvs “Vizbulīte” Sandras Avotiņas vadībā.

17. maijā muzeju nakts „Brakos” un „Meņģeļos”
Tēma „Sarkanā krāsa - dzintars”

Zumm  kalnos, lejās,  „Meņģeļos”…
19:00-21:30         Izstāde  - „Ērgļu novada dzintars”. 
  Čaklo kukainīšu radošās un sportiskās   

  aktivitātes „Meņģeļu” pagalmā ar uguns vīru  
  piedalīšanos.

                             Sirds mīļo dziesmu un deju koncerts ar   
  pārsteigumiem.

21:30-00:00         Dzintara jāņtārpiņu uguntiņu parāde   
  „Meņģeļu” dīķī.

                        Ugunīgas dejas kopā ar kukaiņiem un citiem  
  pavasara vēstnešiem.  

                        Pašiem mazākajiem apmeklētājiem iespēja  

pAZIŅoJuMI
Lieldienu laika dievkalpojumi

Ērgļu luterāņu draudzē Draudzes baznīcā

17. aprīlī - Zaļajā ceturtdienā plkst. 18.00 
18. aprīlī- Lielajā Piektdienā plkst. 10.00 
20. aprīlī - Lieldienās - Kristus Augšāmcelšanās dienā 
plkst. 10.00 

Ērgļu katoļu draudzei Ērgļu Svētā krusta baznīcā: 

18. aprīlī  - Lielajā Piektdienā - KUNGA CIEŠANU UN 
NĀVES PIEMIŅAS DIENĀ  plkst. 11.00
19. aprīlī  - Lielajā Sestdienā - Lieldienu vigīlija 
plkst. 18.00
20. aprīlī  - svētdienā Lieldienas  - Kristus 
augšāmcelšanās svētki plkst. 18.00

VISIEM  TEĀTRA  MĪĻIEM 
    Aicinu  uz teātra sezonas noslēguma braucienu 2. maijā 
plkst. 13.00.  Dailes teātrī Hānberga izrāde „Plikie un 
pusplikie” (spēlē vecās paaudzes aktieri).
Izbraucam plkst. 10.00 no pagasta laukuma. 
Pieteikties pie dr. Braķes, tel. 29441625

    31. martā esmu beigusi darbu Sausnējas pasta nodaļā. 
Šajā sakarā saku PALDIES visiem saviem bijušajiem 
klentiem. Man bija patiess prieks ik dienu sagaidīt un 
apklpot katru no jums!

Ar cieņu - Dainuvīte Bikše

PATEICĪBA 
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Aicinājums pieteikties Bērnības un pasaku svētkiem

5. jūlijā Ērgļu saieta nams sadarbībā ar R. Blaumaņa muzeju 
„Braki” plāno rīkot Bērnības un pasaku svētkus. Svētki notiks, 
ja būsim informēti par bērnu skaitu, kas piedalīsies un būs 
pieteikti. Tāpēc, lūdzu, piesakiet savus mazuļus Bērnības 
svētkiem jau tagad, lai šie svētki paliktu neaizmirstami gan 
lieliem (kūmām un vecākiem), gan maziem gaviļniekiem.


