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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

Ērgļu vidusskolas jaunā mācību gada kopējais skolēnu skaits ir 
239, no kuriem 1. klasē mācības uzsāka 20 skolēni, 10. klasē - 14 
skolēni. Skolā strādā 32 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki.

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā 1. septembrī skolas durvis 
vēra  50 skolēni. Skolas gaitas uzsāka 4 pirmās klases skolēni. 
Pamatskolā strādā 11 skolotāji, 9 tehniskie darbinieki.

Pirmsskolas grupā ir 11 bērni, ar kuriem darbojas 2 
skolotājas.

Kopā ar viesiem pie stādītās ābelītes.

Paldies par mīlestību 15 gadu garumā!
Pavisam nesen - augustā, kad pār Ērgļu 

novada laukiem klājās vēl gluži vasarīgas 
debesis, bet rīta migla neatlaidīgi vēstīja par 
rudens tuvošanos, mūsu zviedru draugi no 
Kōpingsvik draudzes vai, kā viņi paši sevi 
dēvē, “Lettlands gruppin Kōpingsvik” jau  
piecpadsmito reizi ieradās  ciemos  pie mums  
„Zīļukā”. 

Ar savu lielo autobusu Tomass atveda mūsu 
draugus, mums ļoti tuvus un  mīļus cilvēkus: 
Elsu-Miu, Dzintaru,  Sīvu,  Evu,  Lilianu   un  
pārējos  20 draudzes dalībniekus.   Liels bija 
mūsu prieks, kad ciemiņi vēlējās kopīgi ar 
mums visiem iestādīt dzimtas koku  -  ābelīti kā 
apliecinājumu  mūsu  ilgajai draudzībai. Tas 
bija patiesi sirsnīgs un neaizmirstams mirklis 
gan lielajiem, gan mazajiem.

Atskatoties uz šiem sadarbības gadiem, 
atmiņā nāk cilvēki un notikumi, kuri saviļņojoši 
mūsu sirdis, likuši domāt par līdzcilvēku rūpēm, 
raizēm un mīlestību citam  pret citu. Šo  daudzo 

Ilzes Daugiallo foto

Benitas Feldbergas foto

Ērgļu profesionālajā vidusskolā arodu apgūs 145 audzēkņi, 
tai skaitā 1. kursa valsts budžeta grupā 32, ESF projekta grupās 
52. Mācību vielu palīdzēs apgūt 18 pedagogi, skolas dzīvi 
organizēs 25 pedagoģiskie un tehniskie darbinieki.

Ilzes Daugiallo foto

2014./2015.  mācību  gadā Ērgļu  Mākslas un mūzikas skolā 
mācīsies 23 muzikanti un 56 mākslinieki, tai skaitā 2 
pirmklasnieki  mūzikas nodaļā, 12 pirmkursnieki mākslas nodaļā, 
2 audzēkņi mēģinās vienlaikus apgūt gan mākslas, gan mūzikas 
programmu. Strādā 3 mākslas skolotāji, 4 mūzikas skolotāji un 1 
tehniskais darbinieks.

Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu PII “Pienenīte” apmeklē  96 bērni, strādā 16 pedagogi un 
13 tehniskie darbinieki.

Evitas Lielupes foto

6. un 7. septembrī atrakciju parkā “Braku takas” diskgolfa 
laukumā norisinājās Latvijas čempionāta 5.  posms disku golfā. 
Sacensībās piedalījās 35 dalībnieki. Pasākums izvērsās par 
aizraujošu piedzīvojumu gan pieredzējušiem  diskgolfa  
spēlētājiem, gan iesācējiem, jo “Braku taku”  laukums no citām 
Latvijā pieejamajām spēles vietām  atšķiras ar mežaino apvidu 
un īpaši izteikto reljefu.

 8. septembrī pēc Ērgļu novada pašvaldības uzaicinājuma 
domes priekšsēdētājs un ceļu meistars tikās ar Va/s “Latvijas 
Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Madonas nodaļas vadītāju  M. 
Drunku. Šīs tikšanās mērķi bija prasīt steidzami novērst valsts 
autoceļa P4 posma (Rīgas iela) kritiskos bojājumus, kas 
izveidojušies stipro lietavu rezultātā. Va/s “Latvijas Valsts ceļi” 
apņēmās nepieciešamos darbus veikt tuvākajā laikā. Tāpat tika 

Foto no sabiedriskajiem medijiem

Ērgļu novada teritorijā ir uzstādīti jauni tūrisma informācijas 
stendi. Ar informāciju novada viesi un ciemiņi varēs iepazīties 
pie Jumurdas pagasta pārvaldes, Sausnējas bibliotēkas, Braku 
muzeja stāvlaukumā un pie Ērgļu pasta ēkas. Pie Brakiem 
uzstādīti divi stendi, kur uz viena izvietota novada informācija, 
bet uz otra- Braku muzeja teritorijas shēma, iekļaujot informāciju 
par atrakciju parka “Braku Takas” piedāvājumu.

Iebraucot novadā pa galvenajiem valsts ceļiem, priecē jaunās 
informatīvās norādes par novada un attiecīgā pagasta sākšanos.

Ilzes Daugiallo foto

28. augustā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Gaismas pils 
aicināja  visu  Latvijas novadu pārstāvjus uz Novada dienu. Piecos 
stāvos savu unikalitāti un prasmes, kas raksturīgas katram 
novadam, dažādi prezentēja novadu pārstāvji. Bija gan 
daiļamatnieku izstādes, ansambļu un folkloras kopu uzstāšanās, 
darbnīcas, lekciju tipa prezentācijas, spēles, video prezentācijas 
un degustācijas. Mūsu novada pārstāvji Kaiva Bukovska, Sarmīte 
Dreiblate, Inga Razenovska, Terēze Kaimiņa un Gunta Bērziņa uz 
pasākumu aizveda videomateriālu „Mana krāsa Ērgļiem”, lai tie, 
kas nekad nav bijuši pie mums, kaut mazliet var nojaust, ar ko 
Ērgļi un mūsu cilvēki ir unikāli.

Pasākums izdevās ļoti labs un interesants. Varēja iepazīties ar 
Latvijas novadu dažādību  un interesantākajām lietām. Emocionāli 
spēcīgākais pasākums šajā dienā bija Latvijas novadu 
sadziedāšanās, kad visi Novadu svētku dalībnieki dziedāja latviešu 
tautas dziesmas, pieskandinot visu Gaismas pils ēku. Lielisku 
baudījumu dāvāja Liepājas simfoniskā orķestra koncerts ar 
latviešu komponistu skaņdarbiem. 

panākta vienošanās turpināt pārliecināt Satiksmes ministrijas 
amatpersonas par šī ceļa posma pilnīgu rekonstrukciju, jo pēdējā 
gada laikā ir ļoti strauji  palielinājusies tranzīta  transporta 
kustība caur Ērgļiem.

8. septembrī pēc pašvaldības atkārtota uzaicinājuma Ērgļos 
viesojās „Latvijas Dzelzceļa” pārstāvji, kas apstiprināja, ka jau 
šogad demontēs viaduktu pār Parka ielu. Tas atvieglos gan 
lielgabarīta  kravu plūsmu, gan atvieglos ceļa seguma uzturēšanu, 
gan uzlabos Parka ielas vizuālo tēlu. 

gadu laikā gan „Zīļuka” audzēkņi, gan esošie un  
bijušie darbinieki ir saņēmuši ļoti daudz 
nesavtīgas uzmanības, palīdzības, materiāla 
atbalsta un, protams,  mīlestības.

Mēs no sirds pateicamies visiem cilvēkiem 
Zviedrijā, kuri ir domājuši par bērniem „Zīļukā” 
un iepriecinājuši viņus.

Bērniem ir svarīgi saprast, ka pasaulē mīt ne 
tikai ļaunais, bet arī labais. Bērniem, kuri šobrīd 
par savām mājām sauc „Zīļuku”, īpaši svarīgi 
apzināties, ka ir cilvēki, kuri viņus mīl. Mīl 
vienkārši tāpat, no visas sirds.

Kas saista kopā mazus un lielus, vecus un 
jaunus? Tā ir mīlestība, kas spēj un dod 
gandarījumu un savstarpējo saprašanos. 

Paldies mūsu mīļajiem zviedru draugiem par 
labestību un dāsnumu! 

Ģimenes atbalsta centra „Zīļuks” 
audzēkņu un darbinieku vārdā - R.L.Zeiferte

Ilzes Daugiallo foto

Foto no sabiedriskajiem medijiem
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Ērgļu  novada 
PašvaldĪbas  domĒ

Pārskats  par  2014. gada augusta mēneša domes sēdē lemto:
 Sakarā ar to, ka  Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītāja Ieva Dūduma izmantos ilgstošu 

atvaļinājumu, dome apstiprināja Ritu Ozolu par Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītājas 
pienākumu izpildītāju uz noteiktu laiku - Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītājas Ievas 
Dūdumas atvaļinājuma laikā.
 Izbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības divām personām, kuras līdz 2011. gada 30. 

decembrim nav noslēgušas  zemes izpirkuma līgumus ar Hipotēku banku. 
Lēma par lauku apvidus zemes piekritību Ērgļu novada pašvaldībai, par kuru noslēdzami zemes 

nomas līgumi.
Nolēma nodot uz 10 gadiem nomas lietošanā ar apbūves tiesībām (savrupmājas būvniecībai) 

zemesgabala daļu 0,5 ha platībā no Ērgļu novada  pašvaldībai   piederošā nekustamā  īpašuma 
“Burtnieku skola”, kas atrodas Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70540080686,  
noteica nomas maksu 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma  kadastrālās vērtības (nomas tiesību 
izsoles gadījumā tas būs sākummaksas apmērs),  noteica minimālo nomas maksu  28 eiro gadā, ja 
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 eiro gadā.

Zemesgabala nomas līgumā tiks paredzēts nosacījums: ja zemes nomnieks 2 gadu laikā neuzsāk 
būvniecību Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā, nomas līgums tiek lauzts.

Atbilstoši likumdošanai pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma 
Cera nodrošinās informācijas par pašvaldības īpašuma nomu sagatavošanu un izlikšanu Ērgļu 
novada pašvaldības domes ēkā.
Izmainīja nekustamajam īpašumam “Veclācīši”, kas atrodas Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība. 
Nolēma uzsākt nekustamā īpašuma nodokļa  nokavēto  maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

no astoņpadsmit  nekustamā īpašuma īpašniekiem.
Izvērtējot Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktora Andra Dombrovska iesniegumu, lai 

Sausnējas pamatskolā skolēni, kuriem nepieciešams, varētu sekmīgi apgūt speciālās pamatizglītības 
programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,  nolēma piešķirt Sausnējas pamatskolai 
finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem  skolotāja palīga atlīdzībai 0,5 likmēm,  EUR 
2461,92  apmērā 2014./2015. mācību gadā,  no tiem  2014. gadā EUR 1094,19.
Izvērtējot Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktora Andra Dombrovska  iesniegumu, nolēma 

piešķirt brīvu ēdināšanu Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēniem un pirmsskolas grupas 
audzēkņiem, kuri mācās skolā no citām pašvaldībām. 
Sakarā ar to, ka pirmsskolas izglītības iestādes virtuvē tiks gatavots ēdiens arī Ērgļu vidusskolas 

sākumskolas bērniem, izdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” amatu  sarakstā, iekļaujot tajā papildu vienu amata vienību  -  virtuves darbinieks. 
Sakarā ar izmaiņām 1.- 4. klašu skolēnu ēdināšanā  izdarīja grozījumus Ērgļu vidusskolas amatu 

sarakstā, iekļaujot tajā papildu 0,75 amata vienības  - virtuves darbinieks. 
Pieņēma  Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.6 ”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 17640 samazināja nesadalītos līdzekļus, 
ieņēmumus palielināja par EUR 29610, izdevumus palielināja par EUR 11970.

Ar noteikumiem var iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs  un tie ir publicēti 
internetā mājaslapā www.ergli.lv
Pieņēma  saistošos noteikumus  Nr.7 ”Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ērgļu Mākslas un 

mūzikas skolā”. Saistošie noteikumi nosūtīti  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
Noteica  Ērgļu  Mākslas un mūzikas skolā vecāku  līdzfinansējumu par vienas izglītības 

programmas apguvi  EUR 7,00 (septiņi eiro) mēnesī.
Saskaņā ar Medību likumu un  Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumiem Nr.269 „Noteikumi 

par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”  
nolēma Ērgļu novada pašvaldībai  izveidot Medību koordinācijas komisiju,  uzaicināt  darbam 
komisijā  pārstāvjus saskaņā ar iepriekš minētajiem Ministru kabineta noteikumiem.
Lai  nodrošinātu  investīciju  projekta  „Ielu seguma remonts Ērgļu novadā” realizēšanu, 

iekļaujot projektā J. Grota ielas  Ērgļos posma remontu, piešķīra papildu  finansējumu EUR 13080,90 
(ar PVN) apmērā no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. 
Izvērtējot  basketbola  kluba „Madona” iesniegumu, piešķīra  finansējumu EUR 55 (piecdesmit 

pieci eiro) apmērā  no Ērgļu novada pašvaldības  nesadalītajiem budžeta līdzekļiem Madonas BJSS 
komandas dalībnieka  Ērgļu novada  jaunieša basketbolista Kristera Kalniņa  dalībai  starptautiskajā 
basketbola turnīrā „NG Mini Cup 2014” ,  kas notika laikā no š.g. 28. līdz 30. augustam Rakverē, 
Igaunijā.
Izskatot Sausnējas pagasta  iedzīvotāju iesniegumu, lai bērniem būtu iespēja  laikus  ar 

sabiedrisko transportu apmeklēt izglītības iestādes, tāpat arī pārējiem pagasta iedzīvotājiem 
apmeklēt ārstniecības iestādes, darba vietas, valsts un pašvaldību institūcijas, nolēma  lūgt  Vidzemes 
plānošanas reģiona sabiedriskā transporta pakalpojumu un plānošanas nodaļai izvērtēt iespēju  
izmainīt sabiedriskā autotransporta rīta maršrutu Ērgļi - Liepkalnes skola, iekļaujot maršrutā 
Sidrabiņu pieturvietu.  
Izvērtējot biedrības „Piedzīvojumu sacensību apvienība” iesniegumu, dome nolēma Ērgļu 

novada pašvaldībai neatbalstīt finansiāli piedzīvojumu  sacensību  xRace 2014  piektā posma  
pasākuma rīkošanu Ērgļos. Iespēju robežās piedāvāt pasākuma organizatoriem Ērgļu novada 
pašvaldības rīcībā esošus novadu reprezentējošus materiālus  un apmaksāt Ērgļu novada komandas 
dalību sacensībās.
Pamatojoties uz Vidzemes Tūrisma asociācijas  ielūgumu, dome nolēma, ka  Ērgļu novada 

pašvaldības  domes priekšsēdētājs Guntars Velcis  pārstāvēs Ērgļu novadu kā Vidzemes projekta 
sadarbības partnerpašvaldību starptautiskajā projekta „CHARTS” 1328R4 noslēguma konferencē 
un ar to saistītajos pasākumos Grieķijā no š.g. 9. līdz 16. septembrim.
Pamatojoties uz personīgu iesniegumu, dome atzina par  spēku zaudējušu Ērgļu novada 

pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumu par  Ērgļu novada pašvaldības dzīvokļa Upes ielā   3, dz.2, 
Ērgļos,  nodošanu  lietojumā, to izīrējot, un pieņēma jaunu lēmumu izīrēt šo dzīvokli citai 
ģimenei. 
Dome nolēma atsavināt Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7054 008-

0513, kas atrodas Blaumaņa ielā 2, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā un sastāv no zemes gabala 
1978 kvm platībā un uz tā esošas administratīvās ēkas. 

Izveidoja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 2, Ērgļos, Ērgļu pagastā, 
Ērgļu novadā, atsavināšanas komisiju, kura pilnvarota veikt pašvaldībai piederošās mantas  
atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām   šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs - Ērgļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska, komisijas 
locekļi - Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors Māris Grīnbergs,  Ērgļu novada pašvaldības vides 
pārvaldības un teritorijas  plānošanas speciāliste Emma Cera.

Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 2, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu 
novadā atsavināšanas komisijai jāizstrādā  nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 2, Ērgļos, Ērgļu 
pagastā, Ērgļu novadā, izsoles noteikumi.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre 
A. Rozenberga

2014. gada 4.oktobrī Latvijā notiks kārtējās Parlamenta vēlēšanas, kurās vēlēsim 12.Saeimu. 
Saeimas vēlēšanas notiek piecos vēlēšanu apgabalos un tajās jāievēl 100 Saeimas deputātu.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs 

sasnieguši 18 gadu vecumu. Balsotājus reģistrē vēlēšanu iecirknī, izdarot atzīmi vēlētāja pasē. 
Tomēr, ņemot vērā, ka šobrīd valstī ir aptuveni 24 000 pilsoņu, kuru vienīgais personu apliecinošais 

dokuments ir personas apliecība (eID), Saeima šā gada 14.jūlijā atbalstīja grozījumus Saeimas 
vēlēšanu likumā, kas paredz pirms 12.Saeimas vēlēšanām izsniegt šiem vēlētājiem personalizētu 
vēlētāja apliecību. Līdz ar to vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas apliecības, aicināti laikus noformēt 
Latvijas pilsoņa pasi vai no 2014.gada 22.septembra līdz 3.oktobrim izņemt vēlētāja apliecību. 
Vēlētāja apliecību varēs saņemt bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā 
nodaļā, kur tika izsniegta vēlētāja personas apliecība.

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
Pirmdien, 29. septembrī,- 17.00 - 20.00
Otrdien, 30. septembrī, -8.00 - 11.00
Trešdien, 1. oktobrī, - 17.00 - 20.00
Ceturtdien, 2. oktobrī, - 9.00 - 12.00
Piektdien, 3. oktobrī, - 10.00 - 16.00
Vēlēšanu dienā, 4.oktobrī, - 7.00 - 20.00
Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Ja nav iespēju 

nobalsot vēlēšanu dienā, vēlētājs var nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas - 1., 2. 
un 3. oktobrī.  Tuvākais iecirknis, kur balsis nodot glabāšanā Ērgļu novada iedzīvotājiem, ir Madonā. 
Balsi glabāšanā varēs nodot trešdien, 1. oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 2.oktobrī, 
no pulksten 9.00 līdz 12.00, piektdien, 3. oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00. 

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un 
slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana atrašanās vietā 
jāpiesaka no 29. septembra līdz 4. oktobrim.

Balsošanas iecirkņi Ērgļu novadā:

Informācija par 4. oktobra vēlēšanām

Visa informācija par 4. oktobra Parlamenta vēlēšanām Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā:
www.cvk.lv

Inform cija par 4.oktobra v l šan m

2014. gada 4.oktobr  Latvij  notiks k rt j s Parlamenta v l šanas, kur s v l sim 
12.Saeimu. Saeimas v l šanas notiek piecos v l šanu apgabalos un taj s j iev l
100 Saeimas deput tu. 

V l šanu ties bas
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu 
dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu. Balsotājus reģistrē vēlēšanu iecirknī, izdarot 
atzīmi vēlētāja pasē.
Tomēr, ņemot vērā, ka šobrīd valstī ir aptuveni 24 000 pilsoņu, kuru vienīgais personu 
apliecinošais dokuments ir personas apliecība (eID), Saeima šā gada 14.jūlijā
atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kas paredz pirms 12.Saeimas 
vēlēšanām izsniegt šiem vēlētājiem personalizētu vēlētāja apliecību. Līdz ar 
to vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas apliecības, aicināti laikus noformēt Latvijas 
pilsoņa pasi vai no 2014.gada 22.septembra līdz 3.oktobrim izņemt vēlētāja apliecību. 
Vēlētāja apliecību varēs saņemt bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur tika izsniegta vēlētāja personas apliecība. 

Balsošanas iesp jas
Vēlēšanu iecirkņu darba laiki: 
Pirmdien, 29. septembrī,- 17.00 - 20.00 
Otrdien, 30. septembrī, -8.00 - 11.00 
Trešdien, 1. oktobrī, - 17.00 - 20.00 
Ceturtdien, 2. oktobrī, - 9.00 - 12.00 
Piektdien, 3. oktobrī, - 10.00 - 16.00 
V l šanu dien , 4.oktobr , - 7.00 - 20.00 
Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.Ja
nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, vēlētājs var nodot balsi glabāšanātrīs dienas 
pirms vēlēšanu dienas - 1., 2. un 3.oktobrī.  Tuvākais iecirknis, kur balsis nodot 
glabāšanā Ērgļu novada iedzīvotājiem, ir Madonā. Balsi glabāšanā varēs
nodottrešdien, 1.oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 2.oktobrī, no 
pulksten 9.00 līdz 12.00, piektdien, 3.oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.  
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļnevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju
aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.
Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 29.septembra līdz 4.oktobrim. 

Balsošanas iecirkņi Ērgļu novadā:

Iecirk a
numurs  Iecirk a nosaukums Iecirk a 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 par 4.oktobraParlamenta vēlēšanām Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājaslapā:www.cvk.lv

Cross oWEr apmācības par 
stratēģiskās partnerības projektiem

Vēlos padalīties ar informāciju, kuru ieguvu, 
piedaloties Jaunatnes Starptautisko programmu 
aģentūras organizētajās trīs dienu apmācībās 
Rīgā. 

No 2014. gada 1. janvāra līdz pat 2020. gada 
31. decembrim ir atvērta Eiropas Savienības 
programma „Erasmus+”, kas paredzēta 13-30 
gadus veciem jauniešiem un ir balstīta uz 
neformālo izglītību. Šajā plānošanas periodā 
vienā programmā ir apvienotas vairākas atbalsta 
programmas - „Comenius”, Leonardo da Vinci”, 
„Grundtvig”, „Erasmus”, Jean Monnet”, mācību 
braucienu apakšprogrammas „Erasmus 
Mundus”, „Tempus” u.c. Programma īpaši 
piemērota jauniešiem, kam ir grūtības iekļauties 
formālās izglītības sistēmā. Uzsvars tiek likts uz 
to,  ka jauniešiem ir jāapgūst arī nozīmīgas 
sociālās prasmes - prasme komunicēt, 
sadarboties, formulēt lēmumus, izvirzīt mērķus, 
īstenot SAVAS idejas.

„Erasmus+” programmas ietvaros tiek 
īstenotas 3 darbības pamatjomas:

K1- kas ietver jauniešu apmaiņas projektus, 
Eiropas brīvprātīgā darba projektus, jaunatnes 
darbinieku apmācības un sadarbības tīkla 
veidošanas projektus. 

K2- Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes 
jomā.

K3- Strukturētais dialogs: jauniešu un 
jaunatnes politikas veidotāju tikšanās.

Ņemot vērā iesniegto projektu augsto kvalitāti 
un pieejamā finansējuma apmēru Eiropas 
Savienības programmas “Erasmus+” jaunatnes 
jomas projektiem 2014. gadā  jauniešu un 
jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu, 
kā arī jauniešu apmaiņas projektu, Eiropas 
Brīvprātīgā darba un jaunatnes darbinieku 
mobilitātes projektu finansējums ar ES 
Kaimiņvalstīm, šajā gadā ir izsmelts.

Manis apmeklēto apmācību tēma skāra 
programmas pamatjomu K2, kuru realizācija 
sniedz iespēju sadarboties dažādu jomu 
partneriem, lai ieviestu inovatīvas pieejas 
darbam ar jaunatni. Vieni no galvenajiem 
nosacījumiem - jābūt starpsektoru sadarbībai 
(piemēram, pašvaldības un valsts iestādes, 
nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, 
organizācijas, kas ir aktīvas izglītības, apmācību 
un jaunatnes jomā), idejas nacionālais līmenis 

jāpārnes uz starptautisku, kas nozīmē, ka vienam 
no partneriem jābūt kādai no ES valstīm, arī 
Islande, Maķedonija, Norvēģija, Šveice. 
Projektu attīstīšanas platforma ir izveidota ar 
Igauniju, Lietuvu, Poliju, Čehiju, Ungāriju, 
Horvātiju, Maltu, kas nozīmē, ka stratēģiskos 
projekta partnerus šajās valstīs noteikti būtu 
vieglāk atrast. Viena no iespējām, kā atrast 
projekta partneri, ir izmantot OTLAS partneru 
meklēšanas sistēmu: http://www.salto-youth.
net/otlas.

Stratēģiskās partnerības projekti var būt gan  
neliela mēroga starptautiski iniciatīvu 
projekti  starp divām jauniešu organizācijām, 
gan arī  plaša mēroga ilgtermiņa projekti, 
kuros iesaistās daudzi dažādu jomu partneri ar 
mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgu rezultātu, 
piemēram, inovatīvu jaunatnes darba 
metodoloģiju, pētījumus par jaunatnes jomu, IT 
rīkus jaunatnes darbā u.c.

Projekta finansēšanas nosacījumi: vienam 
projektam iespējamais finansējums līdz 300 000 
EUR. Projekta ilgums no 6 mēnešiem līdz 2 
gadiem. Stratēģiskās partnerības projektiem 
līdzfinansējuma apmērs nav obligāts. Projekta 
dalībnieku skaits un vecums nav ierobežots. 
Uzsvars tika likts uz to, ka jāspēj pamatot 
vajadzība pēc šī projekta, jāspēj novērtēt un 
parādīt, ko iegūst no šī projekta realizācijas ne 
tikai realizētājs un iesniedzējs, bet arī sadarbības 
partneris. Noteikti idejai jābūt inovatīvai, tas 
jāpamato. Šogad gan projektu iesniegšanas 
termiņi jau nokavēti, bet nākamajā gadā tika 
solīts, ka tie būs pat trīs. Šobrīd nākamais 
termiņš  -2015. gada 30. aprīlis, iespējams, 
informācija mainīsies, tiem, kam ir interese, 
jāseko līdzi.

 Vairāk par projektu iesniegšanu uzzini http://
j a u n a t n e . g o v. l v / l v / e r a s m u s / p r o j e k t a -
iesniegsana-2. Ja tev ir interese, ideja, vajadzība 
un vēlme kādam projektam, dod ziņu! Novada 
pašvaldība kā stratēģiskais partneris noteikti ir 
gatava iesaistīties un iespēju robežās atbalstīt 
projekta aktivitātes. Rakstiet: projektu.
specialists@ergli.lv

Inita Lapsa,  kultūras darba organizatore, 
projektu speciāliste
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redakcijas sleja

Jauns gads, jauns sākums, kā arī jaunas 
redaktores – Sintija, Rūta un Laura. 
Iepriekšējo redaktori Martu nevar aizstāt 
viens cilvēks, tāpēc mēs darbosimies 
trijatā.

Sveiki! Mani sauc Sintija Fišmeistere. 
Mācos Ērgļu vidusskolā jau otro gadu. 
Izvēlējos šo skolu pēc Ķeipenes 
pamatskolas absolvēšanas. Esmu 
komunikabla, draudzīga, pacietīga, kā arī 
saprotoša, tādēļ domāju, ka spēšu 
sadarboties ar skolasbiedriem un 
piedalīties avīzītes tapšanā. Man palīdzēs 
manas klasesbiedrenes.

Čau, čau! Esmu Rūta, mācos 11.klasē un 
kopā ar savām draudzenēm darbošosskolas 
avīzē. Uz Ērgļiem atnācu no Gulbenes un 
ļoti priecājos par savu izvēli. Pirmais gads 
bija kā iepazīšanās ar skolu, skolotājiem un 
visu notiekošo, bet tagad esmu nolēmusi 
kaut kur piedalīties. Esmu jautra, aktīva, 
radoša un atjautīga, tādēļ uzskatu, ka man 
būs pa spēkam šis dalītais redaktores amats, 
ja dalīšos idejās ar draudzenēm, jo kopā 
var paveikt vairāk.

Čau visiem! Mani sauc Laura un jūs mani 
noteikti zināt, jo esmu īsta ērglēniete. 
Mācos šeit jau kopš bērnudārza un šobrīd 
eju 11.klasē. Esmu sportiska, jautra un 
draudzīga, tādēļ piekritu kļūt par daļu no 
redaktoru komandas.

Kopā mēs centīsimies padarīt skolas 
avīzi pievilcīgāku un interesantāku visiem. 
Ceram uz skolasbiedru atbalstu un 
palīdzību, jo vienas mēs nespēsim tikt ar 
visu galā.

Veiksmīgu visiem jauno mācību gadu! 

Ar cieņu un cerībām uz sadarbību:
Sintija Fišmeistere, Rūta Baranovska 

un Laura Auguste

Apsveikums

Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari
Un gadu no mūža aiznes sev līdz,
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
Pīlādžu ogu sarkanais spīts.
Tas palīdz saglabāt saules gaismu
Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz.

   /Lauma Daugiša/

Mīļi sveicieni skolotājai Olgai Elksnei dzīves jubilejā! 
Ērgļu vidusskolas saime

Marutas Bitītes foto

1.septembris… Skolas gaitu sākums… Gandrīz 
vai tāda sajūta kā pirmklasniecei. Šogad jauns 
neierasts pienākums - skolas avīzes veidošana. 
Prieks, ka par galvenajām sadarbības partnerēm ir 
piekritušas kļūt savējās - trīs redkolēģijas 
dalībnieces no vienpadsmitās klases. (Viņas ar 
sevi iepazīstina redaktoru slejā).

Domājot par gaidāmajiem darbiem, ir pārņēmušas 
divējādas sajūtas.No vienas puses - jūtos kā 
saņemot brīnišķīgu dāvanu no savas kolēģes 
Mārītes Breikšas. Vai citādi var nosaukt avīzi, kura 
pirms pāris gadiem ieguva augstāko novērtējumu 
Madonas reģiona skolu avīžu jomā, kura katru 
gadu šajā konkursā saņēmusi nominācijas, kas 
apliecinājušas tās veidotāju - redaktoru, jauno 
žurnālistu - atbildību, izdomu, pamatīgumu. „ĒN 
Skolu Ziņas” savulaik pamanītas un novērtētas arī 
novadu pašvaldību avīžu izvērtējumā, atzīmējot 
labo sadarbību ar skolu.

Bet no otras puses -mazliet nedrošība, jo daudz 
kas jauns jāapgūst, jāpārkārto ierastais mēneša 
ritms, jāļaujas jauniem izaicinājumiem, jāsaglabā 
lieliski izveidotās tradīcijas. 

Vai izdosies saglabāt to lasītāju interesi, kas 
gaida pārbaudītās vērtības? Kā „ievilināt” 
lasītājupulciņā tos, kuri retāk pāršķirsta „Skolas 
Ziņu” lapas? Dažas jaunas idejas vēl tikai pamazām 
gūst veidolu.

Tādēļ šajā numurā aizsākam jaunu rakstu sēriju- 
„Klases portrets.” Godu atklāt jauno sleju uzticējām 
skolas „bosiem” - 12.klasei. Vai arī jūs šos jauniešus 
redzat tādus pat, kā viņi redz sevi?

2015. gadā, gatavojoties atzīmēt vidusskolas 65. 
dzimšanas dienu, meklēsim, kas teikts rakstos 
pirms 65, 60, 55 … gadiem. 

Kā jau savā slejā minēja jaunās redkolēģijas 
pārstāvji, gaidām arī skolēnu, skolotāju, vecāku 
ieteikumus. Lai mums izdodas! 

Indra Rone

Starts skolai!

Sākums

Vasara ir aiz muguras, laiks atvērt skolas durvis 
un uzsākt jauno mācību gadu!

Šogad mācības kopskaitā sāk 239 skolēni, no 
tiem 20 pirmklasnieki, pie kuriem es ciemojos un 
uzzināju viņu domas par skolu.

Mazie bija ļoti aktīvi un atsaucīgi. Viņi dalījās 
iespaidos par 1. septembri. Daļa pirmklasnieku 
domāja, ka skolā būs trakāk un sliktāk, nekā ir 
īstenībā. Šobrīd viņu domas ir mainījušās, un 
viņiem skola liekas jautra, forša, mazliet dīvaina, 
jo viss tomēr ir jauns un 
nezināms. Daži nevarēja 
sagaidīt 2.septembri – 
pirmo, īsto skolas dienu un 
mājas darbus. Piedaloties 
svinīgajā pasākumā, mazie 
bija priecīgi un pacilāti. 

Tradīcijai turpinoties, 
divpadsmitie palīdzēja 
mazajiem uzsākt skolas 
gaitas un sarīkoja ballīti 
tieši viņiem, par ko 
pirmklasnieki bija īpašā 
sajūsmā. Viņi aizrautīgi 
stāstīja, kā spridzinājuši balonus ar dibeniem un ka 
par pārsteigumu tajos bijušas konfektes. Visiem 

ĪSziņaS
01.09. - Zinību diena
04.09. - Nodarbība vidusskolēniem 

„Lūzumpunkts”
12.09. -Zibakcija „Dzeja pievelk”. 

Mazā skola + lielā skola = dzejas 
ceļš

 - Skolēnu domes kandidātu 
izvirzīšana

19.09. - Skolēnu domes vēlēšanas 
           - 10. klases uzņemšanas  

pasākums
25.09. - Olimpiskā diena
26.09. - „Iespējamā misija”. Stundas 

vada 12.klase
29.09. - Sākumskolas Miķeļdienas 

tirdziņš

garšojis divpadsmito noorganizētais bezmaksas 
saldējums. Mazie un skolotāja saka lielu PALDIES 
divpadsmitajiem par pasākumu un dāvanām.

Atbildot uz jautājumu, kur ir labāk - skolā vai 
bērnudārzā -, domas mazliet dalījās. Lielākā daļa 
teica, ka skolā ir nedaudz labāk, jo šeit var vairāk 
iemācīties un ātrāk doties mājās. Izrādās, ka 
daudziem bērniem bērnudārzā nepatika gulēt 
pusdienlaiku, lai gan ir daži, kam tā pietrūkst vēl 
tagad. Noklausoties visu viedokļus, secinu, ka, pēc 
mazo domām, skolā ir daudz interesantāk un foršāk 
nekā dārziņā.

Pēc pašu pirmīšu domām viņu skolotāja ir „pa 
pusei mīļa un pa pusei dusmīga”. Redzot, cik mazie 
ir atraktīvi, es viņu audzinātājai novēlu lielu 
pacietību un stiprus nervus, jo ne kurš katrs spēj 
tikt galā ar 20 bērnu lielu bariņu, kur katrs skrien 
uz savu pusi un runā bez apstājas.

Tāda bija mana viesošanās pie jaunajiem 
skolēniem. Viņi ir paši mazākie mūsu lielās 
ģimenes locekļi, tāpēc rūpēsimies par viņiem visi 
kopā - palīdzēsim iejusties un būt piederīgiem 
Ērgļu vidusskolai.

 Veiksmi un labas atzīmes visiem!

Jaunais darba cēliens Jāņa zālīša Sausnējas pamatskolā
 Savu pirmo skolas 

dienu ar nepacietību 
gaidīja četri 
pirmklasnieki, kuri 
1. septembrī uzsāka 
skolas gaitas Jāņa 
Zālīša Sausnējas 
pamatskolā. Renārs 
Dadzītis, Diāna 
Kišmarija, Daniels 
Suncelis un Lelde 
Šlesere, pirmās 
skolotājas Daces Dombrovskas iedvesmoti, iepazīst pasauli un mācās grāmatu gudrības. Bagātā pieredze 
un meistarība skolotājai Dombrovskai palīdz darbā ar vismazākajiem, daudzus mācību gadus strādājot 
ar sākumskolas bērniem. Tiek uzklausītas skolēnu domas par visdažādākajiem jautājumiem un kopīgi 
pārrunāti  svarīgākie notikumi. Jautājumu ir daudz, un tie tiek uzdoti katru dienu.

Skolotāja Sarme Kantāne otro mācību gadu pēc kārtas ir izlaiduma klases audzinātāja. Jācer, ka visi 9. 
klases audzēkņi veiksmīgi nokārtos eksāmenus un saņems izglītības dokumentu. Līdz tam vēl ejams 
diezgan tāls ceļš, tādēļ vēlēsim devītajiem neatlaidību, atbildīgu attieksmi pret mācībām un veiksmi 
ikdienas darbā. Lai veicas Laurim Andersonam, Edijam Putniņam un Signijai Zviedrei!

Direktora Andra Dombrovska rūpju lokā ir skolas uzturēšana, sadarbība ar pedagoģisko kolektīvu un 

Rūta Baranovska
Ilzes Daugiallo foto

tehnisko personālu un skolēnu saimes vadīšana. Skolas dzīvē būtiska ir sadarbība ar skolēnu vecākiem 
un aizbildņiem, kā arī novada un pagasta vadību. 

Andris Dombrovskis: „Mūsu skolā saglabājies stabils, saliedēts pedagogu un darbinieku kolektīvs. 
Skolotāji ir apzinājuši bērnu spējas un vajadzības, pratuši panākt katra izglītojamā spējām atbilstošus 
mācību rezultātus. 

Pateicības vārdi pienākas Ērgļu novada pašvaldības domei un tās priekšsēdētājam Guntaram Velcim. 
Ģimenes, kuru bērni apmeklē Sausnējas skolu, jūt novada vadības ieinteresētību un rūpes par audzēkņu 
nodrošināšanu ar bezmaksas ēdināšanu un transporta pakalpojumiem. Šogad brīvpusdienas piešķirtas 4. 
klases skolēniem. Turpinās satiksmes autobusa Madona - Bites kursēšana līdz Vietalvai, lai skolēni, kuri 
pie mums mācās, nokļūtu skolā. Ikvienam bērnam jārada iespēja labas izglītības iegūšanai. Skolēniem, 
kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē, nepieciešams individuāls darbs un  papildu atbalsta pasākumi, 
un tos mūsu skolā īsteno pedagoga palīgs. 

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā jau vairākus mācību gadus saglabājies aptuveni tas pats skolēnu 
skaits, nedaudz virs 50. 2014./15. mācību gadā mēs uzsākām darbu ar e-klasi, apzinoties šīs darba formas 
mūsdienīgumu un efektīvāku saikni ar vecākiem.

Jaunajā darba cēlienā skolēniem novēlu mācīšanās sparu, mērķtiecību un apņemšanos sasniegt labus 
rezultātus, pedagogiem - darba prieku un gandarījumu par ikviena audzēkņa sasniegumiem. Vecākiem 
- pacietību un mīlestību.”

Materiālu sagatavoja skolotāja Elita Leiboma
Fotografēja Benita Feldberga



savāda sajūta. 
Visjocīgāk ir 
komunicēt ar 
kolēģiem, kas 
gandrīz visi 
kādreiz bija 
mani skolotāji.

Kā tev šķiet, 
vai skolēni 
pašlaik skolā 
kaut kādā ziņā 
atšķiras no 
tava skolas 
l a i k a 
bērniem?

- T a g a d 
skolēni ir daudz 
drošāki, mēs 
bijām bailīgāki 
un biklāki. Ļoti 
daudzi skaidri 
var formulēt, 
ko viņi dzīvē grib darīt un sasniegt. Tas ir 
apsveicami. Taču šai drošsirdībai ir arī savas 
negatīvās izpausmes - neiecietība, izteikts 
egocentrisms.

Kādas ir tavas ieceres?
-Man ir pilna galva idejām, bet šobrīd es vēl 

taustos. Gribu iepazīt skolēnus un ļaut viņiem 
iepazīt sevi, lai kopā mēs varētu īstenot gan manas, 
gan viņu idejas. Skola ir vieta, kurā skolēni pavada 
vairāk laika nekā mājās, tāpēc es gribētu viņiem 
dot māju sajūtu.

Indra Rone
Foto no Sintijas Māliņas personīgā arhīva

Mums katram ir kāds mērķis, sapnis, uz kuru tiecamies, kuru vēlamies piepildīt. Reizēm mums vienkārši 
vajadzīga palīdzība, lai atklātu, pierādītu sevi, saprastu, vai tas tiešām ir tas, ko meklējam, uz ko tiecamies. 
Mēdz gadīties, ka tikko iepazīts cilvēks mūs spēj pamudināt uz ko jaunu un nebijušu.

Cilvēki reizēm ir kā spoguļi, ja jums ir kopīgas intereses, runājot ar viņiem, pats atrodi kaut mazu daļu no 
sevis.

 Viņi pamēģina ko jaunu, par ko esi domājis, padalās savā pieredzē, sajūtās, emocijās, jūs atrodat kopīgas 
intereses, apmaināties ar pieredzi un saprotat, ka- jā, šīs lietas jūs tiešām saista.

 Taču reizēm ir tā, ka tev nav mērķu, tu nezini, ko vēlies, taču nevajag skumt, jo ar laiku atradīsies kas tāds, 
kas patiešām saista.

Jau pirmajā skolas nedēļā mums bija patīkams pārsteigums, Ērgļu vidusskolā notika lekcija -nodarbība par 
mērķiem, vēlmēm, nezināmo nākotni, kuru katrs pats var nedaudz paredzēt, ja zina, ko vēlas.

 Šo lekciju vadīja ļoti dzīvespriecīgi, atraktīvi, smaidīgi un jauki cilvēki- Lauma Žubule un Māris Resnis -
komandveidošanas treneri. Šie cilvēki ir no piedzīvojumu organizācijas „Lūzumpunkts”. Viņi dalījās savā 
pieredzē un palīdzēja noskaidrot, kas mēs vēlamies būt, kādi mums ir mērķi un cik patiesībā mēs esam godīgi 
pret sevi.

Šī lekcija patiešām bija bagāta ar padomiem, kuri turpmāk noderēs dzīvē, lai saprastu savu patieso ES.
Man šī lekcija bija viegla un tajā pašā laikā sarežģīta sevis izzināšana. Cerams, ka arī citi skolēni ieguva ko 

jaunu no šīs mācības un saprata gan savu Es, gan to, kādi ir viņu mērķi un uzdevumi, lai sasniegtu savas ieceres. 
Der atcerēties, ka tas nebūs viegli, jo dzīve liks šķērsli pēc šķēršļa, taču nevajag padoties. Meklēsim spēku 
sevī! 

Lāsma Hermane, 
10.klase

Marutas Bitītes foto
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“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Ērgļu novada izglītības darbinieku konferencē
26. augustā Ērgļu 

novada izglītības 
darbinieki satikās 
tradicionālajā augusta 
konferencē. Šogad 
pasākuma organizēšanu 
uzņēmās Ērgļu mākslas 
un mūzikas skolas 
kolektīvs, aicinot ciemos 
gan PII „Pienenīte” 
darbiniekus, Sausnējas 
pamatskolas kolēģus, 
gan tuvākos kaimiņus no 
Ērgļu Profesionālas 
skolas un Ērgļu 
vidusskolas. Vispirms 
dalībniekus ar muzikālu 
sveicienu iepriecināja 
Nauris Truksnis. Arī 
novada domes 
p r i e k š s ē d ē t ā j a m 
Guntaram Velcim bija ko sacīt novada skolotājiem. 
Jau par tradīciju ir kļuvis katras skolas pārstāvjiem 
pastāstīt par paveikto vasarā un iecerēm. Prieks 
bija dzirdēt, ka kopumā audzēkņu skaits novadā 
lielākoties palicis nemainīgs.To uzsvēra gan 
Sausnējas pamatskolas direktors Andris 
Dombrovskis, gan pārējie runātāji. Ilona Cielava 
pastāstīja par remontdarbiem bērnudārza grupu 
telpās un koridoros. Inesei Šaudiņai  rokās bija 
jaunais Ērgļu vidusskolas plānotājs un ziņa par 
pievienošanos e-klasei. Arī Ērgļu vidusskolas zālē 
vasarā notikušas iespaidīgas pārmaiņas, nojaucot 
skatuvi, nomainot griestu  segumu un nokrāsojot 
sienas. Tagad telpa būs plašāka un daudzveidīgāk 
izmantojuma. Sākumskolā izremontēta ēdamzāle 
un virtuvīte, lai visi 99 skolēni pusdienas baudītu 
vizuāli  pievilcīgākās telpās. Profesionālās skolas 
pārstāvji šogad svinēs pirmo izlaidumu auklīšu 
programmai un iecerējuši rast iespēju siltināt arī 
skolas mācību korpusu. Mākslas un mūzikas skolas 

direktore Iveta Pedele klātesošos varēja iepazīstināt 
ne tikai ar savu skolu, bet arī ar audzēkņu 
sasniegumiem  dažādos  konkursos. 

Tālāk gleznotava ātri tika pārveidota, jo 
konferences dalībniekiem bija jāparāda savas 
radošās spējas. Mūsu rīcībā bija visi rekvizīti, 
kurus ikdienā izmanto arī skolēni, lai veidotu 
savdabīgas instalācijas. Pēc tam visiem bija iespēja 
iepazīt arī Sākumskolu, jo esam taču kaimiņi. Pēc 
nelielas atelpas Mazās skolas Šokolādes klasē mūs 
gaidīja ārsts Andis Audže, kas lika padomāt par 
sevi, savu veselību, par iespējām palīdzēt sev un 
citiem, daloties ar saprotošiem līdzcilvēkiem. 

Diena bija interesanta. Paldies mākslas un 
mūzikas skolas kolēģiem Ivetai Pedelei, Vizmai 
Veipai un Andrim Džigunam par ieguldīto darbu 
konferences organizēšanā! 

Sandra Stankeviča, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Andra Džiguna foto

Skolēnu darbs vasarā
Daļa skolēnu vasaras brīvlaikā ne tikai atpūtās, 

bet arī vēlējās nopelnīt kabatas naudu nākamā 
mācību gada tēriņiem. Daļa strādāja ģimenes 
saimniecībās, citi Ērgļu veikalos, bet vairāki 
skolēni pievērsa uzmanību Nodarbinātības valsts 
aģentūras piedāvājumam darbam vasarā.

Darba devēji - pašvaldības, biedrības, 
nodibinājumi un komersanti - bija aicināti pieteikt 
darbavietas skolēniem vasaras brīvlaikā.

NVA darba devējam nodrošināja dotāciju skolēna 
ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi 
algas skolēnam maksāja darba devējs, arī nodokļus 
no darba algas nomaksāja darba devējs. 

Kā šī iespēja tika īstenota Ērgļu novadā? Izrādās, 
ka darbu skolēniem piedāvāja tikai Ērgļu novada 
pašvaldība. Labiekārtošanas un komunālā darba 
speciāliste Kristīne Ģirģena informēja, ka no jūnija 
līdz augustam novada teritorijā strādāja 
piecpadsmit 8. - 12. klases skolēni.

Ko par šo vasaru saka paši skolēni?
„Šovasar visiem, kas mācās pamatskolās, 

vidusskolās vai profesionālajās vidusskolās, tika 
dota iespēja pelnīt naudu, strādājot pašvaldības 
labā. Arī es un daži citi Ērgļu vidusskolas skolēni 
izmantojām šo iespēju. 

Personīgi es darbu uzsāku 1. un beidzu 31. jūlijā. 
Dienā nostrādāju 7 stundas no plkst. 8:00 līdz 
16:00ar 1 stundas pauzi, kas bija pusdienlaiks. 

Laikapstākļi mūs īpaši nelutināja - bija gan 
lietainas dienas, kad āra darbus darīt bija grūti, gan 
arī ļoti, ļoti karstas, kad labāk būtu gribējies ar 
draugiem sēdēt ezermalā.

iepazīsimies – jaunā kolēģe Evita Punovska
Iepazīstini, lūdzu, ar sevi! 
-Esmu jaunā latviešu valodas un literatūras 

skolotāja Ērgļu vidusskolā. Pati gan nāku no 
kaimiņu novada, kur aizritējusi mana bērnība un 
skolas gadi. Pirmo izglītību esmu ieguvusi 
Ļaudonas vidusskolā (tagadējā Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskola), kur līdzās mācību darbam 
aktīvi iesaistījos ārpusskolas nodarbībās - dejoju 
tautisko deju kolektīvā, dziedāju korī un vidusskolā 
vadīju skolas pašpārvaldes darbu.Skolā padevās 
daudzi mācību priekšmeti, tāpēc grūti bija izvēlēties 
nākamo profesiju, bet liktenis iegrozījies tā, ka 
savas studiju gaitas uzsāku tieši Daugavpils 
Universitātē. Šeit pilnveidoju savas zināšanas un 
ieguvu pamatprofesiju. 

 Kādēļ izvēlējies kļūt par skolotāju?
-Augot ģimenē, kur mamma ir skolotāja, par 

skolas dzīvi nākas dzirdēt daudz, tāpēc šāda 
nākotnes profesija no mazotnes mani nav vilinājusi. 
Bet dzīvē jāpieņem lēmums, un izrādās, ka 
skolotājas profesijai ir arī daudz priekšrocību. Man 
vienmēr paticis mācīties, un skolotāja darbs ir 
nemitīga sevis pilnveide, tāpat paticis komunicēt ar 
apkārtējiem un radoši izpausties. Nevar noliegt, ka 
skolotāja profesija ir cienījama, un skolēnu 
pateicību par ieguldīto darbu gūstam ar dāvātajiem 
ziediem, laba vēlējumiem un darbiem. 

Pastāsti, lūdzu, par saviem vaļaspriekiem!
-Man ļoti patīk lasīt, īpaši vasarā, kad man ir 

atvaļinājums.Tāpat es labprāt ceļoju, apskatot 
skaisto Latviju. Esmu arī atsaucīga kultūras dzīves 
baudītāja, cenšos baudīt izrādes labākajos teātros 
un brīvdabas estrādē. 

 Kā esi nonākusi Ērgļos?
-Reģionālajā laikrakstā ,,Stars” izlasīju 

sludinājumu, ka Ērgļu vidusskola meklē jaunajam 
mācību gadam latviešu valodas un literatūras 

skolotāju 5. - 12.klasē. Pie sevis nodomāju: 
,,Mēģinātsnav zaudēts.” Tāpēc riskēju. 

Vai tev iepriekš bija priekšstats par mūsu 
pagastu? Ja bija, tad kāds?

-Par Ērgļiem zināju to, ka tā ir mana dzimšanas 
vieta, un pasē par to vēstīs ieraksts uz visu atlikušo 
mūžu. Esmu apmeklējusi arī kultūras pasākumus 
šajā pusē, īpaši Muzeju nakts aktivitātes, bet 
visbiežāk tie ir dažādi sadraudzības pasākumi ar 
kaimiņu novadiem, kur priekšnesumus sniedz 
pašdarbnieki.

 Kā esi iejutusies skolā?
-Skolā esmu iejutusies labi, jo ikreiz, sperot kāju 

pār slieksni, mani atbalstījuši atsaucīgi kolēģi. Pašu 
skolu iepazinu pēdējā augusta nedēļā, skolēnus un 
kolēģus turpinu iepazīt. 

Indra Rone
Foto no Evitas Punovskas personīgā arhīva

Garlaicīgi nebija, jo darbojāmies nelielās 
grupiņās pa 2 līdz 3 cilvēki. Meitenes un zēni 
strādāja atsevišķi. Darbi mums tika iedalīti 
visdažādākie - kopām Brāļu kapus Ērgļos un 
Katrīnas kapus, palīdzējām ierīkot jaunu puķu dobi 
blakus Rīgas ielas un Parka ielas krustojumam, 
ravējām trotuārus un dobes, slaucījām kaudzēs 
smiltis un vācām atkritumus, palīdzējām 
remontdarbos bērnudārzā un vidusskolā,mazgājām 
skolas sporta zāles grīdu. Puiši pa to laiku skaldīja 
un krāmēja malku, jauca nolietotos, vecos šķūnīšus 
vai pļāva zāli, palīdzēja uzstādīt jauno informācijas 
stendu pie pasta.

Tā kā mēs bijām ļoti draudzīgi, komunikabli un 
strādīgi, darbus paveicām bez problēmām. Atnākot 
mājās, bija jūtams nogurums, bet tas netraucēja 
vakarā doties ārā ar draugiem. 

Pēdējā dienā, beidzot darbu, bija patīkami 
atskatīties uz to, kas paveikts. Apkārtējā vide bija 
kļuvusi skaistāka, un varēja just gandarījumu, jo 
arī mēs bijām pielikuši savu roku, lai radītu ko 
labāku. Protams, liels prieks bija arī par to, ka 
beidzot varēja atkal izbaudīt vasaru, nebija agri 
jāceļas,varējām darīt, ko gribam. Lai vai kā, bet 
mēs vismaz paši nopelnījām savu pirmo algu. Tas, 
ka mums jau ir darba pieredze, ir kā pluss mums 
pašiem, jo vēlāk būs labākas iespējas atrast darbu. 

Iesaku nākamgad piedalīties, bet vispirms 
jānokārto visi vajadzīgie dokumenti, lai pēc tam, 
kad jāsaņem nauda, nerastos jautājums - kādēļ tik 
maz? 

Lai veicas!”
Arita Karīna Braķe, 11.klase

iepazīsimies – bijusī audzēkne un jaunā kolēģe 
Sintija Māliņa (Feodorova)

Kādas bijušas tavas gaitas pēc vidusskolas?
-Ērgļu vidusskolu pabeidzu 2007.gada vasarā un 

rudenī sāku studēt Rīgas Stradiņa universitātē 
politoloģiju. Pēdējā, 3.kursā, uzsāku darba gaitas 
Latvijas Mobilā Telefona (LMT) Informatīvajā 
dienestā. Pēc nepilna gada sāku strādāt LMT 
Korporatīvajā dienestā, kur bija mana darba vieta 
līdz pat šim augustam. 

Esmu kļuvusi arī par sievu vīram Kalvim un 
mammu meitiņai Katei.

Ja salīdzini vidusskolēna un studenta 
gaitas…

-Skola un universitāte ļoti atšķiras. Skola ir kā 
liela ģimene - savā starpā visi ir pazīstami, skolotāji 
atgādina, ja kaut kas ir aizmirsies vai nav līdz 
galam izdarīts. Savukārt universitātē tu esi tikai 
viens no daudziem simtiem studentu un jāspēj īsā 
laikā saprast, ka pašam jāplāno savs laiks, lai spētu 
gan pilnvērtīgi mācīties, gan atrast brīdi atpūtai, lai 
pēc tam atkal mācītos. 

Kāpēc esi sākusi strādāt skolā?
-Ja kāds man būtu teicis, ka es kādreiz strādāšu 

skolā, es noteikti nodomātu, ka viņš nav īsti vesels. 
Līdz šim uzskatīju, ka darbs skolā nav domāts man. 
Taču dzīvē vissplūst un mainās, esmu pieņēmusi šo 
izaicinājumu un izkāpusi no savas komforta zonas, 
lai darbotos ar bērniem, jauniešiem, iedrošinātu un 
iedvesmotu viņus. Tagad, kad pati esmu mamma, 
vēl jo vairāk saprotu, ka bērni ir mūsu nākotne un 
tas, kādi viņi būs, ir atkarīgs no mums - vecākiem, 
pedagogiem. Es gribu palīdzēt mūsu nākotnei 
veidoties atbildīgai, mērķtiecīgai un laimīgai.

Kā ir strādāt savā skolā?
-Uz šo jautājumu es vēl īsti nevaru atbildēt... 

Viss ir jauns, bet tajā pašā laikā jau zināms, ir 

Nodarbība “izaugsme caur piedzīvojumu”
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“Skolas Ziņu” turpinājums 

“Skolu Ziņu” redkolēģija, sākoties jaunajam mācību gadam, iecerējusi veidot jaunu rakstu 
sleju par klašu kolektīviem. Katrai klasei būs dota iespēja pastāstīt skolas biedriem  par sevi, 
atklāt savus īpašos noslēpumus. Vārds pirmajiem  sevis  atklāsmei tiek dots skolas absolventu 
klasei – divpadsmitajiem.

Karjeras  izglītība  Ērgļu  vidusskolā

Viena no šī gada prioritātēm karjeras izglītībā ir 
tikšanās ar visdažādāko profesiju pārstāvjiem. Protams, 
sāksim ar mūsu skolas absolventiem, kuri  pēc  skolas 
beigšanas   izvēlējušies  studēt kādā no sev interesējošām  
izglītības  iestādēm,  kā  arī  pašreiz strādā interesantā 
un aizraujošā darbā. 

Pirmajā mācību nedēļā skolā ciemojās Andris 
Vilcāns, kurš iepazīstināja 11. un 12. klases skolēnus ar 
inženiera profesijas aizraujošākajām  niansēm, ar 
iespējām un izaicinājumiem, pastāstīja par darba 
specifiku, kā arī par to, ko līdzi ir paņēmis no skolas un 
augstskolas. Viņš  pievērsa skolēnu uzmanību tam, cik 
nozīmīgas ir datora  lietošanas  un programmēšanas  
prasmes, ka, protams, matemātika un fizika ir inženiera 
„pamatīgi balsti”, kā arī tam, ka, strādājot starptautiskā 
uzņēmumā, nevar iztikt  bez angļu valodas.

Andra sagatavotajā prezentācijā varēja iepazīties gan 
ar būvkonstrukciju projektēšanas īpatnībām, gan ar 
rasējumiem un modeļiem, gan ar būves informācijas 
modelēšanu, lāzerskenēšanas punktu  mākoni, gan ar 
milzīgas pilsētas  būvniecības aktivitātēm Irākā. 
Skolēni  uzzināja  par  īpašām  plānošanas un  
projektēšanas programmām - Tekla Structures. Andris 
iedrošināja meitenes izvēlēties sarežģīto  un  atbildīgo 
profesiju, sakot, ka gan kursā, gan darbā ir kolēģes 
meitenes. 

Ko šī tikšanās deva vidusskolēniem, noskaidroja 
Sintija Fišmeistere:

„5. septembrī vidusskolas klases tikās ar Ērgļu 

KLaSES  PORTRETS
vidusskolas absolventu Andri Vilcānu, kurš šobrīd ir 
uzņēmuma  SIA Sweco Structures Latvija darbinieks. 
A. Vilcāns ir absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti un 
ieguvis maģistra grādu transportbūvēs.

No šīs  tikšanās 11. un 12. klase ieguva zināšanas par 
to, kas ir stiegras, kāda ir inženiera ikdiena, kādi ir 
pienākumi. Interesanti bija klausīties  tajā,  kāds  ir ceļš 
no idejas līdz gatavai ēkai, kā arī to, kā jaunas  pilsētas  
projektēšana  tiek  realizēta  Irākā. Arī Andris piedalās 
tās  izstrādē. Viņa  pieredze  lika  saprast, cik daudz un 
cītīgi  jāmācās, jo nākotnes  profesijā  daudzas  lietas  
būs atkarīgas no katra  paša. Tikšanās palīdzēja apjaust 
to, cik daudzveidīgas profesijas var izvēlēties mūsu 
skolas  absolventi  un cik daudz ir sasnieguši paziņas 
no Ērgļiem. Andris strādā lielā starptautiskā   uzņēmumā, 
kurā  ir  9000 darbinieku, kuram ir filiāles 12 valstīs, to 
skaitā  arī  Latvijā. Mūsu valstī esošais birojs izstrādā 
apmēram 10 projektus gadā. Bet daļa skolēnu saprata, 
ka inženierzinātnes  nav  viņiem  piemērotas.  Šis  darbs  
ir sarežģīts,  jo katra pieļautā kļūda var izmaksāt 
miljonus. 

Kopumā šī tikšanās bija ļoti noderīgas informācijas 
pilna.” 

Absolventi, ja jums rodas vēlēšanās par savu darbu 
stāstīt topošajiem speciālistiem no Ērgļu vidusskolas, 
dodiet ziņu: inese.zlaugotne@inbox.lv  Priecāšos 
noorganizēt tikšanos. 

Inese  Zlaugotne, karjeras konsultante
                                        Ineses  Zlaugotnes foto

atskats uz basketbolu vasarā

Visas vasaras garumā Ērgļu jaunie basketbolisti 
piedalījās strītbola sacensībās Madonā un Cesvainē. 
Kopumā zēnu konkurencē U-12 grupā, veiksmīgi 
spēlējot arī mūsu meiteņu komandai (Benita 
Kārkliņa, Jana Gulbe, Veronika Ivanova, Līva 
Tirzmale), izcīnījām 14 kausus. Tai skaitā visas trīs 
pirmās vietas kopvērtējumā. Jāatzīst gan, ka 
konkurence nebija pārāk liela, galvenās cīņas 
norisinājās starp mūsu pašu komandām. Šajā grupā 
spēlēja divas mūsu zēnu komandas (Valts Masaļskis, 
Aleksis Einišs, Nemo Olte, Markuss Užāns un 
Mikus Štils, Matīss Vasks, Toms Vilnītis, Roberts 
Bauers). U-14 grupā 5 kausus, tai skaitā par 2. 
vietu kopvērtējumā, pievienoja Artūrs Šmits, 

Kristiāns Židavs un Markuss Šaicāns. Vecākajās 
grupās strītbolu spēlēja arī Jānis Kalniņš un 
Kristers Kalniņš.

Augusta sākumā tepat Ērgļos notika intensīvo 
treniņu nedēļa U-12 grupas zēniem un meitenēm. 
Jāsaka milzīgs paldies mūsu novada domei un 
uzņēmumam „Kore” par ēdināšanu. Cerams, ka 
nākamajā sezonā tas lieti noderēs. 

Šogad pirmos treniņus uzsāk arī Ērgļu vidusskolas 
1. klases audzēkņi. Novēlu visiem cītīgi strādāt 
treniņos un veiksmi sacensībās.

Ivars Teteris,treneris
Ivara Tetera foto

12. klases pašportrets
Mums  kā „skolas bosiem” vienmēr ir, ko teikt – īpaši, ja runa ir par mums pašiem.
• Mēs, 12tie, esam vislabākie un vissaliedētākie. Mēs esam viens par visiem un visi par 

vienu.
• Viens otram izpalīdzam, daudz sportojam, dziedam un dejojam. Aktīvi iesaistāmies skolas 

dzīvē.
• Varbūt mēs neesam visvienotākā klase, bet, kad ejam uz kopēju mērķi, mēs saprotam cits 

citu no pusvārda un papildinām cits citu. Katrs esam ar savu „es”, neatkārtojami un savādāki.
• Mums, 12tajiem, ir paveicies, ka mēs esam tieši šāds kolektīvs, jo mēs visi esam draudzīgi 

un laipni cits pret citu. Esmu priecīgs, ka es šo skolu pabeigšu kopā tieši ar saviem 
klasesbiedriem.

• Klase ir laba. Ar klasi ļoti jautri pavadīt dažādus svētkus.
• Mēs katrs esam personība – unikāla un neatkārtojama. Domāju, ka arī pēc skolas 

absolvēšanas mums būs daudz iemeslu, lai satiktos.
• Vienmēr  mana klase bijusi labākā, un arī šogad nekas daudz nav mainījies. Vēl aizvien 

esam foršākie.
• Manuprāt, tā kā šis mums ir pēdējais mācību gads, vajadzētu būt saliedētiem. Piemēram, 

mācību darbā sadarbojoties citam ar citu, jo šajā mācību gadā mums ir eksāmeni.
• Katrs skolēns ir maza daļiņa no klases, un tikai visi kopā mēs veidojam vienu veselumu. 

Lai veidotu stipru klasi, katram jāpiedalās tās stiprināšanā. Ir labi apzināties, ka mēs esam stipri 
un vienoti!

• Mana klase ir ļoti draudzīga. Nekad no saviem klasesbiedriem neesmu saņēmusi lielu 
apvainojumu, kurš mani aizskartu. Mēs pieņemam cits citu  tādus, kādi esam.

• Ļoti patīk nākt uz skolu. Vienmēr ar klasesbiedriem ir jautri un interesanti. 
• Kā jau katrs skolēns, uzskatu, ka tieši mana klase ir superīgākā. Ātri gan pienācis pēdējais 

gads, bet varu teikt, ka šie divpadsmit gadi bija brīnišķīgi.
• 12. klase – tā ir pēdējā, tāpēc mēs cenšamies būt vienoti un izbaudīt šīs atlikušās dienas 

Ērgļu vidusskolā.
• Mēs, klase, kopumā esam kā brāļi un māsas, kuri izpalīdz jebkurā gadījumā, atbalsta grūtā 

brīdī un sniedz padomus tad, kad tas ir vajadzīgs. Žēl tikai, ka šis gads mums ir pēdējais kopā 
kā klasei, bet tāpat arī turpmāk satiksimies un atcerēsimies jautros mirkļus, kas kopā pavadīti.

• Divpadsmitās klases kolektīvs ir ļoti saliedēts un vienots. Mēs strādājam, dziedam, 
smejamies un, ja vajag, varam arī raudāt kopā. Tā teikt, vienoti līdz galam un visu darām 
kopā.

• Mēs esam jautri, saprotoši, varam sastrādāties kā komanda. Spējam atbalstīt cits citu, kad 
tas nepieciešams.

• Esam divpadsmitie, vairs palicis tikai viens gads, ko pavadīt ar viņiem. Man prieks par to, 
ka mani klasesbiedri ir tik jauki un pozitīvi cilvēki.

• Mūsu klase ir labākā klase skolā. Jo tad, kad vajag palīdzīgu roku, tad vienmēr kādam no 
klases var jautāt palīdzību.

Lai ko mēs kā klase neizdomātu, vienmēr ideja tiek izstāstīta mūsu audzinātājai  Ilzei Eņģei, 
jo viņa ir daļa no mūsu klases kolektīva. Palīdzot vai novērojot, kā mēs tiekam galā ar kādu 
konkrētu situāciju, mūsu audzinātājai šo gadu laikā arī ir izveidojies viedoklis par klasi.

Kā paiet gadi! Man liekas, it kā laiks skrietu arvien straujāk.
Šobrīd  12. klasē  viņi man ir 20 skolēni. Un katrs ir citāds. To ir tik viegli pateikt, bet bieži 

grūti atzīt ikdienas dzīvē.
Katrs ir citāds. Bieži esmu mērojusi viņus ar savu mērauklu. Esmu gribējusi viņus pārveidot 

pēc saviem priekšstatiem, un man ļoti būtu paticis, ja viņi dzīvotu pēc maniem uzskatiem un 
tieksmēm.

Bet es taču savu mīluļu atšķirīgumu varu uzskatīt arī par bagātību. Varu priecāties, cik ļoti 
dažādi ir viņi - mani 8 jaunieši un 12 jaunietes: caur viņiem es atklāju citas pasaules, sapņoju 
vēl neredzētus sapņus un nonāku saskarsmē ar lietām, kas līdz šim man bijušas pasvešas.

12. klases vārdā Beate  Zlaugotne
I. Zlaugotnes  foto



Tuvojoties mācību gada sākumam, pedagogi un tehniskie darbinieki 
rūpējās par dažādiem jauninājumiem skolas vidē, darbā. Kādus 
jauninājumus pamanījuši skolēni?

7. klase. Pārsteidza klases meitenes, kuras bija ļoti glīti saģērbušās 
un vasarā kļuvušas daudz garākas.Visi klasesbiedri ir paaugušies. 
Prieks, ka mūsu klase nav mainījusies, mēs joprojām esam draudzīgi, 
kamums ir vislabākā latviešu valodas skolotāja - mūsu klases 
audzinātāja. Prieks, ka angļu valodas kabinetā ir paplašināts grāmatu 
plaukts. Ir forši, ka starpbrīžos var klausīties mūziku.

 Vēl mani 1. septembrī pārsteidza otrajā stāvā zāle, kura ir 
pusizremontēta.Es domāju, kādi būs pasākumi bez skatuves. Man 
patīk, ka nav skatuves, domāju, ka pasākumi būs interesantāki, jo 
tagad ir arī visādi apgaismojumi. Tagad zāle ir modernāka nekā 
iepriekš. Tā ir plaša un liela.Mani iepriecināja gaišās zāles sienas. 
Man labāk patika, ka ir skatuve, jo varēja slēpties.

Mani pārsteidza, ka mums iedeva nevis dienasgrāmatas, bet 
plānotājus, sākumā es nesapratu, kā to lietot. Un jaunā e-klase. Skolā 
ir jauni darbinieki

8.klase. Pārsteidz, ka aizgājusi no skolas kāda laba skolotāja un 
ienākusi jauna.

Otrais stāvs ir izmainījies. Skolas zāle bija kļuvusi „lielāka”. Tāda 
sajūta, ka tur kaut kā trūkst, bet, no otras puses, man tagad patīk 
labāk, nekā bija. Skats mani patīkami pārsteidza. Zāle tagad ir plaša 
un viegli pārredzama. Tā rada māju sajūtu un omulību. Zāle bija 
svaigi krāsota, tomēr man tā patiktu labāk, ja būtu gaišākās krāsās.

Interesantas dienasgrāmatas.Kurš gan būtu domājis, ka tādas būs. 
Galvenais pārsteigums, ka dienasgrāmatās nebūs jāraksta stundas. 
Ikdienu paspilgtina arī jaunais plānotājs, kas ir interesanti un krāšņi 
veidots.

Iepriecināja jauno pirmklasnieku priekšnesums – varēja redzēt, ka 
pie visa bija piedomāts.

Klasesbiedri izauguši garāki.
Jaunā kafejnīcas pārdevēja rīkojas ātri, un rindas ir daudz īsākas.
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Es vasarā uztaisīju būdu, kurai ir šīfera jumts un dēļu sienas.
Ričards Kārkliņš

Man vasarā saplīsa velosipēds. Es biju karatē nometnē un Rīgā.
Andrejs Kulišs

Kādā dienā es biju mājās un gaidīju mammu. Kad viņa atbrauca, 
tad pastāstīja, ka bija redzējusi avāriju.

Jurģis Zommers

Es peldējos dambī vienos naktī. Ūdens bija ļoti silts. Mans brālis 
gandrīz noslīka. Nākamajā dienā mēs braucām ekskursijā uz Rīgu.

Edvards Šaicāns

Es biju LKA (Latvijas Karatē asociācijas nometnē) un deju 
nometnē. Es redzēju kaķi, kuram bija izskrāpēta acs. Man kaķis arī 
ieskrāpēja acī.

Ralfs Kauliņš

Es biju aizbraukusi uz jūru. Ūdens bija auksts. Labi, ka netālu bija 
maza upīte, kurā ūdens bija ļoti silts. 

Guna Nikolajeva

Es biju aizbraucis uz motokrosu. Motocikli un kvadracikli brauca 
pa tramplīniem. Divi motocikli ar blakusvāģiem lecot saskrējās. 
Atbrauca divas ātrās palīdzības mašīnas un aizveda cietušos uz 
slimnīcu. Šajā pasākumā kāds bērns bija pazudis no vecākiem - to 
teica pa mikrofonu. Latvieši brauca ar kvadracikliem un ieguva otro 
vietu, bet blakusvāģos mūsējie ieguva pirmo vietu. Man tas ļoti 
patika, drīz braukšu atkal uz motokrosu.

Rihards Balodis-Bertmanis

Mūsu ģimene devās divu nedēļu ceļojumā līdz Anglijai. Mēs 
braucām cauri Lietuvai, Polijai, Čehijai, Austrijai, Vācijai un 
Francijai. Ceļojuma bildes var apskatīt „Draugi.lv”.

Vēl mūsu ģimenei bija priecīgs notikums - mammas brāļa kāzas. 
Man ļoti patika.

Madara Purviņa

Mēs ar draudzeni Anniju kaitinājām viņas mazo brāli, nelaižot viņu 
teltī. Vēl mēs peldējām ar dēli un pludmalē spēlējām „Monopolu”, 
sauļojāmies un cēlām smilšu pilis.

Anete Rudzīte

Es biju Sabilē kopā ar mammu un brāļiem. Tur notika Vīna svētki. 
Pirmajā dienā mēs apskatījām vīnogu kalnus. Svētkos notika divi 
gājieni, un tirgus darbojās ļoti ilgi.

Vēl mēs bijām aizbraukuši uz jūru Igaunijā. Man vislabāk patika 
plunčāties siltajā jūras ūdenī, bet mamma ar brāļiem cēla smilšu pilis. 
Mājās mēs atgriezāmies ar labām domām.

Marta Purviņa

Es vasarā ciemojos pie omes, bieži braucu peldēties. Trīs dienas 
ciemojos pie draudzenes Elizabetes. Man patika arī brauciens uz 
Siguldu, īpaši rodeļu trase. Vasarā  bija arī mana dzimšanas diena. 
Man uzdāvināja batutu!

Patrīcija Nikola Bolzane

Es gribētu pastāstīt par peldēšanos Saulkrastu pludmalē. Vispirms 
tur aizbrauca ome. Viņai tur bija tik ļoti paticis, ka nākamajā dienā 
viņa tur aizveda mūs. Tur bija ļoti, ļoti jauki! Jāņos es biju laukos. 
Mēs ar mammu nopinām vainagu manam tētim. Esmu bijusi arī siena 
talkā.

Aleksandra Vihtodenko

Vispirms es gribētu pastāstīt par zirgiem. Man atļāva jāt bez 
sedliem un kordā, vingrot uz zirga. Man bija jāsēž atmuguriski un uz 
sāna jātaisa svecīte.

Vēl es apmeklēju Lotes zemi Igaunijā. Tas ir Baltijā lielākais bērnu 
atrakciju parks. Lotes zemē bija jauki un interesanti, izņemot niknās 
lapsenes, kuru tur bija ļoti, ļoti daudz.

Ar vecākiem devāmies atpūtā uz Saunagu un divas naktis gulējām 
pie jūras zem klajas debess.

Lūcija Čable

Es piecas dienas pavadīju Liepājā. Tur es aizbraucu ar autobusu. 
Liepājā es gan iepirkos, gan ļoti daudz laika pavadījām pie jūras, 
lasot gliemežvākus, staigājot pa krastu un izbaudot lielus viļņus.

Es pirmo reizi biju nometnē „Ērgļu spārnos”. Tur bija interesanti. 
Mēs spēlējām spēles un peldējāmies. Man patika.

Santa Kalniņa

Kādu dienu es biju aizgājusi peldēties uz dambi. Mans brālis jau 
bija pārģērbies, bet es vēl ne. Viņš uzskrēja man virsū, un es iekritu 
ūdenī ar drēbēm. Tas bija jautri!

Estere Patrīcija Caune

Man atmiņā palicis brauciens uz ezeru kopā ar ģimeni. Mēs ar tēti 
šļakstinājāmies, bet mamma peldēja ļoti tālu.

                                                                       Beatrise Ļebedeva

Es vasarā kopā ar tēti braucu naktī ar traktoru. Mēs ar māsīcām 
peldējāmies, bet kopā ar vectēvu bieži jājām ar zirgiem.

                                                               
Estere Margareta Roth

Es gribētu pastāstīt par atgadījumu ar maniem radiniekiem Zani un 
Dāvi. Viņi brauca ar pļaujmašīnu un smējās, neredzot priekšā stāvu 
kalnu un lielu akmeni. Tā viņi arī nobrauca ar pļaujmašīnu pa kalnu.

                                                              
Elza Agnese Koklačova

Es vasarā biju Cēsīs un auklēju mazo Robertiņu. Šovasar iemācījos 
peldēt, bet mana mamma – braukt ar mašīnu. Es dažreiz varēju iet uz 
vietu, kur nevar ieiet nepiederošas personas. Vēl man patika brauciens 
uz Rīgu pie māsīcas, jo viņai bija mazs kaķītis.

                                                                                  Ieva Milne

Ko vasarā piedzīvoja 3. klases …

Ralfs Bolzans 7.kl.

Es vasarā biju ciemos pie draudzenes uz vārda dienu un paliku tur 
pa nakti. Gulēt mēs aizgājām pirms vieniem naktī. Mēs ar draudzenēm 
gājām peldēties un ar ģimeni bijām aizbraukuši uz jūru.

Kādu dienu Mazozolu skolā iedarbojās signalizācija un bija 
atbraukuši pārbaudīt, kas tur ir noticis.

                                                    Elizabete Annamarija  Leice

Es vasarā biju Igaunijā AHA centrā un Lotes zemē, braucu ar 
kartingiem satiksmes pilsētiņā.  Arī šogad piedalījos „Mammas 
dabas” nometnē. Gadījās pārmest kūleni ar riteni.

                                                                           Elizabete Spaile

Es gribētu pastāstīt par savu vismazāko māsiņu Kristīni. Viņa vēl ir 
ļoti maza, jo piedzima augusta beigās.

Es vasarā biju Zooloģiskajā dārzā. Tur bija ļoti daudz dzīvnieku. 
Man ļoti patika žirafes. Mēs bijām aizbraukuši arī uz jūru. Kopā ar 
māsām lasījām gliemežvākus. Tie bija tik skaisti! Mana māsa ielēja 
pie gliemežvākiem jūras ūdeni. Mājās atklājās, ka tajā ir kaut kas 
kustīgs.

                                                                        Daniēla Vanaģele
  

…un 8. klases skolēni
   
Vasarā pie mūsu mājas teltīs dzīvoja trīspadsmit meitenes no 

Beļģijas. Viņas piedalījās nometnē. Ar mani ārzemnieces sarunājās 
angliski, bet savā starpā – vāciski. 

                                                                              Sintija Zābaka

Jūlijs man sākās ar nometni. Sākumā es biju satraukta, jo vajadzēja 
gatavoties runāt angļu valodā ar vācu bērniem. Lai sagatavotu visu 
nometnei, man un vēl trim meitenēm vienu nedēļu iepriekš bija jāiet 
uz skolu. Es neaizmirsīšu šo nometni, jo iepazinu jaunus cilvēkus un 
labi pavadīju laiku.

                                                                       Sindija Kurmēna

Tiklīdz sākās atvaļinājumu laiks un brīvdienas, kopā ar ģimeni 
sākām plānot kādu ceļojumu pa Latviju, izvēlējāmies apskatīt 
Zemgali. Iespaidīgākā apskates vieta bija Rundāles pils. Man radās 
jautājums, kā cilvēki senajos laikos varēja uzbūvēt tik greznas pilis 
un dārzus.

                                                                      Undīne Saleniece

Ar tēti bijām vienojušies, ka viņš mums ar brāli nopirks motociklu. 
Lai to nopelnītu, bija jāpalīdz mājas darbos. Sākumā braucot jutos 
ļoti nedrošs un nestabils. Pāris nedēļu laikā es apguvu braukšanu un 
pat sāku domāt par jaudīgāku motociklu. Es gribu braukt kā 
profesionāli sportisti un piedalīties sacensībās.

                                                                               Ralfs Vasels 

Šovasar es braucu uz basketbola nometnēm, lai trenētu fizisko 
sagatavotību nākamajai sezonai. Katru dienu bija trīs treniņi, kaut 
gan tas man likās par daudz. Pēc nometnes man ļoti sāpēja kājas.

                                                                               
Emīls Lapsa

Vasarā man bija daudz jāstrādā un jāpalīdz vecākiem ar visu tikt 
galā. Jūlija sākumu es pavadīju Rīgā un Murjāņos. Rīgā bija daudz kā 
interesanta – apmeklēju gan muzejus, gan Zooloģisko dārzu, gan 
kino.

                                                                   Kristaps Kartenbeks

Kādā saulainā vasaras dienā braucām uz jūru. Diena paskrēja 
nemanot, bradājot pa ūdeni un pastaigājoties pa kāpām. Bija pienācis 
vakars, visi sēdējām un skatījāmies, kā saule lēnām slīd aiz horizonta, 
kā viļņi lēnām virzās uz krastu un tad aizskrien atpakaļ jūrā.

                                                                          
Viktorija Vīgube

16. augustā Jumurdā notika sporta diena. Kaut arī laiks bija vēss un 
vējains, dalībnieku bija daudz. Sporta dienā varēja pārbaudīt savu 
spēku un izturību. Lai gan spēles bija vieglas, tās prasīja lielu 
pacietību.

                                                                            Madara Salnīte

Vasarā es biju Nīderlandē, jo tur notika nometne Ceļa Meklētājiem. 
Lielākā daļa dalībnieku bija no Lielbritānijas. Man  šī nometne ļoti 
patika, jo es varēju runāt ar cilvēkiem no citām valstīm, es ieguvu 
jaunus draugus un iemācījos daudz ko jaunu.

                                                                          Anete  Plendišķe

Šajā vasarā es biju gan Liepājā, gan Nīcā. Katru dienu braucām uz 
jūru, jo bija karsts un saulains laiks. Ar māsīcu bijām Liepājā gan uz 
kino, gan picērijā, gan pludmales kafejnīcā, kur skanēja saksofona  
melodijas.

                                                                           Dace Kārkliņa

Šī vasara bija gan karsta, gan vēsa un lietaina. Tomēr tas netraucēja 
baudīt brīvdienas un palīdzēt vecākiem darbos. Lai sniegtu mums 
gandarījumu un prieku, vecāki noorganizēja ekskursiju uz Siguldu. 
Lielāko piedzīvojumu sniedza Tarzāna brauciens, Mežakaķa trase un 
brīdis, kad māsa izmēģināja gumijlēkšanu no vagoniņa. Tas atradās 
trosēs virs Gaujas.

                                                                             Elīza  Hermane

R. Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkursa

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras 
klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darbavietu „Brakiem”.

2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori: 
 R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada 

pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais 
mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, 
vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:
7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Ko es meklēju un atrodu Brakos.
2. Kopā ar R. Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” varoņiem uz 

ledus gabala.
3. „Pasaulē jau nu tā gan ir: ikkatram jāskatās uz priekšu.” (R. 

Blaumanis)
10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Kas saistās ar R. Blaumani manā novadā (pagastā, pilsētā).
2. R. Blaumaņa literāro darbu varoņi – mani domubiedri.
3. „Es  meklēju ideālu starp dzīviem cilvēkiem.” (R. Blaumanis)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2014. gada 20. oktobrim 

pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora 
vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-
pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, 
Ērgļu novads, LV – 4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26498099, 26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. 

Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa 
Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:
Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vecākā 

speciāliste
Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras 

skolotāja
Linda Šmite – Bebru pamatskolas latviešu valodas un literatūras 

skolotāja, rakstniece
Sanita Dāboliņa – filoloģe
Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2014. gada 19. novembra 

Braku muzeja mājaslapāwww.braki.lv
Apbalvošana 2014. gada 6. decembrī Ērgļu saieta namā.
Balvu fonds 
      7. – 9. klase              10. – 12. klase
  1. vieta – 70 eiro       1. vieta – 100 eiro
  2. vieta – 50 eiro       2. vieta – 70 eiro
  3. vieta – 30 eiro       3. vieta – 45 eiro
 Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un 

atzinības.

NOLiKUMS

Pārsteigumi 1. septembrī

Linda Jansone 7.kl.



�Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. septembris

Zinību diena
Pavisam nemanot 

aizskrējusi vasara un pienācis 
rudens, iezīmējot kalendārā 
1. septembri - Zinību dienu.

1. septembris  pirmsskolas 
izglītības iestādē „Pienenīte” 
bija īpašs, jo bērni katrā 
grupiņā varēja priecāties par 
skaisti izremontētajām 
telpām.

„Pienenītē” jautri virmo 
bērnu čalas un  
atkalredzēšanās prieks, jo šī 
ir svētku diena, kad iestādes 
pagalmā kopā pulcējas 
„Mākonīši”,  „Lāsītes”, 
„Saulstariņi”, „Zvaigznītes” 
un  “Bitītes”.

Un tad notika brīnums, jo 
mācību gaitas vēlējās uzsākt 
arī runcis Muris. Pa ceļam 
viņš satika pelīti Pīku, kura 
čakli strādāja lauku darbus - 
vāca rudzu graudus ziemas 
krājumiem. Muris uzaicināja 
Pīku līdzi uz bērnudārzu, 
pelēns ātri saposās, paņēma 
puķu pušķi un kopā ar runci 
devās pie bērniem.Mazais 
pelēns īsti nemaz nezināja, 
kas tas bērnudārzs ir un ko 
tur dara. Tad nu runcis  kopīgi 
ar bērniem  pastāstīja caur 
rotaļām un dziesmām, ka bērnudārzos ne tikai 
mācās, bet arī vingro, dzied, dejo, zīmē un 
draudzīgi iet rotaļās.

Pārsteigumus bija sarūpējusi arī bērnudārza 
vadītāja kopā ar pavārītēm, pasniedzot katrai 
grupiņai svētku kliņģeri ar salūtu.

PII „PIEnEnĪTE” ZIŅas

Lai daudz piedzīvojumu, zināšanu un 
skaistu atmiņu nes jaunais mācību gads!

Ilzīte Vīgante, „Mākonīšu” skolotāja
Evitas Lielupes foto

darbnīciņas mūzikas skolas bērniem

Vasaras nobeigumā, neilgi pirms mācību gada 
sākuma, Ērgļu mākslas un mūzikas skolas mūzikas 
nodaļas bērniem notika radošās nodarbības trīs 
dienu garumā. Skolotāja Mārīte Taškāne bija 
izdomājusi dažādas interesantas darbnīciņas, 
kurās bērni varēja apgūt dažādas prasmes (ne tikai 
mūzikā).

Pirmajā dienā visi pūšamo instrumentu spēlētāji 
tika iesaistīti Pētera Leiboma vadītajā orķestrī. 
Katrs izjuta prieku un varēšanu saspēlēties tā, ka 
iznāca jautras dziesmas. Skolotājs uzslavēja 
bērnus, ka ļoti ātri apgūst savas partitūras. 

Pēc spēlēšanas skolotāja Mārīte Kovaļevska 
iesaistīja bērnus atraktīvos uzdevumos, kuros 
varēja atcerēties, ko ir mācījušies iepriekšējos 
gados. Bet, veicot darbiņus, apguva arī daudz 
jauna. Lai iegūtās zināšanas palīdz mācībās!

Vai tad mūziķi var tikai spēlēt? Pie skolotājas 
Vizmas Veipas darbnīciņā  „Būšu mākslinieks!” 
varēja pārbaudīt prasmi no dabā sastopamajiem 
augiem izveidot glezniņu ar strūklaku vai dabas 
ainavu. Jaukas idejas radās arī „skanošajiem 
māksliniekiem”. 

Pēc radošajiem darbiem vajadzēja izkustēties. 
Par to parūpējās Līva Āboliņa-Ābola un Ketija 
Patkovska. Malači meitenes! Interesantas idejas! 
Visiem bērniem ļoti patika. Pat gribēja vēl un vēl 
dažādas atrakcijas. Meitenes solījās arī nākamajā 
gadā novadīt sportiskās aktivitātes.

Katru rīta nodarbību aizņēma orķestra darbs un 
vokālais ansamblis. Pianistes pie skolotājas M. 
Taškānes apguva dziesmiņas, kuras varēja 
noklausīties 1. septembrī.

Šogad arī varēja izmēģināt spēlēt kādu citu 
instrumentu darbnīciņā „Maini instrumentu!” pie 
skolotājiem P. Leibomaun I. Rutmaņa. Laikam 
katram savs instruments tomēr vislabākais, jo 
pamācīties citu - negribējās. 

Tad devāmies uz „Našķotavu”, kur bērni varēja 
taisīt un cept našķus. I. Koklačova mācīja bērniem 
cept cepumus, kēksiņus un bulciņas. Nodarbība 
bija aizraujoša, jo katrs gribēja izcept savu našķi. 
Pēc tam visi kopā degustēja un vērtēja. Kā jums 
liekas, kas uzvarēja? Zaudētāju nebija, jo garšoja 
viss! Paldies I. Koklačovai par šādu iespēju un 
atbalstu bērnu izglītošanā!

20.augustā „Meņģeļos” ar orķestra skaņām 
notika nometnītes noslēgums. Ļoti jaukas 
aktivitātes bija izdomājusi muzeja vadītāja Ieva 
Vilnīte. Aizraujoša bija orientēšanās pēc 
fotogrāfijām. Tā varēja iepazīt muzeja apkārtni un 
eksponātus. Daži bērni izmēģināja aušanas prasmi 
uz lielākām stellēm nekā pagājušajā nometnītē. 
Ar katru gadu prasmes un iemaņas kļūst labākas. 

Paldies Gunas mammai par garšīgajām 
pusdienām! Ārā lija lietus, bet tas netraucēja 
baudīt maltīti.

Vislielākais paldies M. Taškānei par radīto 
iespēju mūzikas skolas bērniem arī pabūt dienas 
nometnītē! Lai veselībaun izturība, radošas idejas 
nākamajos gados!

ĒMMS mūzikas nodaļas audzēkņa 
Kārļa mamma

Vinetas Dāves foto

Pasaules studentu čempionāts 
orientēšanās sportā

No 11. līdz 18. augustam Čehijas 
pilsētā Olomoucā notika Pasaules 
studentu čempionāts orientēšanās 
sportā, kurā piedalījos arī es - Elīna 
Svilpe, Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijas trešā kursa studente. No 
Latvijas biju vienīgā meitene, tādēļ 
startēju tikai individuālajās 
distancēs. 

Garā distance bija mans pirmais 
starts Čehijā, biju uztraukusies, jo 
šāda ranga sacensībās startēju pirmo 
reizi. Ar savu startu neesmu 
apmierināta, jo pieļāvu kļūdu garajā 
etapā, izvēloties nepareizo variantu, 
kā arī nebiju gatava tam, ka distance 
būs tik fiziski smaga, jo apvidus bija 
tik kalnains, ka mūsu Gaiziņkalns 
liktos kā tāds nieks vien.

Nākamajā dienā bija jāveic sprinta 
distance ļoti interesantā apvidū, daļa 
bija pa zooloģisko dārzu, bet otra 
distances daļa veda augšup pa pilsētu. 
Distances daļu, kas bija pa zooloģisko 
dārzu, veicu labi, biju pat labāko 
20niekā. Bet laikam temps, ko 
uzņēmu, bija man par ātru, līdz ar to 
garajā etapā izvēlējos nepareizu 
maršrutu, kur zaudēju pārāk daudz 
laika, ko vairs nebija iespējams labot.
Un beigās vēl neatzīmēšanās vienā no distances 
kontrolpunktiem padarīja šo par manu sliktāko 
startu šogad. Pēc sprinta biju dusmīga uz sevi un 
sapratu, ka vidējā distance ir mana pēdējā iespēja 
sevi pierādīt.

Vidējā distance 5,4km 22 kp (kontrolpunkti). 
No rīta jutu nelielu uztraukumu, kas nav man 
raksturīgi. Sacensību centrā biju 2 stundas pirms 
sava starta, kura laikā uztraukums tikai pieauga, 
jo vidējā distance ir vissarežģītākā, tā ir 
pietiekami īsa ar daudziem kp un vistehniskākā 
no orientēšanās viedokļa. Sāku lēnām iesildīties, 
izskrēju nelielu organizatoru piedāvāto treniņu 
distancīti, iepazinu apvidu un sapratu, ka 
skrējiens būs ātrs, bez kalniem, ar daudz 
grāvīšiem un aizaugušām teritorijām. Un tad jau 
pienāca laiks doties mežā. Distanci sāku ļoti 
uzmanīgi, jo pirmie 2 kp bija labi skrienamā 
mežā, kur katra mazākā kļūda maksā ļoti daudz. 
Uz 3.kp, kas bija garais etaps, izvēlējos ne to 
labāko ceļa variantu, kur zaudēju 20 s. Pēc tam 
sākās distances sarežģītākā daļa, kad aizaugušā 
apvidū punkti bija grāvīšos, uz 4.kp atstāju 
muļķīgas 30 s, jo sāku skriet uz 5.kp pusi. Pēc 
tam vēl viena 40 s kļūda bija uz 11.kp, kur 
nenoturēju kompasa virzienu un noskrēju 
punktam garām 5 m. Tālāk distanci veicu bez 
ievērojamām kļūdām, vienīgi uz 21.kp atstāju 
vēl liekas 15 s, jo neredzēju kontrolpunktu. 
Izskrienot pļavā uz pēdējo kp, jau dzirdēju 
latviešu puišu uzmundrinājuma saucienus, kas 
deva papildu enerģiju vienam no ātrākajiem 

finišiem. Rezultātā 25. vietā no 100 startējušajām, 
kas ir ļoti labs sasniegums, jo meitenes, kas bija 
man priekšā, visas ir startējušas pieaugušo 
izlasēs vai nu Pasaules, vai Eiropas pieaugušo 
čempionātos. Mans rezultāts ir otrs visu laiku 
labākais rezultāts starp latvietēm Pasaules 
studentu čempionātos. Pirmajā vietā esošajai 
šveicietei, kas pasaules orientēšanās rangā ieņem 
10. vietu, es zaudēju 4 min. Varbūt kādam liekas, 
ka 25. vieta tāds nieks vien ir, bet iegūtie augstie 
punkti pasaules rangā parāda pretējo. 

Pēdējā dienā bija stafetes.Tā kā Igaunijai 
pietrūka vienas dalībnieces, tad es piekritu skriet 
pirmo etapu ārpus kārtas startējušajā apvienotajā 
Igaunijas-Latvijas komandā, kas bija labs treniņš, 
jo startēt reizē ar vadošajām pasaules skrējējām 
un redzēt, kā viņas orientējas un cik ātri skrien, 
ir nenovērtējama pieredze, kas man noderēs 
turpmākajās sacensībās.

Esmu piedalījusies dažādās starptautiskās 
sacensībās ārpus Latvijas jau no 11 gadu vecuma 
un uzskatu, ka no organizatoriskā viedokļa šīs 
bija vislabāk organizētās.

Pēc šī sava starta esmu ieguvusi motivāciju 
turpināt strādāt un trenēties vēl vairāk.

Liels paldies Ērgļu novada domei par 
finansējumu, lai es varētu startēt šajās sacensībās, 
kā arī trenerim un ģimenei, kas ieveda mani 
orientēšanās sportā, vienmēr ir atbalstījuši un 
jutuši līdzi.

Elīna Svilpe
Foto no personīgā arhīva

Pateicības koncerts par godu Zanei
Šā gada augusta 

mēneša 23. datumā, kā 
bija paredzēts,  Braku  
muzejā  notika  Pateicības 
koncerts par  Zanes  
glābšanu.  Šo pasākumu  
organizēja  Septītās 
Dienas Adventistu Ērgļu 
draudze. Tieši pirms 
gada  notika līdzīgs 
pasākums tikai ar pretēju 
domu - aizlūgt par Zanes 
iespēju izveseļoties,  jo 
situācija  bija visai 
kritiska.  Jaunai sievietei 
no Ērgļiem, Zanei, ārsti 
konstatēja plaušu retu 
saslimšanu. Un, lūk, 
gada laikā ir notikušas 
lielas pārmaiņas, ko var 
saukt arī par Dieva 
brīnumu un apstākļu 
labvēlīgu  sakritību. Tika 
savākti nepieciešamie  finansiālie  līdzekļi un 
Austrijā tika veikta plaušu transplantācija. Pēc  
Ērgļu slimnīcas  ārstes Ainas  Braķes izteiktajām 
prognozēm,  Zanei viss veidojas labvēlīgi. Tagad 
viņai vēl  jālieto  medikamenti un jādzīvo  mediķu 
noteiktā dienas režīmā, lai situācija  stabilizētos  
pilnīgi.  Zane kopā ar savu māmiņu  piedalās  
Ērgļos  dažādos pasākumos, un, redzot viņu, 
katram cilvēkam gribas pieiet viņai klāt un pateikt  
uzmundrinošus vārdus un dalīties priekā  ar  viņas 
prieku. 

 Adventistu draudze bija sarūpējusi muzikālus 
priekšnesumus,  ko  sniedza  koris „Gaismas 
ceļā”,  kura mākslinieciskais vadītājs  ir Mārtiņš  
Subatovičs - diriģents,  komponists,  pianists. 

Skanēja daudzas garīgas un liriski  izjustas 
dziesmas par dabu un cilvēka dzīvi. Bija  arī 
priekšlasījumi par  Bībeles tēmām saistībā ar 
Blaumaņa daiļradi.  Blaumaņa  darbos vienmēr  
var atrast vispārcilvēcīgus  momentus, kas liek 
aizdomāties  katram  lasītājam arī par mūžīgajām 
vērtībām. Valdis Zilgalvis, Adventistu  Baznīcas  
Baltijas  Ūnijas vadītājs, runāja par grēka 
izpirkšanu, vainu un piedošanu  Blaumaņa  stāsta 
„Baltais” un Bībeles  kontekstā. 

Pasākums bija kupli apmeklēts, un Zane ar 
saviļņojuma asarām pateicās visiem par sniegto 
atbalstu un cilvēcisko līdzjūtību.

A. Kuzina, 
Braku muzeja speciālistes, teksts un foto
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sporta diena Jumurdā1994. gada vasarā, tieši pirms 20 gadiem, pie kultūras darba 
organizatores Agitas mājās ieradās divas aktīvas un enerģiskas 
dāmas - Aiva un Ilze. Jumurdā jāsaorganizē sportiskas aktivitātes! 
Tika spēlēts volejbols, futbols, ja atmiņa neviļ -izmēģināti spēki 
tāllēkšanā un stafetē - tas viss skolas sporta laukumā. Tradīcija 
vasarā organizēt sportiskas aktivitātes bija iedzīvināta un 
turpinājās daudzus gadus, pāraugot sporta svētkos, kuros piedalījās 
gan paši jumurdieši, gan tuvi un tāli viesi. Pēc četru gadu 
pārtraukuma  šogad sportiskā aktivitāte tika atjaunota, lai ar 
jauniem spēkiem uzsāktu savu otro divdesmitgadi. 

Šogad savu dalību sportiskajās aktivitātēs reģistrējuši vairāk 
nekā pussimts dalībnieku. Tika spēlēts strītbols, volejbols, 
noskaidrots Jumurdas stiprinieks un stipriniece, izmēģināti spēki 
individuālajās disciplīnās „Saldus olimpiskais zelts”, „Airēšana ar 
laivu”, „Garākā čūska”, „Vesera mešana”, „ Kanna, panna, vanna”, 
„Miljonāru dzīres”.

Sporta dienas uzvarētāji
Strītbols
I vieta  Niks Nīgalis, Toms Vilnītis, Ritvars Lapsa;
II vieta - Oskars, Toms Ielejs, Juris;
III vieta Kaspars Cers, Rūdolfs Balcers, Ivars Teteris;
Soda metieni
Niks Nīgalis
Volejbols
I vieta komanda „Ezis”- Jānis Feodorovs, Ritvars Lapsa, 

Emīls     Lapsa;
II vieta komanda” Ceturtie”- Uvis Sarkanābols, Alvis   

   Sarkanābols, Kaspars Cers;
III vieta komanda”Yo”- Raimonds Paeglītis, Edgars Smeilis,  

   Elita Pinka;
Stiprinieks
Stipriniece
Uvis Sarkanābols. Agita Opincāne.
Iesildīšanās stafete
I vieta Lilita Saulīte
II vieta Emīlija Grīnberga
III vieta Andra Salnīte
Kanna. Panna. Vanna
I vieta Emīls Lapsa, Vita Bērziņa, Kalvis Māliņš;
II vieta Lilita Saulīte, Kristīne Lūse, Rūdolfs Balcers;
III vieta Annemarija Apine, Laila Bērziņa, Edgars Smeilis;

Saldus olimpiskais zelts
I vieta Elīza Hermane, Sintija Māliņa, Mareks Lapsa;
II vieta Lāsma Hermane, Vita Janberga, Raimonds Paeglītis;
III vieta Lilita Saulīte, Iluta Kurzemniece, Kristaps   

   Kurzemnieks;
Airēšana ar laivu
I vieta Kristīne Lūse, Kalvis Māliņš
II vieta Iluta Kurzemniece, Raimonds Paeglītis
III vieta Inga Grīnberga, Jānis Možanskis;
Vesera mešana
I vieta Emīls Lapsa, Sintija Māliņa, Kalvis Māliņš, 
II vieta Alīna Šmite, Beāte Ružicka, Raimonds Paeglītis,
III vieta Pauls Jukams, Inga Grīnberga, Ritvars Lapsa,
Garākā čūska
I vieta Niks Grīnbergs, Linda Pļaviņa, Matīss Ūdris;
II vieta Madara Salnīte, Inga Grīnberga, Raimonds Paeglītis;
III vieta Emīlija Grīnberga, Dita Guzika, Jānis Možanskis; 
Miljonāru dzīres
I vieta Niks Grīnbergs;
II vieta Toms Vilnītis;
III vieta Lilita Saulīte;
Zolītes mača uzvarētājs
Ritvars Lapsa.

Paldies visiem aktīvajiem dalībniekiem, jo jūs esat tie, kas liek 
domāt arvien jaunas un jaunas aktivitātes un dažādot mūsu 
ikdienu. Paldies atsaucīgajai un čaklajai tiesnešu komandai - 
Kristīnei Lūsei, Jurim Jakunovam, Andrim Milnim, Laimonim 
Kļaviņam, Edgaram Smeilim, Marekam Lapsam, Ievai Vilnītei. 
Paldies bērnu un jauniešu neformālās interešu grupas ”JUMaliņa” 
dalībniecēm  - Madarai Salnītei, Alīnai Šmitei, Annemarijai 
Apinei, Lilitai Saulītei par aktīvo iesaistīšanos stafetes 
organizēšanā un citu disciplīnu tiesāšanu! Paldies lauku viesnīcai 
„Jumurdas muiža” par atbalstu un atsaucību! Paldies Stellai Rutkai 

Trešo vietu ieguvēji savu gaismas laternu iededzot.

blaumaņa ielas svētki Ērgļos

Jau trešo reizi tika īstenota viena no Annas Kuzinas iecerēm - 
Blaumaņa ielas svētki. Pirmoreiz Blaumaņa ielas iemītnieki uz 
svētkiem aicināja 2000. gadā, tad 2008. gadā, nu ērglēniešu kopā 
pulcēšanās bija 6. septembrī.

Visu svētku organizatore un vadītāja Ināra Strazdiņa šoreiz palīgā 
bija aicinājusi Jāni Stalīdzānu, vienu no jaunākajiem šīs ielas 
pārstāvjiem, lai abu asprātīgais dialogs, iesaistot arī svētku 
dalībniekus, līdzētu kopīgi izstaigāt vienas no Ērgļu 44 ielām -
Blaumaņu ielas - vēsturi. Izbaudīt visiem kopā saulaino rudens 
dienu aicināja Braku muzeja vadītāja Zinta Saulīte. Un tas arī 
pilnībā izdevās. Spēlēts (Ērgļu pūtēju orķestris, vad. P. Leiboms) un 
dziedāts (tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”, vad. I. Maltavniece) 
tika visas senatnīgās, lieliem, kupliem kokiem ieskautās ielas 
garumā. 

Senais Ērgļu muižas ceļš ielas nosaukumu ieguva 1952. gadā. 
Pārsteidzoša ir tagadējo privātmāju vēsture. Kas tik vienā vai otrā 
mājā nav bijis gadu gaitā! Blaumaņa ielā 1 - Ērgļu rajona 
komjaunatnes komiteja, bērnudārzs, bērnu brīvā laika centrs 
„NOA”, Blaumaņa ielā 2 - viesnīca, Ērgļu mākslas un mūzikas 
skola, KUK, SIA „Ūdas”, pašreiz policijas iecirknis, Nodarbinātības 
Valsts aģentūra, veikals „Ceļotājs”, Blaumaņa ielā 3 (ēka celta 
1908. gadā) - pils krogs, kokzāģētava, maizes ceptuve, keramikas 
cehs, riepu remonts, veikali, pašreiz „Starts” (kā radies tāds 
nosaukums, pastāstīja veikala īpašnieks Ēriks Kallings), Blaumaņa 
ielā 4 - patērētāju biedrības bufete, Blaumaņa ielā 7 - (par to vislabāk 
zināja stāstīt Ausma Pole) pasts un sakaru nodaļa, krājkase. Ielai ir 
arī savdabīgs atzars - divas daudzdzīvokļu mājas pašā Ogres krastā. 
Arī tur savs dzīves ritms.

Pa ielu gājām, atceroties, uzzinot ko sen pagājušu, ieraugot jauno. 
Vairs nesastapt audēju Elzu Kurmēnu, bet par viņas austajiem 
darbiem varam priecāties arī šodien, vairs nesatikt Ērgļu vēstures 

zinātāju Jāni Braķi, bet viņa paveiktais un stāstītais nezudīs, 
pierakstīts paliks nākamajām paaudzēm.

Blakus ielai atrodas Nīnēnu purviņš. 19. gadsimtā pa ūdensvadu 
no purviņa piegādāts ūdens muižai. Šoreiz no R. Blaumaņa 
dzejojuma „Nelaime Nīnēnu purviņā” (1907) bija ieradusies 
jaunkundze Milda (Elita Ūdre) un izstāstīja par savu negadījumu ar 
Jani, kas noticis purviņā. Izrādījās, ka viņa nebija kritusi izmisumā, 
bet apguvusi medicīniskas zinības un labprāt deva zāles un gudrus 
padomus veselības un laba garastāvokļa uzlabošanai.

Mūsu vidū bija arī Zane Lazdiņa, kuras dzīvesvieta ir Blaumaņa 
ielā. Prieks par viņas atgūto veselību, Zanes paldies visiem, kas 
atbalstījuši tad, kad palīdzība tik ļoti bija nepieciešama.

 Katra māja savā ziņā ir arī savdabīgs muzejs, kas stāsta par 
cilvēkiem, kas te dzīvojuši vai dzīvo. Interesanti ir Gaiļu ģimenes 
dokumenti, Braķu dzimtas pagalmā ieraugām gan elektriķu, gan 
mediķu darba piederumus, Stalīdzānu dzimta (te kopā pulcējas 4 
paaudzes) ikvienu iepriecina ar gaumīgi 
un rūpīgi iekārtoto mājas apkārtni. 

Pamanījis lielo ļaužu pulku, kur 
gadījies, kur ne, uz divriteņa klāt bija 
Ābrams (Valdis Zirnis). Un tad sākās 
lielā andele! Kā tik tur nebija - gan 
skaistumam, gan kārumiem, gan 
praktiskām dzīves vajadzībām.

Kas ir svētki bez mielasta! Garšīgus 
cienastus bija sarūpējuši māju iedzīvotāji, 
bet īpašais notikums bija saimnieciskās 
Ainas Braķes organizētais medus 
degustācijas galds. Šīs vasaras vākumu 
garšošanai nodeva Māra Dāve (Vestienas 
„Grīviņi”), Ruta Dāvida (Jaungulbenes 
„Liedes”), Valdis Grīnbergs (Sausnējas 
„Ķurzēni”), Jānis Kārkls (Odzienas 
„Dzintari”, 2014. gadā Biškopības biedrības rīkotajā konkursā atzīts 
par Latvijā garšīgāko medu), Ilgvars Kvants (Sausnējas „Kērpīši”), 
Alberts Laizāns (Jumurdas „Dzintari”), Iluta Lazdiņa (Ērgļu 
„Spēliņi”), Pēteris Leiboms (Sausnējas „Grubnavas”), Elmārs 
Velcis (Sausnējas „Mežsētas”), Austris Zemītis (Mazozolu 
„Strautmaļi”), Arvīds Purviņš (Jumurdas „Eglāji”), Ēriks Skuja 
(Mazozoli, bioloģiskais medus), Antons Zlaugotnis (Ērgļu „Liniņi”). 
Te labi iederējās Ineses Koklačovas un Ilzes Tālmanes ceptā maize, 
Andas Leitānes medus kūka un Stalīdzānu un Strazdiņu dzimtas 
vīriešu piedāvātais dzēriens „Bites dzēliens”.

Nelielās ieliņas priekšrocību apliecina Ināras Strazdiņas teiktais: 
„Blaumaņa ielas iedzīvotāji jau no seniem laikiem turas kopā. Ja 
kādam vajag palīdzēt, tā arī būs, nekad neviens cits citam neatteiks.” 
To apliecināja viss notikušais Blaumaņa ielas svētkos.

Kuplie vītoli ceļmalā pavada uz Blaumaņa kapiem, tur šodien 
kapusvētki. Vairākus gadu simtus vecā kapsēta glabā daudzu 
prasmīgu darba darītāju un izglītības un kultūras darbinieku mūžus. 
Šogad īpaši savā 80 gadu jubilejā tika pieminēts pazīstamais 
žurnālists Juris Blaumanis, rakstnieka brāļa Arvīda mazdēls.

Neaizmirstot pagātni, dzīvojam šodienā, skats vienmēr vēršas 
nākotnē. Patīkami apzināties, kā teica Ināra Strazdiņa, ka Ērgļu 
kultūrvēsturiskais mantojums netiek aizmirsts un arī šodien 
savdabīgi parādās mūsdienu literatūrā. Nesen iznākušajā žurnālista 
Osvalda Zebra romānā „Gaiļu kalna ēnā” darbība risinās 1905. un 
1906. gadā Ērgļu Gaiļkalnā un Rīgā. Autora fantāzija savijusies ar 
reāliem vēstures faktiem un radījusi jaunu vēstījumu par Rūdolfu, 
Arvīdu, skolotāju Brodu un citiem tā laika ērglēniešiem.

Māju iedzīvotāji rakstīja redzējumu par savu ielu. Daudz ko 
paveikuši paši, mājas slīgst ziedos, ir rūpīgi sakoptas, vienīgi pati 

bedrainā iela varētu kļūt gludāka. Būtu laba dāvana, sagaidot ielas 
65 gadu jubileju 2017. gadā, pasniegt tai jaunu ietērpu. Vai tas ir tik 
neiespējami?

Paldies visiem, īpaši jau pašiem iedzīvotājiem, kuri nežēloja savu 
laiku un līdzekļus, lai sagādātu pozitīvas emocijas ne tikai sev, bet 
gan ikvienam, kas to vēlējās, vienā siltā, saules un cilvēku labestības 
pilnā septembra dienā Ērgļos!

 
Mārīte Breikša

Zintas Saulītes foto

Riepas pārvietošana, sitot ar āmuru.

par gardo stiprinājuma zupu sportistiem! Paldies  Jumurdas 
pagasta pārvaldes vadītājai Agitai Opincānei par atbalstu 
organizatorisko jautājumu risināšanā! Paldies visiem, kuri 
izlīdzēja ar inventāru! Laika apstākļi gan  nevedināja  uz 
vizināšanos ar laivām pa Jumurdas ezeru, toties  zirdziņa pajūgā 
visus braukt gribētājus izvizināja Maija  Vilnīte. Paldies! Ja ir tik 
atbalstoša komanda – prieks strādāt!

Uz tikšanos nākamajā gadā! Sportiskās aktivitātes būs, tikai 
jautājums - kādā formā. Uzklausīšu jūsu viedokļus  un 
ieteikumus!

Inita Lapsa,  
kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē

Dagņa Pētersona foto

Trāpi nu!

Volejbola spēle.

Airē 3.vietas ieguvēja Inga Grīnberga.
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Ērgļu saieta namā atsāk darbu kolektīvi, kas apvieno 
interesentus, lai saturīgi pavadītu brīvo  laiku un radītu prieku ne 
tikai sev, bet arī apkārtējiem ļaudīm. Te sanāk dziedātāji, dejotāji, 
audēji, teātra mākslas cienītāji, līnijdejotāji, vingrotāji u.c. Bet 
arvien esam priecīgi par katru jaunu dalībnieku. Tāpēc aicinām 
izvērtēt savas brīvā laika iespējas un piedalīties šādos 
kolektīvos:

Jauktais koris „Ērgļi” (diriģents-Ralfs Šmīdbergs, kormeis-
tars – Artūrs Grandāns) e-pasts:  ralfens@inbox.lv                       
                                  

Aicināti vidusskolēni, gan arī pieredzējušāki dziedātāji, 
mēģinājums piektdienās  plkst. 18.30

 
Deju kolektīvs ”Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne, mob. 

26528369) e-pasts: marite.taskane@inbox.lv mēģinājumi  
piektdienās  plkst 20.00  un  svētdienās plkst. 11.00

Deju kolektīvs „Rūdis” (vad. Antra Grinberga, mob.t. 
26498175) e-pasts: samo@tvnet.lv mēģinājumi  sestdienās  
plkst.19.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Erla” (vad. Antra Grinberga, 
mob. 26498175) e-pasts: samo@tvnet.lv mēģinājumi otrdienās, 
piektdienās  plkst. 20.00 

Dāmu deju grupa „Varbūt” (vad. Antra Grinberga, mob. 
26498175, Taiga Sirmā) e-pasts: samo@tvnet.lv mēģinājumi 
ceturtdienās plkst. 18.30

Bērnu deju kolektīvs “Pienenīte” (pirmsskolas, vad. Antra 
Grinberga, mob. 26498175) e-pasts: samo@tvnet.lv nodarbības  
otrdienās, trešdienās plkst. 11.00 pirmsskolas izglītības iestādē 
“Pienenīte”

Bērnu vokālais ansamblis „Ķipari” (vad. Ieva Vilnīte, mob.t. 
29328543) e-pasts: ieva.vilnite@inbox.lv

Ērgļu teātris (režisore Terēzija Kaimiņa, mob. 26322426) e - 
pasts: tereza.k@inbox.lv

Tautas lietišķās mākslas studija „Ērgļi” (vad. Sandra 
Lauberte, mob. 28372607)

Tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” (vad. Inese Maltavniece, 
mob.t. 26391466)

Līnijdejas  (vad. Emma Cera, mob. 26468124)

Eksotiskās dejas – nodarbības  - pirmdienās plkst. 18.00

Sporta deju klubs “Vizbulīte” (vad. Sandra Avotiņa, mob.t. 
26528132) e-pasts: sandrasaietanams@tvnet.lv nodarbības  
trešdienās un piektdienās no plkst. 14.00 

Mūzikas kursi  darbojas Virdzīnijas  Burovas vadībā, personīgi 
vienojoties.

   Vēlot veiksmīgu, radošu, un aizrautīgu jauno  
AMATIERMĀKSLAS SEZONU:  

                                                                                 
Sandra Avotiņa,  Ērgļu novada pašvaldības speciāliste,

kultūras darba organizatore

Ērgļu bibliotēkā
Sveicināti, mīļie grāmatu draugi!
Līdz ar krāsainārudens tuvošanos, kad dārza darbi apdarīti un 

vakari kļūst garāki, vēsāki un tumšāki, var pamazām atsākt aktīvo 
grāmatu lasīšanas sezonu. 

…kā teicis angļu rakstnieks Džozefs Addisons: „Lasīšana 
prātam - tas pats, kas fiziski vingrojumi ķermenim.”

Rudens jaunieguvumi Ērgļu bibliotēkā:
Pašiem mazākajiem lasītājiem grāmatiņas, kas liek pētīt, 

izzināt, kuras lasāmas pirms miedziņa kopā ar mammu un tēti, 
lielajiem brāļiem un māsām:
„Arlabunakti, zvaigznīt” /E. Zabini, Z.Litjē/
„Meklē un atrodi. Viss, kas brauc”
„1000 pirmie vārdi”
„Man patīk skolā” /T.Moroney/
„Pele un lauva” miedziņpasaka
„Kā pūcīte Punga iemācījās palīdzēt citiem” miedziņpasaka
„Kucēns Vincis apceļo pasauli” /B.Jovaišiene/
„Aina ar brālīti meklē cālīti” /D.Herberts/
„Raibajā pasaulē” dzejoļi /P.Brūvers/
„PIFA piedzīvojumi”

Sākumskolas vecuma bērniem ir jaunas grāmatiņas, kas ļauj 
ielūkoties dažādu tēlu neticamajos piedzīvojumos un ir kā palīgi 
dažādu lietu izzināšanā un rokdarbu veidošanā:
„Raganu čuksti” /A.Deila/
„Mana laimīgā dzīve” /R.Lāgerkranca, Ē.Eriksone/
„Varavīksnes ceļš” /I.Puriņa/
„Piezvani Adrijai Elzai!” /M.Laukmane/
„Vai esi gudrāks par sevi pašu?” /G.Pitkevica/
„Pasaules valstu karogi” /I.Kļaviņa/
„Mīļlietiņas” /S.Nikitenko/
„Papīra maskas” /S.Nikitenko/

Jauniešiem - fantastikas grāmatas par paralēlajām pasaulēm, 
mistiskiem tēliem un ir arī ļoti interesanta enciklopēdija: 
„Tumsas kreisā roka”/U.K. LeGvina/
„Vētras nesēji” /F.Gregorija/ (2.grāmata romānam „Laumu 

bērni”)
„Mirušie nepiedod” /I.Melngalve/
Triloģija: 
 – „Trīsas” /M.Stīvotera/
 – „Svārstības” /M.Stīvotera/
 – „Mūžam” /M.Stīvotera/
„Latviešu valodas slenga vārdnīca”
„Izglītības ceļvedis 2014”

Pieaugušajiem jaunieguvumos ir atrodami ārzemju un latviešu 
rakstnieku romāni, kas vēstī par tēlu dažādajām dzīvēm, mīlestību 
un vēsturiskiem sižetiem, kā arī šobrīd tik aktuālās recepšu 
grāmatas un grāmatas jaunajiem vecākiem un kāda grāmata no 
psiholoģijas plaukta:
„Es stāstīšu visu…” /A.S.Gailīte/
„Dievs, Tava zeme deg!” /U.Neiburgs/
„Mana mamma- Dieva lutekle /V.Jaunzeme/

aicina  Ērgļu  saieta  nams

„Okeāniskais Es” /A.Zeibots/
„Lielais lakats” /A.Līce/
„Nāve stiprāka par mīlu” /I.Liepiņa/
„Zvēru zvaigznājs” pasakas pieaugušajiem /P.Bankovskis/
„Titāna skrūves” /M.Bērziņš/
„Mainīgā intervence” /E.Venters/
„Deg uguntiņa” dzeja /B.Martuževa/
„Atskaņu lietus” dzeja /P.Sakalaurs/
„Zeme sēklas izšķiros” /P.Sakalaurs/
„Dailes teātra sestā studija. Paralēlā pagātne” /L.Sīle/
„Tiarnia” somu dzejnieka dzeja /P.Sārikoski/
„Karaļa viltība” /S.Berijs/
„Drošais patvērums” /N.Spārks/
„Ziemassvētku suņi” /V.B.Kamerons/
„Liktens deja” /Ā.Vergēze/
„Rītdiena” /G.Miso/
„Viens šāviens” / LīČailds/
„Visuma eņģeļi” /E.M.Gudmundsons/
„Projekts „Rozija”” /G.Simsions/
„Citroni dzeltenie” /K.Ingemarsone/
„Kompoti. Ievārījumi. Sulas.”
„Sēņu gatavošanas receptes”
„Liķieri. Izvilkumi.”
„Tikai mācies būt pats!” /OSHO/
„Māksla audzināt bērnus” /OSHO/
„Laimīgais mazulis” /Š.Gazala/
„Kas ir disleksija?” /E.Birzniece/
„Pozitīvā psiholoģija” /G.Svence/
„Dzīvo gudri” dažādu autoru dzīves atziņas
Darba likums ar komentāriem
Darba aizsardzības rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un 

uzticības personām
Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās
Darba strīdu izskatīšana un prasības pieteikumu 

sagatavošana
„Biedrības biedra rokasgrāmata”/J.Neimanis, A.Tiļļa, I.

Spūle/
„Satiec bērnus”- rakstnieki un mākslinieki skolās
Lata naudas zīmes 1993.-2013.
„Nācijas garīgā kultūra” /J.Kraulers/
Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu 

vārdnīca (latiešu-angļu-vācu-franču-krievu)

Lai grāmata ir tavs labākais 
iedvesmas avots ik dienu!

Gaidām jūs Ērgļu 
bibliotēkā!

aktualitātes meža 
īpašniekiem

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīklaaktivitāšu 
ietvaros organizē reģionālo konferenci interesentiem par meža 
nozari.

Konference norisināsies Kalsnavas pagasta pārvaldes namā 
(Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas 
novads).

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. Konferencēm 
tiks nodrošināta translācija tīmeklī www.laukutikls.lv

Dalība konferencē ir bez maksas.To atklās pl. 11.00 
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

ZM Meža departamenta direktora vietniece Ilze Silamiķele 
ziņos par jaunās Lauku attīstības programmas 2014 – 2020 
atbalsta pasākumiem meža īpašniekiem.

Par meža īpašnieku kooperāciju, izaicinājumiem un iespējām 
prezentēs Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
„Mežsaimnieks” pārstāvis Grigorijs Rozentāls.

Par medību nozīmi mūsdienās runās ZM Meža departamenta 
vecākais referents Jānis Bārs.

Noslēgumā zemkopības ministra Jāņa Dūklava atbildes uz 
jautājumiem un diskusija.

Šogad Ērgļu arodvidusskolā notiks viengadīgas apmācības 
mežizstrādātājiem jauniešien vecumā no 17 līdz 22 gadiem. 
Mācības sāksies 22. septembrī. Kursu dalībnieki saņems 
ikmēneša stipendiju 113 eiro un prakses laikā piemaksu 70 eiro 
mēnesī. Kursu dalībnieki saņems kursu beigšanas apliecības un 
motorzāģa operatoraapliecību. Šī ir laba iespēja jauniešiem pēc 
kursu beigšanas konkurēt darba tirgū. Mežu īpašnieki, esiet 
aktīvi un izmantojiet šīs iespējas!

Biruta Nebare,
 biedrības„Vidzemes augstienes meži” valdes priekšsēdētāja

Informācija no vsaa
vecāku pabalsts pēc 1. oktobra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka 2014. gada 1. oktobrī stāsies spēkā jauna pabalstu sistēma, kas 
attieksies uz sociāli apdrošinātiem vecākiem.

Jaunā kārtība tiks piemērota vecākiem, kuriem vecāku pabalsts tiks piešķirts, sākot no 1.oktobra, un tā paredz vairākas atšķirības, 
salīdzinot ar pašreizējo pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību (skatīt tabulu).

Atgādinām, ka vecāku pabalsts tiek piešķirts, kad saņemta informācija par bērnu kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu, bet pieprasīt VSAA 
to var reizē ar maternitātes pabalstu.

Vecākiem, kuriem vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014. gada 30. septembrim, bet bērns pēc 2014. gada 1. oktobra vēl nebūs 
sasniedzis 1 gada vecumu, tiks turpināta piešķirtā vecāku pabalsta izmaksa līdz bērna 1 gada vecumam iepriekš noteiktajā apmērā un 
kārtībā – 70% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas ar nosacījumu, ka vecāks, kopjot bērnu, atradīsies bērna 
kopšanas atvaļinājumā.

Savukārt tad, kad bērnam paliks 1 gads – pēc 2014.gada 1.oktobra, vecākam tiks piešķirts gan bērna kopšanas pabalsts 171 eiro mēnesī, 
gan naudas pabalsts – pārejas perioda kompensācija, par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam 100 eiro mēnesī. Kopā – 271 eiro. 
Abus šos pabalstus VSAA piešķirs neatkarīgi no tā, vai vecāks strādās vai nē.
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Arnolds Podjavo
Anna Ābeltiņa
Zita Bogdanova
Indra Eglīte
Aina Apalīte
Nataļja Čeirāne
Valda Karpa
Inese Rumpe
Dzidra Šreibere
Osvalds Kļaviņš
Zelma Kalniņa

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
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.

apsveicam!
Apsveicam  ērglēniešus, sausnējiešus  

un  jumurdiešus  nozīmīgās 
dzīves  jubilejās!

27. septembrī  plkst.  9.00 no rīta pie Ērgļu saieta 
nama un tā apkārtnē

RUDENS MIĶEĻA TIRGUS
visiem pirkt un pārdot gribētājiem

Aicinām tirgoties ar visām rudens ražas bagātībām, 
kas izaugušas dārzā, meža veltēm, rokdarbiem, kā arī 
mājdzīvniekiem un lopiņiem.

Varēsiet piedalīties loterijā, ja līdzi būsiet paņēmuši 
kādu no savām ziemai sagatavotām veltēm.

Miķeļa izsole!

23. - 29.09. MIĶEĻDIENAS IZSTĀDE-MAIŅA 
JUMURDĀ

 Dalies un mainies ar savu šī gada augļu, dārzeņu, 
konservu ražas bagātību!

23. - 29. septembrim nogādā uz Jumurdas pagasta 
Saieta ēkas zāli rudens veltes. Tas var būt piepildīts 
maiss, grozs, tīkliņš vai neliela saujiņa...

LIELISKA IESPĒJA - atnest maisiņu ar saviem 
burkāniem un pretim paņemt, piemēram, bietes 
(pupiņas, sīpolus, ķirbi, ievārījumu...)- BET!!!-Tu 
drīksti paņemt ne vairāk kā 50% no izstādei atnestajām 
bietēm!

Pēc  izstādes  iemainītais un saziedotais tiks 
nogādāts Ērgļu novada sociālās aprūpes centros.

Aprūpes centra darbinieki un iedzīvotāji ir 
pateicīgi visiem par iepriekšējā gada saziedotajām 
veltēm, kuras darbīgo pavārīšu rokās pārtapušas 
par gardiem ēdieniem.

Ja rodas jautājumi vai ierosinājumi,  zvani -  28343674,  
Inita.

Vēlēšanu dienā,  4.  oktobrī, plkst. 11.00  
Ērgļu saieta namā

aicinām uz  RUDENS ieskaņu koncertu
Piedalās Ērgļu saieta nama amatiermākslas kolektīvi     

18. oktobrī plkst. 12:00 Sausnējas “Līdumos”
 Sausnējas pagasta pensionāru pēcpusdiena

18. oktobrī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
dāmu deju grupa „Varbūt”

aicina uz koncertu „ Rudens lapkritī ”
Aicinātas deju grupas no Dzelzavas, Kokneses, 
Kalsnavas, Madonas, Ogres, Amatas, Apes, 

Vecpiebalgas,  Mārsnēniem, Inešiem, Valkas un 
Cesvaines.

Pasākumu  afiša

Aldis Lapsa 
miris 61. mūža gadā

Biruta Kļaviņa 
mirusi 82. mūža gadā

Uļjana Andrejeva 
mirusi 84. mūža gadā

Marija Ivanova 
mirusi 89. mūža gadā

Ināra Pērkone
mirusi 74. mūža gadā

aPsvEICam

AGNESI un JĀNI ANCĀNUS
ar dēla KRIŠA piedzimšanu

LIENI VANAĢELI-DANCI un 
ROLANDU DANCI

ar meitas KRISTĪNES DANCES 
piedzimšanu

KARĪNU OZOLIŅU un 
AINĀRU VESTFĀLU 

ar dēla RALFA VESTFĀLA 
piedzimšanu

***

aicinājums mācīties
Uzņemšana Ērgļu Mākslas mūzikas skolas 

mūzikas nodaļas klasē notiks 29. septembrī 
plkst. 18.00 mūzikas nodaļas telpās Saieta 
nama 2. stāvā (ieeja no aizmugures). 

Uzziņas pa telefoniem  
64871002 vai 26528369.

IEVU un RAIMONDU 
LEGZDIŅUS

DAINU un KĀRLI  STONKAS

svEICam, KoPĪgo 
dZĪvEs CEļu sĀKoT

***

***

***

Antoņina Miezīte 
mirusi 82. mūža gadā

Guntis Rūtiņš 
miris 60. mūža gadā

Aleksandra Tiukelli 
mirusi 88. mūža gadā

Biruta Siliņa 
mirusi 86. mūža gadā

Lilija Jesere 
mirusi 81. mūža gadā

PaZIŅoJums
27.oktobrī Mobilais veselības aprūpes centrs 

Ērgļos piedāvās bērnu gastroenterologa (kuņģa-zarnu 
trakta) speciālista un okulista konsultācijas. Lūdzu 
pieteikties pie dr.A.Braķes Ērgļu slimnīcā, tel. 
29441625; 64871471.

svECĪšu vaKarI Ērgļu 
novadĀ

Katrīnas kapos - 20. septembrī plkst. 16.00
Runakalna kapos - 27. septembrī plkst. 16.00
Liepkalnes kapos - 27. septembrī plkst. 17.00
Sausnējas kapos - 4. oktobrī plkst. 16.00
Vējavas kapos - 4. oktobrī plkst.16.30
Blaumaņa kapos - 4. oktobrī plkst.17.00
Jumurdas kapos - 4. oktobrī plkst.18.00
Miera kapos - 11. oktobrī plkst. 17.00
Sauleskalna kapos - 12. oktobrī plkst. 17.00

Horizontāli: 1. Apses. 4. Piesis. 6. Pamirs. 9. Trupa. 10. Parole. 11. Regate. 12. Elara. 15. Bekars. 18. 
Araksa. 21. Kolibri. 22. Aglona. 23. Viļaka. 24. Rasenes. 25. Apsara. 28. Siksna. 31. Penss. 34. Sesava. 35. 
Tālava. 36. Klija. 37. Starts. 38. Novuss. 39. Elama.

Vertikāli. 1. Astere. 2. Skudra. 3. Sparta. 4. Pupure. 5. Eiropa. 7. Imanta. 8. Svemps. 13. Lilaste. 14. 
Rubenis. 15. Brasa. 16. Kalts. 17. Skara. 18. Aivss. 19. Krams. 20. Alata. 26. Paksis. 27. Aļaska. 29. Kakadu. 
30. Novads. 31. Prakse. 32. Nācija. 33. Sutana.

„Ērgļu novada Ziņu” izdevumā nr. 8 (93) ievietotās 
krustvārdu mīklas atrisinājums:


