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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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Īsziņa
 Nacionālais veselības dienests (NVD) izvērtējis 1302 

ģimenes ārstu darbu, kuri pagājušajā gadā sniedza valsts 
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Labākos 2014. 
gada darba kvalitātes rezultātus sasniegušas ģimenes ārste 
Inese Lejniece (Pļaviņās un Vietalvā), Aina Braķe (Ērgļos) un 
Modrīte Silavniece (Balvos).

Tika vērtēti ģimenes ārstu darba kvalitātes kritēriji:
- profilakses īstenošana;
- bērnu aprūpe;
- hronisko pacientu aprūpe;
- praksē reģistrēto pacientu dalība valsts organizētajās vēža 

agrīnās diagnostikas pārbaudēs;
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu 

skaits pie ģimenes ārsta pacientiem, ja izsaukuma rezultātā 
pacients nav ticis ievietots slimnīcā;

- ģimenes ārsta veikto manipulāciju daudzveidība.
Kvalitātes kritēriji ieviesti, lai pilnveidotu ģimenes ārstu prakšu 

darbu, kā arī motivētu ārstus aktīvāk iesaistīties pacientu profilaksē 
un aprūpē. Ģimenes ārstu novērtēšanas kritēriji pirmo reizi tika 
ieviesti 2013. gadā. Pērn septiņiem kvalitātes  kritērijiem tika 
mainīti vērtēšanas nosacījumi, lai tos tuvinātu reālai ģimenes ārstu 
darbībai praksēs.

Sveicam dakteri Ainu Braķi par vērtējuma augstajiem 
sasniegumiem!

No 5. līdz 8. maijam Ērgļu novada pašvaldībā viesojās 2 
pārstāvji no mūsu sadarbības pašvaldības Nīderlandē 
Ooststellingwerf. Viens no viņiem - Jans Hamstra ir aktīvi 
darbojies mūsu savstarpējos sadarbības projektos kopš 1997. 
gada.

Viesi tika iepazīstināti ar situāciju pašvaldībā un nākotnes 
redzējumu. Sadarbības partneri viesojās domē, vidusskolā, 
pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”, Sausnējas pamatskolā, 
Ērgļu slimnīcā un sociālās aprūpes centrā. Visu šo iestāžu materiāli 
tehniskā nodrošinājuma attīstībā  lielu ieguldījumu  savulaik  deva 
Nīderlandes puse. 

   Viesošanās laikā tika pārrunāta tālākā sadarbība, iesaistot jaunus 
cilvēkus abās pusēs, kā arī jūlijā plānota Ooststellingwerf pārstāvju 
vizīte Ērgļos.

Talkas novadā
Ērgļu pagasts
Talka notika slimnīcas parkā, piedalījās 9 cilvēki. Tika sakopta 

teritorija kreisajā pusē no celiņa, kas ved no zobārsta kabineta uz 
Ogres upi, nozāģējot nokaltušos kokus un biezi saaugušās koku 
atvases. Tika savākti 2 maisi atkritumu.

Sausnējas pagasts 

Ilzes Daugiallo foto

Jans Hamstra ar kundzi Žozefīni viesojoties pie novada domes 
priekšsēdētāja  Guntara Velča. 

 17. aprīļa vakarā saieta namā notika sadancošanās, vārīšana 
un brūvēšana uz 7 gaņģi, kur kopīgā deju virumā tika piemesti 
pipariņi - kā šķelmīgi smaidi un sāls saujiņa- kā skats partnera 
acīs… Tā „Rūda” vārda dienas koncerta „Katls”  vakarā kļuva par 
tādu dažādu pieredžu, uzskatu, vērtību mutuļošanas, burbuļošanas 
un pozitīvās vārīšanās procesu. Un par to, lai virums baudāms, 
rūpējās visi kolektīvi, liekot iekšā savas dejas, kas katram ar īpašu 
pipariņu, ar atšķirīgu smeķi.

 Pie „Rūda” ciemos sabraukuši bija un kopīgo labo atmosfēru 
radīja: „Dīdeklis” no Viļķenes; „Trejdeviņi” no Raunas; „Kāre” no 
Vecbebriem; deju kolektīvs no Kokneses; „Kodoliņš” no 
Jaunjelgavas; „Žuburi” no Lubānas; „Daugaviņa” no Pļaviņām un, 
protams, pašmāju kolektīvs - gaviļnieki „Rūdis”.

 Par cītīgu lasīšanu un piedalīšanos Ērgļu bibliotēkas 
pasākumos 6 čaklākie bērnu nodaļas lasītāji ieguva iespēju 
piedalīties 14. GRĀMATU SVĒTKOS Madonā.  Bērniem bija 
tikšanās ar rakstnieci Lindu Šmiti un radošas nodarbības ar 
„Ilustrētā Junioriem”.

Aivja Masaļska foto

Liela iedzīvotāju aktivitāte šogad bija Sausnējas pagastā. Publiskās 
talkas notika  Sidrabiņu parkā un Sausnējas parkā.

Talkā piedalījās 64 iedzīvotāji. Tika savākts pavisam 141 atkritumu 
maiss. Sidrabiņu parkā iestādīja astoņpadsmit ceriņu krūmus, divus 
jasmīnus un divas rozes.

Sausnējas parka sakopšana tika veikta divos posmos - 18. martā 
(piedalījās 5 talcinieki) sākta un 25. aprīlī (piedalījās 11 talcinieki) 
pabeigta. Tika novākti sausie zari un aizvāktas kritušās lapas estrādes 
teritorijā. 

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri deva stādus un kuri piedalījās 
Sausnējas pagasta teritorijas sakopšanā.

Jumurdas pagasts
Lielās talkas sauklis ,,Pastāvēs, kas pārmainīsies!” šogad Jumurdas 

pagasta ļaudis uzrunāja, lai būtu aktīvi savas apkārtnes sakopēji un 
pārveidotāji.

Tika salasīti 60 atkritumu maisi gar valsts ceļiem Ērgļi -Jumurda - 
Vējava un Jumurda - Ineši, sakārtota Jumurdas pagasta estrādītes 
teritorija. Prāvajam talcinieku pulciņam pievienojās jaunākā paaudze 
- Elza, Madara. Prieks par viņu veikumu.

Ir izveidota jauna puķu dobe estrādes teritorijā. Paldies mūsu 
Marutai Vītoliņai par dāvinātajiem puķu stādiem! Paldies tiem 
darbīgajiem pagasta ļaudīm, kuri paspēj sapost savas sētas un 
pagalmus, kā arī pamanās uzpost vēl kādu mazu zemes stūrīti no 
mūsu Jumurdas un Vējavas.

R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki” 

Ilgas Kronītes foto

„Braku” muzejā notika trīs pavasara talkas. 15. aprīlī bija Rūdolfa 
dienas talka, kad muzeja teritoriju sakopa mežziņi, biedrības 
„Vidzemes augstienes meži” biedri, MKPC „Pakalnieši”, Ērgļu 
novada pašvaldības darbinieki. Talcinieki bērzu birztalā un 
stāvlaukuma mežmalā izzāģēja sausos kokus, krūmāju, sakopa 
pagalmā ābeles, veidojot zaru vainagus un izņemot bojātos un sausos 
zarus. 24. aprīlī čakli strādāja Ērgļu vidusskolas 9. klases skolēni 
audzinātājas Olgas Elksnes vadībā - līdzināja cūku rakumus un kasīja 
pērnās lapas. 25. aprīlī talkoja Ērgļu nodaļas jaunsargi. Nākot uz 
„Brakiem”, salasīja ceļmalā dabai nevēlamos atkritumus, muzejā 
līdzināja cūku rakumus un sakopa teritoriju ap stāvlaukumu. Paldies 
čaklajiem palīgiem! Nu muzejs ir gatavs jaunajai darba sezonai.

Brāļu Jurjānu muzejs „Meņģeļi”
Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi” teritorijas sakopšanas talka notika 

22. aprīlī visas dienas garumā. Dienas pirmajā pusē čakli strādāja 
Ērgļu Virsmežniecības un Ērgļu novada pašvaldības darbinieki, bet 
dienas otrajā pusē Ērgļu Profesionālās vidusskolas 1. RS kursa 
audzēkņi un skolotājas. Tika izzāģēti nokaltušie koku zari un krūmi 
muzeja estrādes teritorijā, kā arī salasīti vējā nolauztie sausie zari 
birztaliņā.

Zintas Saulītes foto

XVII Starptautiskais  konkurss   
„JAUNAIS MEŽRADZNIEKS”  Ērgļos
23.  un 24. aprīlī  Ērgļu saieta namā norisinājās Jura Jurjāna XVII 

Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Jaunais mežradznieks - 
2015”, kurā dalību pieteikuši bija Lietuvas, Igaunijas un Latvijas 
mūzikas skolu audzēkņi. Šo konkursu organizē Ērgļu novada 
pašvaldība sadarbībā ar Brāļu Jurjānu biedrību  un  tās priekšsēdētāju   
Mārtiņu  Jauģieti. Žūrijas komisiju  jau no pirmā konkursa, kurš 
Ērgļos bija 1999. gadā, vada Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors 
Arvīds Klišāns, Operas orķestra  mežragu grupas mūziķis Andris 
Ādamsons. Allaž  žūrijas sastāvā ir arī Kaido Otsings   (Igaunija)  
un Mindaugs  Gecēvičš  (Lietuva), kuri savulaik pabeiguši Latvijas 
Mūzikas akadēmiju un skolojušies pie maestro Arvīda Klišāna. 
Konkursa dalībnieki sacenšas 4 vecuma grupās un savu meistarību  
rāda, startējot  2  kārtās.  Prieks, ka viņu prasme ik gadu arvien 
pieaug un no maza konkursa dalībnieka pēc vairākiem  gadiem  jau  
ir  izaudzis  operas  orķestra dalībnieks vai pat pedagogs, kurš ar 
audzēkni jau ierodas šajā konkursā kā dalībnieks. Tāds šajā konkursā 
ir pedagogs Artūrs Šults  no  Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas  
vidusskolas. 

Konkursa rezultāti 
A grupā laureāta nosaukumu un pirmo vietu ieguva Em. Dārziņa 

Mv Konrāds  Rezņikovs  (Emīla Dārziņa MV), laureāta nosaukumu 
un otro vietu - Gusts Jekociņš (Madonas MS), laureāta nosaukumu 
un trešo vietu  Jakob Täht (Igaunija), I pakāpes diplomu saņēma 
Viru mūzikas skolas audzēknis Siim Sidra (Igaunija) un Tartu 1. 
mūzikas skolas audzēknis Eduard Tamra (Igaunija), II pakāpes 
diplomus piešķīra Saldus mūzikas skolas  audzēknim Adrianam  
Punkstiņam un Viru  mūzikas skolas skolniekam Lauri Ruder  
(Igaunija).

 B grupā  laureāta  nosaukumu  un  otro vietu starptautiskā žūrija 
piešķīra Pārdaugavas MMS audzēknim  Dāvim Benefeldam un 
Emīla Dārziņa MV audzēknim Matīsam Lektaueram, laureātes  
nosaukumu  un trešo vietu piešķīra Martai Etxezarretai no Paņevēžas 
MS Lietuvā, I pakāpes diplomus saņēma Daugirdas  Kulvičius  
(Lietuva) un Kairi  Sosi (Igaunija),

C grupā laureāta nosaukums un trešā vieta Baltramiejusam 
Krikščiūnam (Lietuva).

D grupā laureāta nosaukumu un pirmo vietu saņēma Emīla 
Dārziņa MV audzēknis Reinis Sprūde  (Latvija) un Georga Otsa 
vārdā  nosauktās Tallinas MV audzēknis Jürnas Rähni  (Igaunija), 
laureāta nosaukumu un trešo vietu izcīnīja Artur Reinpõld (Igaunija), 
Kārlis  Rencis  (Latvija) un  Richard  Tamra (Igaunija), I pakāpes 
diploms - Rokas Tunylam (Lietuva). 

Žūrijas komisija pateicās un piešķīra  arī  Atzinības rakstu 
pavadītājiem (koncertmeistariem): Saulius Dirvanauskas (Lietuva),  
Dalia  Matuliene  (Lietuva), Ievai  Kostandai (Igaunija), Eva Saar 
(Igaunija), Laumai Prūsei  (Latvija), Līgai Kārkliņai  (Latvija), 
Inesei  Ramānei  (Latvija) un Jolantai  Grasei (Latvija), kā arī 
skolotājiem - Andrius Dirmauskas (Lietuva), Alvydas  Alijošaitis  
(Lietuva),  Kaido  Otsingam (Igaunija), Gatim  Evelonam (Latvija), 
Artūram Šultam (Latvijai) un Arturam Kloppem (Latvija).

Bet pirmās konkursa dienas vakarā visi dalībnieki laipni tika 
sagaidīti  brāļu  Jurjānu  mājās „Menģeļi”, kur muzeja vadītāja Ieva 
Vilnīte bija sagatavojusi dažus pārbaudījumus. Konkursa dalībnieki 
sadalījās 2 grupās un ar saņemtajām „Menģeļu” ēku kartēm  rokās 
iesaistījās orientēšanās sacensībās, tā izzinot un iepazīstot gan 
mūziķu mājvietas apkārtni un ēkas, gan arī pašu dižgaru  -  brāļu  
Jurjānu  portretus. Grupai, kurai tik veikli neveicās  bija jāuzskrien  
„Meņģeļu” augstajā kalnā.  Skrējēji nebūt  nejutās  kā  zaudētāji, jo 
no kalna pavērās brīnumjauks skats  uz  Pulgošņa ezeru, kurā stiprā 
vēja brāzmas bija iešūpojušas  milzīgus, baltu putu galiem klātus 
viļņus. 

Otrās, atbildīgākās, dienas vakarā, kad tika apbalvoti paši 
spēcīgākie  instrumentālisti, skatītāji un līdzjutēji varēja redzēt tos 
laureātu  koncertā, kur  īpašs  baudījums bija kopīgā muzicēšana ar 
Jēkabpils kamerorķestri, ko diriģēja un vadīja Madonas mūzikas 
skolas direktors Mārtiņš Bergs.

Konkurss  beidzies, bet  visi dalībnieki izteica pamatotas cerības 
tikties atkal nākamgad XVIII Starptautiskajā jauno izpildītāju 
konkursā Ērgļos -  brāļu Jurjānu dzimtajā vietā, kur aizsāktas  
tradīcijas  šī instrumenta  atskaņotājmākslai  un  mežragu kvarteta 
skanējumam. 

Sandra Avotiņa,  
Ērgļu  novada  pašvaldības kultūras darba  speciāliste

Ievas Vilnītes foto



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. maijs�

ĒRgļU  NoVADA  pAšVAlDĪbAS  DoMĒ
Pārskats par 2015. gada aprīļa domes sēdē lemto

 1. Pieņēma  Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus  Nr.8 ”Grozījumi Ērgļu novada 
pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra  saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības 
budžetu 2015. gadam.””  

Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžetā par EUR 441 palielināja  ieņēmumus, par    EUR 9084 
samazināja nesadalītos līdzekļus, par EUR 9525 palielināja  izdevumus.

Budžeta izdevumus veido: 2125 eiro apgaismes ķermeņu nomaiņa Ērgļu novada domes telpās; 1500 
eiro R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” biļešu kioska atjaunošana; 4700 eiro pārnēsājamā datora, 
printera, skatuves video  projekcijas sistēmas  (video projektors un ekrāns) iegāde Ērgļu saieta namam; 
1200 eiro datora iegāde Jumurdas pagasta pārvaldei.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs  un tie ir 
publicēti internetā mājaslapā www.ergli.lv

 Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu  EUR 2975  apmērā,  Ērgļu novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu, kas atrodas „Virzītēs”, Ērgļu pagastā, un  sastāv no  zemes vienības ar  platību 5,6 
ha. 

 Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma  22. pantu, kas nosaka, ka 
pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos   vai vides apstākļus, vai izvērtējot 
lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par 5 gadiem. 
Ņemot vērā, ka Ērgļu novada pašvaldības 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.12 „Par aizlieguma 
noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada administratīvajā teritorijā” 
noteiktais aizlieguma termiņš ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada   administratīvajā 
teritorijā  beigsies 2015.  gadā, dome nolēma uzsākt procesu, lai lemtu par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem  un  izsludināja 
sabiedrisko apspriešanu līdz 2015. gada 15. jūnijam, publicējot paziņojumu Ērgļu novada informatīvajā 
izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas” un  Ērgļu novada mājaslapā internetā, kā arī nosūtot informāciju par 
paziņojumu Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā  nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus no viena 
nekustamo īpašumu īpašnieka par septiņiem īpašumiem. Parāda kopsumma līdz 2015. gada 23. aprīlim 
ir EUR 3333,58  apmērā.

 Nolēma  Ērgļu  novada pašvaldībai  piedalīties projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā. Projekta 
mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu. Projekts realizējams  Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas 
perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros.

 Izvērtējot  Sausnējas pagasta pārvaldes vadītājas iesniegumu, dome nolēma dzēst  komunālo 
maksājumu parādus Sausnējas pagasta iedzīvotājiem tādēļ, ka parādnieks ir miris vai ir pagājis parāda 
piedziņas iespējamības termiņš. Tika dzēsts 14 personu parāds par kopējo summu 425,41 eiro apmērā. 

 Izskatot iesniegumus par zemes nomu, dome nolēma:
1. Iznomāt  SIA  „3Dpro” lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām uz 10 gadiem nomas lietošanā 

nodoto Valsts rezerves  zemes fondā ieskaitīto lauksaimniecībā    izmantojamo  zemi 2,73 ha platībā,  
kura ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70920050115 sastāvā. Noteica zemes nomas maksu 
1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

2. Nodot nomas lietošanā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām uz 10 gadiem Ērgļu novada 
pašvaldībai piekritīgo lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2 ha  platībā, kura ir zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 70600030134 sastāvā.

Noteica zemes nomas maksas sākumcenu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Informācija par pašvaldības zemes nomu izlikta Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā.
 Izvērtējot biedrības „Ērgļu pensionāri” iesniegumu, dome nolēma atbalstīt finansiāli biedrības 

pasākuma „Atļauj saviem gadiem ziedēt!” organizēšanu, piešķirot šim mērķim Ērgļu novada pašvaldības 
finansējumu EUR 300,00 apmērā. 

 Dome nolēma reģistrēt vienu ģimeni Ērgļu novada pašvaldības informatīvajā reģistrā uz Ērgļu 
novada pašvaldībai īpašumā esošu izīrējamo apdzīvojamo platību. 

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi Ērgļu novada pašvaldības 
domes 26.03.2015. saistošos noteikumus Nr.7 „Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam” un devusi pozitīvu atzinumu. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
pēc to publicēšanas „Ērgļu Novada Ziņās”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2015. gada 26. martā Nr.7

           
domes sēdes protokols Nr.3, 5.§

Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

                                               Izdoti  saskaņā ar Sociālo   pakalpojumu 
     un sociālās palīdzības likuma

33. panta otro daļu un  Ministru kabineta 
2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299

   
„Noteikumi par ģimenes vai  atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību un papildu kritērijus trūcīgas ģimenes  
(personas) statusa noteikšanai Ērgļu novada pašvaldībā. 

2. Ģimene (persona), kura deklarējusi dzīvesvietu Ērgļu novada administratīvajā teritorijā, atzīstama 
par trūcīgu, ja tās ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteikto ienākumu līmeni ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu ģimenēm (personām) veic Ērgļu novada pašvaldības 
sociālais dienests (turpmāk - dienests) Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šo saistošo noteikumu 
noteiktajā kārtībā. 

4. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo  stāvokli Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, papildus par īpašumu neuzskata:

4.1. nekustamo īpašumu, kurš nav piemērots dzīvošanai un kura kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz 
1500,00 eiro;

4.2. nekustamo īpašumu vai tā daļu, kurai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par nekustamā 
īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju ir noteikts lietošanas tiesību apgrūtinājums un tas ir 
reģistrēts Zemesgrāmatā;

4.3. ēkas, kuras netiek klasificētas kā dzīvojamās ēkas, kurās nav dzīvojamo telpu (pastāvīgai vai 
sezonas rakstura dzīvošanai) un kuras ir funkcionāli piederīgas dzīvojamajai ēkai (pirts, klēts, nojume, 
siltumnīca, ēka dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanai u.tml.);

4.4. nekustamo īpašumu vai tā daļa, kur ģimene (persona) savu dzīvesvietu deklarējuši un dzīvo; 
4.5. īpašumu, ar kuru īpašniekam, kura ģimenē ir nepilngadīgi   bērni, nav iespēju rīkoties  (liegumi, 

kompetentu  institūciju  nolēmumi u.c.);  
 4.6. vienu automobili vai motociklu, kas vecāks par astoņiem gadiem un ģimenes (personas) īpašumā 

ir ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī vienu velosipēdu, mopēdu vai motorolleru katram ģimenes 
loceklim;

4.7. kustamo un nekustamo īpašumu, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu 
institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu.

5. Dienesta  lēmumu var apstrīdēt Ērgļu novada pašvaldības domē.
6. Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā  rajona tiesā likumā 

noteiktajā kārtībā.
G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem  Nr.7  „Par īpašuma 

izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību  trūcīgas ģimenes (personas) statusam”

Paskaidrojuma raksta 
sada as 

Nor d m  inform cija

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

Ērgļu novada pašvaldības  saistošie noteikumi 
izstrādāti   saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu  un 
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta  
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4. apakšpunktu.
Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta  
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes  vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4. apakšpunktam pašvaldība saistošajos 
noteikumos nosaka kritērijus, kad,   nosakot ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atbilstību trūcīgās
ģimenes  (personas) statusam, zeme, mežs un ēkas 
nav uzskatāmas par īpašumu. 
Līdz šim šie kritēriji bija iekļauti kopējos Ērgļu
novada  pašvaldības 2008. gada 17. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības
pabalstu   piešķiršanu Ērgļu novadā”. 
Izdalot īpašuma vērtēšanas kritērijus  kā atsevišķus
saistošos noteikumus, tie kļūs pārskatāmāki un 
izprotamāki  klientiem un atvieglos darbu sociālā
dienesta darbiniekiem.  

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kustamā un nekustamā
īpašuma veidus, daudzumu un vērtību, līdz kādai
īpašums netiek ņemts vērā, piešķirot ģimenei 
(personai) trūcīgā statusu. 
Tāpat saistošie noteikumi nosaka īpašuma 
apgrūtinājumu veidus, kuru  apgrūtinātie īpašumi 
netiek ņemti vērā, nosakot trūcīgās ģimenes  
(personas) statusu. 

3. Normatīvā akta 
būtība 

Saistošie noteikumi precizē trūcīgas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanas nosacījumus. 

4. Informācija par 
saistošo noteikumu 
ietekmi uz budžetu 

Saistošo noteikumu realizēšanai tiek paredzēti naudas 
līdzekļi Ērgļu novada pašvaldības iestādes „Ērgļu
novada pašvaldības sociālais dienests” gada budžetā.

5. Saistošo noteikumu 
ietekme uz sabiedrību

Tiks uzlabota izpratne par īpašumu izvērtēšanu, 
piešķirot ģimenei  (personai) trūcīgās statusu. 

6. Informācija par 
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ērgļu novada 
pašvaldības sociālais dienests. 
Persona  Ērgļu  novada pašvaldības sociālā dienesta 
izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt Ērgļu novada 
pašvaldības  domē.

7. Informācija par 
konsultācijām ar 
sabiedrības pārstāvjiem

Saistošo noteikumu projekts apspriests  Ērgļu novada 
pašvaldības domes  deputātu  Sociālo, izglītības,
kultūras  un sporta jautājumu komitejā.
Saistošie noteikumi nemaina līdzšinējo personu 
veicamo darbību kārtību.

8. Sabiedrības 
informēšana par 
normatīvo aktu 

Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas 
informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas”.
Saistošie noteikumi tiks publicēti Ērgļu novada  
pašvaldības   mājaslapā  internetā www.ergli.lv un būs
pieejami Ērgļu novada pašvaldības sociālajā  dienestā,
administrācijā, novada pagastu pārvaldēs.

                    G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

  Pazi ojums par termi a pagarin šanu aizliegumam en tiski modific to
kult raugu audz šanai rg u novada administrat vaj  teritorij

Ērgļu novada pašvaldība, pamatojoties uz  Ģenētiski modificēto organismu 
aprites likuma 22. panta ceturto daļu un Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. 
gada 23. aprīļa lēmumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai  Ērgļu novada administratīvajā teritorijā”, domes sēdes protokols 
Nr.4,3.§, lūdz sabiedrību līdz 2015. gada 15. jūnijam izteikt viedokļus, 
priekšlikumus un iebildumus attiecībā uz aizlieguma termiņa pagarināšanu uz 5 
gadiem ģenētiski modificētu  kultūraugu audzēšanai  Ērgļu novada 
administratīvajā  teritorijā, tos iesniedzot: Ērgļu novada pašvaldībā Rīgas ielā
10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840; Jumurdas pagasta pārvaldē
Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, LV 4844; Sausnējas 

G.Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

Paziņojums par termiņa pagarināšanu aizliegumam ģenētiski 
modificēto    kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada 

administratīvajā teritorijā
 Ērgļu novada pašvaldība, pamatojoties uz  Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. 

panta ceturto daļu un Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 23. aprīļa lēmumu „Par aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai  Ērgļu novada administratīvajā teritorijā”, domes sēdes 
protokols Nr.4,3.§, lūdz sabiedrību līdz 2015. gada 15. jūnijam izteikt viedokļus, priekšlikumus un 
iebildumus attiecībā uz aizlieguma termiņa pagarināšanu uz 5 gadiem ģenētiski modificētu  kultūraugu 
audzēšanai  Ērgļu novada administratīvajā  teritorijā, tos iesniedzot: Ērgļu novada pašvaldībā Rīgas 
ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840; Jumurdas pagasta pārvaldē Ezera ielā 2, 
Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, LV 4844; Sausnējas pagasta pārvaldē „Ozolos”, 
Sidrabiņos, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, LV 4841; sūtot uz e-pastu:ergli@ergli.lv

                       Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga



 Kopš  2008. gada tiek rīkota akcija „Atpakaļ uz skolu”. Tās mērķis ir tuvināt ES institūcijas jaunajai 
paaudzei un sniegt skolēniem unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar cilvēkiem, kuri ikdienā strādā 
ar ES. To koordinē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar  jaunatnes organizāciju 
„Klubs „Māja” - jaunatne vienotai Eiropai” un ar biedrību „Eiropas Kustība Latvijā”. Šīs akcijas 
ietvaros pie vidusskolēniem viesojās Valda Liepiņa, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta 
angļu valodas nodaļas vadītāja. 

Liepiņas kundze pastāstīja par saviem dzīves līkločiem, kuri ir bijuši raibi un negaidīti. Viņa ir 
dzimusi un uzaugusi Austrālijā, kur aktīvi piedalījusies vietējās latviešu kopienas darbībā. Karjeras  
ceļi ir veduši cauri Austrālijai uz Latviju, un šobrīd Valda Liepiņa strādā Luksemburgā. Viņa tiešām mīl 
Latviju, jo ir piedalījusies vairākos Dziesmu un deju svētkos, aktīvi dziedot Luksemburgas latviešu 
korī.

Liepiņas kundze mūs aizrāva, izklāstot interesantus  faktus par latviešu valodu, iepazīstinot ar 
tulkotāju darbu un pienākumiem. Jāuzsver, ka šī lekcija notika angļu valodā, kas ļāva iejusties pasaules 
telpā un sajust, kā angļu valoda vieno valstis un cilvēkus.

Liels paldies par šo apciemojumu! Man tiešām patika klausīties un uzzināt daudz ko interesantu.

Rūta  Baranovska, 11. klase
Foto no Valdas Liepiņas personīgā arhīva

P.S. Par Valdas Liepiņas  saistību ar Ērgļiem var lasīt 2012.  gada aprīļa numurā.
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Redakcijas sleja
Nu jau olu ēšanas periods ir pagājis, laiks 

sākt domāt par to, ko vislabāk darīt vasarā. 
Strādāt, atpūsties vai varbūt darīt abus 
reizē? Bet pirms karstās vasaras ir jāpacieš 
dažas atlikušās nedēļas skolā. 

Šobrīd skolēni izjūt un saprot, ka nu jau 
ar straujiem soļiem tuvojas mācību gada 
noslēgums. Maija mēnesis ir saspringts 
noslēguma kontroldarbu un eksāmenu dēļ, 
tomēr tajā ir arī kaut kas jauks - Mātes 
diena. Diena, kad mēs apsveicam savas 
māmiņas. Manuprāt, vislabākā dāvana, ko 
varam sniegt, ir laiks, ko pavadām ar viņām 
kopā, jo to nedabūsim atpakaļ. Protams, 
laba ideja ir uzdāvināt māmiņai kaut ko 
pašgatavotu.

Sākas arī dārza darbu sezona. Dažus šie 
pienākumi neskar, tomēr lielākajai daļai 
noteikti ir skaidrs, kas darāms un stādāms 
ģimenes mazdārziņos.

Skolēniem vēlu pacietību un nemest 
grāmatas prom, pārējiem  -  raženu un 
prieka pilnu vasaras iesākšanos. Toties 12.-
tajiem vēlēsim veiksmi, nenogurstošus 
prātus, gatavojoties eksāmeniem un, 
protams, arī  pašā pārbaudījumu laikā.

Sintija Fišmeistere

Īsziņas
15. 05.  - Pēdējais zvans 

Ērgļu vidusskolas 9. un 12. 
klasēm.

22. 05. - Mācību gada 
noslēguma pasākums Ērgļu 
vidusskolā.

29. 05.  -  plkst. 9.00 Ērgļu 
vidusskolas jaunsargu svinīgais 
solījums;

- liecību izsniegšana;
- Mazie dziesmu un deju 

svētki.
06. 06.  -  Ērgļu vidusskolas 

12. klases izlaidums.
12. 06.  -  Ērgļu vidusskolas 

9. klases izlaidums.

skolu avīžu skate 2015

16. aprīlī mēs, redaktores Sintija, Laura un Lāsma, devāmies uz Meirāniem. Apskatījām viņu jauko 
skolu. Meirānu bērni sniedza brīnišķīgus priekšnesumus, kuri mūs ļoti aizkustināja.

Piedalījāmies konkursiņā „Zinošais redaktors” un, starp citu, tieši mēs, ērglēnietes, bijām visgudrākās 
un ieguvām 1.vietu. 

Pēc tam devāmies uz Lubānu, kur Amatnieku centrā Dace Rudzīte mums iemācīja, kā sev var filcēt 
somas un dažādas citas lietas.  Pie reizes arī apskatījām Lubānas novada jauniešu centra mājīgi 
izveidotās telpas, kurās ir iespējams iesaistīties visdažādākajās radošajās nodarbēs, piemēram, muzicēt, 
gatavot ēst, satikt draugus. Noslēgumā devāmies uz Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centru, kura izstāžu zālē apskatījām  nelielu foto izstādi un uzzinājām  skates rezultātus. 
Pēc žūrijas domām, šī gada labākās avīzes autori bija Madonas redaktori, toties mēs ieguvām nomināciju 
par „Literārās jaunrades popularizēšanu avīzes pielikumā „Cinītis”. 

Šī diena bija ļoti patīkama un notikumiem bagāta. Prieks un gandarījums, ka ir cilvēki, kas novērtē 
mūsu darbu!

Sintija Fišmeistere, 11. klase
Vinetas Blumbergas foto

Valdas Liepiņas vizīte Ērgļu vidusskolā
Ērgļu vidusskolas skolotāji apgūst informācijas 

tehnoloģiju izmantošanas aktualitātes

 Vējainajās aprīļa beigās un maija sākumā ļoti karsta nedēļa bija 3 Ērgļu vidusskolas 
skolotājām - Inesei Zlaugotnei, Maigai Pickai, Indrai Ronei, kuras  devās uz kursiem apgūt 
daudzveidīgas mācīšanās un mācīšanās metodes, izmantojot interaktīvos medijus. Pasniedzēji 
no Kipras un Grieķijas dalījās pieredzē un palīdzēja apgūt jaunas iemaņas. 

Vienas no interesantākajām bija nodarbības, kurās apguvām filmēšanas pamatus, uzzinājām 
vairākus režisoru un operatoru darba knifus. Praktiskās nodarbības bija īsu sižetu veidošana par 
grafiti mākslas vērtējumu Nikosijā - Kipras galvaspilsētā, picu veidošanu ielas kafejnīcās. Šī 
darbnīca bija vērtīga ar to, ka strādājām kopā ar Kipras skolotājām, tā iepazīstot arī šīs zemes 
pedagogu darbu. 

Nodarbības bija veltītas arī daudzveidīgu projektu metožu izmantošanai, ideju apmaiņai. 
Vienu dienu apmeklējām arī Faneromeni ģimnāziju, iepazīstot valsts skolu mācību procesu.

Strādājot kopā ar kolēģēm no Itālijas un Grieķijas, secinājām, ka daudzas mācību metodes, 
mācību līdzekļi ir līdzīgi. Ceram iegūtos kontaktus izmantot tālākai sadarbībai.

Indra Rone, vēstures skolotāja
Foto no Indras Rones personīgā arhīva

 Projekta nosaukums “Personalized education for the 
21st century skills at Ergli Secondary School”

Nr. 2014-1-LV01_KA101_000070

Erasmus+ Mobility project KA1
Interactive media for “interactive” teaching and learning

Valda Liepiņa, kura strādā Eiropas Komisijā par Angļu tulkošanas nodaļas vadītāju un viesojas 
mūsu skolā akcijas „Atpakaļ uz skolu” ietvaros, un Jans un Josefine Hamstras, sadarbības partneri 

no Ooststellingverfas municipalitātes Nīderlandē.
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skolas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji
Vizuālā māksla

 5. klase
1. Anda Katrīna Reine
2.  Benita Kārkliņa
3. Santa Tipaine, Kristers Gruziņš

6. klase
1. Ralfs Bolzans
2. Marta Simona Štila
3. Emīlija Zommere

7. klase
1. Monta Masaļska
2. Endija Dalbiņa
3. Monta Purviņa

8. klase
1. Madara Salnīte
2. Anete Plendišķe
3. Viktorija Vīgube

9. klase
1. Lauma Kodola
2. Anete Podjava
3. Monika Purviņa, Kristers Kalniņš

Bioloģija
7. klase

1. Monta Masaļska
2. Linda Jansone
3. Monta Purviņa

8. klase
1. Undīne Saleniece
2. Kristaps Kartenbeks
3. Viktorija Vīgube

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde
7. klase

1. Monta Masaļska
2. Linda Jansone
3. Endija Dalbiņa

Sākumskolas mācību olimpiādes
1. klase

Latviešu valoda 
1. Gustavs Dūdums 
2. Evelīna Šmite
3. Brenda Briņķe- Balode, Liene Feldberga

Matemātika 
1. Evelīna Šmite
2. Gustavs Dūdums
3. Raivo Milnis, Eduards Bukovskis

Vizuālā māksla 
 1.Tīna Tirzmale
 2. Rūdolfs Venškevics
 3. Evelīna Šmite

Mājturības un tehnoloģiju neklātienes  konkurss 
„Dziedāt māku, dancot māku, slinkot vien nemācēju”

Undīne Saleniece ( 8. klase) ieguva 3. vietu latviešu valodas 
olimpiādē. Ilmārs Suveizda (12.klase) piedalījās vēstures un 
ģeogrāfijas olimpiādēs,  Ģuna Kalniņa (3. klase) matemātikas 
olimpiādē.

Mēs mīlam savu māmiņu un tēti. 
Katram viņi ir paši labākie un 
mīļākie. Vismīļākā un saprotošākā 
māmiņa, visjautrākais un 
stingrākais tētis - mūsu vecāki, 
mūsu atbalsts, visu redzošās acis 
un visu dzirdošās ausis. 

Viņi mums iemāca, ko un kā 
darīt, paskaidro, ja ko nesaprotam, 
grūtos izvēles brīžos viņi padalās 
ar savu dzīves pieredzi un sniedz 
mums padomus, kā būtu pareizāk 
rīkoties.

Vecāki uzklausa  mūs, smejas 
kopā ar mums un priecājas par 
mūsu veiksmēm, kā arī skumst 
kopā ar mums un bēdājas līdzi 
mūsu neveiksmēs, bet vienmēr 
atbalsta un palīdz saņemties un 
atgūt spēkus dzīvei. Ja gadās kāda 
neveiksme, vecākiem tikai atliek 
paskatīties uz savu bērnu, un viņi 
jau redz, ka kaut kas nav labi. Bieži 
vien māmiņas uzņemas  lielāko  
pienākuma un atbildības  nastu uz 
saviem pleciem un nāk ar mums, bērniem, izrunāties. 

Tāpēc  tagad,  par godu Mātes dienai, es saku visām māmiņām, vecmāmiņām, vecvecmāmiņām  
lielu, sirsnīgu, smaidiem un mīlestības pildītu PALDIES. 

Paldies, ka ar jums var parunāt un pārrunāt visu, ko vien sirds vēlas. Uzticēt savas sirdssāpes, 
savas  skumjas, savas ilgas un cerības, savus sapņus un mērķus, savus priekus un vilšanās mirkļus 
un zināt, ka palīdzēsiet, uzklausīsiet un sapratīsiet. Paldies, ka varam izkratīt sāpošo sirsniņu  un 
zināt, ka jums, mīļās māmiņas, radīsies mierinoši vārdi un silts apskāviens, kas atkal uzmundrinās 
un liks smaidīt ar plašu smaidu.

Paldies, ka neļaujat mums padoties šķēršļu priekšā un liekat mums turpināt cīnīties, lai sasniegtu 
iecerēto!

Paldies, ka izsakāt savu viedokli, dodat padomu un, protams, reizēm arī sabarat, ja tas 
nepieciešams, jo citādi mēs nezinātu, kur kļūdāmies un ko varējām darīt savādāk!

Bez jums, māmiņas, mēs nezinātu, kas ir mīlēt no sirds, saprast otru, uzklausīt un piedot. Lūdzu, 
piedodiet, ja kādreiz sastrādājam blēņas un liekam jūsu sirsniņām smeldzīgi iesāpēties!

Paldies par mīlestību, māmiņas!
Lāsma Hermane, 10. klase

Ilutas Kurzemnieces foto

2. klase
Latviešu valoda 

1. Alīna Muša
2. Keita Daumane
3. Linards Lukašovs

Matemātika 
 1. Ingus Grigs 
 2.  Alīna Muša
 3. Ivars Matīss

Vizuālā māksla 
 1. Linards Lukašovs
 2. Ivars Matīss
 3. Alīna Muša

3. klase
Latviešu valoda 

1. Guna Nikolajeva
2. Marta Purviņa
 3. Aleksandra Vihtodenko
                                   

Matemātika
 1. Guna Nikolajeva
 2.  Andrejs Kulišs
 3.  Daniēla Vanaģele
     

Vizuālā māksla 
  1. Elza Agnese Koklačova
  2. Jurģis Zommers
  3. Megija Lielupe, Estere Margareta Roth

4. klase
  Latviešu valoda 

 1. Elīza Madsena
 2. Alise Olte
 3. Sindija Rudzīte
                                    

Matemātika 
 1. Mikus Štils
 2. Aleksis Einišs 
 3. Katrīna Rešņa
                                    

Vizuālā māksla 
1. Signe Solovjeva
2. Anna Roth
3. Sindija Rudzīte

Krievu valoda
8. klase

1. Undīne Saleniece
2. Kristaps Kartenbeks
3. Dace Kārkliņa, Juris Gusevs

Latviešu valoda
11. klase

1. Sintija Fišmeistere
2. Maira Antēna
3. Līva Āboliņa-Ābola

starpnovadu (Madonas, Ērgļu, Varakļānu, Cesvaines, Lubānas) 
mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2014./2015. m. g.

Npk. V rds, uzv rds Klase M c bu priekšmets Skolot js Rezult ti

1. Lauma Kodola 9. Bioloģija B. Kaļva Atzinība

   Ķīmija I. Eņģe 3.vieta 

   Latviešu valoda E. Punovska 3. vieta 

2. Ilmārs Suveizda 12. Vēsture I. Rone 2. vieta 

   Ģeogrāfija A. Grinberga 1. vieta 

3. Guna Nikolajeva 3. Matemātika S. Stankeviča 2. vieta 

4. Undīne Saleniece 8. Latviešu valoda I. Rone 1. vieta 

   Bioloģija B. Kaļva 3.vieta 

5.  Anda Katrīna Reine 5. Matemātika A. Ieleja 3.vieta 

   Vizuālā māksla V. Veipa 1. vieta 

6. Mikus Štils 4. Matemātika M. Kļaviņa 2.vieta 

7.  Elīza Madsena 4. Latviešu valoda M. Kļaviņa 3.vieta 

8. Kristaps Kartenbeks 8. Bioloģija B. Kaļva Atzinība

9. Ralfs Bolzans 6. Vizuālā māksla V. Veipa 3. vieta 

10. Rinalds Lukašovs 2. Vizuālā māksla V. Veipa Atzinība

11. Anete Podjava 9. Vizuālā māksla V. Veipa Atzinība

12. Guna Purviņa 6. Mājturība un 
tehnoloģijas

I. Eņģe Atzinība

13. Monika Purviņa 9. Mājturība un 
tehnoloģijas

I. Eņģe Atzinība

14. Lilita Saulīte

Madara Salnīte

8. Zinātniski pētnieciskie 
darbi 

Z. Saulīte

E. Punovska 

1. vieta 

Valsts olimpi žu dal bnieki 

Und ne Saleniece ( 8. klase) ieguva 3. vietu latviešu valodas 
olimpi d . Ilm rs Suveizda (12.klase) piedal j s v stures un 

Valsts olimpiāžu dalībnieki

Lai sekmētu kultūras vērtību apguvi, iepazīstot valsts un gadskārtu tradīcijas, gatavojoties Skolēnu dziesmu 
un deju svētkiem, Madonas, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu un Ērgļu starpnovadu mājturības un tehnoloģiju 
metodiskā apvienība organizēja neklātienes konkursu meitenēm un zēniem.

Skolēni izstrādāja radošu darbu par tēmu “Dziesmu svētki” brīvi izvēlētā tehnikā, izmantojot jebkādus 
materiālus.

No skolā iesniegtajiem 30 darbiem (5. - 9. klase), 5 labākie tika nosūtīti uz izstādi Lubānas Vēsturisko 
liecību izstāžu zālē. Ērgļu vidusskolu pārstāvēja Anda Katrīna Reine (5. klase) - lelle „Tautu meita”, Guna 

Kalniņa (6. klase) - dekors rāmī „Tautu meita”, Monta 
Masaļska (7. klase) - mauči, Lauma Kodola (9. klase) - 
mugursoma, Monika Purviņa (9. klase) - ziedu vainadziņš.

Darbus vērtēja neatkarīga žūrijas komisija, nepiešķirot 
vietas, bet atlasot oriģinālākos darbus. Uz apbalvošanas 
pasākumu izvirzīja Gunu Kalniņu un Moniku Purviņu. 
Viņas saņēma atzinības rakstus.

Ilze Eņģe, mājturības skolotājas,

Ko par dalību konkursā domā skolēni?
„Man ļoti patīk tamborēt, īpaši ziedus. Vispiemērotākais 

konkursa tēmai šķita vainadziņš no tamborētajiem ziediņiem 
un lapiņām. Idejas smēlos no interneta un rokdarbu 
žurnāliem. Vainadziņa pamatne ir adīta.  Izvēlējos latviskas 

krāsas, lai to pieskaņotu tautas tērpam Dziesmu un 
deju svētkos. Rudzu zilā un magoņu sarkanā tika 
tamborēti ziedi, bet tumši zaļā un salātzaļā krāsā 
tika adītas ziedlapas un vainaga pamats. Šis 
vainadziņš būs ļoti piemērots aksesuārs Dziesmu 
un deju svētkos.”

Monika Purviņa, 9. klase

“Ieraugot internetā skaistu tautumeitas zīmējumu, 
vēlējos to izšūt uz auduma, izmantojot dažādus 
audumus, izšuvumu, adījumu un pērlītes. Darbu 
ieliku rāmītī. Darbs nebija viegls, šad tad  bija 
jālūdz arī mammas palīdzība. To pildīju gan pa 
dienu, gan vēlu vakaros. Darba rezultāts  man 
sagādāja pozitīvas emocijas.”

Guna Kalniņa,  6. klase
Ilzes Eņģes foto

Paldies, māmiņ!



Ceturtdien, 30. aprīlī, mūsu 
klases komanda - Anda Katrīna, 
Benita, Lauma, Artūrs, Markuss 
Š., Kristiāns un Eduards - startēja 
jauno ceļu satiksmes dalībnieku 
forumā- 2015. Mēs cītīgi 
trenējāmies, braucām gar konusiem 
un visādiem citiem šķēršļiem. 
Sagatavoties sacensībām mums 
palīdzēja 11. klases skolniece Rūta 
un klases audzinātāja Anna Ieleja. 
Pienāca ceturtdiena, mēs braucām 
uz Madonu. Mums bija tests par 
pirmo medicīnisko palīdzību, pēc 
tam par velosipēda tehnisko daļu. 
Tad gājām braukt pirmo trasi. 
Bijām tīri labi to veikuši, kad 
devāmies uz ceļu satiksmes 
noteikumu pārbaudi - tas bija 
grūti. Mums bija jāsaliek attēlā 
divdesmit ceļazīmes  kā dzīvē. Tad 
gājām uz otro trasi, to arī 
izbraucām labi, un nu atlika tikai 
gaidīt apbalvošanu. Mēs ieguvām 
trešo vietu, bet Eduards 
individuālajās sacensībās - 1. vietu. Bijām priecīgi, jo saņēmām individuālās  balvās dažādas 
velosipēda aprīkojuma lietas.

Anda Katrīna Reine, 5. klase
Sintijas Māliņas foto
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Dome 2014/2015
Domei pieteicos, jo ļoti gribēju piedalīties skolas ikdienas dzīves veidošanā. Biju vienīgā, kura 

kandidēja no 11. klases. Sākumā biju kandidāte uz skolas prezidentes amatu, bet kā jau visās vēlēšanās 
vienmēr sagaidāmi pārsteigumi… Un tā nu kļuvu par viceprezidenti.

Gads domē iesākās ar ļoti izcilu pasākumu, kurā piedalījās visas klases un pēc kura bija tikai labākās 
atsauksmes. 

Pēc tam līdz jaunajam gadam diemžēl veselības problēmu dēļ nevarēju aktīvi iesaistīties domes 
darbībā, bet savu labo un saprotošo kolēģu dēļ zināju, ka viss tiek kontrolēts. 

Otrais skolas pusgads paskrēja vienā steigā, jo bija jātiek galā gan ar personīgajiem darbiem, gan ar 
skolas un domes darbiem, bet viss tika veiksmīgi un kārtīgi izdarīts.

Kopumā varu teikt, ka gads bija jautrs, smiekliem bagāts un darba pilns, ir liels gandarījums par 
paveikto. Protams, to es nevarētu izdarīt bez saviem kolēģiem - Adīnas, Beātes, Sintijas, Sindijas, 
Viktorijas, Endijas, Jāņa, Kristera un Rimanta. 

Līva Āboliņa-Ābola, skolas viceprezidente

Skolēnu dome palīdzēja skolotājiem uzņemt viesos pedagogus no citām izglītības iestādēm un parādīt 
skolu. 

Ceru, ka nākamgad arī būs tikpat draudzīga, radoša un idejām bagāta dome, kas varēs noorganizēt 
nebijušus pasākumus un ar kuriem varēs lepoties. Līdz nākamajam mācību gadam! 

 
Adīna Blaua, domes sabiedrisko attiecību ministre

interesanta tikšanās

3. klases skolēniem jau otro reizi šajā mācību gadā bija iespēja tikties ar ciemiņiem no 
Nīderlandes. Bērni ir iemācījušies jautru dziesmiņu frīzu valodā par ceļošanu vasaras brīvdienās, 
kuru atradu grāmatā, ko iepriekšējās ciemošanās reizēs biju saņēmusi no Oostelingverfas 
kolēģiem.

Šoreiz satikāmies ar jau pensionēto izglītības darbinieku Janu Hamstru un viņa kundzi 
Žozefīni, kuri pirmo reizi devās tik tālā (11 dienu) ceļojumā, jo parasti viņi apceļo tikai tuvākās 
kaimiņu valstis. Līdz Ērgļiem viņi brauca 5 dienas, 2000 km lielo attālumu veicot ar motociklu! 
Jāpiebilst, ka Hamstras  kungs jau sen bija iecerējis šo braucienu.

Skolēni bija priecīgi, ka ceturtdien pēc sporta stundas viņiem tika dota iespēja apskatīt 
motociklu un tā vadītāju „pilnā ekipējumā”.

Lai mūsu ciemiņiem  veiksmīgs mājupceļš!
Sandra Stankeviča, sākumskolas skolotāja

Guntara Velča foto

Ērgļu novada skolu izdevums  2015. gada maijs

Koru skates
Šā mācību gada sākumā es atkal iestājos Ērgļu 

vidusskolas korī. Ļoti vēlējos pēdējo reizi izbaudīt 
Skolēnu dziesmu un deju svētkus. Bet, lai tur tiktu, 
mums bija jāpiedalās divās skates kārtās.

Visu gadu cītīgi mācījāmies dziesmu melodijas 
un vārdus. Ziemassvētkos dziedājām arī skolas 
pasākumā. 

24. aprīlī bija skates 1. kārta. Uzzinot, kādas 
dziesmas mums būs jāizpilda, bijām diezgan 
optimistiski, jo zinājām, ka varam tās nodziedāt 
skaisti. Pirmā bija žūrijas izvēlētā dziesma „Stāvēju, 
dziedāju”, skolotāja izvēlējās „Šķind zemīte, rīb 
zemīte”, bet izlozējām dziesmu „Saule, Pērkons, 
Daugava”.

Pati skate norisinājās Madonas mūzikas skolā, 
kur ierodoties visus bija pārņēmis liels uztraukums, 
daudzi vēl atkārtoja dziesmu vārdus. Ieejot telpā, 
kur bija žūrijas pārstāvji, pat mani pārņēma liels 
uztraukums, lai gan jau biju piedalījusies šādās 
skatēs. Nodziedājām labi, kas arī atspoguļojās 
rezultātā - 1. pakāpe, kuru nodrošināja iegūtais 41 
punkts.

Savukārt 7. maijā norisinājās skates 2. kārta, 
kura bija ļoti nozīmīga, jo tajā izšķīrās, vai tiksim 
uz Dziesmu svētkiem. Vairāk nekā nedēļu iepriekš 
uzzinājām dziesmas. Divas jau bija dziedātas - 
„Stāvēju, dziedāju” un „Saule, Pērkons, Daugava”, 
bet kā otrā izlozes dziesma mums tika sarežģītā 
„Skaisti dziedi, lakstīgala!”.

Daudz mēģinājuši un sagatavojušies, atkal 
devāmies uz Madonas mūzikas skolu. Atšķirīgais 
bija tas, ka šoreiz žūrijā bija 6 pārstāvji, kuri būs 
virsdiriģenti pašos Dziesmu svētkos. Nodziedājām 
un gaidījām rezultātus, kuri diemžēl bija sliktāki 
nekā 1. kārtā - 2. pakāpe ar 38 punktiem. Diemžēl 
tajā brīdī vēl neteica, vai esam tikuši uz Rīgu, bet 
tas tiks paziņots 20. maijā mājaslapā www.
dziedundejo.lv. 

Ja tiksim uz Rīgu, tad šie man būs jau ceturtie 
Dziesmu un deju svētki. Ar cerībām un pozitīvām 
domām gaidīsim 20. maiju. Un tad jau arī galvenie 
svētki būs klāt!

Līva Āboliņa-Ābola, 11. klase Orientēšanās sezona ir sākusies!
Nu jau mēnesi katru otrdienu norit Madonas kausu sacensības, kurās aktīvi piedalās arī Ērgļu 

orientieristi. Vidēji katru nedēļu sacensībās piedalās 27 dalībnieki. Vecāki startē kopā ar bērniem, par 
to liels prieks. Ērgļu orientieristu pulks kļūst arvien lielāks.

1. maijā Vestienas apkārtnē, jaunā apvidū ar izteiktu reljefu un gravu tīklu, notika Latvijas nakts 
čempionāts, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī mūsu orientieristi. Uz Ērgļiem atceļoja 4 medaļas: 2. 
vieta - Elīzai Madsenai S12 grupā, Arvim Zeibotam V16 grupā, Ilvijai Madsenai SA grupā, 3. vieta - 
Elīnai Svilpei SE grupā. Mazajiem bija liels piedzīvojums startēt naktī ar lukturiem.

9. maijā skaistu pavasara sestdienu ievziedu laikā pavadīja 14 Ērgļu orientieristi, kuri startēja Jaujās 
Pļaviņu balvas izcīņā. Liels prieks par rezultātiem bija mazajiem orientierisiem, kuriem sacensību 
pieredze nav tik liela, un arī lielajiem par izcīnītajām vietām. Pirmās vietas savās vecuma grupās 
izcīnīja Arvis Zeibots - V16, Viktorija Vīgube - S16, Ilvija Madsena - S30, Kalvis Kaļva - V18, Baiba 
Kaļva - S50, Jānis Lejiņš - V50; otro vietu - Rūdolfs Venškevics - V8, Emīls Purviņš - V16; trešo vietu 
- Anete Rudzīte - S10; ceturto - Elīza Madsena - S12.       Liels paldies bērnu vecākiem Ilvijai Madsenai 
un Aijai Venškevicai par atbalstu ar transportu, lai nokļūtu uz sacensībām!

Baiba Kaļva, OS pulciņa vadītāja
Foto no Baibas Kaļvas personīgā argīvaLielā talka

24. aprīlis bija saulaina un silta diena, kā radīta, 
lai rīkotu Ērgļu vidusskolas talku, kas mūsu 
novadā ievadīja Lielo talku, kurā Ērgļu novada 
iedzīvotāji piedalījās sestdien.

Mēs, 11.-tie, talkojām aiz estrādes - sakopām 
Ogres malas taciņu slimnīcas parkā. Bijām 
diezgan pamaz, jo vairākas meitenes dzied korī, 
un tajā dienā bija skate. Taču tas netraucēja mums 
padarīt lielo darbu.

Darbi estrādes sakopšanā bija ļoti interesanti, 
jo, grābjot lapas, varēja atrast dažādus „dārgumus”. 
Viens no tiem bija neattaisīta divlitrīga alus 
pudele. No vienas jaukas graviņas izvācām ļoti 

daudz stikla pudeļu. Labi, ka mums bija līdzi 
iedoti atkritumu maisi.

Lai gan bijām maz talcinieku, darbs ritēja raiti. 
Skolas saimniece informēja, ka šajā dienā talkā 

piedalījās  visi Ērgļu vidusskolas audzēkņi no 1. 
līdz 12. klasei. Mēs sakopām vairākas Ērgļu vietas 
- Blaumaņa kapus, slimnīcas parku, palīdzējām 
„Braku” teritorijas sakopšanā, grābām lapas un 
dedzinājām kritušos zarus Oškalna ielā, Skolas 
ielā un pie vecās Burtnieku skolas.

Marta Vaska, 11. klase
Marutas Bitītes foto

5. klases sasniegums velo sacensībās
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Viesošanās aviācijas bāzē
23. aprīlī Ērgļu vidusskolas 

10. klases zēni un skolotāja 
devāmies mazā ekskursijā uz 
NBS Aviācijas bāzi. Tur 
notika Atvērto durvju dienas. 
Mums tur ļoti patika. Šī bāze 
ir patiešām iespaidīga. Tur ir 
dzīvojamā māja, dispečeru 
tornis, angāri ar lidmašīnām  
un pārējo tehniku, arī 
radiolokators. Mēs redzējām 
dažādas glābšanas un lidlauka 
uzturēšanas kārtībā mašīnas, 
arī medicīniskās palīdzības 
un ugunsdzēsēju, kā arī 
dažādas sniega tīrīšanas un 
kausēšanas mašīnas. Mēs 
apskatījām 3 helikopterus, 
kas pielāgoti glābšanas 
darbiem.  Tur bija apskatāmas 
2 lidmašīnas un pārvietojamais 
novērošanas radars, 2 
raķešmetēji. Vēl varēja 
ietērpties pilnā kaujas 
ekipējumā,  bija apskatāmi 
arī dažādi šaujamieroči. 

 
Jēkabs  Purviņš, 10. klase

Foto no Jēkaba Purviņa 
personīgā arhīva

4. klases 
pašportrets

Mūsu klase ir īpaša ar to, ka mēs esam 29 skolēni - lielākā klase visā 
skolā. Tīs gadus mēs pavadījām atsevišķi, bet ceturtajā klasē mūs apvienoja. 
Mūsu klase reizēm bija  bars, mēs neklausījām skolotāju. Bet pamazām 
sākam sadzīvot. Kad sataisījām pirmo klases vakaru, sāka kaut kas palikt vēl 
labāk. Mēs mēdzam daudz strīdēties, bet viens otram piedodam. 

Mēs piedalījāmies arī vairākos lielās skolas pasākumos. Tas mūs vienoja 
vēl vairāk. Mums patīk braukt ekskursijās uz Cēsīm, Rīgu, iet pārgājienos. 
Mums ļoti patika “Trijupēs”.

Klasē ir moderno un tautisko deju dejotāji, basketbolisti, volejbolisti, ģitāristi, orientieristi, 
koktēlnieki, mākslas un mūzikas skolas audzēkņi. Es domāju, ka mūsu klasei ir spoža 
nākotne.

Ar nepacietību gaidām brīvlaiku un Dziesmu un deju svētkus.

4. klases pārdomās ieskatījās Indra Rone
Mudītes Kļaviņas foto

3. klase
Alfonam Trīcvaidziņam visu dienu sabojāja no rīta 

pamanītais zirneklis,  un ir arī zināms, ka mušas dažkārt 
iekļūst zirnekļu tīklos. Interesanti, kā viņas un zirnekļi 
kļuvuši par ienaidniekiem? Par to prātoja 3. klases skolēni 
un rakstīja teikas „Kā radās mušas un zirnekļa naids”.

 
 Reiz sen senos laikos bija muša, kas draudzējās ar zirnekli. 

Vienā dienā muša nejauši izjauca zirneklim mājas, sabijās un 
sameloja, ka tā nebija viņa un vispār nav ko būvēt mājas, kur 
ienāk prātā. Zirnekļi kļuva dusmīgi un sāka taisīt tīklus, kas 
bija domāti, lai atriebtos mušām. Viņu plāns bija - izveidot 
tīklus, kuros mušas ieķertos un pieliptu, tādēļ tie tika bagātīgi 
noklāti ar līmi. Mušas bija pārbijušās, kad padzirdēja par 
zirnekļu plānu. Klupdamas krizdamas muka prom, lai tik 
neuzskrietu zirnekļiem virsū.

Ja mušas nebūtu bijušas tik vieglprātīgas un lielīgas, atliktu 
tikai palūgt zirneklim piedošanu, tad nebūtu jāmūk un tad arī 
būtu izvairījušās no turpmākajām nepatikšanām, kas dzīvē 
viņas sagaidīja. No šī laika mušas un zirnekļi kļuva par 
ienaidniekiem. 

Daniēla Vanaģele

Reiz kāda muša piecēlās no ziemas miega un attapās,  ka 
viņai nav, ko ēst. Tad viņa izdomāja, ka varētu nozagt no 
zirnekļa. Muša pielidoja pie zirnekļa loga un gaidīja, kad viņš 
izies. Kad zirneklis izgāja, muša nočiepa visu ēdamo. Pēc tam 
zirneklis visus pratināja, un visi teica, ka vainīga ir muša. Pēc 
dažām dienām mušai bija jāiet uz tiesu, un, protams, uzvarēja 
zirneklis, un mušai viss ēdamais bija jādod zirneklim.             

Sanija Lielupe

Reiz zirneklis taisīja tīklus. Muša laidelējās un skatījās, ko 
zirneklis dara. Viņa lidoja, lidoja un ielidoja tīklā. Zirneklis 
strādājot tā bija izsalcis! Savā izsalkumā  notiesāja mušu, kas 
bija ieķērusies tīklā. Viņam ļoti garšoja, un tā radās naids 
mušai uz zirnekli, bet zirneklis tik auž un auž tīklus, lai mušas 
tajos ķertos.

Elza Agnese Koklačova 

Reiz dzīvoja muša Astrīda un zirneklis Antons. Viņi bija 
labākie draugi. Abi dzīvoja ļoti draudzīgi un bija vienojušies, 
ka vienmēr visā dalīsies, kā jau īsti draugi. Kādā dienā Astrīda 
atrada skapī konfekti „Vāverīte”. Tā bija viņu abu mīļākais 
gardums.  Tā kā konfekti bija atradusi Astrīda, viņa nolēma to 
apēst viena un nedalīties ar zirnekli. Te pēkšņi no skapja otra 
stūra izlīda Antons un pamanīja, ka Astrīda viena ēd konfekti 
un nedomā ar viņu dalīties. Viņš ļoti stipri sadusmojās un sāka 
strīdēties ar mušu. Viņi viens otram nevēlējās piekāpties. Un 
no tās dienas starp abiem radās naids.  

Patrīcija Nikola Bolzane

Reiz dzīvoja zirneklis un muša. Muša reiz lūdza zirneklim 
ēst, bet viņš pats bija izsalcis Muša lidinājās, lidinājās,  kamēr 
ielidoja zirnekļa tīklā. Viņa kliedza no visa spēka:  „Palīgā!” 

Pēc  kāda laika pierāpoja zirneklis, un muša lūdza,  lai 
palīdzo tai tikt ārā. Bet zirneklis atbildēja: „Nepalīdzēšu vis,  
pati ielidoji, vai es tevi aicināju?”

„Nu, zirneklīt, lūdzu, palīdzi, piedod,” lūdzās muša.
„Bet es esmu izsalcis un tādēļ tevi apēdīšu,” skarbi atteica 

zirneklis.
Un no tā laika muša un zirneklis nav draugi, bet gan 

ienaidnieki, un tādēļ zirnekļi ēd mušas.
 

Aleksandra Vihtodenko

Senos laikos dzīvoja labā muša un jautrais zirneklis, kuri 
bija nešķirami draugi. Kādu dienu zirneklis draiskodamies 
auda tīklu mušas ceļā. Tajā brīdī labā muša lidoja uz veikalu. 
Viņa ielidoja tikko pabeigtajā tīklā. Zirneklis sāka smieties par 
draudzeni. Labā muša apvainojās un sāka bārties ar zirnekli. 
Tā abi sāka ķildoties. No tā laika sākās zirnekļa un mušas 
naids, tādēļ zirnekļi ķer mušas savos tīklos.

 
Guna Nikolajeva

Reiz sensenos laikos kaimiņos dzīvoja muša un zirneklis. 
Kamēr viņi bija mazi bērni, kopā spēlējās un darīja visādas 
blēņas. Gadiem ejot, viņi paaugās. Mušai izauga spārni, un 
viņa mēdza šad tad kaut kur aizlaisties. Zirneklim vienam 
palika garlaicīgi un viņš sāka kalt plānus, kā aizkavēt mušu. 
Viņš sāka starp koku zariem aust tīklus. Kādā rītā muša, 
dodoties prom, ieskrēja zirnekļa pītajā tīklā. Pēc vairāku 
minūšu pūliņiem muša atbrīvojās. Viņa tūliņ devās pie zirnekļa. 
Vaicāja, kāpēc viņš sācis aust starp koku zariem tīklus. 
Zirneklis sāka stāstīt, ka viņam ar katru dienu ir palicis aizvien 
garlaicīgāk, tādēļ sācis aust tīklus. Es esmu pieaugusi un gribu 
redzēt, kas ir aiz tiem kokiem. Un viņi sāka strīdēties.  

Marta Purviņa

Pirms daudziem simtiem gadu muša Olīvija un zirneklis 
Gregorijs bija labākie draugi un vienmēr turējās kopā. Viņi 
nebija izšķirami. Kādu dienu viņi domāja, ko darīt. Olīvija 
gribēja spēlēt paslēpes, bet Gregorijs - sunīšus. Viņi izlēma 
pasaukt pīlīti Pīkstīti un suni Duksi. Visi sāka strīdēties, kuru 
spēli spēlēt. Olīvija kliedza: „Paslēpes!”, pelīte Pīkstīte: 
„Aklās vistiņas, aklās vistiņas!”. Viņi strīdējās visu dienu. 
Kopš tā laika zirneklis un muša ir naidā.

Anete Rudzīte

Muša kādreiz aizņēmās no zirnekļa tīklu. Viņa satika divus 
nerātnus puišus, kuri bija paņēmuši slotu un izpostīja tīklu. 
Tādēļ zirneklis ķer mušas, lai dabūtu atpakaļ savu tīklu.

Rihards Balodis
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Dzejas konkurss
„skaistus dzejoļus es rakstu....” 

Zvaigznes  grāmatnīca Aizkrauklē rīkoja konkursu dzejoļu rakstīšanā bērniem un jauniešiem  „Skaistus dzejoļus es rakstu....” 
. Konkursu savdabīgu darīja tas, ka darbam varēja pievienot vizuālo materiālu - zīmējumu vai fotogrāfiju. Savos dzejoļos ļauj 
ieskatīties 12. klase. 

Es iedomājos, ka esmu putns,
Kurš pa pasauli apkārt klīst.
Es izplešu savus spārnus
Un palieku, neviena nemanīts.

Es iztēlojos, ka esmu puķe,
Kas rīta agrumā izplaukst.
Es paliecos pretī saulei
Un tās siltumu uzsūcu sevī.

Ko gan tu domāt vari,
Ja pelēks esi sirdī.
Saule, kurai tiecies pretī,
Tavas  skumjas neremdē.

Sintija Reinholde, 12. klase

Sieviete

Šī sieviete
Kā ziedlapiņa trausla.
Tās domas
Uz visām pusēm mani rausta.
Pasaule griežas,
Šī sieviete pēc visuma sniedzas.

Brūni mati, garas cirtas,
Lielas krūtis, rokas siltas.
Sārtās lūpas smaidā veras,
Acis prieka pilnas ceļas.

Dzīvība sievietē mīt,
Pumpuri viņas sirdī krīt.
Šī sieviete
Kā ziedlapiņa trausla.
Tās domas
Uz visām pusēm mani rausta.

Simona Bauže, 12. klase
Klusums

Klusums ir kā brālis man.
Viņš uzklausa mani grūtā brīdī un mierina.
Nekad neapsmej un nezaimo mani.
Pat tad ne, kad sagrēkoju pret viņu...
Klusums ir mierīgs un pacietīgs,
Un es no viņa mācos,
Jo brālis viņš mans un draugs.

Lūgšana

Es salieku rokas un pateicos.
Pateicos Tev, Dievs, par Tavu mīlestību,
Par Tavu neizmērojamo laipnību!
Žēlastību dāvā Tu man ik dienas.

Dievs, Tu mūžīgais un uzticīgais
Glābējs mans un sargs!
No savām acīm neizlaid Tu mani,
Nevienu radību Tu neiznīcini,
Bet visus aicini mūs dzīvot,
Lai piedodam cits citam 
Un mīlam mēs viens otru.

Inga Bedrīte, 12. klase
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Diena no dienas rit uz priekšu,
Bet es stāvu kā iemieta te.
Kaut kas ir mainījies strauji!
Es jūtu kodīgu mezglu, 
Kas kaklā jau labu laiku sēž.
Tas spiež mani pie zemes…
Es vēlos to izstāstīt visiem,
Bet apraujos, atverot muti.
Krūts dziļumos jūtu dzēlīgu sāpi,
Jo nespēju atrast sevī es spēkus.
Es lūdzos ik dienas, lai beigtos šī sāpe.
Bet dienas nestāv uz vietas…
Tās dodas uz priekšu.

Anta Guzika, 12. klase
, 
Tur, aiz loga, - visa pasaule,
Tik tuva, bet tikpat tāla.
Gribu redzēt to īsto pasauli,
Par kuru grāmatās neraksta,
Kuru tikai retais iepazinis.

Es gribu būt tas retais.
Es gribu kliegt, dziedāt un smiet.
Es gribu redzēt to pasauli,
Kura ir tāla, bet sasniedzama!

Ak!
Atkal  tas nezināmais mani māc!
Velti es galvu lauzu par pasauli,
Tālo un neizzināto,
Jo īstā pasaule ir te,
Starp strīdiem, prieku un dusmām.
Mēs veidojam šo pasauli, neiepazīto,
Kuru pēc tam saucam par savu.

Gerda Blaua, 12. klase

Acīs okeāns man liels,
Bezgalīgs un zils,
Vētrām pilns un dziļš
Un dzelmē noslēpumu pilns.

Ieskaties man acīs!
Centies izprast tās.
Nepazaudē sevi
Tumsā plašajā!

Un iegaumē,
Ka tumsa biedēs tevi,
Vētras plosīs asi,
Līdz nogrimsi kā enkurs smags…

Pasaule visapkārt
Kļūs mierīga un liega,
Un tumsa manās acīs
Būs gaišāka kā diena.

Ieva Cielava, 12. klase

Es skrienu pār pļavām,
Pār aizām un kalniem.
Cenšos aizbēgt no 
Pagātnes un tagadnes.
Nezinu, kurp dodos,
Tikai acu priekšā redzu ceļu,
Līkumainu un tālu.

Kaut kur tālu prom
Mīt laimes zvaigznīte,
Tik maza un neaizsniedzama.
Tā šķiet reizē tik tuvu,
Bet reizē arī tik tālu.
Tā rāda man ceļu,
Un es dodos tai pretī,
Lai arī ko tā dotu!

Laila Saulīte, 12. klase

Šajā saulainajā vakarā
Tepat netālu, mežmalā,
Pie tā vientuļā ozola
Uz zemes viņš gulēja.
Tālu debesīs viņš raudzījās
Un par dzīvi domāja…
Par to, kur paliek nepiedzīvotie sapņi,
Kas kā gājputni aizlido.
Kur paliek izdzīvotie gadi,
Kas kā pelni, vējā aiznesti,
Pazūd, bet nav aizmirsti.
Bēdas un problēmas nāk un iet,
Bet dzīve nebeidzas.
Tā turpinās un kā ūdens
Plūst caur viņa pirkstiem,
Neapturams un nesasmeļams.
Līdzi ūdenim viņš vēlas aizplūst
Un atgūt to, tik sen jau zaudēto.
Taču katru pilienu nesasmelsi,
Jo tie kā dūmi tieksies debesīs,
Pamezdami viņu pie tā vientuļā ozola,
Kur uz zemes viņš gulēja.

Liene Ozola, 12. klase

Sintija Reinholde, 12. klase

Anta Guzika, 12. klase

Foto no Beates Zlaugotnes personīgā arhīva

Melnā saule…

Vai tādēļ, ka tā ir melna,
Tā nav gana vērta, lai būtu daļa no manis.
Mana melnā saule!
Apspīd tā mani,
Izgaismodama manu pasauli.
Veldzēdama mani ar savu svelmi.
Tā apspīd manu ceļu,
Tā attīra manu prātu.
Mana melnā saule!
Tā centrē manu pasauli.
Vai man jābīstas savas saules
Tikai tādēļ, ka tu nevēlies,
Lai tā būtu daļa no tevis
Un tavas pasaules?
Es redzu tikai savu sauli,
Savu melno visuma pērli,
Ko neatdotu tev par visu šīs pasaules kvēli.

Liene Ozola, 12. klase

Skolu literārās avīzes turpinājums

Cik ātri viss mainās… 

Cik ātri viss mainās…
Cik ātri mūsu mazās kājeles skrēja!
Skrēja un lēca, kad vajadzēja.
Kad vajadzēja?
Vienmēr, jo mazā uguntiņa 
mūsos neapdzisa.

Cik ātri viss mainās… 
Cik ātri izaugām un kļuvām lieli!
Lieli un patstāvīgi ar savu domu.
Domu?
Doma, kura bieži vien bija kāds nedarbs.

Cik ātri viss mainās…
Cik ātri mēs dodamies lielajā dzīvē!
Dzīvē, par kuru mēs nezinām neko.
Neko?
Neko, jo nevar zināt, kas mūs sagaida rīt.

Beate Zlaugotne, 12. klase

Brīdis, kad saproti, ka jāpieņem 
smags lēmums.
Vien domājot par to, sirdij pāriet 
zināms drēgnums.
Rokas vienmēr trīc, kad pretiniekam 
sejā smīns,
Nepatīkams kamols kaklā kā t
rīcošs želantīns.

Es negribu vairs turpināt tās lietas, 
kam nav jēgas!
Nav man laika raustīt durvis, kas sen 
jau tika slēgtas!
Tie cilvēki, kas tevi ceļ uz augšu, ir 
tik svēti…
Šī draudzība dos labumu, un dzīve būs 
kā svētki.

Kristaps Kalve, 12. klase



grāmatveža, lietvedības 
sekretāra un datoroperatora 
kvalifikācijas. Sekoja studijas 
Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā, pēc tās pabeigšanas 
sekoja viņa tālākais karjeras 
izaugsmes darbs.

Tikšanās gaitā Uldis 
Šalajevs stāstīja par Eiropas 
Savienību (ES), kādi ir 
priekšnosacījumi veiksmīgas 
karjeras plānošanā darbam ES 
institūcijās un starptautiskajās 
organizācijās, kā arī par 
karjeras iespējām  ES 
institūcijās, aģentūrās un ārpus 
tām. Jaunieši ieguva zināšanas 
arī par Erasmus+ programmu 
(2014-2020) un Eiropas brīvprātīgo darbu.

Tikšanās noslēgumā Uldis atbildēja uz klausītāju jautājumiem un 
pateicās par ieguldījumu viņa izaugsmē Ērgļu Profesionālās 
vidusskolas direktoram Andrim Spailem un pedagogiem - kursa 
audzinātājai, matemātikas un lietišķās informātikas skolotājai Veltai 
Upeniecei, vācu valodas skolotājai Rutai Kavaļauskai, latviešu 
valodas, literatūras un lietvedības skolotājam Andrejam Kornam, 
grāmatvedības un ekonomikas skolotājam Ivaram Škērstiņam, 
bioloģijas skolotājai Ingunai Spailei, ķīmijas skolotājai Ilzei Eņģei, 
psiholoģijas, biznesa ētikas un tiesību pamatu skolotājai Inesei 
Zlaugotnei, angļu valodas skolotājai Ritai Saleniecei, tirdzniecības 
pamatu skolotājai Ilzei Tālmanei, tāpat arī skolas darbiniekiem, 
īpaši teātra režisorei Terēzai Kaimiņai, dienesta viesnīcas kolektīvam 
-  Anitai Ruskulei, Anitai Podai, Rita Bitadzelei, Tamāra Dzirkalei, 
kā arī pārējiem.

Diāna Kuzina, Ērgļu Profesionālās vidusskolas bibliotekāre
Annas Kuzinas foto

�

pavasara ieskaņa

16. aprīlī pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” norisinājās 
jauks pavasara ieskaņas koncerts, veltīts  visām mūsu mīļajām 
ģimenēm.

Pasākums sākās ar nelielu video, kurā bija redzamas kuplās, 
smaidīgās un sirsnīgās ģimenes. Paldies vecākiem, kas iesūtīja 
fotogrāfijas! Pirms katras grupiņas uzstāšanās bērni ar jauno 
tehnoloģiju palīdzību vēlējās pastāstīt kādu sīkumu par savu 
ģimenīti. Filmēšana noritēja interesanti - kādam bērnam bija 
daudz stāstāmā, taču kāds atkal nevēlējās atklāt savas ģimenes 
noslēpumus. Video materiāls, manuprāt, izdevās jauks, jo bērni ir 
patiesi, stāsta no sirds un katrs ļoti, ļoti mīl savu ģimenīti.

Kad vecāki un vecvecāki bija noklausījušies sava bērna un arī 
citu stāstījumus, varēja sākties koncerts. Kā jau katru gadu, bērni 
dziedāja skanīgas dziesmiņas par pavasari, par māmiņu, ar 
zvaniem izveidoja muzikālo orķestri, raiti dejoja dažādas dejas 
un, protams, deklamēja dzejoļus māmiņām, tētiem, vecmāmiņām 
un vectētiņiem, lielākā grupa nospēlēja arī mazu skečiņu par 
pavasara iestāšanos.

Liels prieks, ka kopā varējām pavadīt šo sirsnīgo pēcpusdienu.

Evitas Lielupes, metodiķes, teksts un foto

pII „pienenīte” ziņas

”Cūkmena detektīvi”

„Cūkmena detektīvi” ir ekoprogramma, kuras mērķis ir bērnos 
rosināt atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko 
dabā. Darbojoties programmā kopā ar pedagogu, bērni var soli pa 
solim atklāt dažādus meža noslēpumus un kļūt par Cūkmena 
detektīviem. No projektā iesaistītajām 9 pirmsskolas iestādēm 
esam arī mēs, PII „Pienenītes” vecākā grupa „Zvaigznītes”.

Programmu veido četras tēmas:
1. Meža netīrie noslēpumi:
• iepazīstamies, Cūkmens;
• atklājam cūcības 
Latvijas Valsts mežos;
• skaidrojam, kam 
jāatrodas mežā, bet 
kam - atkritumu tvertnē;
• laižamies Cūkmena dejā;
• veidojam Cūkmena lelli;
• krāsojam dažādos 
meža dzīvniekus;
• lasām grāmatu „Meža 
netīro noslēpumu burtnīca”.
2. Cūkmenam pa pēdām:
• klausāmies pasaku par vāverēnu  Lullīti un melniem maisiem;
• sakopjam dabu, veidojot uz papīra savu mežu;
• spēlējam galda spēli „Cūkmenam pa pēdām!”;
• dodamies ārā, lai noskaidrotu, kas esam par 
meža iemītniekiem;
• meklējam labās un sliktās pēdas dabā.
3. Mežs mums apkārt:
• klausāmies pasaku par Lietaskoku un Vietaskoku;
• noskaidrojam, kā no sēkliņas top koka rotaļlietas;
• koka rotaļlietu  darinām kokā;
• Papīra liešanas darbnīca - gatavojam apsveikuma 
kartītes vecākiem;
• lasām grāmatu „Meža draugi”.
4. Audzēsim skābekli:
• pētām koku kā skābekļa rūpnīcu;
• rotaļājamies, laižot gaisā skābekli;
• skābekļa darbnīca - audzējam paši savus kokus;
• mācāmies Cūkmena alfabētu.

Daba ir labākā mācību klase. Svaigs gaiss un pašatklāsmes 
prieks padara bērnu laimīgāku un veselāku!

Piecpadsmit „Zvaigznīšu” grupas Cūkmena 
detektīvi vēros jūs!

      Anita Šaicāne, PII „Pienenītes” pirmsskolas skolotāja
Evitas Lielupes foto
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Interesanta un lietderīga tikšanās Ērgļos
16. aprīlī Madonas novadnieks ļaudonietis Eiropas Savienības 

Komisijas darbinieks Uldis Šalajevs apmeklēja Ērgļu Profesionālo 
vidusskolu, lai dalītos informācijā ar skolēniem par iespējām 
veiksmīgas karjeras plānošanā darbam ES institūcijās un 
starptautiskajās organizācijās, kā arī par karjeras iespējām ES 
institūcijās, aģentūrās un ārpus tām.

Vispirms viņš iepazīstināja ar sevi un savām izglītības un darba 
gaitām. Uldis dzimis Ļaudonas pagastā, mācījies Ļaudonas 
vidusskolā, bet 1999. gada 1. septembrī uzsāka mācības Ērgļu 
arodvidusskolas (pašreiz - Ērgļu Profesionālā vidusskola) izglītības 
programmā „Mazā uzņēmuma grāmatvedis”. 

Papildus ļoti labajiem mācību rezultātiem Ērgļu Profesionālajā 
vidusskolā viņš turpināja pilnveidot savas prasmes un iemaņas, 
iesaistoties sabiedriskajās aktivitātēs, piemēram, spēlējot skolas 
teātrī  skolotājas un teātra režisores Terēzas Kaimiņas vadībā, kā arī 
izdodot skolas avīzi „Jauns un Traks”. Ērgļu Profesionālajā 
vidusskolā iegūtās zināšanas tiek pamanītas LR Zemkopības 
ministrijas rīkotajā izglītības iestāžu profesionālajā konkursā 2002. 
gada 25. aprīlī „Datorlietotājs 2002” un LR Zemkopības ministrijas 
izglītības iestāžu profesionālajos konkursos saņem godalgas:  III 
vieta 2001. gada 3. maijā „Komersants-2001” un 2002. gada 21. 
martā  I vieta - „Grāmatvedis 2002”.

Ērgļu Profesionālajā vidusskolā toreiz iegūto izglītību Uldis 
vērtēja kā labu, jo „katram jaunietim ir dota iespēja iegūt izglītību 
pašam, apzinīgi mācoties  un aktīvi iesaistoties sabiedriskajās 
aktivitātēs, tādējādi veicinot savas kompetences nemitīgu 
pilnveidošanos. Tas nodrošinās labāku sagatavošanos darba tirgū 
nepieciešamajām gan akadēmiskajām, gan profesionālajām 
zināšanām, praktiskajām prasmēm un iemaņām, tajā skaitā 
neformālajā izglītībā iegūtajām”. Izglītības iestādes piedāvātajā 
programmā kā obligāta mācību programmas apguves sastāvdaļa 
bija iekļautas kvalifikācijas prakses tirdzniecībā, lietvedībā, 
grāmatvedībā un uzņēmējdarbībā. Jau toreiz viņam bija ambiciozi 
mērķi - meklēt prakses iespējas pie lielākajiem un nozīmīgākajiem 
komersantiem galvaspilsētā Rīgā. Nokārtojot kvalifikācijas 
eksāmenus, U. Šalajevs 2003. gada janvārī ieguva mazā uzņēmuma 

5. Ērču un arī 
karūsu ķeršanas 

čempionāts

9. maijā jau piekto reizi norisinājās Ērču un arī karūsu 
ķeršanas čempionāts. Šogad to īpaši kuplā skaitā apmeklēja 
ģimenes, brīžiem pat šķita, ka bērnu ir vairāk nekā pieaugušo.  
Kopumā uz pasākumu bija ieradušies vairāk nekā 50 
apmeklētāji. Čempionāts kā parasti iesākās ar nelielu lekciju, 
kurā akarologa lomā iejutās Māris Olte, kas  palīdzēja 
paskatīties uz pasauli ērces acīm. Dalībnieki, ietērpti drošajos 
kostīmos, starta sirēnai skanot, devās mežos un pļavās, lai 
drošā veidā kļūtu par ēsmu ērcēm.  Kad ērces tika saķertas un 
saskaitītas, katrs sev uz vietas izgatavoja makšķeri sacensību 
otrajai daļai - karūsu ķeršanai. Stundas garumā ar ļoti dažādiem 
panākumiem dalībnieki vilka no dīķa ārā mazās zivteles. 

DZEJAS RINDAS TĀlU SKAN…

Bibliotēku nedēļas ietvaros no 20. līdz 24. aprīlim Ērgļu 
Profesionālajā vidusskolā notika dzejoļu sacerēšana.  Audzēkņi 
latviešu valodas un literatūras stundās uzzināja, kā top dzejoļu 
grāmatas, un ievingrināja savu roku dzejas rakstīšanā. Vēlāk 
latviešu valodas un literatūra skolotāja Inese Maltavniece un skolas 
bibliotekāre Diāna Kuzina apkopoja jauno talantu dzejojumus 
skolas dzejas grāmatas iesiešanai  un sagatavoja darbus  konkursam  
„Skaistus dzejoļus es rakstu”, ko rīko Zvaigznes grāmatnīca  
Aizkrauklē. 

Konkursa mērķis ir jauno talantu atklāšana un literāro dotību 
attīstības veicināšana jauniešos. Piedalīties konkursā varēja gan tie, 
kas jau raksta, gan tie, kas vēl nav   ievingrinājuši roku dzejas 
rakstīšanā. Konkursā bija jāiesniedz iepriekš nepublicēts dzejolis. 
Darbus vērtēs žūrijas komisija - Zvaigznes grāmatnīcas darbinieki, 
eksperti literārā jomā. Konkursa darbi ar autoru atļauju tiek izstādīti 
grāmatnīcā izstādē.

Konkursā piedalījās visu kursu audzēkņi un uz konkursu tika 
nosūtīti  Aivara Inta Freivalda, Alvja Bisenieka, Anastasijas 
Paņinas, Didža Kaķīša, Ievas Kaļvas, Jura Bērziņa, Klāva Vilciņa, 
Kristīnes Krūmiņas, Lauras Beļajevas, Lauras Rudzītes, Līgas 
Kalvijiekas, Lindas Graudiņas, Zanes Graudiņas, Markusa Štila, 
Mārtiņa Rimša un Uģa Mihailova darbi.

 Kā jauno talantu var izcelt pašmāju puisi Didzi Kaķīti  (1. kursa 
namdaris).

Diāna Kuzina,
Ērgļu Profesionālās vidusskolas bibliotekāre

Es eju pa ceļu,
Kuru pētījis neesmu.
Rīts vai vakars, bet
Pa šo ceļu es eju.
Sākuma vai gala 
Šim ceļam nav.
Bet zinu to, ka ceļš
Man jānoiet līdz galam.
***
Tu ej pa ielu
Un satiec vielu.
Viela taisa ielu.
Tu atkal ej pa ielu
Un atkal satiec vielu.
Viela taisa ielu.
Un atkal tu ej pa ielu,
Bet nesatiec nevienu.
Un turpini tu šo ceļu
Pa ierasto ielu.

***
Es dzīvoju Ērgļos,
Šai ciemā manā.
Nav jau paradīze,
Bet sirdī paliks
Man šī vieta,
Kurā uzaudzis esmu.
***
Es eju pa lietu…
Pa šo briesmīgo lietu.
Es gribu kādu lietu,
Kura sargāt spēs
No šīm dzīves 
Asaru lietavām.

D. Kaķīša foto

Sacensībās pārliecinoši uzvarēja Līga Tirzmale, kura saķēra 2 
ērces un 26 karūsas.  Otro un trešo vietu draudzīgi dalīja Monta 
Madžule un Nemo Olte, kā arī Dāvis Bērzkalns un Līva 
Tirzmale. Pēc apbalvošanas apmeklētāji ķērās klāt pie 
radošajām darbnīcām, kurās katrs varēja izliet sveces, izvārīt 
ziepes, izkalt īstu metāla saktu, veidot māla traukus, tikt pie 
apgleznotas sejas un iemēģināt roku loka šaušanā. Liels paldies 
visiem apmeklētājiem par iesaistīšanos un vislielākais paldies 
mūsu atbalstītājiem - Ērgļu novada domei, Supernumuri.lv, 
„Braku takām” , Inesei Koklačovai, Inesei Štilai, Martai Štilai, 
Čabļu ģimenei, Tomam Ielejam, Ivaram Auniņam, Ervīnam 
Saleniekam, Klāvam Andriksonam, Lienei Gundarei, Arnim 
Leitānam.

Mārcis Feldbergs, čempionāta organizators
Ervīna Salenieka foto

“Ērgļu Novadu Ziņu” turpinājums
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Aprīlis, maijs Ērgļu aprūpes centrā
Ērgļu aprūpes centrā aprīlis bijis pasākumiem bagāts 

mēnesis, kas raisījis daudz priekpilnu emociju un 
veicinājis darba sparu. Lieldienu rotājumu gatavošanā 
piedalījās paši klienti, griezdami no aplikāciju papīra 
olas, taureņus, zaķus un puķes. Darbiniece Vija Cielava 
šos sagatavotos materiālus apkopoja un veidoja 
dekorācijas. Gala rezultātā tapa krāšņas Lieldienu olas, 
krāsaini taureņi, pūkaini zaķi un spilgtas puķes. Tad nu 
viss šis pašu darinātais krāšņums tika likts pie aprūpes 
centra sienām, kā arī lielā zāle tika izdekorēta ar pašu 
veidotajiem rotājumiem. 

1. aprīlī aprūpes centra zālē mācītājs Kaspars Eglītis 
noturēja Lieldienu dievkalpojumu. Iemītniekus, kuri 
dažādu iemeslu dēļ nevarēja apmeklēt dievkalpojumu, 
mācītāja kungs laipni apciemoja katru personīgi 
istabiņā. Paldies mācītājam par izrādīto atsaucību!

Lai Lieldienu rīta brokastis būtu ne tikai garšīgas, bet 
arī saldas, par to gādāja uzņēmums   SIA ,,Conatos BIO energy”. 
Paldies par sniegto atbalstu un personīgi paldies Jānim Bundulim!

Otrajās Lieldienās pie mums ciemojās Krapes pamatskolas 
skolēni un biedrība ,,Ģimenes darbnīca”. Klientiem tika dāvinātas 
raibas oliņas un saldumi, tam  visam klāt tika pielikts pašu bērnu 
rokām sagatavots apsveikums ar skaitāmpantiņu.

10. aprīlī, kā jau katru gadu, pie mums ciemojās  Zinta Saulīte no  
,,Braku” muzeja un  Ērgļu vidusskolas 8. klase. Jaunieši iepriecināja 
mūsu iemītniekus ar dziesmām un mūziku, zāli pieskandinot ar 
saksofona un flautas skaņām. Noslēgumā Uldis Vabulis uzspēlēja 
visiem jau sen zināmas dziesmas un aicināja dziedāt līdzi, bet mūsu 
iemītnieki, mūzikas skaņu aizrauti, labprāt uzgrieza arī pa kādam 
valsim. Paldies visiem, kuri velta savu laiku, lai apciemotu un 
izklaidētu mūsu iemītniekus.

Ar to aprīļa notikumi aprūpes centrā nebeidzās. Vēl notika 
gatavošanās mēneša noslēgumam - Lielajai sestdienas talkai, kas 
norisinājās 24. aprīlī, piedaloties SAC „Kastaņas” darbiniekiem un 
iemītniekiem.

Talcinieces rūpīgi grāba pērnās lapas, savukārt talcinieki nesa 
zarus un lapas uz ugunskuru. Talkā piedalījās arī iemītnieks Pēteris, 
kuram maijā gaidāma apaļa 90 gadu jubileja.  Priecājamies, ka par 
aprūpes centra apkārtnes sakopšanu interesi izrāda ne tikai 
darbinieki, bet arī tā iemītnieki. Pēc labi padarīta darba aprūpes 
centra saimniecības daļas vadītāja Vija aicināja talciniekus uz 
desiņu cepšanu un kopīgu mielošanos. Paldies visiem „Kastaņu” 
iemītniekiem un darbiniekiem par paveikto darbu un atsaucību!

Savukārt Ērgļu aprūpes centra darbinieki talku rīkoja 29. aprīlī. 
Tā kā Sauleskalna kapos atdusas daudzi aprūpes centra iemītnieki, 

darāmā tur bija daudz. Tika grābtas lapas, savākti kritušie zari, 
ravētas kapu kopiņas un stādītas puķes. Laiks šajā dienā talciniekus 
diemžēl nelutināja, tādēļ liels paldies visiem darbiniekiem, kas 
atrada laiku un nenobijās no lietus, lai kopīgiem spēkiem sakoptu 
kapu kopiņas.

Maijs iesākās ar skaistu koncertu ,,Neaizej, mana mīļā!”, ko 
sniedza ansamblis ,,Mirklis” un Andris Upenieks no Ķeipenes. Ir 
patīkami redzēt, ka iemītnieki ar interesi klausās un no koncerta 
aiziet smaidoši, būdami lieliskā garastāvoklī. Andris Upenieks ar 
draugiem uzstājās abās aprūpes centra mājās. Paldies viņiem par 
mums veltīto laiku un neaizmirstamajiem mirkļiem! Jāpiezīmē, ka 
Ērgļos koncerta laikā tika sumināta mūsu iemītniece Marta Krēsliņa, 
kurai apritēja diža 95 gadu jubileja. Visu iemītnieku un darbinieku 
vārdā vēlam stipru veselību, gaišu prātu, dižu domu un smaidu, ko 
ikdienas dāvāt saviem tuvākajiem. 

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien. 
Gadus tāpat kā naudu
Noturēt nespēj neviens.

Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz -

Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!

Airisa Bērziņa-Grudule,  sociālā darbiniece
Rita Ozola, Ērgļu SAC vadītājas p.i.

Airisas Bērziņas-Grudules foto

„3 D Jumurdas ielās...”
Manuprāt, katram no mums būtu vērtīgi 

iemācīties palūkoties uz sev apkārt esošo pasauli 
trīs dimensijās un galvenais - bez brillēm... Kāds 
no mums ir ieslīdzis sīkumos, ilgi un dikti 
prātuļo, kāds visu tver tik vispusīgi un egoistiski, 
atzīstot tikai un vienīgi savas vērtības, kādam 
nekas nav labs un svēts, kāds cits ir iemācījies ar 
prieku tvert katru dzīves mirkli un izbaudīt, un 
paspēt ļoti daudz. Katru dienu, manuprāt, mēs 
palaižam garām ko īpašu, grūtāk uztveramu, 
sajūtamu un nav viegli iemācīties just trīs 
dimensijās... To arī šopavasar novēlu visiem!

Esmu ļoti pateicīga Jumurdas sieviešu vokālā 
ansambļa „Ievziedi” dziedošajām sirsniņām un 
vadītājai Ievai Vilnītei par šo lielisko iespēju šajā 
pavasarī mācīties just trijās dimensijās. Paldies 
par brīnišķīgo sadarbību sporta deju kolektīva 
„Vizbulīte” dejotājiem Marekam Dingam un 
Kristai Ielejai; Alenam Kārkliņam un Montai 
Masaļskai; Aivaram Skābarniekam un Gintai 
Lazdiņai un jo īpaši kolektīva vadītājai un deju 
skolotājai Sandrai Avotiņai! Paldies arī visiem, kas palīdzēja uzburt 
ar aci tveramo dimensiju un izlīdzēja ar rekvizītiem - Guntai Lūsei, 
Irēnai  Reinikai, Elmāram Purviņam, Ievai Vilnītei, Terēzijai 
Kaimiņai un Uldim Cīrulim! 

Pie ieejas Saieta ēkā visus sagaidīja jumurdieša Jāņa Magrica 
personīgā narcišu kolekcija. Pavisam viņa kolekcijā esot apmēram 
450 narcišu šķirņu, šoreiz bija apskatāmi 103 šo pavasara ziedu 
paraugi. Tik dažādi pēc izskata, smaržas, krāsām, ar vieglāk un 
grūtāk pamanām atšķirībām. Paldies Jāņonkulim par atsaucību!

Ja tu lasi šo rakstu, tad vēlos pajautāt, vai tu zini, ka tepat Gaiziņa 
pakājē, Bērzaunes pagastā, ir tāda māja „Pelādes”, kurā ir iekārtota 
piemiņas istaba dzejniekam Aleksandram Čakam?  Ja sanāk, 
aizbrauc drīzumā ciemos pie Rolanda Ķemera, tad tu sapratīsi, par 
ko mēs stāstījām šajā pasākumā.

Ziedošu, plaukstošu, prieka pilnu pavasari! 

Inita Lapsa, kultūras darba organizatore Jumurdas   pagasta pārvaldē
Emīla Lapsas foto

Spriganā 
astoņdesmitgadniece 

Jumurdā

Vija Gadišķe ir viena no tām sievietēm, ar kuru satiekoties 
nepateiksi viņas vecumu - čirkaini ilgvilnīši matos, svētku reizē 
ausīs koši auskariņi un humora dzirksteles sprēgāt sprēgā. 
Dzimšanas diena katra cilvēka dzīvē ir mazs nogrieznītis, kad 
piesēst un nomērīt, kas nācis klāt, kas aizgājis uz neatgriešanos. 

Vijas dzimtā puse ir Nereta, Zalves pagasts.  Olgas un Jāņa 
Zeifertu piecu bērnu ģimenē viņa bija vecākā meita. Jubilāre 
piedzima 1935. gada 12. aprīlī. Kā jau vecākajiem bērniem, viņiem 
parasti agrāk jākļūst pieaugušiem. Tāpat arī Vijai agri bija jāuzsāk 
darba gaitas. Darba prasmes viņa apguva, strādājot pie saimnieka. 
Tā kā tētis strādāja ar traktortehniku, arī šī joma viņai nebija sveša. 
Mammīte strādāja fermā, šīs prasmes mazā meitene apguva agri. 
Vija strādāja kulšanas darbos, slauca gotiņas, ravēja, pastrādāja par 
piekabinātāju uz traktora, gadu nostrādāja pat par traktoristi. 
Iemācoties un apgūstot daudzās prasmes, darbs ar dzīvniekiem 
tomēr šķita vissaistošākais. Tādēļ lopkopējas pienākumi kļuva par 
Vijas mūža darbu, līdz pat aiziešanai pensijā.

 Ap 1950. gadu dzīves līkloči Viju kopā ar ģimeni atveda līdz 
Jumurdas pagasta „Zeltiņiem”. Paralēli atbildīgajam lopkopējas 
darbam ritēja arī viņas personīgā dzīve. Jāsaka, ka mākslai, kultūrai 
un vaļaspriekiem neatlika daudz laika. Darba ritms mijās ar ģimenes 
dzīvi, jo bija jāatrod laiks piecu bērnu pabarošanai, apčubināšanai, 
izskološanai, un tas nebūt nebija tik viegli. Bērni Guntis, Vineta, 
Egons, Ainārs un Aivars izauga par patstāvīgiem, strādīgiem un 
izpalīdzīgiem cilvēkiem, katrs ar savu īpašu likteni, īpašām Dieva 
dotām dāvanām un īpašām attiecībām ar mammu. Šodien Vija uz 
abiem rokas pirkstiem saskaita 14 mazbērnus un 5 mazmazbērniņus. 
Tikai, nopūšas gaviļniece, satikties nesanāk tik bieži, kā gribētos, 
katram savi dzīves prieki un problēmas, katram savs dzīves ritums 
ritināms. Vistuvākie šobrīd ir meita Vineta un mazdēls Rolands, 
grūtākā brīdī un vajadzības gadījumā pārskrien pār kalniņu, 
izpalīdz.

Atskatoties uz nodzīvoto mūžu, jāatzīst, ka lieli dzīves skolotāji 
viņas dzīvē bija un ir vīrieši. Ar vienu vienīgo mūža mīlestību, kā 
raksta skaistos mīlas romānos, nodzīvot mūžu nesanāca, bet atbalsts, 
sapratne, palīdzīga roka un vīrieša pleca sajūta bijusi vienmēr. 
Šodien dzīves smalkumi un aktualitātes tiek pārspriestas ar 
dzīvesdraugu Kārli. Ne jau vienmēr viedokļi un domas sakrīt, bet 
varbūt tieši tādēļ dzīve ir interesanta. Jubilāre nosmej: „Tik vien 
zāļu manā zāļu skapītī kā paaugstinātam asinsspiedienam un 
sirdsklauvēm.” Īstās zāles ir aktīvs dzīvesveids, sēņošana, ogošana, 
labas attiecības ar tuvākajiem kaimiņiem, abpusēja izpalīdzēšana 
un svētku reizē pa mazam mēriņam. No malas skatoties, liekas, ka 
Vija ir iemācījusies dzīvi uztvert viegli, lai arī pašai nācies pārciest 
dažādus likteņa triecienus. Viņa smaida, joko un ir vienkārša - bez 
uzspēlētības, maskām un izlikšanās.

Gaviļniecei jubilejas gadā novēlam skatīties ar pateicību  atpakaļ, 
ar drosmi - uz priekšu, ar mīlestību - sev apkārt un ar ticību - uz 
augšu!

Pie jubilāres svētku dienā viesojās
kultūras darba organizatore Inita Lapsa

„pastalnieku” darba svētki 1. maijs - Darba svētki. Šajā zīmīgajā datumā „Pastalnieki” ir gatavi rādīt visa gada garumā padarīto darbu. Lai 
šo dienu piepildītu ar svētku sajūtu ne tikai sev, bet arī draugu kolektīviem, „Pastalnieki” bija  padomājuši par 
izklaidēm ar jautrām un netradicionālām sporta spēlēm. Un tā nu visi pumpē laivu, gādā olas, meklē labāko 
kaklasaiti, skaita konusiņus un cienājas ar zupu, lai vakarā būtu spēks cīnīties par „Pastalnieku” kausu (šogad 
vinnēja „Zelta virpulis”).

Paldies šo aktivitāšu organizētājam Laimonim un viņa palīgiem - Aigai, Evijai, Arnim, Marijai, Gintam, kas 
tiesāja sīkmačus. Par gardo zupiņu paldies Līgai Ezergailei.

Kad vēderi pilni, kājas iesildītas, deju grīda izmēģināta, visi skaisti saposušies, raibais koncerts „Tiekamies pie 
avīžu kioska” iet vaļā. Tajā savu deju prasmi rāda deju kolektīvi no Priekuļiem „Virpulis” un „Zelta virpulis” (vad. 
Uldis Blīgzna), „Austra” no Viļāniem (vad. Lūcija Kukaine), „Vidzeme” no Madonas (vad. Andris Ezeriņš), 
pašmāju „Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne).

Jaukā un atraktīvā avīžu  kioska īpašniece un pastniece vienā personā (liels paldies Sandrai Avotiņai), ļāva 
ielūkoties deju kolektīvu „aizkulisēs” caur preses slejām. Ko tik jaunu mēs neuzzinājām, piemēram, ka „Vidzemei” 
ir ārlaulības bērnu deju kolektīvs un to vada pats misters Madona. Vai tā ir preses pīle, vai taisnība? Uzmini nu... 
Paldies diezgan kuplajam skatītāju pulciņam, kas  atbalstīja dejotājus ar saviem aplausiem, un dažas dejas („Vai 
domāju, vai cerēju” un „Ūdrīša polka”) bija pat jāatkārto divas reizes. Kā balvu par padarīto  darbu katrs vadītājs 
saņēma mēneša abonementu kādam preses izdevumam. Finālā - gandarījums, patīkams  nogurums un, protams, 
ballīte līdz rīta gaismai.  Prieks par to, ka ikgadējā koncertā „Ielūdz „Pastalnieki”” satiekas bijušie dejotāji gan uz 
skatuves, gan skatītāju zālē. Tā jau ir tradīcija - reizi gadā ar savējiem kopā būt...

Ko tur liegties, nav vērts, nākamgad „Pastalniekiem” jubilejas gads - apaļi 70!  Tātad sagaidāma darbīga sezona.  
Uz tikšanos!

Mārīte Taškāne, „Pastalnieku” vadītāja
Elīnas Taškānes foto

Initas Lapsas foto
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SVEICAM, KopĪgo 
DZĪVES CEļU SĀKoT

Pateicoties Jūsu atsaucībai un līdzdalībai 
“Rietumu bankas” un 

AS “Lauku Avīze” rīkotajā 
projektu konkursā

“SPRĪDIS LABĀKAI DZĪVEI”
esam ieguvuši otro vietu un finansējumu 

spēļu un rehabilitācijas inventāra iegādei.
Ikviens no Ērgļu novada sociālās aprūpes 

centra iemītniekiem un darbiniekiem saka Jums
LIELU PALDIES

par izrādīto atsaucību!!!

pateicība

Aivars Andrejs Ķirsons
Marija Bolzane
Maija Neimane
Nora Sondore
Jānis Arnis Šreibers
Māra Vindele
Vera Auzāne
Aleksandrs Lukaševs
Ādolfs Metulis
Marjana Pīzele
Ruta Prusaka
Velta Dzenīte
Velta Fogele

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!

JĀNIS DAINIS BRAUNS 
miris 82. mūža gadā;

OLGA KRĪGERE 
mirusi 83. mūža gadā;

VALIJA BRIEDE 
mirusi 95. mūža gadā;

pIEMINAM MIRUšoS:

Apsveicam!

JOLANTU RATNIECI 
ar dēla  NIKA DANIELA RATNIEKA 

piedzimšanu;

LĪGU PRAULIŅU 
ar dēla REIŅA PRAULIŅA 

piedzimšanu;

ELITU  un RITVARU LAPSAS 
ar meitas LAINES piedzimšanu;

VIJU OZOLIŅU un ĢIRTU BĀRBALU 
ar dēla EMĪLA BĀRBALA piedzimšanu;

KRISTĪNI JERMACĀNI
ar dēla RENĀRA JERMACĀNA 

piedzimšanu.

	 	
22. maijā plkst. 20.00 Sausnējas estrādē

viesojas Vietalvas amatierteātris ar Neretieša lugu 
„Mīlas mokās ļaudis lokās”

27. maijā plkst. 15.00 Ērgļu saieta namā
5. nozīmīgu dzīves jubileju godināšanas pasākums 

„Atļauj saviem gadiem ziedēt!”. Pasākumu ar Ērgļu 
novada pašvaldības atbalstu rīko biedrība „Ērgļu 
pensionāri” 

29. maijā  Ērgļu estrādē Mazie deju svētki
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

ieskaņas koncerts 
„TINCE GRIB MĀCĪTIES”

17.45 - Svētku dalībnieku gājiens no Ērgļu saieta 
nama  uz estrādi

18.00 - Svētku koncerts
Piedalās - skolēnu deju kolektīvi no Vecpiebalgas, 

Inešiem, Kokneses, Priekuļiem un Ērgļiem                 
Pēc koncerta - diskoballe
Svētku dalībniekiem ieeja brīva, pārējiem 1- EUR
 Lietus gadījumā koncerts notiks saieta namā 

30. maijā plkst. 10.00 Sausnējas pamatskolas 
sporta laukumā

Sporta diena visai ģimenei „Esi vesels un stiprs!”

14. jūnijā plkst. 10.00 Ērgļu luterāņu baznīcā
Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīts 

dievkalpojums
Dievkalpojumu vada Luterāņu draudzes mācītājs 

Kaspars Eglītis

14. jūnijā plkst. 15.00 Sidrabiņos pie 
piemiņas akmens

Komunistiskā terora upuru atceres brīdis

22. jūnijā plkst. 19.00 Sidrabiņu parkā
Jāņu ielīgošana kopā ar pagasta pašdarbniekiem

23. jūnijā plkst. 20.00 Ērgļu estrādē muzikāla 
izrāde „Bērtuļa  Līgo vakars”

 Svētku balli spēlē Pēteris Leiboms. Ieeja - brīva

Pasākumu  afiša

AGNESI un 
NIKU LAUBES;

LITU un MĀRCI  
SIDOROVUS.

***

***

***

***

***

***

***

Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas speciālistu 

konsultāciju diena

par zemes lietošanas un zemes 
apauguma veidu statistisko 
apsekojumu jūsu pašvaldībā

2015. gada 26. maijā Ērgļu novadā 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas speciālistu konsultāciju 
diena  Ērgļu novada speciālistiem un 
iedzīvotājiem bērnu tiesību 
aizsardzības jomā.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas Valmieras reģiona  valsts 
bērna tiesību aizsardzības galvenā 
inspektore Renāte Alberga un valsts 
bērna tiesību aizsardzības vecākā 

inspektore Liene Saktiņa 2015. gada 26. maijā no plkst.13.30 
līdz plkst.15.00 Ērgļu novadā, Ērgļu pagastā, Ērgļos, Rīgas 
ielā 5, Saieta namā sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību 
Ērgļu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību 
aizsardzības jomā. 

Speciālisti  (sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, pedagogi, 
policijas darbinieki u.c.) un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties 
par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un 
interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem  
(bērns - vecāks, vecāks - vecāks, bērns - pedagogs, vecāks - 
pedagoga, bērns - bērns) u.c. jautājumiem.

Papildu  informāciju varat saņemt pie inspekcijas inspektoriem  
64233585 vai 26809523.

 SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas 
biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes apauguma un 
lietošanas situācijas, kā arī to izmaiņu apsekojumu Baltijas 
valstīs, t.sk. arī jūsu pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2015. 
gada maija līdz oktobrim (projekts LUCAS 2015, http://ec.
europa.eu/eurostat/web/lucas/overview).

Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam 4498 ģeogrāfiski 
punkti, kuri var atrasties jebkuros zemes apauguma veidos 
(lauksaimniecības zeme, zālāji, meža zemes, apbūvētas 
teritorijas, transporta tīkli utt.). Apsekotāji noteiks zemes 
apauguma un lietošanas veidu, redzamu meliorācijas sistēmu 
esamību un ainavas struktūrelementus.

 Apsekotāji darbosies saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai 
aprakstītu un nofotografētu izvēlēto punktu, kā arī lai aprakstītu 
situāciju 250 m garā līnijā no punkta uz austrumiem. Vienā no 
katriem 10 punktiem tiks paņemts 500 g smags augsnes 
virskārtas paraugs. Paraugs tiks analizēts laboratorijā un 
izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, 
piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes 
modeļu validācijai un organisko vielu satura noteikšanai 
augsnē, kas ir būtisks klimatu ietekmējošs faktors.

 Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga 
statistikai un tā neatspoguļos nekādus personiskas dabas datus 
vai datus par zemes īpašumiem. LUCAS 2015 apsekojuma 
dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, pie 
tam tie arī nav piemēroti šādam mērķim. 

Lūdzam jūsu pašvaldību iespēju robežās izplatīt 
vispārēju informāciju par šo apsekojumu, piemēram, 
ievietojot šo informāciju savā mājaslapā, pie ziņojuma 
dēļa, pašvaldības avīzē vai tamlīdzīgi. 

Ar cieņu, Ivars Pavasars,
SIA „Vides eksperti” valdes loceklis

„JUMURDA AgRĀK UN TAgAD”
Visos laikos cilvēki lietojuši jēdzienus „agrāk” un „tagad”. 

Savā mūžā pieredzot daudzus notikumus, mēs tīšām vai 
netīšām sākam salīdzināt, kā bija kādreiz un kā ir tagad. 

Aicinu veidot kopēju FOTOIZSTĀDI! Lūgums līdz 2015. 
gada 1. jūnijam atnest uz Jumurdas Saieta ēku fotogrāfijas no 
saviem fotoalbumiem, kuros ir redzams kāds objekts, ēka, 
māja, dabas skats Jumurdas pagastā. Klāt jāpievieno fotogrāfijas 
apraksts 1-2 teikumos, kā arī iesniedzēja kontaktinformācija.

Pēc izstādes fotogrāfijas tiks atdotas  īpašniekiem atpakaļ.
Lūgums pieteikties fotogrāfus, kuri gatavi izaicinājumam 

iepazīt Jumurdu  tagad.
Inita Lapsa,  

kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē

JĀNIS SILIŅŠ 
miris 68. mūža gadā;

GUNĀRS SILOVS, 
miris 74. mūža gadā.

pavasarīgi svētki Sausnējā
Mātes diena ir mīļākie un jaukākie svētki. Šajā dienā visiem 

vajadzētu pateikties savām mammām par mīlestību, rūpēm un 
sapratni. Mīļus vārdus jāprot pasacīt vienmēr, taču šī diena ir 
īpaša.

Šopavasar daba ir modusies jau agri, zāle sazaļojusi, zied 
puķes un ar savām dziesmām gaisu tricina putni. 

 9. maijā sausnējieši aicināja ciemos skanīgu balsu īpašnieces 
- Jumurdas sieviešu ansambli „Ievziedi” un graciozos dejotājus 
no Ērgļu saieta nama sporta deju kolektīva „Vizbulīte” ar kopējo 
koncertprogrammu „3D Sausnējas ielās”.  Deja, dzeja un 
dziesma šajā skaistajā un saulainajā dienā piepildīja Sausnējas 
saieta zāli. Pēc pasākuma apmeklētāju vārdiem, tas bija skaistu 
emociju piepildīts koncerts. Mīļš paldies ansambļa vadītājai 
Ievai Vilnītei un deju kolektīva vadītājai Sandrai Avotiņai. 
Gaidīsim nākamās tikšanās koncertos ar „Ievziediem” un 
„Vizbulīti”. 

Pēc koncerta, cienājoties ar svētku kliņģeri un baudot siltu 
tēju, bija iespēja iztaujāt un uzklausīt bobslejistu Vairi Leibomu. 
Vairis pastāstīja par savām bobslejista gaitām, atbildēja uz 
neskaitāmiem jautājumiem par treniņiem, sacensībām, sportistu 
ēdienkarti un dienas režīmu, par startiem un finišiem, par 
kritieniem un traumām, par priecīgiem un ne tik priecīgiem 
atgadījumiem sportista dzīvē. Bija iespēja apskatīt un aptaustīt  
bobslejista ietērpu, naglenes un ķiveri. Lai Vairi turpmākajās 
sportista gaitās pavada apziņa, ka sausnējieši tur īkšķi par viņa 
panākumiem, vēlot ašāku uzrāvienu, labāko starta numuru un 
rezultātus - labākos no labākajiem.

Pasākuma vērotāja  Ilga  Kronīte


