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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Barona taka ar rg os

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

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

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

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

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

No Vides ministrijas komunik ciju
noda as informat v  pazi ojuma

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

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

Ilze Daugiallo,
Inform cijas speci liste

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

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

M r te Breikša

Barona takas dal bnieki Brakos.

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

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

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

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

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

Br vpr t go darbs rg u novada 
muzejos

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

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

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

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

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

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

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

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

Anna Kuzina,
Braku muzeja vad t ja

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

Lorenco (st v pie piekabes) un Kristi ns Braku sakopšanas talk  17. apr l .
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Īsziņas
Maijā R. Blaumaņa 

memoriālajā muzejā 
„Braki” tika nojaukts 
vecais biļešu kiosks un 
uzstādīts jauns. Kopējās 
izmaksas 1490,00 EUR. 
Finansētājs - Ērgļu 
novada pašvaldība. 
Darbus veica SIA 
„Akorns” no Ogres. 
30. maijā jauktais 

koris „Ērgļi” piedalījās 
dižkoncertā „Latvieša 
dziesma Jelgavas 
vārtos”, kas notika Zemgales olimpiskajā centrā, veltīts IV 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā - 120. 
Pirms dižkoncerta pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 
pieminekļa notika piemiņas brīdis, lai godinātu cilvēku, pateicoties 
kuram, Jelgavā notika IV Dziesmu un mūzikas svētki. Šogad 
koncertā piedalījās vairāk nekā 2000 koristu un Jelgavas 
kamerorķestris, Jelgavas tautas deju ansambļi. Dižkoncertā 
pirmatskaņojumu piedzīvoja jelgavnieces komponistes Līgas 
Celmas-Kursietes speciāli šim koncertam radītā kompozīcija 
„Mītavas teika” ar jelgavnieka Kārļa Vērdiņa vārdiem. 

 6.-7. jūnijā Ērgļu vidējās paaudzes deju kolektīvs „ERLA” ar 
vadītāju Antru Grinbergu piedalījās VIII Vidējās paaudzes dejotāju 
svētkos - deju uzvedumā „Dievs man deva maizes zemi” Jelgavā. 
Tajos piedalījās 267 deju kolektīvi jeb vairāk nekā 6500 dejotāju. 
VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētku dalībnieki maizes klētī 
Zemgalē tika sasaukti, lai vienā ritmā izdejotu garo maizes ceļu no 
iesēta grauda līdz smaržīgam kukulītim. Svētki ir solis ceļā uz 
Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem.
Maijā Jumurdas pagasta pārvaldē par pašvaldības budžeta 

līdzekļiem iegādāti hokeja/florbola vārti, 10 florbola nūjas un 
florbola bumbiņas. Tādejādi papildināts Brīvā laika pavadīšanas 
istabas inventārs, lai dažādotu bērnu un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas iespējas Jumurdas pagastā. Inventāra izmantošana - 
darba dienās no 8.00- 17.00 piesakoties pie kādas no pārvaldes 
darbiniecēm.

Godam nopelnītas brīvdienas
Mācību gads veiksmīgi pabeigts Ērgļu Mākslas un mūzikas 

skolā. Esam labi strādājuši gan mākslas, gan mūzikas 
nodaļā. 

Flautiste Marta Purviņa un trompetists Kārlis Žīgurs šogad 
veiksmīgi piedalījās Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu 
valsts konkursa II reģionālajā kārtā - viņi uzstājās jaunajā 
Cēsu koncertzālē. Katram audzēknim bija jāatskaņo divi 
dažāda rakstura skaņdarbi. Par bērnu sagatavošanu 
konkursam liela pateicība skolotājiem Ivaram Rutmanim un 
Pēterim Leibomam, koncertmeistarei Mārītei Taškānei.

Savukārt topošie mākslinieki Marta Simona Štila un Ralfs 
Bolzans piedalījās Latvijas izglītības iestāžu profesionālās 
ievirzes izglītības mākslas programmu audzēkņu valsts 
konkursā „Kustība” (gatavoties palīdzēja skolotāja Vizma 
Veipa). Bija jāzīmē 2 radoši darbi, saistīti ar kustības procesu 
un atraktīvi jāattēlo paša izvēlētā tehnikā- ar tušu, zīmuli, 
flomāsteru, ogli u.c. Marta par savu konkursa darbu ieguva 
atzinību.

Pūtēju orķestris šo mācību gadu pavadīja, cītīgi gatavojoties 
koncertturnejai Vācijā, kur dosies kopā ar Jumurdas dziedošajām 
dāmām. Iegādāti arī daži jauni instrumenti - flauta, trompete, 
bungas, šķīvji. Vēl nepieciešams kārtīgs jauns bass un eifonijs - 
saka orķestra vadītājs Pēteris Leiboms.

Par kādu interesantu mūzikas nodaļas nodarbību stāsta skolotāja 
Mārīte Taškāne: 

„Kad  tuvojas  aprīlis, visi zina, ka Ērgļos  ieskanēsies mežragu  
skaņas. Ar tām ir piepildītas visas mūzikas skolas un saieta  nama  
telpas, šķiet, brāļu Jurjānu kvarteta atbalsis skan  visapkārt...Tāpēc  
arī mēs, mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji, šogad  izmantojām 
iespēju un devāmies klausīties II kārtu  A un B grupai. Var taču 
mācību stundu veidot arī šādi, kad ir apnicis klausīties intervālus un 
akordus, ausij tīkamāks ir mežraga samtainais tembrs, it īpaši, ja 
var tuvumā apskatīt un iepazīt instrumentu,  kura mūsu skolā nav. 

Lūk, dažas mazo klausītāju atziņas:
„Mežradznieku konkursā man visvairāk patika, kā spēlēja 

meitenes un puisis no Madonas. Katram bija jāspēlē viens obligātais 
skaņdarbs. Es arī gribētu tikpat skaisti spēlēt savu instrumentu - 
flautu.” Alīna Muša

„Man patika,  kā  viņi spēlēja. Es  visiem gribētu ielikt atzīmi  9.” 
Liene Kampusa

„Mēs ar mūzikas skolas audzēkņiem gājām uz mežradznieku 
pasākumu. Dalībnieki bija no Igaunijas, Lietuvas, Latvijas. Tur bija 
arī mūsu vecuma bērni - 12 dalībnieki.”  Elza Agnese Koklačova

„Man visvairāk  patika meitene no Igaunijas. Katrā skaņdarbā 
bija kaut kas attēlots. To es iedomājos. Es arī gribētu pamēģināt 
spēlēt mežragu. Man likās, ka es pati biju žūrija.” Samanta Ungure

„Visi ļoti labi bija iemācījušies savus gabalus. Man ļoti patika, jo 
es nebiju dzirdējusi, kā spēlē mežragu.” Marta  Purviņa

„Es nezināju, ka mežragus spēlē arī meitenes. Man patika visi, 
bet visvairāk puisis no Madonas. Bija jauki klausīties.” Guna  
Nikolajeva

„Man bija ļoti interesanti, ka bija viens obligātais un otrs izvēles 
skaņdarbs. Es labprāt nāktu arī citus  gadus.” Madara Purviņa

„Man viss patika.  Mežragi ir interesanti instrumenti. Šis koncerts 
bija lielisks!” Daniela Vanaģele

 29. maijā svinējām 24. skolas izlaidumu. Noslēguma darbus 
aizstāvēja 6 mākslas nodaļas audzēkņi: Arita Karīna Braķe (Atklātie 
50%), Juris Gusevs (Nakts noslēpumi), Kristaps Kartenbeks (Mani 
audzēkņi), Anete Plendišķe (Rozā), Madara Salnīte (Ziedonī) un 
Loreta Šmite (Tropu burvība). Audzēkņi bija nopietni strādājuši un 
pelnīti saņēma ļoti labu, teicamu un izcilu darba novērtējumu. Kā 
recenzentes jau otro gadu darbojās Inešu pamatskolas mākslas 
skolas skolotājas Sanita Cimdiņa un Vita Miķelsone. Arī viņas teica 
tikai labus vārdus par audzēkņu veikumu. Noslēguma darbus var 
apskatīt Ērgļu saieta namā.

Izlaiduma koncertā uzstājās mūzikas nodaļas absolventes 
pianistes Krista Madara Liepiņa un Viktorija Vīgube un saksofoniste 
Ance Ludborža. Meitenes spēlēja labāko no savām eksāmenu 
programmām. Klausītājus priecēja arī jaunāko klašu audzēkņi. 
spēlējot gan solo, gan ansambļos. Īpaši tika sveikts skolas 
ilggadējākais audzēknis  Nauris Truksnis, kas pēc saksofona klases 
pabeigšanas vēl 5 gadus papildus turpinājis mācīties pie skolotāja 
Ivara Rutmaņa un visu šo laiku arī spēlējis orķestrī.

Mākslas nodaļas audzēkņi plenērā 2 nedēļas ne tikai zīmēja un 
gleznoja skolas tuvāko apkārtni, bet arī brauca mācību ekskursijā 
uz Cesvaines pili, kur notiek Latvijas Tekstilmākslas asociācijas 20 
gadu jubilejas izstāde „Saspēle”. Izstāde ļoti interesanti iekārtota 
pils 2. stāvā. Ugunsgrēkā cietušās un vēl nesaremontētās telpas 
radīja īpašu noskaņu, un tas  bija neparasts fons tekstilmākslas 
darbiem. Izmantojām iespēju arī kaut ko uzzīmēt. 1. kursa bērni 
zīmēja Cesvaines pils pūķus, lielākie audzēkņi - pils fragmentus - 
torņus, centrālo ieeju un tml.

Radošajā pēcpusdienā „Ēdiens kā māksla”, sadalījušies jauktās 
grupās, audzēkņi būvēja gan saldus, gan sāļus torņus pazīstamiem 
ģeometriskiem ķermeņiem – lodei - Pludmales ballīte, kubam - 
Vasarnīca saldumu jūrā, 
piramīdai - Krāsainais 
haosa brīnums, konusam 
- R e l a k s ā c i j a s 
t e m p l i s ,  c i l i n d r a m  - 
S v a i g a i s  r a i b u m s , 
t a i s n s t ū r a 
p a r a l ē l s k a l d n i m  - 
Paralēlskaldņa militārā 
bāze. Būvēšanai drīkstēja 
izmantot tikai ēdamus 
„būvmateriālus” - vafeles, 
cepumus, vīnogas, 
šokolādi, zefīrus, maizi, 
salātlapas, redīsus, cīsiņus, 
makaronus, ķirštomātiņus, 
putukrējumu, sieru,  
salmiņus u.c. Skolotājus 
ļoti iepriecināja bērnu 
fantāzija un spējas no 
neparastiem materiāliem 
radīt un prezentēt savus 
„arhitektūras šedevrus”. 

Lai mums visiem lieliska vasara!

Iveta Pedele, ĒMMS direktore

Maijs aprūpes centrā

Maijs aprūpes centrā ,,Kastaņas” noslēdzās ar Sausnējas 
pamatskolas skolēnu koncertu. Patīkami, ka skolēni un skolotāji par 
mums atcerējās pat pēdējās skolas mācību dienās. Tas iepriecina, 
radot patīkamas emocijas. Skolēni iepriecināja iemītniekus ar 
tautiskām dejām un interesantiem teatrāliem skečiņiem. Paldies 
visiem skolotājiem, skolēniem. Vēlam skolas darbiniekiem un 
audzēkņiem labi atpūsties un uzkrāt spēkus jaunajam mācību 
gadam. Gaidīsim ciemos rudenī! 

22. maijā Ērgļu novada SAC saņēma ziedojumu no Zviedrijas. 
Jau vairāku gadu garumā aprūpes centram izveidojusies sadarbība 
ar Peter Ambros, kas koordinē ziedojumu plūsmu no Zviedrijas 
uzņēmumiem. Šoreiz ziedojums bija no Zviedrijas Norrköping 
esošās rūpnīcas puses. Aprūpes centrs saņēma piecelšanās „statīvus”, 
poda krēslus un galdiņus blakus gultām, kā arī drēbes. Šeit, Latvijā, 
Peter Ambros palīdzēja un visu koordinēja Lilija Apine. 

Vēl viens sadarbības partneris Ērgļu SAC ir nodibinājums fonds 
„ADRA/ Latvija”. 28. maijā saņēmām drēbes, pārklājus, poda 
krēslus, matračus un citas noderīgas lietas. Liels paldies visiem, kas 
atbalsta mūsu iemītniekus! 

 Tā kā tuvojas Līgo svētki un visi gaidām Jāņus, tad šis ir laiks, 
kad basām kājām, lasot jāņuzāles, pinot vainagus maziem un 
lieliem, pušķojot mājas un gatavojoties svētkiem, izjutīsim ne tikai 
dabas vilinošo smaržu, bet arī tās liego pieskārienu, sniegto svētību, 
aizsardzību un gavilējošu mieru un harmoniju. 

Līgotājus „Kastaņās” gaidām 19. jūnijā plkst. 14.00, Ērgļos  22. 
jūnijā plkst.13.00. 

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Pinam kroņus, cērtam zarus,
Pušķojam laidarīnus;
Sienam sierus, cepam maizi,
Darām saldu alutīnu.
  /Latviešu t.dz./

Rita Ozola, Ērgļu SAC vadītājas p.i.
Airisas Bērziņas-Grudules foto

Sportojam Sausnējā
Saulainajā 30. maija rītā Sausnējas pamatskolas sporta laukumā 

visi pagasta iedzīvotāji tika laipni  aicināti uz Sporta dienu. Kādu 
laiku mums visiem tāda kopīga sportošana bija izpalikusi, bet ar šo 
gadu esam nolēmuši to atkal atjaunot.

Sportot gribētāju sanāca krietns pulks. Šo sportisko rītu, 
pateicoties mūsu galvenajai trenerītei (tā mēs viņu nokrustījām 
Sporta dienas gaitā) Aigai Dombrovskai, sākām ar kārtīgu 
iesildīšanos. Un tikai pēc tam katrs izvēlējās  sev tīkamāko sporta 
veidu, un tad nu varēja sākties īstās cīņas. Tika mesti basketbola 
soda metieni, lēkts  tālumā, mestas šautriņas, mesta bumbiņa un pat 
lielais zvejnieku zābaks, vilkta virve, spēlējām arī  aklo vistiņu 
spēli (šoreiz bija jāmeklē oliņas, nevis vistiņa), slapinājām degunus, 
lai salasītu ābolus, komandas piecu dalībnieku sastāvā mērojās 
spēkā, veiklībā un izturībā dažādo stafešu skrējienos. Paši mazākie 
sportot gribētāji kopā ar bērnudārza audzinātāju Anitu veica tādus 
uzdevumus, kas bija pa spēkam tikai viņiem. 

Es domāju, ka šī diena bija jauka un izdevusies. Par to jāpateicas 
Sausnējas pagasta pārvaldei, jo pēc visu disciplīnu veikšanas 
stiprākie un izturīgākie saņēma diplomus un nelielas pārsteiguma 
balvas. 

Milzīgs paldies visiem sportotājiem, kuri šajā dienā bija 
ieradušies, un arī visiem palīgiem un tiesnešiem -Lienai Kārkliņai, 
Aivaram Zariņam, Aigai Dombrovskai, Dacei Dombrovskai, Anitai 

Bugnei, Inetai Tolmanei, Ingai Grotei, Oskaram Grotem, Dainuvītei 
Bikšei un Valijai Lelei. 

Ceru, ka nākamajā gadā uz Sporta dienu atnāks visi tie, kuri bija 
jau šogad, un atvedīs sev līdzi vēl kaut vienu sportot gribētāju. 

Lai jums visiem jaukas un saulainas vasaras brīvdienas! 

               Inese Leiboma,
 kultūras darba  organizatore Sausnējas pagastā

Valijas Leles foto
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PII “Pienenīte” ziņas
Pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” 

viens darba cēliens ir atkal pagājis
Ar kastaņu ziedu svecēm un ceriņu 

ziedu smaržām aizsteidzies atkal viens 
mācību gads. Pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pienenīte” jau beigušas 
smaržot izlaiduma meijas.

Arī skolotājiem viens darba cēliens 
atkal pagājis. Izvērtējot šo mācību 
gadu, ar gandarījumu varu teikt, ka tas 
ir bijis gana bagāts ar bērnu 
audzināšanu, ar dažādiem pasākumiem 
un vienkāršu kopā sanākšanu.

2014./2015. mācību gadā 
pedagoģiskais darbs iestādē tika veikts 
saskaņā ar 2010. gada 14. maijā 
licencēto pirmsskolas izglītības 
programmu Nr. V-2116, programmas 
kods  01011111. Programmas saturs 
nodrošināja audzēkņu sagatavošanu 
mācību uzsākšanai skolā. Tās  
īstenošanu nodrošināja  mācību, 
uzskates un izdales materiālu klāsts 
grupās un metodiskajā kabinetā. Kā 
tika plānots 2014./2015. mācību gadā, 
no 2014. gada 1. septembra Ērgļu novada pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pienenīte”  darbojās piecas grupas. 1,5 - 3 gadu vecumam  
25 bērni, 3 - 7 gadu vecumam - 72 bērni. Tika nodrošināta 5-6gadīgo 
bērnu obligātā apmācība pamatizglītības apguvei. 2014. gada 1. 
septembrī mācības uzsāka 15 piecgadīgie un 16 sešgadīgie  bērni. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem redzams, ka bērnu skaits 
nesamazinās. Ar vietām Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pienenīte” tika nodrošināti visi bērni, kuriem tās bija 
nepieciešamas. 

Iestādē strādāja 16  pedagoģiskie darbinieki un 13 tehniskie 
darbinieki. 2014./ 2015. mācību gadā  darbu turpināja  2  skolotājas 
- logopēdes, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu angļu valodas apmācība, 
bērnu deju ritmikas grupas, bērnu vokālais ansamblis „Ķipari”.

Aizvadītajā  mācību gadā tika veltīta uzmanība materiāli tehniskās 
bāzes papildināšanai, kas veicinātu bērnu valodas attīstību. Līdz ar 
to tika pilnveidoti bērnu rotaļu stūri, papildināts metodisko materiālu 
klāsts. Notika skolotāju metodiskās sanāksmes, kurās tika pārrunātas 
tēmas un pasākumi, kas saistīti ar pedagoģisko darbu mūsu iestādē. 
Divas reizes mācību gadā notika pedagoģiskās padomes sēdes. 
Katrā grupā mācību gada laikā  notika trīs vecāku sapulces, kurās 
vecāki tika iepazīstināti ar iestādes darba virzieniem, plānotājām  
aktivitātēm.

2014.-015. mācību gadā tika veikti remontdarbi sagatavošanas 
grupas guļamtelpā (guļamtelpa 1. st.), 2. jaunākā grupa (1. st.),  
kāpnēs 1. foajē, kāpnēs 2. foajē, dažādi darbi, mēbeļu izgatavošana 
un montāža, - bērnu grupu telpas ir aprīkotas ar drošības līdzekļiem, 
iegādātas atstarojošās vestes bērniem,  iegādāts ekrāns 
projektoram. 

Pateicoties Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam  
Guntaram Velcim un pašvaldības domei, tika veikti  remontdarbi, 
kuri turpinās arī šajā vasarā. Darbi tiek veikti paralēli iestādes 
darbam. Šobrīd bērni darbojas 3 grupās.

2015. gada 1. jūnijs Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” lielajiem bērniem, kuri šajā mācību gadā apmeklēja 

sešgadīgo bērnu apmācību, bija īpaša svētku diena - viņu 1. 
izlaiduma diena, kurā viņus sveikt bija ieradušies paši tuvākie un 
mīļākie cilvēki - vecāki, vecvecāki, māsas un brāļi, tuvākie draugi 
un radi. Ikviens bērnudārza  darbinieks bija iesaistīts izlaiduma 
organizēšanā, ikviens šo dienu bērniem vēlējās padarīt neaizmirstamu 
un ar pārsteigumiem pilnu, jo ikviens bērns, aizejot no bērnudārza, 
paņem mazu daļiņu no mūsu sirds, ikviens bērns paliek atmiņās.

Sirsnīgs paldies absolventu vecākiem par laba vēlējumiem, par  
pateicības vārdiem, par sagādātajiem pārsteigumiem, ko veltījāt 
mums, bērnudārza darbiniekiem.

Veiksmīgas skolas gaitas novēlu  pirmsskolas izglītības iestādes  
„Pienenīte” absolventiem.

Paldies pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” darbinieku 
kolektīvam par pašaizliedzīgu un radošu darbu.

Visiem novēlu saulainu un siltu vasaru. Lai nākamajā mācību 
gadā raisās idejas, lai pietiek enerģijas un izdomas! Lai rudenī 
varam atgriezties ar jauniem spēkiem, labām domām un apņēmību, 
ka viss iecerētais izdosies!

Vecāku zināšanai
Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte” aicina 

vecākus līdz 2015. gada 15. jūlijam pieteikt bērnus, kuri vēl nav 
uzņemti rindā, bet kuriem no 2015. gada 1. septembra nepieciešama 
vieta Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādē.

Vadītājas Ilonas Cielavas pieņemšanas laiki:
Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”
J. Grota ielā -2,Ērgļu novada Ērgļu pagastā, Ērgļos, LV-4840.
Pirmdienās no 10.00 līdz 12.00
Trešdienās no 14.00 līdz 16.00
Nepieciešamības gadījumā iespējams vienoties par citu tikšanās 

laiku, iepriekš piesakoties pa tālruni 26351803. 

               I. Cielava, 
pirmsskolas  izglītības  iestādes „Pienenīte” vadītāja

Rolanda Danča foto

Sporta deju konkursā
„Ērgļu vizbulīte - 2015” 

„Jaunas krāsas, jaunas izjūtas 
un emocijas, jaunas sajūtas un 
pārdzīvojumus mums sniedz deja 
- jebkura deja. Dejai piemīt kaut 
kas augstāks, kaut kas ne no šīs 
pasaules. Ne velti saka, ka cilvēks 
dejas laikā atrodas neparastā 

stāvoklī, viņu pārņem īpaša sajūta, īpašs dvēseles stāvoklis, 
kādu var sniegt tikai deja. Cilvēks, kas reiz no sirds ir sācis 
dejot, dejos visu mūžu ”. Ar tādu devīzi arī šogad Ērgļu 
saieta namā 16. maijā norisinājās sporta deju konkurss 
„Ērgļu vizbulīte - 2015”. Par īpašās dejas snieguma 
novērtējumu atbildīgi bija žūrijas komisijas locekļi - Ainārs 
Kārkliņš (Aizkraukle), Artis Birks (Madona), Andris 
Miķelsons (Ķegums), Jānis Rukmanis (Cēsis). Rezultātus 
apkopoja sekretariāts, kurā darbojas jau pieredzējušas 
sekretāres Maiga Picka un Ieva Rota. Par mūzikas skanējumu 
rūpējās Toms Rota.  Tradicionālajā sporta deju konkursā 
“Ērgļu vizbulīte” piedalījās dejotāji no sporta deju klubiem 
„Saulīte”,  Madonas kultūras nama DK „Ritms”, 
„Aizkrauklīte”, „Reveranss” no Cēsīm, Madlienas un  Ērgļiem. 
Deju kluba „Vizbulīte” dejotāji - Raivils Kārkls un Liene Feldberga 
dejoja jaunākajā meistarības  grupā, jo abi kopā dejo tikai no 
novembra. 3.-4. klašu grupā labus rezultātus uzrādīja Rihards 
Bertmanis Balodis un Patrīcija Bolzane, kā arī Matīss Griģusķo un 
Katrīna Rešņa, bet  jau augstākas meistarības grupā savu dejas 
mākslu rādīja Mareks  Dinga ar partneri Danielu Kristu Ieleju, 
Alens Kārlis Kārkliņš ar partneri Montu  Masaļsku un Aivars 
Skābarnieks ar partneri Gintu Lazdiņu. Sacensības noritēja vairākās 
vecuma un meistarības grupās. Un, ja kāds no pāriem izvēlējās 
dejot divās grupās, tad tas prasīja arī pietiekamu spēku patēriņu un 
prasmi no katra dejotāja. Ikvienu gaidīja patīkams rezultāts. Bez 
diplomiem katrs dalībnieks balvā saņēma arī medaļu un piemiņas 
balvas ar konkursa simboliku. Konkursa skatītājus priecēja arī 
Ērgļu eksotisko deju dejotājas - Līga Krastiņa un Justīne Kindzuļe-
Tirzmale, kas ar košu priekšnesumu  kuplināja konkursa noslēgumu. 
Tas ir lieliski, ka deja padara krāsaināku mūsu dzīvi un spēj 
iedvesmot un priecēt  ne tikai pašus izpildītājus, bet arī skatītājus. 

Prieks, ka agrāko dejotāju Zanes, Jura un Ilzes - Čeiču bērnu 
māmiņa -  Svetlana Čeiča šobrīd ir priecīga, ka viņas mazmeita 
Liene dejo sporta dejas, kam savulaik tika veltīta liela uzmanība, 
laiks un pacietība, ka  šodien viņai varam teikt paldies par atbalstu 
konkursa organizēšanā. Paldies arī „Kores konditorijai”  un 
personīgi Antai Velcei.  Pateicība par atzinību un atbalstu arī Ērgļu 
novada pašvaldībai, kas novērtē dejotāju sniegumu un vecāku 
uzņēmību un neatlaidību dejas mākslas pilnveidē. „Viegli nav, bet 
rezultāts ir atzinības vērts. Šīs dejas prasa lielu iekšēju sakārtotību 
gan no bērnu, gan no vecāku puses, jo ir jāmācās organizēt savs 
laiks,” tā par šīm dejām teikusi arī dejotājas Montas mamma Signe 
Masaļska. Savukārt es ar īpašu pietāti un apbrīnu gribu pateikties 
vecākiem, kas šajā dejas mākslā iegulda savas rūpes un brīvo laiku, 
jo nav noslēpums, ka tieši vecāku uzņēmība ir bērnu veiksmes un 
panākumu atslēga uz šīs „smalkās dāmas”- SPORTA  DEJAS - 
sirdi. Lai mums kopā izdodas!

Sandra Avotiņa,  SDK „Vizbulīte” vadītāja
Santas Skābarnieces foto

Muzeju nakts „Meņģeļos” 
jau 10. reizi!

16. maijā Latvijas 
muzejos norisinājās 
ikgadējā Muzeju nakts. 
Šogad Latvijas muzeji 
bija uzņēmušies 
aizraujošu misiju - lasīt, 
pārlasīt un atrast Raiņa 
un Aspazijas darbos 
v i s t u v ā k o s , 
visiedvesmojošākos un 
aktuālākos motīvus, lai 
popularizētu muzejiem 
nodoto kultūras 
mantojumu un uzrunātu  
Muzeju nakts 
apmeklētājus. Arī Brāļu 
Jurjānu memoriālais 
muzejs „Meņģeļi” 
iedvesmojās no Raiņa 
un Aspazijas daiļrades 
un sasaistīja to ar 
muzeja misiju.

Jau mēnesi pirms 
Muzeju nakts 
pasākuma, aicinājām 
Ērgļu novada 
iedzīvotājus padalīties 
ar savām senajām 
lellēm, lai Muzeju naktī  izveidotu izstādi „Manu lellīti sauc Lolīte”. 
Kopumā tika izstādītas 48 senās lelles, kurām ir 30, 40, 50 un vairāk 
gadu. Paldies Ritai Dudko, Sarmītei Dreiblatei, Andrai Salnītei, Ilzei 
Daugiallo, Valdai Griezānei, Ērikai Purviņai, Ilonai Cielavai, Kristīnei 
Lūsei un Jolantai Jansonei par  skaistajām lellēm!

„Meņģeļos” neiztikt bez dziedāšanas, tāpēc saimes istabā notika 
vakarēšana „Spēlēju, dancoju” ar atraktīvajām, muzikālajām un 
talantīgajām saimniecēm. Paldies Jumurdas pagasta sieviešu 
vokālajam ansamblim „Ievziedi”, kā arī Ligitai Millerei, Inesei Štilai 
par dziesmām, dejām, pīrāgu un pankūku cepšanu, sviesta gatavošanu 
un jautrības uzturēšanu saimes istabā!

Muzeju naktī ikvienam apmeklētājam bija iespēja iesēsties stellēs 
un iemēģināt savu roku grīdas lupatu celiņa aušanā. Gribētāju bija tik 
daudz, ka klētiņā izveidojās pat rinda. Paldies Kristīnei Lūsei par 
savu zināšanu nodošanu aušanas mākslā visa vakara garumā!

Rainis ir bijis cieši saistīts ar garīgām lietām, tāpēc Muzeju naktī  
„Meņģeļos” izveidojām īpašu telpu astroloģiskajai darbnīcai „Zem 
vakarzvaigznes”, kurā apmeklētāji astroloģes Danutas Kiopas vadībā 
varēja izveidot savu astroloģisko karti - mandalu - un rast atbildes uz 
dažādiem  jautājumiem. 

Un pats svarīgākais notikums bija Aspazijas un Raiņa viesošanās 
„Meņģeļos”. Liels paldies Ilzei un Mārcim Feldbergiem! Turklāt 
Muzeju nakts ietvaros starp visiem Latvijas muzejiem norisinājās 
fotogrāfiju konkurss par labāko Aspazijas un Raiņa portretu. 
Starptautiskās  Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja 
nominācijā „Romantiskais dzejnieku pāris” izvirzīja Brāļu Jurjānu 
memoriālā muzeja „Meņģeļi” Raini un Aspaziju. Savukārt  Muzeju 
dienā Balvos arī muzeju ļaudis balsoja par labāko un daiļāko vizuālo 
pierādījumu Aspazijas vai/un Raiņa klātbūtnei muzejos Muzeju naktī. 
Šajā konkursā „Meņģeļu” Rainis un Aspazija ieguva 3.vietu.

Paldies arī visiem Muzeju nakts apmeklētājiem, kuri nenobijās no 
vēsā laika un ieradās „Meņģeļos”. Uz tikšanos  nākamgad!

Ievas Vilnītes, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja 
„Meņģeļi” vadītājas, teksts un foto

Pasākumi muzejā
Sausnējas novadpētniecības muzejā Muzeju nakts šogad notika 

divreiz. 16. maijā, kad visi muzeji Latvijā bija atvērti līdz pusnaktij, 
arī Sausnējas muzejs apskatei piedāvāja savus krājumus. 
Apmeklētāju daudz nebija, bet paldies tiem, kuri atnāca. 

22. maijā Muzeju nakts pasākumā ar teātra izrādi viesojās 
Vietalvas amatierteātris. Ieilgušais vēsais laiks un lietavas pārvilka 
treknu svītru nodomam rīkot pasākumu estrādē. Saieta zālē nav 
skatuves, arī telpa ne īpaši plaša. Nācās likt prātus kopā, lai 
izdomātu, kā visam atrast vietu. Galu galā sarūmējāmies. Pietika 
vietas gan skatītājiem, gan priekšnesuma sniedzējiem. Skatītāju 
sanāca kupls pulks. Pasākums sākās ar divus gadsimtus vecā zvana 
skaņām, kas tradicionāli ievada muzeja pasākumus. Sekoja neliela 
novadpētniecības speciālistes uzruna. Ievadvārdus, paskaidrojot 
lugas saturu, teica Vietalvas amatierteātra režisore Agita 
Lindenberga. Šoreiz vietalviešu iestudējumā skatījāmies Neretieša 
„Mīlas mokās ļaudis lokās”. Īpatnējs, jauks uzvedums, kurā 
apspēlētas dažādas sadzīves būšanas un nebūšanas, kurā netrūka 
dzejas, dziesmu, nopietnu un komisku situāciju. Aktieri - tie paši, 
kas jau iepazīti iepriekšējos gados, bet arī šoreiz katrs atveido citādu 
raksturu. Kā pastāstīja režisore, Sausnējā gan pērngad, gan šogad 
iztikuši bez sufliera. Nez vai pat lielajos teātros tā notiek, ka aktieri 
tik labi apgūst lomas tekstu. Šinī ziņā mēs, sausnējieši, reizēm 
grēkojam, paļaujoties uz improvizācijas  iespējām.

Izrāde tik ļoti aizrāva, ka piemirsās pagalmā notiekošais. Bet tur 
- jautri sprēgāja ugunskurs un burbuļoja lielais katls. Tātad 
nobeigumā gaidāma kopīga mielošanās ar „bukstiņputru” un 
„circenīšiem”. 

Jau dziļā krēslā nesām iekšā mēbeles, putras traukus un izdzēsām 
ugunskuru. 

Paldies vietalviešiem! Par to, ka izrāde skatītājiem patikusi, 
liecināja smieklu čala, aplausi un aktieriem sniegtie ziedi.

Paldies visiem, kuri atnāca, paldies sponsoriem, paldies telpu 
dekorētājiem un cienasta gatavotājiem!

Ilga Kronīte Sausnējas muzejā



ĒrGļu  novada  PašvaldĪbaS  doMĒ
Pārskats par 2015. gada maija domes sēdē lemto

 Izskatīja SIA „Firma Madara 89” iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu par Ērgļu novada 
pašvaldības Ērgļu novada būvvaldes 2015. gada 11. marta lēmuma (sēdes protokols Nr.13/Ē) 
„Par būvdarbu veikšanas likumību” atcelšanu. Izvērtējot  SIA “Firma Madara 89” apstrīdēšanas 
iesniegumu un SIA „Rēzeknes Nams”  eksperta atzinumu par objekta Rīgas iela 13, Ērgļi, Ērgļu 
pagasts, Ērgļu novads, būvdarbu veikšanas likumību un ēkas atsevišķo konstruktīvo elementu 
tehnisko stāvokli, dome nolēma  atstāt spēkā  negrozītu Ērgļu novada būvvaldes 2015. gada 11. 
martā pieņemto  lēmumu  ”Par būvdarbu veikšanas likumību”, sēdes protokols Nr.13/Ē.
Pieņēma  Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 9 ”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 
31000 samazināja nesadalītos līdzekļus, kuri novirzīti pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte” 
EUR 11000 apmērā - mēbeļu iebūvei bērnu grupā,  kurā tiek plānots veikt remontdarbus;  Ērgļu 
vidusskolai  EUR 20000 apmērā plānotajam skolas aktu zāles  remontam.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ērgļu novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs  un 
tie ir publicēti interneta mājaslapā www.ergli.lv
Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā  nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus no 

viena nekustamā īpašuma īpašnieka. 
Ieskaitīja Valsts rezerves zemes fondā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

70600090028 un 70600090042, uz kurām ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, kuras bija 
iznomātas bijušajam zemes lietotājam, bet šobrīd nomas attiecības izbeigušās.
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 ha 
platībā,  kura ir pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70600030134 
sastāvā. Noteica zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

2. Nodot nomas lietošanā kā vienotu objektu lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām uz 10 
gadiem lauksaimniecībā izmantojamo zemi Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītajā zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 70600090028, platība 4,9 ha, un zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 70600090042, platība 5,2 ha. Noteica zemes nomas maksas sākumcenu 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Informācija par pašvaldības zemes nomu izlikta Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā.
Izbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz 375/1022 domājamām daļām no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 70540080539, platība 0,0996 ha, kas atrodas Parka ielā 27A, 
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
Nolēma, ka Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes reformas laikā ir ierakstāma 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 375/1022 domājamā daļa no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 70540080539 un platību 0,0996 ha, kas atrodas Parka ielā 27A, Ērgļos, Ērgļu 
pagastā, Ērgļu novadā, kas ir apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru noslēdzami zemes nomas 
līgumi.
Izsniedza atļauju atklātās 2. kategorijas šautuves Ērgļu novada Jumurdas pagasta  „Viesakās” 

darbībai. 
Dome apstiprināja Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca”  pamatkapitāla daļu denominācijas 

noteikumus.   SIA „Ērgļu slimnīca” pamatkapitāls pēc pamatkapitāla daļu  denominācijas ir 
EUR 162363,00  apmērā, kas sadalīts  162363  daļās, katras daļas nominālvērtība ir EUR 
1,00. 
Izskatot atkārtotu Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” piedāvājumu Ērgļu 

novada pašvaldībai pārņemt  īpašumā valsts nekustamos īpašumus, dome nolēma nepārņemt 
īpašumā īpašumus: viendzīvokļa māju ”Ogriņi 2”, Jumurdas pagastā; dzīvokļa īpašumu Nr.2 
Cēsu ielā 8, Ērgļos;  dzīvokļu īpašumus Nr.14 un Nr.15 Mehanizatoru ielā 1, Ērgļos; dzīvokļu 
īpašumus Nr.9, Nr.13 un Nr.14 „Upmaļi”, Ērgļu pagastā. 
Nolēma atsavināt Ērgļu novada pašvaldībai piederošus transportlīdzekļus: automašīnu 

FIAT DUCATO, traktoru JUMZ-6KL, traktoru T-150, traktoru DT-75, autogreideri DZ-122B-9 
un izveidoja atsavināšanas komisiju.
Nolēma uzsākt projektēšanu Braku muzeja krājumu glabātuves un administrācijas ēkas 

celtniecībai. Saskaņā ar „Ērgļu novada attīstības programmas 2013-2019” noteiktajiem novada 
attīstības virzieniem un rīcības plānu viens no primārajiem virzieniem ir tūrisma attīstība, un 
Braku memoriālais muzejs ir pamatbāze šīm darbībām. Lai sabiedrībai piedāvātu tūrisma 
produktu mūsdienu prasībām atbilstošā līmeni, lai veicinātu Latvijas nacionālā kultūras 
mantojuma saglabāšanu Rūdolfa Blaumaņa muzejā, ir plānota Braku muzeja krājumu glabātuves 
un administrācijas ēkas celtniecība.
Dome izskatīja iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu pagarināt sabiedriskā autotransporta 

maršrutu  Pāvulēni -Rīga līdz Ērgļiem un nolēma lūgt Vidzemes plānošanas reģiona sabiedriskā 
transporta pakalpojumu un plānošanas nodaļai izvērtēt iespēju apmierināt iedzīvotāju lūgumu.
Nolēma organizēt Ērgļu novada pašvaldības projektu konkursu, kura īstenošanai paredzēja 

Ērgļu novada pašvaldības finansējumu EUR 2000,00 apmērā  no pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem, apstiprināja  projektu konkursa nolikumu (pievienots un izveidoja 
projektu vērtēšanas ekspertu komisiju šādā sastāvā: Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes 
vadītāja; Māris Grīnbergs, Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors;

Roberts Koklačovs, Ērgļu novada sabiedrības pārstāvis.
Konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa un ar projekta realizāciju saistīto aizpildāmo 

dokumentu veidlapas pieejamas pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv, pašvaldības 
administrācijā, pagastu pārvaldēs.
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērtējumu un ieteikumu, 

dome precizēja un apstiprināja  Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015. saistošos 
noteikumiem Nr.5 „Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā” un 
saistošos noteikumus Nr.6 „Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības 
pabalsti” (pievienoti). Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas „Ērgļu Novada 
Ziņās”.
Izskatīja Satiksmes ministrijas atbildi uz pašvaldības vēstuli par valsts reģionālā autoceļa 

Rīga-Ērgļi posmu km 99,66-101,26 ( Rīgas iela Ērgļos). Ministrija ir paskaidrojusi, ka šis ceļa 
posms nav iekļauts Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014.-2020. gadam un līdz iespējai 
būtiski uzlabot Rīgas ielas stāvokli tiks nodrošināta ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši 
noteiktajai uzturēšanas klasei

                                        Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre  
                                                                       A. Rozenberga

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS PROJEKTU 
KONKURSA NOLIKUMS

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Ērgļu novada pašvaldības projektu konkursu (turpmāk - Konkurss) izsludina un organizē 

Ērgļu novada pašvaldība.
2. Konkursā var piedalīties:

2.1. Biedrības, nodibinājumi, kuru juridiskā adrese un faktiskā darbība atrodas Ērgļu 
novadā;

2.2. Fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienojušies no 3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, 
no kuriem vismaz 1 sasniedzis 18 gadu vecumu.

3. Viens pretendents viena projekta konkursa ietvaros var iesniegt vienu pieteikumu.
4. Projekts jārealizē Ērgļu novada pašvaldības teritorijā.
5. Ērgļu novada pašvaldības finansējums vienam projektam  EUR 400,00 (četri simti eiro) 

apmērā. Projekta īstenotājs drīkst piesaistīt papildus savu vai sponsoru finansējumu, ja projekta 
realizācijai nepieciešamais finansējums pārsniedz EUR 400,00.  Šādos gadījumos projekta 
budžetā jāuzrāda arī savs vai sponsoru līdzfinansējums, vēlams iesniegt arī projekta īstenotāju 
vai sponsora rakstisku piekrišanu līdzfinansēt projektu.

6. Projektu konkursam kopējais paredzētais pašvaldības  finansējums ir EUR  2000,00 (divi 
tūkstoši eiro) apmērā.

II. KONKURSA MĒRĶI UN PRIORITĀTE
7. Konkursa mērķis ir veicināt Ērgļu novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un 

uzlabošanu, sekmēt sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošināt iedzīvotājus, 
biedrības un  nodibinājumus īstenot pašu radītu ideju.

8. Konkursā tiks atbalstīti sabiedriska labuma projekti jomās, kas ir svarīgas un aktuālās 
vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Īstenotā projekta rezultāts nedrīkst konfliktēt ar citas 
iedzīvotāju daļas interesēm.

9. Konkursā tiks atbalstīti projekti divās aktivitātēs:
9.1. vides sakārtošana un labiekārtošana;
9.2. sabiedriski kultūras, labdarības vai izglītojoši pasākumi.
10. Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc iespējas 

plašākai sabiedrības daļai.

III. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI
11. Projekta īstenošanas laiks: līdz 2015. gada 30. novembrim.
12. Projekta attiecināmās izmaksas:
12.1. materiālu izmaksas;
12.2. pakalpojumu izmaksas;
12.3. aprīkojuma iegādes izmaksas.
13. Projekta neattiecināmās izmaksas:
13.1. administratīvās izmaksas;
13.2. sakaru izdevumi;
13.3. bankas izdevumi (konta uzturēšana, pārskaitījumi u.c.)
14. Ērgļu novada pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ieskaita 

projekta finansējumu 100 % apmērā projekta koordinatora norādītajā bankas kontā.
15. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansējums citu projektu realizācijai.

IV. PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
16. Projekta pieteikums jāiesniedz Ērgļu novada pašvaldībā Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļu 

pagasts, Ērgļu novads. Projektu iesniegšanas laiks ir līdz 2015. gada 1. jūlijam.
17. Projektu pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā vai skaidrā rokrakstā uz A4  

formāta lapām. Projekta pieteikums jācauršuj, nav jāliek vākos.
18. Projekta pieteikumā jāiekļauj:
18.1. aizpildīta pieteikuma veidlapa (1. pielikums);
18.2. neformālajām grupām - visu grupas dalībnieku parakstīts saraksts (2. pielikums);
18.3. pēc vēlēšanās - cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par vajadzīgu - 

fotogrāfijas, skices u.c.
19. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Ērgļu novada pašvaldībā, 

pašvaldības mājaslapā  internetā www.ergli.lv, Jumurdas pagasta pārvaldē, Sausnējas pagasta 
pārvaldē.

Jautājumos  par  projektu  konkursa nolikumu var zvanīt pa tālruni  29400442 Agitai 
Opincānei   vai rakstīt uz e-pastu: jumurdas.pagasts@ergli.lv

V. PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU SLĒGŠANA 
20. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Ērgļu novada pašvaldības domes 

izveidota un  apstiprināta Komisija.
21. Komisija projektu pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem:
21.1. projekta nozīmīgums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā (35%), 0 - 35 

punkti;
21.2. vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste, brīvprātīgais darbs un līdzdalība 

(25%), 0 - 20 punkti;
21.3. projekta oriģinalitāte (10%), 0 - 5 punkti;
21.4. projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (30%), 0 - 30 punkti.
22. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta pieteicējs precizē vai papildina informāciju par 

savu projekta pieteikumu, ja tas nepieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, 
norādot termiņu, līdz kuram projekta pieteicējam jāsniedz atbilde. Pēc informācijas saņemšanas, 
Komisija projekta pieteikumu izskata atkārtoti.

23. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2015. gada 15. jūlijam projektu iesniedzējiem pa 
pieteikumā norādīto tālruņa numuru vai e-pastu. 

24. Ar apstiprināto projektu īstenotājiem Ērgļu novada pašvaldība slēgs līgumu par projekta 
īstenošanu (3. pielikums).

25. Pēc projekta īstenošanas īstenotājam jāiesniedz noteiktas formas saturiskā un finanšu 
atskaite (4. pielikums), pievienojot grāmatvedības dokumentu oriģinālu kopijas (rēķinus, čekus, 
kvītis, līgumus, pieņemšanas – nodošanas aktus). Visām aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2015. 
gada 30. novembrim.

26. Atskaite jāiesniedz 10 dienu laikā pēc projekta īstenošanas  Ērgļu novada pašvaldības  
grāmatvedībā. Ja projekts netiek īstenots, jāveic saņemtā finansējuma atmaksa.

27. Vienlaikus ar saturisko un finanšu atskaiti jānosūta īstenotā projekta fotogrāfijas (gan 
rezultāts, gan norises gaita) uz e-pastu: info@ergli.lv   to ievietošanai novada pašvaldības 
mājaslapā internetā.

 Guntars Velcis, domes priekšsēdētājs 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 5

PIEŅEMTI: Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015. sēdē,  protokols Nr.3, 3.§
PRECIZĒTI: Ērgļu novada pašvaldības domes 28.05.2015. sēdē,  protokols Nr.5, 2.§

Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi  Ērgļu novadā 

 Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un 
piekto daļu, likuma „Par  palīdzību  dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. pantu un 25.2 panta 
pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta  2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 „Kārtība, 

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. jūnijs �



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. jūnijs�

kādā aprēķināms,  piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa  
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15. punktu,  Ministru kabineta  2015. 
gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857  „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes  aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.,311. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus  

Ērgļu novada  pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību, to 
personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus, kā arī lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Noteikumu izpratnē sociālās palīdzības pabalsti ir pabalsti, kurus pašvaldība piešķir 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Ērgļu novada  pašvaldība piešķir sociālās palīdzības pabalstus ģimenei (personai), kura 
savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Ērgļu novada  administratīvajā teritorijā.

4. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu 
pieņem Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests ( turpmāk - dienests).

II. Noteikumos lietotie termini
5. Pabalsta pieprasītājs - atsevišķi dzīvojoša persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošas 

ģimenes pilnvarota persona, kura vēršas  dienestā  un pieprasa sociālās palīdzības pabalstu.
6. Ģimene - šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez 

radnieciskām saitēm, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.
7. Apliecinošie dokumenti un izziņas - rakstiska informācija, kas apliecina personas 

ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem 
(kvīts, čeks, bankas konta izdruka un citi).

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un piešķiršanas 
vispārīgie nosacījumi

8. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
8.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk - GMI);
8.2. mājokļa pabalsts;
8.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
8.4. vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;
8.5. pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību 

un turpina mācības; 
8.6. pabalsti audžuģimenei ( skat. 26.02.2015.g. saistošos noteikumus Nr. 3 „Par Ērgļu novada 

pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”); 
8.7. dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
8.8. pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē;
8.9. pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai;
8.10. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;
8.11. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.
9. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, 

uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas  dienestā ar rakstveida iesniegumu un citiem 
dokumentiem, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā sociālās palīdzības 
pabalsta veidam.

10. Lai saņemtu noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētos sociālās palīdzības pabalstus, 
kurus piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus un materiālo stāvokli, pabalsta pieprasītājs iesniedz:

10.1. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk - deklarācija);
10.2. dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas;
10.3. lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dienesta pieprasītos apliecinošos dokumentus un 

izziņas.
11. Noteikumu 8.3. - 8.5. apakšpunktā minētos sociālās palīdzības pabalstus piešķir uz 

iesnieguma pamata, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli.
12. Pabalsta pieprasītājs un pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu apliecina, 

ka:
12.1. ir snieguši patiesas un pilnīgas ziņas;
12.2. dod atļauju apsekot dzīvesvietu un lēmuma pieņemšanai izmantot  nepieciešamo 

informāciju pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros;
12.3. apņemas saņemto pabalstu izmantot atbilstoši  paredzētajam mērķim;
12.4. apņemas noslēgt vienošanos par līdzdarbību;
12.5. nekavējoties ziņos par pārmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu sociālās palīdzības 

pabalstu saņemšanai.
13. Darbspējīgu personu, kura saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, 

izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā minētās 
personas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem var iesaistīt darba un sociālo 
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz divpadsmit stundām nedēļā, 
sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām. 

14.  Dienesta speciālisti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:
14.1. pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot deklarāciju un iesniegtos 

dokumentus, kā arī izmantojot pieejamos valsts un pašvaldības datu reģistrus;
14.2. nepieciešamības gadījumā novērtē pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļus un sagatavo 

dzīvesvietas apsekošanas aktu.
15.  Dienests lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, 

izņemot 8.3. apakšpunktā minēto sociālās palīdzības pabalstu, pieņem ne vēlāk kā 10 (desmit) 
darbdienu laikā, kad saņemti visi saistošajos noteikumos  minētie dokumenti.

16. Par pieņemto lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu pabalsta pieprasītājs 
tiek informēts. Atteikuma gadījumā par pieņemto lēmumu informē rakstiski Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Pabalsta pieprasītāja pienākums ir informēt  sociālo dienestu par izmaiņām ģimenes 
sastāvā, materiālajā vai sociālajā situācijā, tad tiek veikta atkārtota ienākumu un materiālā 
stāvokļa izvērtēšana.

18. Sociālās palīdzības pabalstu nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, ievērojot 
katra bērna tiesības un intereses, ja pabalsta pieprasītājs:

18.1. neļauj apsekot dzīvesvietu;
18.2. sniedzis nepatiesas ziņas vai atteicies sniegt ziņas par ienākumiem un materiālo 

stāvokli;
18.3. atteicies no vienošanās par līdzdarbību un līguma par darba un sociālo prasmju 

saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu parakstīšanas;
18.4. nepilda līdzdarbības pienākumus un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, 

atjaunošanu un apgūšanu nosacījumus.

             IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma   līmeņa 
nodrošināšanai

19. GMI līmeni,  aprēķina kārtību, piešķišanu  un izmaksu veic Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Tiesības saņemt GMI ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta atbilstība 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto 
garantēto minimālo ienākumu līmeni un kura pilda līdzdarbības pienākumus.

21 GMI izmaksu veic, pārskaitot iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kontā vai pēc 
vienošanās ar pabalsta pieprasītāju pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

V. Mājokļa pabalsts
22. Mājokļa pabalstu piešķir apkures pakalpojumu apmaksai, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo 

sev piederošā vai īrētā īpašumā, kas atrodas Ērgļu novada administratīvajā teritorijā.
23. Mājokļa pabalsts ietver pabalstu:
23.1. centrālās apkures  pakalpojuma apmaksai;
23.2. individuālās apkures nodrošināšanai - malkas apkures dzīvojamām telpām.
24. Mājokļa pabalstu dzīvojamās telpas apkures izdevumu  apmaksai pārskaita katru mēnesi 

pabalsta pieprasītāja  bankas kontā. Ja pabalsta pieprasītājs piekrīt, summu pārskaita pakalpojuma 
sniedzēja kontā.  Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai pārskaita pabalsta pieprasītāja 
bankas kontā.

25. Pabalsts  dzīvojamās telpas apkures izdevumiem  tiek piešķirts:
25.1. trūcīgai personai vai ģimenei, kas dzīvo centralizētās siltumapgādes sistēmai pieslēgtā 

dzīvoklī trīs apkures mēnešu izmaksu apmērā;
25.2. trūcīgai personai vai ģimenei, kas dzīvo individuāli apkurināmā dzīvoklī, malkas iegādei 

piešķir pabalstu 90 eiro apmērā. 
26. Vientuļam pensionāram, personai ar pirmās grupas invaliditāti mājokļa pabalsts tiek 

piešķirts 25.1. un 25.2. punktos  noteiktajā kārtībā. 
27. Noteikumu 25.1. - 25.2, 26. apakšpunktā minēto pabalstu piešķir vienu reizi gadā. 
                          

VI. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
28. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami 

apstākļi), kuras dēļ persona nevar apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir līdz 100,00 eiro 
apmērā vienai personai.

29. Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, 
dokumentus, kuri apliecina ārkārtas situācijas faktu.

30. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas 
situācijas rašanās.

31. Lēmumu par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu vai atteikumu piešķirt, 
pieņem  dienesta vadītājs.

32. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā 
Ērgļu novada pašvaldības kasē. 

VII. Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei
33. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi 

Ērgļu bāriņtiesa, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir:
33.1. vienreizēju pabalstu 250,00 eiro apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei;
33.2. vienreizēju pabalstu divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā patstāvīgās 

dzīves uzsākšanai.
34. Pabalstu neizmaksā, ja persona atrodas brīvības atņemšanas iestādē. Pabalstu izmaksā 

pilngadību sasniegušajai personai pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, ja 
iesniegums par pabalsta pieprasīšanu ir iesniegts Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

35. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā  norādītajā bankas kontā. 
          

VIII. Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības

36. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi 
Ērgļu bāriņtiesa, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir ikmēneša pabalstu valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja persona turpina mācības vispārējā vai profesionālajā 
izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā un sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.

37. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam.
38. Pabalstu  neizmaksā, ja persona atrodas brīvības  atņemšanas iestādē.
39. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā. 

IX. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības

40. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Ērgļu novada bāriņtiesa, 
līdz viņa  24 gadu vecumam  piešķir un izmaksā dienests.

 41. Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, piešķir 
šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

42. Izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, 
siltumenerģija apkures nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, 
kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, ja tie nav 
ietverti īres maksā ).

43. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts 
dzīvokļa pabalsts, nedzīvo, ko apliecina trīs mēnešu apsekošanas akti.

44. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bērns, kurš palicis 
bez vecāku gādības, dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

44.1. iesniegumu;
44.2. īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā 

pabalsta pieprasītājs iesniedz grozījumus vai jaunu īres līgumu.
45. Dzīvokļa pabalsta apmērs mēnesī ir 70 eiro (īre/apsaimniekošana, apkure, elektroenerģija, 

gāze, ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumi). 
46. Saņemot dzīvokļa pabalstu bārenim, pilngadību sasniegušais bērns saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem zaudē tiesības pretendēt uz pašvaldībai piederošu vai tās nomātu 
dzīvojamo telpu un tiesības saņemt citu  pašvaldības noteikto dzīvokļa pabalstu.

47 Dzīvokļa pabalstu bārenim pārskaita pilngadību sasniegušā bērna iesniegumā norādītajā 
bankas kontā.

            
X. Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē

48. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir  apstiprinātā 
ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes skolēnam.

49. Pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts  trūcīgās ģimenes bērniem.
50.  Pabalstu piešķir uz kārtējo mācību gadu.
51. Pabalsta pieprasītājs vēršas  dienestā ar iesniegumu par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu. 
52. Dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Lēmums tiek nosūtīts izglītības 

iestādei. Izglītības iestādē bērnam, kuram piešķirts pabalsts ēdināšanai, izsniedz talonu. 
Dienests katru mēnesi apmaksā ēdināšanas iestādes piestādīto rēķinu par atprečotajiem  
taloniem. 

       XI. Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas 
pakalpojuma apmaksai

53. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai par faktiski 
saņemto ēdināšanas pakalpojumu  piešķir izglītojamajam:

53.1. trūcīgās ģimenes bērniem.
54. Lai saņemtu pabalstu, klients  dienestā iesniedz iesniegumu.
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55. Izglītojamajam  pabalstu piešķir uz kārtējo mācību gadu.
56. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pārskaita 

pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.
        

XII. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei
57. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir 

pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, piešķir:
57.1. 20,00 eiro apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam no trūcīgas 

ģimenes.
58.  Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā 

norādītajā bankas kontā.
             

XIII. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
59. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai piešķir pensionāram vai personai ar invaliditāti, 

kura ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā  nepārsniedz 240,.00 eiro mēnesī.
60. Pabalsts ārstēšanās izdevumu apmaksai ir 30% no izdevumiem par saņemto  ārstēšanās 

pakalpojumu. 
61. Ģimenē dzīvojošiem pensionāriem gada limits ārstēšanās izdevumu segšanai ir 145 eiro, 

atsevišķi dzīvojošam pensionāram - 75 eiro.
62. Lai saņemtu pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai,  dienestā iesniegumam jāpievieno 

izdevumu apmaksu apliecinošs dokuments (kvīts vai čeks), kas noformēts uz pabalsta 
pieprasītāja vārda.

63. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā 
norādītajā bankas  kontā.

XIV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
64. Dienesta lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada  pašvaldības domē.
65. Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā  rajona tiesā 

likumā noteiktajā kārtībā. 
                  

XV. Noslēguma jautājums
66. Atzīt par spēku zaudējušiem Ērgļu novada  pašvaldības domes 2008.  gada 17.  decembra 

saistošos noteikumus  Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērglu novadā”.
                                   

Guntars Velcis, domes priekšsēdētājs               

Paskaidrojuma raksts

Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5  „Sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6

PIEŅEMTI: Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015. sēdē,  protokols Nr.3, 4.§
PRECIZĒTI: Ērgļu novada pašvaldības domes 28.05.2015. sēdē,  protokols Nr.5, 3.§

Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu veidus Ērgļu 

novada  pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, pabalsta piešķiršanas kritērijus, 
piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos 
pabalstus.

2. Noteikumos  minētos pašvaldības pabalstus piešķir ģimenei  (personai), kura savu pamata 
dzīvesvietu deklarējusi Ērgļu novada  administratīvajā teritorijā. 

3. Lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem ar 
Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta ( turpmāk - dienesta)  lēmumu.

4. Piešķirtos pabalstus izmaksā vienu reizi mēnesī pēc  dienesta lēmuma pieņemšanas līdz 
kārtējā mēneša 10. datumam.

              
II. Noteikumos lietotie termini

5. Pabalsta pieprasītājs - atsevišķi dzīvojoša persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošas 
ģimenes pilnvarota persona, kura vēršas  dienestā un pieprasa pašvaldības pabalstu.

6. Ģimene - šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez 
radnieciskām saitēm, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.

7. Daudzbērnu ģimene - šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošie vecāki, 
viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ar 3 (trim) un vairāk nepilngadīgiem bērniem, vai 
ar pilngadību sasniegušiem bērniem līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuri iegūst 
izglītību klātienē un kuriem dzīvesvieta deklarēta vienā mājoklī, un kuriem ir kopēji izdevumi 
par uzturu un mājokli.

8. Darbspējīga persona - šo noteikumu izpratnē persona no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma 
līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, izņemot personas, kurām 
noteikta invaliditāte, un personas līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuras iegūst izglītību 
klātienē. 

9. Apliecinošie dokumenti un izziņas - rakstiska informācija, kas apliecina personas 
ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim 
(kvīts, čeks, bankas konta izdruka un citi).

        
III. Pašvaldības pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi
10. Pašvaldības pabalstu veidi:
10.1. pabalsts daudzbērnu ģimeņu un aizbildņu ģimeņu bērniem ēdināšanai vispārējās 

izglītības iestādē;
10.2. pabalsts  daudzbērnu ģimeņu un aizbildņu ģimeņu bērniem pirmsskolas izglītības 

iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai;
10.3. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
10.4. vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes;
10.5 apbedīšanas pabalsts;
10.6. vienreizējs pabalsts pensionāriem nozīmīgās dzīves jubilejās; 
10.7. pašvaldības pabalsts  aizbildnībā esošam bērnam  (skat. 26.02.2015.g. saistošos 

noteikumus Nr. 4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam”) 
.11. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pašvaldības pabalstus, pabalsta pieprasītājs  vēršas 
dienestā ar iesniegumu un citiem dokumentiem, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai 
atbilstoši attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam.

12. Lai saņemtu  minētos pašvaldības pabalstus,  pabalsta pieprasītājs iesniedz:
12.1. iesniegumu, kurā pamatota attiecīgā pabalsta  nepieciešamība;
12.2. lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dienesta pieprasītos apliecinošos dokumentus un 

izziņas. 
13. Pabalsta pieprasītājs  ar savu parakstu apliecina, ka:
13.1. ir sniegusi patiesas un pilnīgas ziņas;
13.2. dod atļauju apsekot dzīvesvietu un lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo 

informāciju pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros;
13.3. apņemas saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim.
14. Dienesta  sociālā darba speciālisti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:
14.1. pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskata  iesniegtos dokumentus, kā arī 

izmanto pieejamos valsts un pašvaldības datu reģistrus;
14.2. nepieciešamības gadījumā novērtē pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļus un sagatavo 

dzīvesvietas apsekošanas aktu.
15.  Dienests sēdē  lēmumu par pašvaldības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt  

pieņem ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, kad saņemti visi saistošajos noteikumos minētie 
un  pieprasītie dokumenti.

16.  Dienests informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu par pašvaldības pabalsta 
piešķiršanu. Atteikuma gadījumā par pieņemto lēmumu informē rakstiski Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Pašvaldības pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs:
17.1. sniedzis nepatiesas ziņas;
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rg u novada pašvald bas domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem 
Nr.5  „Soci l s pal dz bas pabalstu pieš iršanas noteikumi rg u
novad ”

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 35. panta ceturto un piekto daļu, 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25. pantu un 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 
550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 15. punktu. Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimeņu
noteikumi” 43.. Punktu Saistošie noteikumi izstrādāti, 
izdalot atsevišķi sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību, 
pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtību un trūcīgās
ģimenes īpašuma izvērtēšanas kritērijus.  Tas 
nepieciešams, lai saistošie noteikumi kļūtu
pārskatāmāki un izprotamāki klientiem un atvieglotu 
darbu sociālā dienesta darbiniekiem.  
Saistošie noteikumi atceļ Ērgļu novada  pašvaldības
2008. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 11 
„Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu
novadā” un 20.01.2010., 29.03.2012., 31.10.2013., 
23.01.2014. pieņemtos saistošos noteikumus par 
grozījumiem tajos. 

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos noteikti sociālo pabalstu veidi, 
kā to nosaka „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums”, ka cilvēka pamatvajadzību
nodrošināšanai izmaksājami - garantētā minimālā
iztikas līmeņa pabalsts, mājokļa pabalsts un pabalsts 
ārkārtas situācijā. Saistošie noteikumi nosaka kārtību
lēmumu pieņemšanā par sociālās palīdzības pabalstu 
piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, kā arī  sociālo
pabalstu apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

3. Normatīvā  akta 
būtība 

Saistošie noteikumi precizē sociālās palīdzības 
pabalstu saņemšanas un izmaksas kārtību, kā arī
minēto pabalstu apmēru.
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4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
budžetu 

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

5. Normatīvā akta 
ietekme uz sabiedrību

Tiks uzlabota izpratne par sociālās palīdzības pabalstu 
saņemšanas un izmaksas kārtību iedzīvotāju vidū.

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,
pašvaldības administrācijā, novada pagastu pārvaldēs. 

Saistošie noteikumi Nr.6 

PIEŅEMTI: Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015. sēdē,  protokols 
Nr.3, 4.§ 
PRECIZĒTI: Ērgļu novada pašvaldības domes 28.05.2015. sēdē,  protokols 
Nr.5, 3.§ 

K rt ba, k d  pieš irami un izmaks jami rg u novada pašvald bas 
pabalsti

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
43. panta trešo daļu

I. Visp r gie jaut jumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu 
veidus Ērgļu novada  pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru,
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Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. jūnijs�

17.2. atteicies vai izvairās risināt problēmas, kuru dēļ pašvaldības pabalsts pieprasīts;
17.3. neļauj apsekot dzīvesvietu.

IV. Pabalsts daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem ēdināšanai 
vispārējās izglītības iestādē

18. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir  apstiprinātā 
ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes skolēnam.

19. Pabalsts  tiek piešķirts  daudzbērnu ģimenes bērniem un aizbildņa ģimenē esošiem 
bērniem.

20. Pabalstu piešķir uz kārtējo mācību gadu.
21. Pabalsta pieprasītājs vēršas  dienestā ar iesniegumu par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu. 
22. Dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Lēmums tiek nosūtīts izglītības 

iestādei. Izglītības iestādē bērnam, kuram piešķirts pabalsts ēdināšanai, izsniedz talonu. 
Dienests katru mēnesi apmaksā ēdināšanas iestādes piestādīto rēķinu par atprečotajiem 
taloniem. 

       
V. Pabalsts daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem  pirmsskolas 

izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai
23. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai par faktiski 

saņemto ēdināšanas pakalpojumu  piešķir izglītojamajam:
23.1. pabalsts tiek piešķirts daudzbērnu ģimenes bērniem un aizbildnībā esošiem bērniem. 
24. Lai saņemtu pabalstu, klients  dienestā iesniedz iesniegumu.
25. Izglītojamajam  pabalstu piešķir uz kārtējo mācību gadu.
26. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pārskaita 

pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā. 
                

VI. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
27. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (turpmāk - piedzimšanas pabalsts) 100,00 eiro 

apmērā par katru bērnu piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu  
deklarējis Ērgļu novada administratīvajā teritorijā, un bērns ir deklarēts Ērgļu novada 
administratīvajā teritorijā.

28. Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
29. Piedzimšanas pabalstu nepiešķir:
29.1. ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā;
29.2. ja vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības.
30. Piedzimšanas pabalsta saņemšanai viens no vecākiem (aizbildņiem), uzrādot personu 

apliecinošu dokumentu, vēršas  dienestā ar iesniegumu, kam pievienota bērna dzimšanas 
apliecības kopija. 

31. Ja pastāv ievērojams risks, ka pabalsta pieprasītājs var konkrēto pabalstu izlietot tam 
neparedzētam mērķim, pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam konkrētā mērķa 
realizēšanai.

32. Piedzimšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas 
kontā. 

VII. Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības 
atņemšanas iestādes

33. Pabalstu 50,00 eiro apmērā piešķir personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas 
iestādes un kuras pamata dzīvesvieta  pirms apcietināšanas bija deklarēta Ērgļu novada  
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

34. Pabalstu piešķir, ja iesniegums  saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas 
no brīvības atņemšanas iestādes.

35. Pabalsta pieprasītājs dienestā uzrāda ieslodzījuma vietu pārvaldes izziņu par atbrīvošanu 
no brīvības atņemšanas iestādes.

36. Lēmumu par vienreizēja pabalsta personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, 
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem dienesta  vadītājs.

37. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā 
kasē.

              VIII. Apbedīšanas pabalsts
38. Apbedīšanas pabalstu 215,00 eiro apmērā piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai.
39. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja:                     
39.1. mirušais nav atpazīts;
39.2. mirušais bijis deklarēts Ērgļu novada  administratīvajā teritorijā, un Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - VSAA):
39.2.1. nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;
39.2.2. piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par pašvaldībā noteikto pabalsta apmēru.
40. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas 

pabalstu, tad tiek izmaksāts pabalsts, lai segtu starpību starp pašvaldības un VSAA noteikto 
pabalstu, bet ne mazāks  kā 7,00 eiro.

41. Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu. 
42. Ja pastāv ievērojams risks, ka pabalsta pieprasītājs var konkrēto pabalstu izlietot tam 

neparedzētam mērķim, pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam konkrētā mērķa 
realizēšanai.

43. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem dienesta 
vadītājs.

44  Apbedīšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma 
sniedzēja bankas kontā vai izmaksā domes kasē. 

IX. Vienreizējs pabalsts pensionāriem nozīmīgās dzīves jubilejās
45. Pensionāriem, kas savu dzīvesvietu deklarējuši Ērgļu novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, piešķir vienreizēju pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās.
46. Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt materiāla rakstura palīdzību personām, kuras 

sasniegušas 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 un 100 gadu vecumu. 
47. Pabalsta apmērs ir: 
47.1. personai sasniedzot 80 gadu vecumu - 30 eiro;
47.2. personai sasniedzot 85 gadu vecumu - 40 eiro;
47.3. personai sasniedzot 90 gadu vecumu - 50 eiro;
47.4. personai sasniedzot 91 gada vecumu - 55 eiro;
47.5. personai sasniedzot 92 gadu vecumu - 60 eiro;
47.6. personai sasniedzot 93 gadu vecumu  - 65 eiro;
47.7. personai sasniedzot 94 gadu vecumu - 70 eiro;
47.8. personai sasniedzot 95 gadu vecumu - 75 eiro;
47. 9. personai sasniedzot 96 gadu vecumu - 80 eiro;
47.10. personai sasniedzot 97 gadu vecumu - 85 eiro;
47.11. personai sasniedzot 98 gadu vecumu  - 90 eiro;
47.12. personai sasniedzot 99 gadu vecumu - 95 eiro;
47.13. personai sasniedzot 100 gadu vecumu - 100 eiro.  

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
48. Dienesta lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada   pašvaldības domē.
49. Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

likumā noteiktajā kārtībā.
                                    Guntars Velcis, domes priekšsēdētājs               

Paskaidrojuma raksts

Ērgļu novada pašvaldības domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6  „Kārtība, 
kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti”
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47.13. personai sasniedzot 100 gadu vecumu - 100 eiro.   

X. L mumu apstr d šanas un p rs dz šanas k rt ba

48. Dienesta lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada   pašvaldības domē.

49. Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Guntars Velcis, domes priekšsēdētājs               

Paskaidrojuma raksts 

rg u novada pašvald bas domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem 
Nr.6  „K rt ba, k d  pieš irami un izmaks jami rg u novada 
pašvald bas pabalsti” 

Paskaidrojuma raksta 
sada as 

Nor d m  inform cija

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

Ērgļu novada pašvaldības  saistošie noteikumi 
izstrādāti  saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 43. 
panta trešo daļu, Saistošie noteikumi izstrādāti, izdalot 
atsevišķi pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtību un 
trūcīgās ģimenes īpašuma izvērtēšanas kritērijus.  Tas 
nepieciešams, lai saistošie noteikumi kļūtu
pārskatāmāki un izprotamāki klientiem un atvieglotu 
darbu dienesta darbiniekiem.  
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētu 
lēmumu pieņemšanas kārtību par Ērgļu novada 
pašvaldības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu tos 
piešķirt.  

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos noteikti Ērgļu novada 
pašvaldības sociālo pabalstu veidi: pabalsts bērnu
ēdināšanai, pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā,
vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības
atņemšanas iestādes,  apbedīšanas  pabalsts,
vienreizējs pabalsts pensionāriem nozīmīgās dzīves 
jubilejās. 

3. Normatīvā akta 
būtība 

Saistošie noteikumi precizē Ērgļu novada pašvaldības 
palīdzības pabalstu saņemšanas un izmaksas kārtību, 
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kā arī minēto pabalstu apmēru.

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. Normatīvā akta 
ietekme uz sabiedrību

Tiks uzlabota izpratne par Ērgļu novada pašvaldības
palīdzības pabalstu saņemšanas un izmaksas kārtību
iedzīvotāju vidū.

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.

lai izdevusies vasara visiem!
Skolēniem ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks 

jau labu laiku kā ir sācies.
Lai vasara visiem būtu izdevusies, aicinu 

vecākus padomāt par savu bērnu drošību un 
mazliet atgādināšu, kam vajadzētu pievērst 
uzmanību.

Vasarā mūsu bērni lielāko dienas daļu 
pavada brīvā dabā - pagalmos, rotaļu 
laukumos, pie ūdeņiem. Vecākiem vai 
personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir 
pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu  gadu  
vecumam bez pieaugušo vai personu, ne 
jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes. Vecākiem 
jāzina, kur atrodas viņa bērns, ko viņš dara, ar 
kādiem draugiem satiekas, jāprot izvērtēt 
bērna drošība.

Iesaku vecākiem pārrunāt ar bērniem arī par 
to, ka nevajag    uzticēties  svešiem cilvēkiem, 
stāstīt par sevi un savu ģimeni, aizrauties ar 
saraksti interneta portālos.

Lai bērnu prieks braukt ar velosipēdu, 
skrituļdēli, skrituļslidām nepārvērstos sāpīgās 
traumās, nodrošiniet savus bērnus ar ķiveri, 
ceļu/elkoņu aizsargiem un raugieties, lai viņi 
tos arī lieto! Ķiverei ir labi jāpieguļ galvai un 
jābūt cieši aizsprādzētai. Velosipēdista 
apliecību var iegūt no 10 gadu vecuma, 
nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu  un 
satiksmes drošības eksāmenu (testu).

Esiet kopā ar bērniem, kad viņi dodas 
peldēties! 

Bērniem tik ļoti patīk lēkāt pa batutu. 
Pārliecinieties, vai batutam ir aizsargtīkls!

Lai arī pašreiz  jūnijs  vēl ir vēss, ceram, ka 
būs arī saulainas  un karstas dienas. Lai 
izvairītos no saules apdegumiem, svarīgi 
izvēlēties piemērotu  apģērbu  un galvas segu. 
Karstajā laikā jālieto daudz šķidruma. 
Pastāstiet saviem bērniem, kā pareizi rīkoties 
negaisa laikā - nedrīkst slēpties zem augstiem, 
atsevišķi  augošiem kokiem, negaisa laikā 
nedrīkst peldēties, makšķerēt, nav droši 
negaisa laikā atrasties laivā.

Ir ļoti labi, ka bērni piedalās un palīdz 
dažādos darbos. Taču varbūt lieku reizi 
pārrunājiet ar viņiem  visus iespējamos riskus, 
kas saistīti ar lauku un dārza darbiem - pļaujot 
zāli, palīdzot sagatavot malku u.tml.

Lai Jāņu svinēšana un pārgājieni vai 
izbraukumi zaļumos, kas saistīti ar ugunskuru 
kurināšanu, grilēšanu būti izdevušies, svarīgi 
ar bērniem  pārrunāt visus jautājumus, kas 
saistīti ar ugunsdrošību. 

Atgādiniet bērniem satiksmes drošības 
jautājumus! Vecākiem atgādinu, ka bērni, kuri 
nav sasnieguši 16 gadu vecumu, nedrīkst 
atrasties sabiedriskās vietās bez vecāku, 
aizbildņu vai viņu pilnvarotas personas 
uzraudzības nakts laikā no plkst. 22.00 līdz 
plkst. 6.00.

Rūpējieties par savu bērnu drošību un visi 
kopā izbaudiet  jauku piedzīvojumu un prieka 
pilnu vasaru!

V. Bagatska, 
Ērgļu  novada  bāriņtiesas  priekšsēdētāja
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 Šī gada 29. maijā plkst. 9.00 Ērgļu jaunsargu 
vienības jaunsargu kandidāti, kuri izturējuši trīs 
mēnešu pārbaudes laiku, deva svinīgo solījumu un 
kļuva par pilntiesīgiem jaunsargiem. Pirms 
pasākuma visi bija satraukušies, jo tik daudz bijām 
trenējušies, lai viss izdotos. Taču, kad tika sperti 
pirmie soļi, visi jaunsargi parādīja savu patriotismu, 
stāju, to, ka viņi ir ļoti spējīgi jaunieši, kuri 
atbildīgos brīžos spēj savākties un parādīt, ko ir 
apguvuši. Svinīgo solījumu deva 31 jaunsargu 
kandidāts, bet tie, kuri vēl nepaspēja sakārtot 
dokumentāciju, svinīgo solījumu nodos Novembra  
svētkos. Pasākums  notika pie Ērgļu vidusskolas, 
jaunsargi demonstrēja apgūtās pamatiemaņas 
soļošanā, braši tika dziedāta valsts himna. 
Jaunsargi saņēma apliecības, kuras izsniedza 
Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra 
augstākā amatpersona - Jaunsardzes centra 2. 
nodaļas vadītājs Juris Lelis, domes priekšsēdētājs 
un skolas direktore. Jaunsargi demonstrēja savas 
prasmes iziet no ierindas pēc komandas un pieiet pie komandiera, pasakot 
ziņojumu - beigās pagriežoties pret visiem un pasakot  jaunsargu devīzi 
„Augsim Latvijai!”. Šeit Aizsardzības ministrijas  JC augstākā amatpersona 
uzteica Elīzu Hermani un Kristeru Kalniņu par to, ka bija pārliecinoši 
izpildītas komandas un norunāts solījums un devīze. Nobeigumā - AM JC 
augstākās amatpersonas apsveikuma runa, apsveikumi no domes 
priekšsēdētāja un skolas direktores, kā arī no vienaudžiem. 

Saku paldies visiem, kuri ieradās, skolas direktorei par sadarbību, domes 
priekšsēdētājam par atbalstu un AM JC amatpersonai par laipno pieņemšanu. 
Jaunsargi, paldies jums, jo jūs esat tie, kuri balsta un pārstāv mūsu Ērgļu 
vienības vārdu. Uz sadarbību!

Vasara nupat sākusies. Klāt brīvdienas, tikai ne jaunsargiem, jo viņi labprāt 
nāk uz nodarbībām arī vasarā. Ar jaunsargiem joprojām tiekamies gandrīz 
katru vakaru vai pēcpusdienu. Vasara ir arī pasākumu laiks, ar 5. un 6. klasi 
dosimies pirmajā pārgājienā (13. jūnijs). Dosimies uz jaunsarga Oltes lauku 
mājām caur mežiem un visu dienu pavadīsim, apgūstot dažādas tūrisma 
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Ērgļu novada skolu izdevums  2015. gada jūnijs

redakcijas sleja
BEIDZOT, BEIDZOT, BEIDZOT!!! Ir 

sācies vasaras brīvlaiks! Urā! Varētu likties, 
ka viss ir beidzies, bet tā nemaz nav. 
Patiesībā viss ir tikai sācies.

Skola nav beigusies, lai kā mums 
negribētos, tā ir tikai pārtraukta. Skola 
nekad nebeidzas, pat 12tajiem tā nebeidzas, 
viņi turpinās mācības kaut kur citur, bet 
mēs, pārējie, septembrī salidosim skolā kā 
cāļi zem vistas. Tomēr  nedomāsim par to, 
mums vēl ir 3 mēneši laika, lai atpūstos, 
atgūtu spēkus, priecātos, baudītu vasaru, 
varbūt pastrādātu, lai dzīvotu! To nu gan 
katrs izvēlas pats, bet šogad lielākajai daļai 
jauniešu ir ieplānots viens kopīgs 
piedzīvojums - Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki. Visiem vēl priekšā 
nopietna un atbildīga gatavošanās.

Vasara nesākas un nebeidzas ar svētkiem, 
bet jūnija sākums nozīmīgs ir 9tajiem un 
12tajiem, jo eksāmeni ir nolikti un pienācis 
izlaidums. Pienācis laiks izlemt, ko iesākt 
nākotnē - doties citur vai palikt. Vienalga, 
kāda ir jūsu izvēle, Ērgļos vienmēr paliksiet 
savējie. Mēs priecāsimies par jums, lai arī 
kur jūs būsiet un ko darīsiet! Līksmosim, 
kad atbrauksiet ciemos, jo esam taču kā 
viena liela ģimene!

Novēlu visiem saulainu, jautru, 
piedzīvojumiem bagātu vasaru. Galvenais 
ir baudīt to brīdi, kurš ir tieši pašlaik, jo 
tas, kas jau bija, nekad vairs neatgriezīsies, 
un tas, kas būs, vēl tikai pienāks. 

Rūta

Apsveikums
....un zeltains taurenis no tavas plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,
būs rasa vizoša, būs varavīksne koša,
un taurenis uz tavas plaukstas -
drošs.

                           /M. Laukmane/
Vissirsnīgākie  sveicieni  skolotājai  

Sandrai Stankevičai dzīves jubilejā!

Jaunsargu svinīgais solījums

Ērgļu vidusskolas spēles „Izkrāso IKdienu!”  2014./2015. mācību gada kopsavilkums
 Šajā mācību gadā saskaņā ar Ērgļu vidusskolas vīziju - ikkatram ir iespējas un katrs gūst panākumus 

- un vērtībām - cieņa, mērķtiecība, sadarbība - skolēni pelnīja punktus jeb krāsainas zīles spēlē „Izkrāso 
IKdienu!”. Spēles mērķis - pamanīt un novērtēt katru skolēna individuālo sasniegumu, kas ir ieguldījums 
kopējā klases izaugsmes kontā. Audzēkņi pelnīja zīles par sasniegumiem mācībās un sportā, par 
sabiedrisko aktivitāti, par palīdzību skolas saimniecisko jautājumu risināšanā, par iniciatīvas projektu 
izstrādi.

Tā kā spēle „Izkrāso IKdienu!” savu darbību sāka tikai šogad, tad I semestrī skolēni zīles pelnīja, 
vienlaicīgi iepazīstoties ar tās noteikumiem. Taču II semestrī klases jau apzinājās savas stiprās puses un 
izveidoja katra savu stratēģiju, lai nopelnītu galveno balvu - 100 EUR dāvanu karti kopīgam klases 
pasākumam. 

Klašu grupu cīņā 100 EUR dāvanu kartes ieguva 5. klase, 9. klase un 11. klase, kas darbojās ļoti 
aktīvi un mērķtiecīgi.

ĪszIņas
16 - 19. jūnijs -  Ērgļu 

vidusskolas deju kolektīvu un 
kora mēģinājumi.

3. jūlijs - Ērgļu vidusskolas 
deju kolektīvu mēģinājumi.

Ērgļu vidusskolas saime

lietas: pārvietošanos, maskēšanos, higiēnu meža apvidū, LKI, kā arī paši 
gatavosim vakariņas lielajā zupas katlā. Tikai vakarā iznāksim no meža un 
veidosim telšu pilsētiņu, kur pārlaidīsim nakti. Gan diena, gan nakts ir 
saplānota pēc grafika, arī naktī notiks dežūras pie ugunskura u.c. 

No 16. līdz 19. jūnijam ar desmit  jaunsargiem dosimies uz pirmo nometni 
Madonas novada „Liepsalās”, O. Kalpaka memoriālajā muzejā. Nometnē 
būs sacensības un sporta spēles gan komandām, gan individuāli, būs arī 
atpūta - vakara diskotēkas, kur viens no dīdžejiem būs Kristers Kalniņš. 
Nometni un pārgājienus finansē Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs. 

Jūnija beigās dosimies pārgājienā ar vecākajiem jaunsargiem. Arī viņiem 
būs dažādi pārbaudījumu, kā arī apgūsim dažādas pamatlietas izdzīvošanas 
mākslā, maskēšanos, individuālos vai pāra slēpņus, LKI, savstarpējo 
komunikāciju, pilnveidosim sadarbības prasmes, kā arī attīstīsim fizisko 
izturību.

Kristīne Puziņa, jaunsargu instruktore
Marutas Bitītes foto

 Šīs spēles būtiskākie ieguvumi ir:
• veselīga un jēgpilna skolēnu un klašu sacensība, kas liek padomāt, būt radošiem un mērķtiecīgiem, 

lai iegūtu kāroto;
• skolotāju un skolēnu sadarbības un savstarpējās sapratnes paaugstināšanās, jo skolotājiem šī spēle 

liek ne tikai pievērst vairāk uzmanības audzēkņu mācību darbam un attieksmei, bet arī iesaistīties kādas 
bērnu ieceres realizācijā;

• skolēnu ierosinātie un īstenotie iniciatīvas projekti rosināja veidot patīkamu, drošu un krāsainu 
skolas vidi.

Arī nākamajā mācību gadā spēle „Izkrāso IKdienu!” turpināsies un rosinās skolēnus mērķtiecīgi 
darboties, lai viņi mācītos: 

• būt gan labi līderi, gan komandas biedri;
• sadarboties, lai gūtu maksimālus panākumus.
Tāpat kā Ērgļu vidusskolas spēle „Izkrāso Ikdienu!”, arī skolēna plānotājs bija šī mācību gada 

jaunums un palīgs skolēna personības izaugsmes veidošanā. Tajā skolēns var ne tikai regulāri atzīmēt 
ikdienā veicamo iknedēļas atvērumā, bet arī veidot savu vizītkarti, ik mēnesi izvirzīt kādu mērķi, kas 
palīdzētu pilnveidot skolēna īpašās spējas vai novērst kādu traucēkli attīstībai. Plānotājā skolēni 
aizpilda skolas vērtību - cieņas, mērķtiecības un sadarbības - lappuses. Uzdevumi palīdz saskatīt 
izaugsmi ilgtermiņā, atklāj, cik daudz ik mirkli ir jādomā, lai veidotu cieņpilnas attiecības ikdienā, 
rosina darīt labus darbus un novērtēt komandas lomu.

 Arī nākamajā mācību gadā Ērgļu vidusskolā katram skolēnam būs plānotājs, kas palīdzēs augt un 
veidoties par personību, kura prot:

• saskatīt savas iespējas, izvirzīt un sasniegt mērķus;
• sadarboties ar saviem vienaudžiem un  skolotājiem, darot labus darbus;
• novērtēt savus sasniegumus un priecāties par kopīgiem panākumiem.
 

Sintija Māliņa,
 Ērgļu vidusskolas direktores vietniece  audzināšanas darbā

rg u vidusskolas sp les „Izkr so IKdienu!”
2014./2015. m c bu gada kopsavilkums 

Šajā mācību gadā saskaņā ar Ērgļu vidusskolas vīziju - ikkatram ir 
iespējas un katrs gūst panākumus - un vērtībām - cieņa, mērķtiecība,
sadarbība - skolēni pelnīja punktus jeb krāsainas zīles spēlē „Izkrāso
IKdienu!”. Spēles mērķis - pamanīt un novērtēt katru skolēna individuālo 
sasniegumu, kas ir ieguldījums kopējā klases izaugsmes kontā. Audzēkņi
pelnīja zīles par sasniegumiem mācībās un sportā, par sabiedrisko 
aktivitāti, par palīdzību skolas saimniecisko jautājumu risināšanā, par 
iniciatīvas projektu izstrādi.

Tā kā spēle „Izkrāso IKdienu!” savu darbību sāka tikai šogad, tad I 
semestrī skolēni zīles pelnīja, vienlaicīgi iepazīstoties ar tās noteikumiem. 
Taču II semestrī klases jau apzinājās savas stiprās puses un izveidoja 
katra savu stratēģiju, lai nopelnītu galveno balvu - 100 EUR dāvanu karti 
kopīgam klases pasākumam.  

Klašu grupu cīņā 100 EUR dāvanu kartes ieguva 5. klase, 9. klase 
un 11. klase, kas darbojās ļoti aktīvi un mērķtiecīgi.

Klase Punkti I 
semestr

Punkti II semestr  Punkti KOP

5. klase 34 109 143
6. klase 39 46 85 
7. klase 36 86 122 
8. klase 30 77 107 
9. klase 57 111 168

10. klase 26 30 56 
11. klase 35 80 115
12. klase 35 64 99 

Šīs spēles būtiskākie ieguvumi ir: 
veselīga un jēgpilna skolēnu un klašu sacensība, kas liek 
padomāt, būt radošiem un mērķtiecīgiem, lai iegūtu kāroto;
skolotāju un skolēnu sadarbības un savstarpējās sapratnes 
paaugstināšanās, jo skolotājiem šī spēle liek ne tikai pievērst
vairāk uzmanības audzēkņu mācību darbam un attieksmei, 
bet arī iesaistīties kādas bērnu ieceres realizācijā;
skolēnu ierosinātie un īstenotie iniciatīvas projekti rosināja
veidot patīkamu, drošu un krāsainu skolas vidi. 

Arī nākamajā mācību gadā spēle „Izkrāso IKdienu!” turpināsies un 
rosinās skolēnus mērķtiecīgi darboties, lai viņi mācītos:  

6. - 12. jūlijs 
- Latvijas Skolu 
jaunatnes 
dziesmu un 
deju svētki.



� Ērgļu novada skolu izdevums  2015. gada jūnijs

Mācību gada noslēguma 
pasākums Ērgļu vidusskolā

Uzvara starpnovadu olimpiādē

Visā  Latvijā 8. maijā notika Eiropas 
eksāmens, arī mūsu skolā. Manuprāt, šajā 
konkursā piedalījās lielākā daļa Ērgļu 
vidusskolas 5. - 12. klases  skolēnu. Varbūt 
rodas jautājums, kāpēc mēs, tajā skaitā arī es, 
piedalījāmies? Atbilde ir pavisam vienkārša - 
skolēni, kuriem eksāmenā veicās vislabāk, 
nokļuva izlozē, kurā 5 dalībniekus no katras 
klašu grupas izvirzīja finālam (tas notika 15. 
maijā Rīgā) un viņiem bija iespēja cīnīties par 
lieliskām balvām: 3. vietai par planšetdatoru, 
2. vietai - klēpjdatoru, toties 1. vietai - ceļojums 
uz Briseli, lai labāk iepazītu Eiropas Savienību. 
Piedalīšanās konkursā bija arī lieliska iespēja 
atsvaidzināt savas zināšanas par ES vai arī 
tieši otrādi - iemācīties kaut ko jaunu. 

Eksāmenā piedalījās vairāk nekā 5000 
dalībnieku, un tikai 15 skolēni iekļuva finālā. 
Man par lielu pārsteigumu, viena no viņiem 
biju arī es. Finālā vajadzēja izpildīt tikai divus uzdevumus - 
atbildēt uz viktorīnas 10 jautājumiem un zināt kartes. Nevaru 
teikt, ka uzdevumi bija sarežģīti, jo par visu iepriekš bija 
izlasāms mājas lapas papildmateriālos. Gadījās tieši tādi 
jautājumi, par kuriem man likās, ka to taču nejautās. Man 
neizdevās  iegūt  nevienu no pirmajām 3 vietām, bet kā 
mierinājuma balvu saņēmu 2 biļetes uz kino. 

Šis konkurss Latvijā noris otro gadu, un tā būs jauna Eiropas 

Eiropas eksāmens
Mācoties, piedaloties konkursos un olimpiādēs, spēlējot spēli 

„Izkrāso IKdienu!”, apgūstot e-klases lietošanas gudrības, pagājis 
kārtējais - 2014./2015. -  mācību gads. Gada beigās, 22. maijā, 
atskatījāmies uz visu labo, ko esam paveikuši dažādās jomās.

Skolas galvenais darbs - mācības, tāpēc pirmie aplausi skanēja 14 
starpnovadu olimpiāžu laureātiem un 3 valsts olimpiāžu 
dalībniekiem  (par viņu sasniegumiem lasāms maija „Skolu 
Ziņās”).

Šogad ar īpašu azartu skolēni iesaistījās spēlē „Izkrāso Ikdienu!”, 
lai gan katrā klašu grupā bija tikai viens uzvarētājs, bet ar kaut ko 
īpašu izcēlās katra klase, saņemot īpašu nomināciju un domes balvu 
- ķirbja stādu. Tas nu jālolo līdz nākamajam gadam, jo jaunā spēle 
sāksies ar ķirbju svēršanu - kura klase būs izaudzējusi lielāku. (Par 
uzvarētājiem lasiet Sintijas rakstā.)

Bet apbalvošanas noslēgumā - ļoti garšīgā tradicionālā vairākstāvu 
Gandarījuma torte skolēniem un skolotājiem.

Šogad pēc svinīgās ceremonijas klases devās piedzīvojumu 
pārgājienā „ES Ērgļos!”, kura maršruts bija iezīmēts orientēšanās 
kartē. Katrai komandai bija jāatrod 11 kontrolpunkti, kuros domnieki 
bija sagatavojuši jautrus uzdevumus - apavu mešana basketbola 
grozā, klases selfijs pie Lauksaimniecības ielas plāksnītes, zināšanu 
pārbaude par skolu un pagastu pie Burtnieku skolas piemiņas 
akmens, ūdens pārliešana no vienas bļodas otrā estrādē, izmantojot 
kreklus vai džemperus, vārdu veidošana no saviem augumiem 
Šūpoļu kalnā, paraksts stadionā no smiltīm, dziedāšana un dejošana 
pie Saieta nama un mazās skolas. Kā jums šķiet, kurai klasei līdzi 
devās pat jaunākie brāļi un māsas ratiņos?

Protams, ka pēc tāda darba sekoja kopīga zupa pie skolas 
ugunskura un jestra diskotēka.

Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Marutas  Bitītes foto

2015. gada 14. aprīlī Madonas pilsētas 1. vidusskolā pulcējās 
Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novada skolu 8. 
klašu skolēni - krievu valodas olimpiādes dalībnieki. Jāņa Zālīša 
Sausnējas pamatskolu pārstāvēja Olga Naberežniha. Olga startēja 
B grupā, tās dalībniekiem krievu valoda ir dzimtā valoda. Pirms 
olimpiādes bija manāms neliels uztraukums, vēl jāatkārto pašas 
izvēlētais sešu pantiņu dzejolis „Душа” („Dvēsele”). Olga šo 
dzejoli ļoti izjusti, emocionāli skaitīja, un žūrija piešķīra maksimālo 
punktu skaitu. Olimpiādes dalībniekiem tika piedāvāti valodas 
lietojuma uzdevumi, pārbaudītas un novērtētas lasīšanas un runas 
prasmes. Kopvērtējuma rezultāti liecina, ka Olga ieguvusi 91 
punktu no 92 maksimāli iespējamiem. Izcils rezultāts un pirmā 
vieta starpnovadu olimpiādē! Liels prieks un lepnums par Olgas 
lielisko sasniegumu.

 Pēc olimpiādes Olga pastāstīja par sevi:
 „Man ir 16 gadu, mācos Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 8. 

klasē. Krievu valoda ir mana dzimtā valoda. Līdz 7. klasei es 
mācījos skolā ar krievu mācību valodu. Dažādu apstākļu dēļ man ir 
nācies mainīt skolas. Pašreiz uzturos Ģimenes atbalsta centrā 
„Zīļuks”, taču drīzumā atkal gaidāma skolas maiņa. Laikā, kamēr 
atrodos šeit un mācos latviešu skolā, esmu ievērojami uzlabojusi 

skolas vecāku padome strādā!
Ilgi gaidītā vasara ir klāt! Kāds sparīgi aizver skolas 

durvis, lai turpmākos trīs mēnešus par to vairs nedomātu, 
bet kādu pārņem savādas emocijas. 12 gadu garumā 
skola ir bijusi tik ierasta vieta, kurp katru dienu doties, 
kaut ko jaunu uzzināt, satikt draugus, skolotājus... Mīļš 
sveiciens izlaiduma klasei! 

Šķiet, ka kārtējais mācību gads atkal paskrējis vēja 
spārniem, atstājot vien dažādu notikumu atmiņu pēdas.  
Paldies Santai Ludboržai, kura visus skolas notikumus 
pamanās iemūžināt skaistās bildēs, un Antrai Dičai-
Milnei par iespēju notikumu lenti tīt nedaudz atpakaļ 
un skatīties filmā vēlreiz.  „Drošība ir pirmā vietā,” 
saka Aivis Masaļskis un mūsu bērniem organizē gan 1. 
palīdzības sniegšanas nodarbības, gan mudina iegūt 
pirmo nopietno dokumentu - velosipēda vadītāja 
apliecību, lai  bērni varētu droši piedalīties ceļu satiksmē. Par to viņam paldies.  Neviens vairs nevar iedomāties sporta un 
orientēšanās pasākumus bez Dzintara Svilpja dotajām komandām, un paldies, ka Lāčplēša dienas nakts orientēšanās  ir 
kļuvusu par Ērgļu vidusskolas nemainīgu tradīciju. Paldies Ritai Dudko par vienmēr jaunām idejām un radošumu, gatavojoties 
dažādiem skolas pasākumiem, un par to, ka viņas māja ir kā vecāku padomes neoficiālā pulcēšanās vieta.

Dārzā ir dažādas puķes, ar lielākiem un mazākiem ziediem, agrāk un vēlāk ziedošas...  Labs dārznieks ir tas, kurš pamana 
katru puķi un palīdz viņai uzziedēt visā krāšņumā.  Paldies Inesei Šaudiņai, Ērgļu vidusskolas direktorei, par pūlēm, radošumu, 
iedrošinājumiem, arī par stingrību. Skolas „dārzs” zied! 

Santa Lasmane-Radzvilaviča,  vecāku domes pārstāve
Foto no Santas Ludboržas personīgā arhīva

1. palīdzības sniegšanas kursi skolā
       Bērnu drošība mājās, skolā un uz ielas ir vecāku un skolotāju prioritāte. Tādēļ jau trešo gadu tradicionāli, sadarbojoties 

vecāku padomei un skolotājiem, 27. aprīlī tika aicināts ciemos 1. palīdzības speciālists Jānis Lapsa no Gulbenes. Jānis ir 
viens no vadošajiem speciālistiem Latvijā, kā arī Latvijas izlases pārstāvis šīs jomas sacensībās Eiropā. Pateicoties Jāņa 
Lapsas zināšanām, spējai vieglā tekstā izstāstīt sarežģītas lietas, kā arī labajai humora izjūtai, skolēni no 4. līdz 12. klasei 
ar interesi klausījās un aktīvi piedalījās diskusijās. 1. palīdzības sniegšanas kursos arī skolas darbiniekiem tika veikta 
instruktāža un doti padomi, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās. Viņi parakstījās par šo kursu noklausīšanos. Tika 
panākta arī vienošanās ar Jāni Lapsu par turpmāku sadarbību, vēl padziļinot un regulāri atkārtojot šīs zināšanas. Paldies 
Jānim Lapsam par interesantajām lekcijām un Ērgļu novada pašvaldībai par autotransportu un palīdzību šo pasākumu 
realizēšanā!

  Velosipēdistu apliecību iegūšana
     Vecāku padome turpināja Initas Lapsas aizsākto labo tradīciju - organizēt velosipēdistu vadītāju apliecību iegūšanu. 

Arī šogad pieteicās 23 bērni, kuri ir vecāki par 10 gadiem. Viņiem tika organizēta teorētiskā apmācība, ko tradicionāli 
vadīja Edgars Jaundalderis. Kad vadītāji jutās gatavi likt eksāmenu, tad Aivis Masaļskis pieteica šos bērnus CSDD mājas 
lapā un aicināja CSDD Jēkabpils nodaļas vadītāju, kurš novadīja eksāmenu. Pateicoties skolas labajai datorklasei un 
interneta pieslēgumam, eksāmens varēja noritēt tepat Ērgļos. Diemžēl ne visi ar pirmo reizi nolika eksāmenu, tādēļ pēc 
divām nedēļām viņiem tika dota iespēja to kārtot vēlreiz. Šoreiz Aivis  Masaļskis  aizvizināja 8 bērnus uz Jēkabpili, kur 
vēl 5 bērni ieguva velo vadītāja apliecību. Tādējādi jau vairāku gadu garumā vismaz pusei Ērgļu vidusskolas skolēnu ir 
velo vadītāju apliecības. Pateicamies CSDD Jēkabpils nodaļai par jauko pretimnākšanu. Nākotnē vēlam arī pārējiem 
bērniem iegūt velo vadītāja apliecību, tādējādi papildinot savas zināšanas par satiksmes drošību, kā arī palielinot savu un 
citu drošību uz ielas. Skolas padome arī turpmāk organizēs šo iespēju, kā arī varbūt pat rīkos sacensības satiksmes 
teorētisko zināšanu un praktiskās braukšanas pārbaudē.

Aivis Masaļskis, vecāku domes prezidents

latviešu valodas zināšanas, kontaktējoties ar skolas biedriem un 
skolotājiem. Esmu iepazinusi skolas tradīcijas, piedalījusies 
pasākumos. Mans sasniegums ir 1. vieta krievu valodas olimpiādē 
Madonā. Esmu priecīga un lepojos ar šo sasniegumu. Olimpiādes 
uzdevumi bija interesanti, un es ļoti labi tiku galā ar tiem. 

 Mana vismīļākā nodarbošanās brīvajā laikā ir zīmēšana. Es 
daudz lasu, patīk sacerēt stāstus un dzejoļus un skatīties animācijas 
filmas. Diezgan daudz laika pavadu internetā. Mani varat atrast pēc 
nika „Фантазейка”. Japāna ir tā valsts, kura man patīk un sajūsmina 
ar savu neparasto kultūru un mākslu. Es daudz klausos mūziku, 
vislabāk patīk roks un folkmūzika. Interesējos par neticamām, 
neizskaidrojamām lietām un notikumiem, un nākotnē noteikti 
gribētu ceļot, lai apskatītu mūsu planētas paranormālas vietas. 

Esmu domājusi arī par savu nākotnes profesiju. Gribētu strādāt 
par žurnālisti vai par programmētāju. Šīs profesijas man liekas 
interesantas, radošas.” 

Novēlu Olgai iegūt pilnvērtīgu izglītību un stabilitāti dzīvē. Lai 
veicas!

Elita Leiboma, 
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 

krievu valodas skolotāja

dienas tradīcija. Arī nākamgad notiks, tāpēc iesaku arī 
pārējiem, kuri vēl nav mēģinājuši piedalīties vai kuri jau ir 
izmēģinājuši savu veiksmi, neatmest ar roku, darīt un mēģināt, 
ticēt veiksmei un galvenais - neizmest no galvas svarīgākos 
faktus par Eiropas Savienību.

Sintija Fišmeistere, 11. klases skolniece
Publicitātes foto no esmaja.lv

3. klases ceļojums

Katra mācību gada nobeigumā 3. klases skolēni dodas prom no skolas, lai 
jauki pavadītu dienu. Šogad, izlasot rakstu laikrakstā „Stars” par Arnoldam  
Burovam veltīto pasākumu, radās doma tur nokļūt. Šoreiz izvēlējāmies ceļot ar 
satiksmes autobusu, kas bērniem arī bija interesants piedzīvojums. Vispirms no 
autobusa pieturas „Dadzīši”  devāmies uz Leļļu māju. Jau pusceļā mūs sagaidīja 
gide Agnese, kura daudz pastāstīja par leļļu filmu režisora dzīves ceļu, vasarām 
Vestienas pusē. Simtgadīgajā mājā valda ideāla kārtība - katrai lietai ir sava 
vieta, jo, izrādās, A. Burovs  ir bijis ļoti  pedantisks un prasīgs cilvēks ar 
daudziem talantiem. Mums parādīja burtnīcu, kurā sīki aprakstīts katras dienas 
makšķernieka loms - noķerto zivju uzskaitījums, laika apstākļi. Istabās joprojām 
ir ikdienā lietojamās sadzīves lietas, kuras bija ikvienā mājā pirms 30 - 40 
gadiem. Turpat varējām redzēt lelles un citas lietas, kuras var ieraudzīt viņa 
veidotajās filmiņās. Vienu no tām mēs varējām arī noskatīties. Mājas pagalmā 
mācījāmies pagatavot lellīti no dzijas. Un tad sākās jauks rotaļu laiks, jo līdzi 
bija paņemtas gan lecamauklas, gan lidojošie šķīvīši. 

Pēc krietna brīža devāmies tālāk, jo bijām ieplānojuši apmeklēt zemnieku 
saimniecību „Jāņkalni”. Arī šeit mēs bijām gaidīti. Saimniecības menedžere 
Ilze ceļotājus vispirms iepazīstināja  ar produktiem. Bērniem bija jānogaršo 
vairāki ievārījumi un jānovērtē 10 ballu sistēmā dažādas sulas un sukādes. Pēc 
tam bija jāatbild  uz dažādiem jautājumiem. Bija arī garšīgas balvas. Iepazīstot 
ražošanu, varējām redzēt, kā saldēšanai tiek sagatavoti rabarberi, bet jautrākais  
piedzīvojums bija iespēja pabūt saldētavā un atgriezties ziemā. Pēc tam varējām 
iegādāties to, kas vislabāk garšoja, jo arī mājiniekiem tas ir jānobauda! Jauki, 
ka varējām apskatīt  20 ha lielos laukus, kur aug krūmmellenes un rabarberi. 
Lielu prieku sagādāja slēpšanās rabarberu  laukā. Izskatījās, ka ceļotāji nebija 
pārāk noguruši un varēja atgriezties mājās ar jauniem iespaidiem.

Paldies vecākiem par šo iespēju! Izrādās, ka nevajag nemaz tālu braukt, lai 
redzētu kaut ko interesantu.

Sandras Stankevičas, 3. klases audzinātājas, teksts un foto



Ērgļu vidusskolas skolotāji un darbinieki 
priecājas par atbildīgiem un darbīgiem 
skolēniem - klašu saimniekiem, kuri organizē 
klašu ikmēneša ģenerāltīrīšanu, palīdz 
sakārtot ugunskura vietu, rūpējas par 
skolasbiedru paēdināšanu un atspirdzinošu 
dzērienu izsniegšanu lielajos pasākumos.

Šā gada 24. maijā aktīvākajiem klašu 
saimniekiem tika piedāvāts brauciens uz 
Siguldu. Tur risinājās Zaļās jostas festivāls 
„Tīrai Latvijai.” Turp un atpakaļ mūs 
izvizināja brīnišķīgais šoferītis Aivis 
Masaļskis. 

Zaļās jostas festivālā no 10.00 līdz 16.00 
norisinājās gada vērienīgākais vides un 
veselīgas atpūtas pasākums visai ģimenei. 
Bija iespēja piedalīties radošās darbnīcās,  
sacensībās, konkursos un citās aktivitātēs. 
Apmeklētājus priecēja Ralfs  Eilands, grupa 
„Musiqq”, Jānis Lūsēns un bērnu un jauniešu 
vokālais ansamblis „Kolibri”. Ieeja bija bez 
maksas. Pasākuma laikā tika īpaši sumināti 
„Zaļās jostas” ikgadējo izlietoto bateriju, 
makulatūras un nolietotās elektrotehnikas vākšanas konkursu uzvarētāji.

Mūsu saimnieku grupiņa piedalījās dažādajās darbnīcu aktivitātēs. Priecājāmies par skaisto dabu, sakopto apkārtni, kā arī par 
pretim nākošajiem cilvēkiem, kuri arī bija jaukā pasākuma dalībnieki. Laika apstākļi mūs ļoti lutināja, sajutāmies kā īstā 
vasarā.

    Lai visiem izdevusies vasara!

Elīza Hermane, 8. klases skolniece
Ligitas Jaunozoliņas foto

Pavasarī skolas gaiteņus un pagalmu pieskandina nevis 
ierastais spalgais elektroniskais zvans, bet mazo pirmklasnieku 
rokām grūti novaldāmais vecais zvans. Kāpēc? Dažiem šī 
piektdiena - 15. maijs - bija īpaša diena, jo skanēja pēdējais 
skolas zvans. 9tie un 12tie skolas zvana skaņās klausījās pēdējo 
reizi, jo viņu mācību gads teorētiski beidzies. Priekšā - lielākie 
pārbaudījumi - eksāmeni. Lai palīdzētu topošajiem absolventiem 
noskaņoties nopietnam darbam, 11., 8. un 1. klase bija 
sagatavojušas apsveikumu un atjautības uzdevumus. Bet nākamā 
gada bosi - tagadējie 11tie - ar „grūtiem pārbaudījumiem” 
saņēma savu statusa zīmi - BOSU ķēdi, kur bija noslēpta netālu 
no 12. klases dāvanas skolai - ābelītes.  Lai mūsu vēlējums 
palīdz atrast līdzsvaru mācībās un atpūtā - „Dzīve nav domāta 
tikai nepārtrauktam smagam darbam. Ja tas būtu svarīgākais, tad 
Dievs nebūtu radījis cilvēkus, bet darba galdus.”

Rūtas scenārijā ieskatījās Indra Rone, 
11. klases audzinātāja 
Marutas Bitītes foto

�

Uz Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!
Ir pagājušas satraucošās deju 

kolektīvu un koru skates, garām arī 
nervozais rezultātu gaidīšanas laiks. Nu 
redzami kolektīvu vadītāju, dejotāju un 
dziedātāju lielā darba augļi - uz Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem tiek 5 deju kolektīvi un 5. - 
12. klašu koris. No 238 Ērgļu 
vidusskolas skolēniem - 138 dalībnieki 
kopā ar atbildīgajiem skolotājiem.

Bet, lai deju zīmējumi būtu skaisti, dziedātāju balsis saskanīgas, 
vēl nepieciešami mēģinājumi.

Mēģinājumu  grafiki  1.-2. klasei:
trešdien, 17. jūnijā, plkst. 12.00
piektdien, 19. jūnijā, plkst. 12.00
piektdien, 3. jūlijā, plkst.13.00 
Atbildīgie skolotāji: Sandra Konovalova, Daiga Zača
Mēģinājumu  grafiki  4. klasei:
trešdien, 17. jūnijā, plkst. 14.00
piektdien, 19. jūnijā, plkst. 13.00
piektdien, 3. jūlijā, plkst.14.00 
Atbildīgie skolotāji: Mārīte Avotiņa, Mudīte  Kļaviņa

Ērgļu novada skolu izdevums  2015. gada jūnijs

Projektu darbs sausnējas 
pamatskolā

2014./15. mācību gads ir noslēdzies, un mēs varam atskatīties uz 
paveiktajiem darbiem, atcerēties interesantākos, vērtīgākos 
pasākumus un pastāstīt par tiem sava novada avīzes lasītājiem.  

2015. gada februārī Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēni 
iesaistījās projektu nedēļas darbā un strādāja pie projekta „Sausnējas 
pagasts šodien”. 

Sākumskolas bērni, 1. - 4. klašu  skolēni, nolēma izpētīt tuvāko 
apkārtni - savu pagastu un kopā ar klašu audzinātājām Daci 
Dombrovsku un Elitu Leibomu devās uz tikšanos ar Sausnējas 
pagasta iestāžu vadītājiem un darbiniekiem. 

Projekta gaitā skolēni apmeklēja ģimenes atbalsta centru „Zīļuks”, 
administratīvo ēku „Ozoli”, Liepkalnes  bibliotēku, Sausnējas pasta 
nodaļu, Jāņa Jansona zemnieku saimniecības „Ūdņēni”, veikalus 
„Saimnieks” un „Vārpas”, Sausnējas pagasta novadpētniecības 
muzeju „Līdumi”, Sausnējas bibliotēku, Sausnējas ambulanci. 
Viesošanās reizē tika noskaidrota uzņēmumu vai iestādes vēsture, 
darbinieki, darba specifika.   

Paldies mūsu sadarbības partneriem - iestāžu vadītājiem un 
darbiniekiem - par jauko uzņemšanu un vērtīgo informāciju par savu 
darba ikdienu!

     Materiālus par 1. - 4. klašu skolēnu veikumu apkopoja un foto 
uzņēma, skolotāja Elita Leiboma

* * *
Projektu nedēļas ietvaros 5. - 9. klašu skolēni nolēma izpētīt dažus 

Ērgļu novada uzņēmumus. 16. februārī skolēni un klašu audzinātāji  
Sarme  Kantāne, Andris Dombrovskis un Ivars Teteris  devās uz 
Ērgļiem, lai apskatītu Ērgļu HES, galdniecības SIA „Eden Interior”, 
apdrukas „Polyprint” darbību, kā arī viesojās pie  ugunsdzēsējiem. 
Iespējams, viesošanās kādā no šiem uzņēmumiem lika skolēniem 
aizdomāties par savu nākotnes profesiju un nonākt pie vērtīgas 
atziņas: lai darītu kādu darbu, ir jāmācās. 

Pēc uzņēmumu darbības apskates skolēni gatavoja prezentācijas. 
Apvienojoties grupās dažādu klašu skolēniem, viss redzētais tika 
likts kopā, un 27. februārī skolā notika šo veidoto prezentāciju 
rādīšana plašākai publikai, kur ikviens interesents tika aicināts nākt 
un klausīties. Kā skolēniem veicās un ko viņi redzēja, lai stāsta paši 
projekta dalībnieki:

 7. klases skolēni. Niks: „Man patika doties pie ugunsdzēsējiem. 
Sevišķi aizrāva tehnika, ar kādu strādā ugunsdzēsēji.” Rihards: „Man 
ne visai patika apdruka, liekas, tas darbs ir vairāk domāts meitenēm. 
Bet man patika, kādas lentītes tur taisīja.” Alens: „Es pat nezināju, ka 
Ērgļos ir tāda apdruka. Biju patīkami pārsteigts. Man patika speciālā 
lentīšu apdrukas mašīna.” Līga: „Ugunsdzēsēju depo es nekad nebiju 
bijusi. Man patika ugunsdzēsēju mašīnas. Mums rādīja, kas atrodas 
vienā mašīnā, kādi darbarīki ir, kas jāzina un jāievēro, lai kļūtu par 
ugunsdzēsēju.” 

 6. klases skolēni. Anastasija: „Mēs braucām un daudz ko 
skatījāmies. Man patika Ērgļos, jo tur bija skaisti.” Ieviņa: „Man 
visvairāk patika apdruka. Uzzināju daudz ko jaunu.” Toms: „Man 
patika pie ugunsdzēsējiem, jo tur varēja daudz ko interesantu uzzināt”. 
Kristers: „Vislabāk no visām vietām man patika ugunsdzēsēju depo, 
jo tur bija interesanti. Es nākotnē arī gribētu būt par ugunsdzēsēju.” 
Didzis: „Pie ugunsdzēsējiem varējām uzzināt par mašīnām, ar kurām 
viņi dodas glābt.”

 5. klases skolēni. Ilona: „No projektu nedēļas man visvairāk 
patika apskatīt HES no iekšpuses un redzēt, kā top elektrība, ko katrs 
Ērgļu novada iedzīvotājs lieto. Arī redzēt, kā apdrukā apģērbu un 
lentītes, bija interesanti.” Arnis: „Man patika galdniecībā. Tur varējām 
redzēt, kā tiek izgatavots  skapis, laiva un citas lietas.” Ivo: „Man 
patika, ka atļāva palūkot dēli, kad tas tika apstrādāts. Lai strādātu ar 
koku, ir jābūt vēlmei strādāt, jāprot rasēt. Es arī gribētu mācīties par 
galdnieku.” Dāvis: „Es izdomāju, kad izaugšu liels, iešu mācīties par 
galdnieku, jo tā profesija ir dzīvē ļoti noderīga.”

 8. klases skolēni. Ruslans: „Es ieguvu par ugunsdzēsējiem daudz 
informācijas: kādas mašīnas viņu rīcībā, kādi darba pienākumi.” 
Aleksandrs: „Man patika braukt uz dažādām vietām un daudz ko 
jaunu uzzināt.” Ausma: „Brauciens uz Ērgļiem bija iedvesmojošs. 
Uzzinājām par uzņēmumu darbību. Ļoti interesanta bija viesošanās 
„Polyprint”.” Andris: „Es domāju, ka mums vajadzētu katru gadu 
rīkot šādu projektu nedēļu un apskatīt uzņēmumus.”

 9. klases skolēni: Edijs „Es uzzināju, cik daudz koku aug pie 
mums apkārt, un arī to, ka no vismazākā koka klucīša var izgatavot 
kaut ko skaistu un noderīgu.” Lauris: „Man projektu nedēļā patika 
tas, ka mēs braucām uz Ērgļu uzņēmumiem. Ērgļos mani ieinteresēja 
galdniecība, jo tur izgatavoja pasūtījumus.” Signija: „Prieks, ka mūsu 
skolā bērni var sadarboties kopā. Šādus projektus vajadzētu biežāk, 
jo ir patīkami strādāt grupās.”            

Sausnējas skolas skolēni un skolotāji saka paldies cilvēkiem, kuri 
labprāt piekrita izrādīt savā pārziņā esošos uzņēmumus un dalīties 
zināšanās un pieredzē.

  
Materiālu par 5. - 9. klašu skolēnu darbu projektu nedēļā 

apkopoja  skolotāja Sarme Kantāne

„Vecais zvans atkal skan mūsu skolā...”

1./2. klases skolēni prezentē projekta darbu 
“Sausnējas pagasts šodien”.

Mēģinājumu  grafiki  6.-7. klasei:
trešdien, 17. jūnijā, plkst. 15.00
piektdien, 19. jūnijā, plkst. 15.00
piektdien, 3. jūlijā, plkst.15.00 
Atbildīgie skolotāji: Aldis Olte, Maiga Picka
Mēģinājumu grafiki  9. klasei:
trešdien, 17. jūnijā, plkst. 17.00
piektdien, 19. jūnijā, plkst. 17.00
piektdien, 3. jūlijā, plkst.16.00 
Atbildīgie skolotāji: Olga Elksne, Ivo Solovjevs
Mēģinājumu  grafiki  vidusskolai:
trešdien, 17. jūnijā, plkst. 18.00
piektdien, 19. jūnijā, plkst. 18.00
piektdien, 3. jūlijā, plkst.18.00 
Atbildīgie skolotāji: Indra Rone, Antra Grinberga
Mēģinājumu grafiki  korim:
Otrdien, 16. jūnijā, plkst. 10.00
Ceturtdien, 18. jūnijā, plkst. 10.00
Trešdien, 17. jūnijā, plkst. 18.00 skolā kora dalībnieku vecāku   

sanāksme.
Ierašanās obligāta, jo jāparaksta Dziesmu un deju svētku 

dokumenti.

zaļās jostas festivāls „Tīrai Latvijai”
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2. klases pašportrets

Mūsu klasē ir 25 skolēni. Mēs lepojamies ar to, ka esam ļoti aktīvi - daudzi dejo 
tautiskās dejas, kā arī sporta dejas. Vēl mūsu klasē ir basketbolisti un pulciņš 
mākslas un mūzikas skolas audzēkņu. No sākuma pirmajā klasē bija ļoti grūti 
iejusties. Visi bija ļoti, ļoti izklaidīgi. Tagad jau esam palikuši nedaudz nopietnāki. 
Mūsu skolotāja Ieva Rota mums ļoti palīdz ar savu labsirdību, stingrību un humoru. 
Nupat bijām ekskursijā  Cēsīs. Atceros, kad mēs braucām, es ar draudzenēm skaitīju, 
cik ilgi vēl jāgaida pie luksofora. Ekskursijā mēs arī barojām pīles. Visai klasei 
patika Z(in)oo centrs. Tur varēja izmēģināt dažādus eksperimentus.

Domāju, ka mūsu klasē neviens nav atstumts. Cits citam palīdz. Mēs taisām arī 
konkursus, un daudzi arī piedalās. Esam organizējuši šādus konkursus: „ Klavieru 
koncerts”, ,,Just dance”.

Ir sācies vasaras brīvlaiks, kurā mūsu klases tautisko deju dejotāji tiksies Dziesmu 
un deju svētkos Rīgā. Bet ar pārējiem atkal tiksimies rudenī.

Saulainu vasaru!

Skolēnu domas apkopoja Ieva Rota, 2. klases audzinātāja
Ievas Rotas foto

3. klases pašportrets

Mēs esam daudz - 6 zēni un 20 meitenes. Pirmos divus gadus mēs bijām skolas 
vislielākā klase. Esam draudzīgi, saticīgi, izpalīdzīgi, zinoši, talantīgi: mēs varam 
visi kopā dejot (atcerieties mūsu Sniegavīru deju Ziemassvētkos vai jautro „Letkisu” 
Māmiņdienā). Mums ir skanīgas balsis. Daudzi bērni prot spēlēt mūzikas 
instrumentus: Daniēla, Madara, Elza, Elizabete Annamarija apgūst klavierspēli, 
Marta, Beatrise ir flautistes, bet Lūcijai ir vislielākais instruments - čells. Daudziem 
bērniem patīk zīmēt, bet mākslas skolā mācās Elizabete, Patrīcija, Ričards, Samanta, 
Elizabete Annamarija, Elza, Megija, Sanija, Madara, Edvards, Anete un Santa. 
Rihards, Patrīcija, Jurģis un Elizabete Annamarija mācās sporta dejas. Andrejs un 
Ralfs divreiz nedēļā  dodas uz karatē nodarbībām. Daudzi bērni - Ieva, Jurģis, 
Andrejs, Aleksandra, Rihards, Madara, Sanija, Marta, Guna, Elza, Ričards, Patrīcija 
- dejo tautisko deju kolektīvā. Mums ir arī labas orientieristes - Anete, Aleksandra 
un Elza. Gan meitenēm, gan zēniem patīk nodarboties kokapstrādes un rokdarbu 
pulciņos. Mums ļoti patīk arī sportot, tādēļ labprāt dodamies uz sporta spēļu 
nodarbībām. 

Šogad ir bijuši gan priecīgi, gan ne tik priecīgi notikumi. Ja kāds ir saslimis, tad 
mēs viņam sūtām apsveikumus un palīdzam. Mēs lepojamies, ja kāds uzvar 
konkursos vai olimpiādēs.

Mēs labprāt klasē pieņemam „jauniņos”. Stundās ļoti bieži strādājam dažāda 
lieluma grupās.

Mums patīk braukt ekskursijās un doties pārgājienos. Šogad bijām Rīgā uz 
nodarbību „Zilajos brīnumos”. 

Ja uzrakstām interesantus stāstus vai dzejoļus, tad tos var arī izlasīt avīzē.
Klases telpa nav pārāk liela - tā ir apmēram 8 metrus gara un 4 metrus plata. Mūsu 

klasē ir 3 logi, pa kuriem saulīte iespīd tikai no rīta. Uz palodzēm ir dažādas istabas 
puķes - paparde, līdakaste,  sansevjēra, maranta, dīfenbahija, tradeskancija. Ziemā 
mēs audzējām arī pupiņas.

Mums klasē ir arī savi noteikumi un noslēpumi.
Mums patīk mūsu klase.
Visskaistākais mūsu klasē ir uz sienas uzgleznotais ozols - tas ir neparasts, jo 

vienlaicīgi redzams visos gadalaikos. Tas palicis no iepriekšējiem saimniekiem. 
Mums ir arī sava saule - to taisīja Lūcijas tētis. Vienu no klases sienām rotā mūsu 
apzīmētie šķīvīši. Arī tie ir īpaši. Šo darbiņu mēs darījām, kad vēl bijām 
bērnudārznieki.

Trešklasnieku domas apkopoja skolotāja Sandra Stankeviča
Sandras Stankevičas foto

Pavisam 22 skolēni,14 žiperīgi 
zēni un 8 skaistas meitenes. Vēl 
esam tikai pašā ceļa sākumā, bet 
daudz ko jau esam uzzinājuši un 
iemācījušies, un kopā piedzīvojuši.

 Mana klase ir pati gudrākā un 
skaistākā. Es vēlētos, lai mani 
klasesbiedri būtu vēl stiprāki. 
Visvairāk man patika, ka uz mūsu 
klasi atnāca jauni klasesbiedri no 
citām pilsētām. Cerams, ka nākamais 
gads būs superīgs! (Eduards 
Bukovskis)

Mana klase ir forša, draudzīga, jo 
ir daudz draudzīgu bērnu. Mana 
skolotāja ir mīļa un laba. (Sindija Kalniņa) Pirmajā klasē 
man patika viss. Mīļākās stundas matemātika un sports. 
Starpbrīži ar draugiem bija jautri! Patika pirmā ekskursija 
ar klasi! (Dāvis Ludboržs) 

 Mūsu klase ir jauka un jautra. Vēl mūsu klase ir 
draudzīga un izpalīdzīga. (Linards Leimanis)

 Man ļoti patika 1. klasē iemācīties jaunas lietas, ko es 
vēl nekad nebiju zinājis. Piemēram, saistīto pierakstu un 
divu veidu rēķināšanu. Ļoti jauka bija visa mazā skoliņa. 
Tur varēja starpbrīžos iet, kur grib. Es ceru, ka mums visās 
klasēs būs skolotāja Liena, viņa ir ļoti gudra, forša un 
smaidīga. Patīk sporta skolotājs. (Gustavs Dūdums) 

 Mana klase ir blēņdarīga, mums kopā patīk spēlēt 
sasalenes. (Evelīna Šmite)

 Man patika strādāt savā klasē, un vēl mūsu klase ir forša. 
(Markuss O.)

 Mūsu klase ir blēņdarīga un smieklīga, arī paklausīga, 
bet tā īpašā lieta ir, ka mēs esam forši. (Liene Feldberga)

 Mīļa un draudzīga klase, un mums patīk mācīties.
 (Arvis Milnis)
 Mūsu klase ir laba un cienīga. (Raivo Milnis)
 Mana klase ir laba un prot izmācīties. Man patīk mācīties 

matemātiku. (Rūdolfs Venškevics)
 Klase ir laba, dažreiz dusmīga, kauslīga, bet beigās atkal 

mīļa. Mēs sportojam, mācāmies, spēlējam spēles, ejam ārā, 

Mēs esam pirmā klase skolā!

braucam ekskursijā. (Kaspars Bebris)
 Mūsu klase ir vistrakulīgākā. Mums visiem kopā patīk 

plānot lietas un trakot. (Megija Elisa Jeršova)
 Mēs ļoti labi strādājam, man patika zīmēšanas. (Tīna 

Tirzmale)
 Mūsu klase ir vislabākā pasaulē. Interesanti bija viss. 

Man patika noslēguma pasākumā meklēt punktus pa 
Ērgļiem. (Markuss P.)

 Man patika visvairāk draugi, un iemācījos, ko vajag 
iemācīties. (Valters Rešņa)

 Mana klase ir forša. Šogad es iemācījos kārtīgi lasīt. 
(Viesturs Baužis)

 Skolā man visvairāk patika mācīties un patika visas 
mācību stundas. Ļoti interesantas bija sporta stundas, kad 
mēs skrējām un slēpojām. Klasē vislabāk patīk, kad visi 
klausīgi sēž savās vietās. Skolotāja Liena bija mīļa. (Ketija 
Tipaine) 

 Visvairāk man patika starpbrīžos rotaļāties ar maniem 
klasesbiedriem. Biju priecīga sākt iet skolā un uzzināt daudz 
ko jaunu. Man ir visforšākie klasesbiedri, pēc kuriem ilgošos 
vasaras brīvdienās, visiem novēlu saulainas brīvdienas. 
(Brenda Briņķe- Balode)

Skolēnu atziņās ieskatījās un klasi fotografēja 
audzinātāja Liena Bukovska

2015. gada  Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēnu projektu nedēļas 
projekta  „Sausnējas pagasts šodien” radošie darbiņi:  

Burtu mīkla Sausnēja. Sastādīja 4. klases skolēni: Sabīne Cielava, Samanta 
Ērgle, Deivids Valainis

2015. gada  Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēnu projektu 
nedēļas projekta „Sausn jas pagasts šodien” radošie darbi i:

Burtu mīkla Sausn ja. Sastādīja 4. klases skolēni: Sab ne Cielava,
Samanta rgle, Deivids Valainis

1.      S
2. A       

3.    U
4.      S

5.   N
6.    

7. J
8.     A     

1. Sausnējas veikala nosaukums. 
2. Sociālās aprūpes centra nosaukums. 
3. Ģimenes atbalsta centra nosaukums. 
4. Rakstnieks, kurš dzimis Sausnējā 1865. gadā.
5. Sausnējas pamatskolas varoņa Zālīša vārds.
6. Upe Sausnējas pagastā.
7. Novada pētniecības iestāde Sausnējā.
8. Sausnējas bibliotēkas un ambulances mājas nosaukums. 

                     Dzejo i par Sausn ju

Skaista mūsu Sausnēja!
Arī zaļa un tīra ir tā.
Un mēs kopjam savas sētas, 
Sausnējai skaistai ir jābūt!
Nesam sava pagasta godu 

rgļu novadā mēs, 
Jo dabai esam draudzīgi,
Ar mīlestību pilni! 

       Autore - 3. klases skolniece Aivija Putni a

Sausnējas rīti tik skaisti! 
Ar katru dienu skaistāki tie. 
Un Sausnēja kā zvaigzne 
Skaista un spoža mirdz.  
Nē, pat mēness nav tik spožs! 

rgļi - mūsu skaistais novads, 

1. Sausnējas veikala nosaukums.
2. Sociālās aprūpes centra nosaukums.
3. Ģimenes atbalsta centra
nosaukums.
4. Rakstnieks, kurš dzimis Sausnējā 
1865. gadā.
5. Sausnējas pamatskolas varoņa 
Zālīša vārds.
6. Upe Sausnējas pagastā.
7. Novada pētniecības iestāde
Sausnējā.
8. Sausnējas bibliotēkas un 
ambulances mājas nosaukums.

Dzejoļi par Sausnēju

3.klases skolniece Vendija Kažemaka

3.klases skolnieks Valentīns Kozlovskis
Redaktore: Lāsma Hermane 10. kl. 
Skolu literārā avīze 2015. gada junijs

Skaista mūsu Sausnēja!
Arī zaļa un tīra ir tā.
Un mēs kopjam savas sētas,
Sausnējai skaistai ir jābūt!
Nesam sava pagasta godu
Ērgļu novadā mēs,
Jo dabai esam draudzīgi,
Ar mīlestību pilni!

       Autore - 3. klases skolniece 
Aivija Putniņa

Sausnējas rīti tik skaisti!
Ar katru dienu skaistāki tie.
Un Sausnēja kā zvaigzne
Skaista un spoža mirdz. 
Nē, pat mēness nav tik spožs!
Ērgļi - mūsu skaistais novads,
Jo mēs esam novadnieki,
Arī draugi un kaimiņi labi. 

Autors - 3. klases skolnieks 
Markuss Keisis
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Pensionāru biedrības ziņas

„18. maijā LU Lielajā aulā pulcējās vairāki simti pārstāvju no Latvijas 
pensionāru organizācijam uz Latvijas Pensionāru federācijas 10. kongresu, 
lai vērtētu paveikto un pieņemtu programmu turpmākai darbībai, ievēlētu 
jauno LPF  vadību. Kongresā no biedrības  „Ērgļu pensionāri” piedalījās 
Līvija Groza un Lilita Knēziņa.

Kongresā tika atzīmēts, ka mūsu pensiju sistēma ir starptautiski augstu 
novērtēta, bet tomēr tai daudzi  strādājošie neuzticas. Aktualitātes šim gadam 
- pensiju indeksācijas sistēmas uzlabošana, nepilnību un kļūdu labošana 
krīzes gados aprēķinātajām pensijām. Neatrisinātie jautājumi - neapliekamais 
minimums, piemaksas pie pensijām par darba stāžu līdz 1996. gadam 
paaugstināšana, darba stāža īpatsvara palielināšana pensiju indeksācijā. LPF 
Domes rezolūcijā tika pieņemts, ka ir nepieciešams vairāk uzmanības veltīt 
pensionāru veselības uzlabošanai un valsts simtgadi sagaidīt ar dāvanu 
vecākajai paaudzei - senioru veselības apdrošināšanu.

Tā kā valdība pensionāru jautājumu izskatīšanu ir atlikusi uz augustu, LPF 
Dome aicina vākt parakstus Labklājības ministrijas atbalstam. LM ir 
izstrādājusi pensiju indeksācijas modeli, kura ieviešana no 2015. gada 
oktobra mazinātu nevienlīdzību starp algu un pensiju saņēmējiem, novērstu 
kļūdas, kas pieļautas, krīzes gados piemērojot koeficientus, kas ir zemāki par 
1,0, un veiktu attiecīgo pensiju pārrēķinus.

Līvija Groza, Ērgļu pensionāru  biedrības  priekšsēdētāja

latvijas Pensionāru federācijas
 10. kongresā

Jubilāru pēcpusdiena

27. maijā Ērgļu pensionāru biedrība kopā ar novada pašvaldību aicināja šī 
gada pirmā pusgada jubilārus uz 70 un 75 gadu atzīmēšanas pēcpusdienu 
Ērgļu saieta namā.  Sapulcējušos uzrunāja novada domes priekšsēdētājs 
Guntars Velcis, novada sociālā darba vadītāja Māra Briede un Ērgļu 
pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Līvija Groza. Pēcpusdienu vadīja 
novada kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa. Katram no atnākušajiem  
tika  veltīta neliela uzruna un atmiņai no šīs dienas - Andas Līces „Lielais 
lakats” un ziedi. Šorez atnāca tikai 7 no aicinātajiem (to bija pāri 20). Nu žēl. 
Cerēsim, ka otrajā pusgadā zvaigžņu stāvoklis būs savādāks un atsaucība 
labāka. Pēcpusdienas pasākumu kuplināja muzikas skolas audzēkņu un 
sporta deju pāru priekšnesumi. Brīnišķīgs bija „Kores” ceptais kliņģeris un 
pīrādziņi. 

           Lilita Knēziņa, Ērgļu  pensionāru  biedrības  valdes  locekle
Ilzes Daugiallo foto

Mazāk sēdēt, vairāk kustēt
21. maijā Ērgļu novada 

jaundibinātās pensionāru 
biedrības pārstāvji, 
priekšsēdētājas Līvijas 
Grozas aicināti, 
apmeklēja Lubānas 
pensionāru biedrību 
„Cerība”, kas dibināta 
1996. gadā. Biedrības 
mājīgajā mītnē, kuras 
telpas apmaksā pilsētas 
dome, ik ceturtdienu 
tiekas Lubānas 
pensionāri, lai piedalītos 
dažādās aktivitātēs un 
spriestu par sev 
interesējošiem jautā-
jumiem. Arī mums bija 
iespēja ieklausīties 
lubāniešu ilgus gadus 
krātajā pieredzē. Vai cilvēks pats var ietekmēt dzīvi pensijas gados? Cik 
lielas ir izvēles iespējas? Kā organizēt pensionāru biedrības darbību? Uz 
šiem un citiem mūs interesējošiem jautājumiem atbildes guvām, klausoties 
Elzas Reiteres, Mirdzas Ozoliņas, Janīnas Mālnieces un citu pensionāru 
teiktajā. Lubāniešu pensionāru sadarbības projekti veidoti kopā ar novada 
pašvaldības sociālo dienestu, vietējo bērnudārzu „Rūķītis”, kultūras namu 
un luterāņu draudzi. Veiksmīga sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu 
devusi iespēju moderni aprīkot biedrības biroju, iegādāties virtuves 
piederumus, veļas automātu, masāžas krēslu, riteņtrenažierus, nūjas 
nūjošanai un uzstādīt āra trenažierus, kas, novietoti netālu no skolas, piesaista 
arī jaunās paaudzes uzmanību.

Lubānas pensionāru vidū ir gan teātra spēlētāji, gan dejotāji, gan dziedātājas 
vokālajā ansamblī, bet šķiet, ka vislielākā uzmanība tiek pievērsta veselīgam 
dzīves- veidam. Par to liecina daudzo lekciju tematika, arī biedrības devīze 
„Mazāk sēdēt, vairāk kustēt”. Viss paveiktais, arī teātra izrāžu un koncertu 
apmeklējumi, ikgadējās ekskursijas fotoattēlos un rakstos izsmeļoši tiek 
atspoguļotas vairāksējumu hronikā, kur saglabāta biedrības „Cerība” 
darbības vēsture.

Skolotājas Aijas Andersones emocionālais un interesantiem faktiem 
bagātais stāstījums deva priekšstatu par Lubānas vēsturi un kultūras 
tradīcijām mūsdienās. Apmeklējām leģendām apvīto 400-500 gadus seno 
Lubānas kapsētu, arī Lubānas lepnumu - 19. gs. beigās celto luterāņu 
baznīcu, kurai neparasts plānojums - vienā ēkā apvienotas divas baznīcas - 
lielā un mazā. Rosinošas bija tikšanās Lubānas Amatniecības centrā  un 
novada Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra izstāžu zālē.

Kā interesanti un patīkami pavadīt un organizēt ikdienu, atklāt savus 
talantus, iemācīties ko jaunu, atrast tīkamus sarunu biedrus, nodoties 
dažādām fiziskām aktivitātēm - to visu mācījāmies no Lubānas senioriem, 
kuri enerģiski un radošas izdomas bagāti iet līdzi laikam.

Mārīte Breikša
Māra Grīnberga foto

Ērgļu Profesionālās vidusskolas audzēkņu 
prakse Maķedonijā

Pirms nepilna gada mūsu skolu sasniedza priecīga ziņa - 
apstiprināts projekts nr. 2014-1-LV01-KA102-000260 
„BALtijas - BALkānu sadarbība izaugsmei” un līdz ar to 
Ērgļu Profesionālās vidusskolas, Barkavas Profesionālās 
vidusskolas un Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas 
tūrisma un viesmīlības specialitātes audzēkņiem bija iespēja 
divas nedēļas praktizēties vienā no lielākajām un labākajām 
Maķedonijas viesnīcām.

 Projekta pieteikumu iesniedza biedrība „Color Active”, 
kas darbojas jaunatnes un sabiedrības izglītības jomā.

Prakses vietas tika nodrošinātas 27 audzēkņiem, tātad 9 no 
katras skolas. Mobilitātes laikā audzēkņus pavadīja 3 
skolotāji (1 no katras iesaistītās profesionālās skolas) un 
biedrības „Color Active” pārstāve, projekta koordinatore 
Aija Vanaga, lai kopīgi sniegtu atbalstu audzēkņiem prakses 
periodā ārpus ierastās vides.

Projekta realizācija sākās pagājušā gada septembrī, kad 
vispirms tikās visu trīs skolu un biedrības „Color Active” 
pārstāvji, lai vienotos par projekta īstenošanas plānu. 

Pavisam nemanāmi pienāca 27. aprīļa pēcpusdiena, kad 9 
mūsu skolas topošie viesmīlības pakalpojumu speciālisti Ieva 
Kaļva un Laura Rudzīte no 1. kursa VS grupas, Juris Bērziņš, 
Linda Graudiņa, Zane Graudiņa, Līga Kalvijieka un Marukus 
Štils no 2. kursa VS grupas, kā arī Klinta Andžāne un Santa 
Valere no 4. kursa VS grupas un skolotāja Ilze Tālmane  kāpa 
autobusā un devās uz Varšavas lidostu, no kurienes izlidoja 
uz Belgradu Serbijā. 

Tur mums bija jāgaida 11 stundas līdz autobusam uz 
Strugu, tāpēc, nodevuši čemodānus bagāžas glabātuvē, 
devāmies iepazīt Belgradu. 

Beidzot, sagaidījuši autobusu, devāmies ceļā cauri visai 
Serbijai, tad dokumentu pārbaude uz Serbijas - Maķedonijas 
robežas un pēc 12 stundu gara ceļa beidzot bijām galā. 

Nākamajā rītā jau plkst. 7.00 gaidīja darbs viesnīcā „Drim”. 
Darbs viesnīcā tika organizēts pēc iepriekš izveidota grafika, 
kā rezultātā visiem praktikantiem tika dota iespēja strādāt 
par viesmīli un istabeni, varēja iepazīties ar darbu recepcijā 
vai viesnīcas pakalpojumu pārdošanu.

Strādājot viesnīcas restorānā, nācās spodrināt galda 
piederumus, klāt galdus pusdienām un vakariņām, locīt 
salvetes, brokastu laikā papildināt ēdienus zviedru galdā un 
novākt izlietotos traukus, klāt kāzu galdu 300 personām. 
Atvēršanai tika sagatavota vasaras kafejnīca pie viesnīcas 
baseina.

Klinta, Santa un Juris izpelnījās uzslavas no viesnīcas 
recepcijas darbiniekiem par attieksmi pret darbu, par 
ieinteresētību, par komunikācijas spējām. Vispirms viņi guva 
vispārēju ieskatu recepcijas darbā, bet pēc tam tika dota 
iespēja apkalpot klientus - no rīta modināt, izrakstīt rēķinu, 
izsniegt atslēgas, iepazīties ar viesnīcas rezervācijas sistēmu 
un dokumentiem.

Linda, Zane, Laura un Markus, strādājot recepcijā, 
piereģistrēja plānotās tūristu grupas.

Savukārt istabenes veica numuriņu ikdienas uzkopšanu, 

klāja gultas, tīrīja viesnīcas koplietošanas telpas, terases.
Visi uzdevumi tika doti, ņemot vērā svešvalodu prasmes, 

komunikācijas spējas un izaugsmi.
 Mūsu skolas audzēkņi izpelnījās tikai uzslavas, 4. kursa 

audzēknes Klinta un Santa darbu veica profesionāli  un  ar 
augstu atbildības sajūtu. Abām meitenēm tika piedāvāts darbs 
gan restorānā, gan recepcijā, ja viņas vēlētos atgriezties 
Maķedonijā.

Arī pārējie, lai gan ir tikai 1. un 2. kursa audzēkņi un vēl 
daudz jāmācās, lieliski tika galā ar visiem uzticētajiem 
pienākumiem, darbu veica rūpīgi un akurāti un parādīja acīm 
redzamu izaugsmi.

Pēdējā prakses dienā praktikantiem tika dota iespēja 
pamēģināt gatavot savām pusdienām maķedoniešu 
tradicionālos ēdienus - vistas gaļas krēmzupu, dārzeņu 
sautējumu no baklažāniem, kabačiem un paprikas. Lielu 
interesi izraisīja komati gatavošana - tas tiek pagatavots no 
daudzām ļoti plāni izveltnētām mīklas plāksnēm, starp kurām 
iekaisa sadrupinātu biezpienu un tad cep cepeškrāsnī. Mīklas 
veltnēšana ir atraktīvs process, to dara visai neierasti ar tievu 
koka nūjiņu. Mūsu skolas meitenes Klinta un Santa to apguva 
ātri un strādāja ar aizrautību.

Brīvajā laikā iepazināmies ar Strugu un tās piedāvātajām 
atpūtas iespējām. 

Lai arī Maķedonija ir pasakaina zeme, tomēr esam bezgala 
priecīgi, ka beidzot esam mājās, Latvijā.

Esmu pārliecināta, ka projektā iesaistītie jaunieši spēs 
izmantot iegūtās zināšanas un prasmes nākotnes profesionālajās 
aktivitātēs.

Paldies projekta vadītājai Aijai Vanagai par iespēju 
piedalīties šajā projektā! 

Ilze Tālmane, projekta koordinatore  
Ērgļu Profesionālajā vidusskolā

Foto no projekta dalībnieku arhīva

rainim un aspazijai veltītā Muzeju nakts „brakos”
Tā kā 2015. gads aizrit Raiņa un Aspazijas 

150. jubilejas zīmē, tad arī Latvijas Muzeju 
naktis bija veltītas mūsu abiem dzejniekiem. 
R. Blaumaņa memoriālā muzejā „Braki” 
notika jau astotā Muzeju nakts. Kaut arī šī 
bija viena no visaukstākajām, tomēr 
apmeklētāju skaits bija pietiekams - 395 
dalībnieki no visdažādākajām Latvijas vietām 
- Rīgas, Alūksnes, Apes, Vecpiebalgas, 
Jaunpiebalgas, Taurupes, Ogres, Ķeipenes, 
Siguldas, Lielvārdes, Druvienas, Cesvaines, 
visvairāk no Ērgļu un Madonas novada.

Muzeju nakts „Brakos” aizsākās ar literāri 
muzikālu sarīkojumu „Blaumanis ielūdz 
Raini un Aspaziju”, kurā ar Raiņa un Aspazijas 
personību iepazīstināja muzeja speciāliste 
Anna Kuzina un Ērgļu vidusskolas skolēni - 
Gundars Āboliņš un Lāsma Hermane. Raiņa 
dzeju deklamēja 3. klases skolēni, un 
dziesmas izpildīja cesvainiete Vita Krūmiņa.

Pēc svinīgā sarīkojuma notika dažādas 
aktivitātes muzeja ēkās. Darbnīcu „Dari un 
spried pats!” vadīja skolotājas Mārīte Breikša 
un Evita Punovska. Veicot uzdevumus darba lapās, varēja 
noskaidrot puķu, koku un dzīvnieku nosaukumus Raiņa, 
Aspazijas un R. Blaumaņa dzejā, kā arī rakstnieku darbu 
nosaukumus un atziņas. Krāsaina, jauka un smalka bija 
darbnīca „Puķu valstībā”, kur Ritas Dutko vadībā varēja 
izgatavot savu sapņu un ilgu puķi. Ērgļu bibliotēkas vadītāja 
Kaiva Bukovska un viņas palīdze Sarmīte Dreiblate darbnīcā 
„Raiņa un Aspazijas duelis” bija sagatavojušus dažādus 
āķīgus uzdevumus, lai apmeklētāji varētu noskaidrot Raiņa 
un Aspazijas dzīves datus, darbu nosaukumus, cik daudz 
Latvijā ir prospektu, bulvāru un ielu, kas ir nosaukti mūsu 
jubilāru vārdā. Bērni varēja izkrāsot Aspazijas cepuri, salikt 
sarkano ziedu pušķi un sameklēt izkaisītos zirņus.

Darbnīcā „Spēlēju un dancoju rijā” gaidīja Ērgļu vidusskolas 
3. klase, viņu vecāki un audzinātāja Sandra Stankeviča, lai 
aicinātu atbildēt uz dažādiem jautājumiem, pārbaudītu runas 
prasmi, atšķirtu sāli no cukura un citronskābes, kā arī lai 
veiktu vēl daudzus citus pārbaudījumus. Saimes istabā 
darbnīcā „Tā zilā ilgu puķe” pie siltās krāsns visu vakaru 
skanīgi dziedāja Vita Krūmiņa, viņai pievienojās Muzeju 
nakts dalībnieki, lai saņemtu dziesmas spēku un enerģiju. 
Paldies Vitai par izturību, jo šī darbnīca darbojās visilgāk - 
gandrīz līdz pusnaktij.

Par „Braku” Muzeju nakts neatņemu sastāvdaļu jau kļuvusi 
nakts orientēšanās, kuras nosaukums šogad bija „Antiņa 
ceļojums uz stikla kalnu”. Pie starta sagaidīja Ērgļu vidusskolas 
11. klase un skolotāja Indra Rone, kas aicināja jau veikt pirmos 
pārbaudījumus. Nākamais kontrolpunkts bija Jāņkalniņā (8. 
klase), kur bija jāveic matemātiski uzdevumi, jādzied un pat 
jādejo. Tālāk 5. klase kopā ar audzinātāju Annu Ieleju bija 
sagatavojusi Vēja mātes uzdevumus. Simtsoļu takā dežūrēja 
Ērgļu jaunsargu vienība instruktores Kristīnes Puziņas vadībā. 
Viņu kontrolpunkts bija „Melnās mātes un kraukļu valstībā”, 
kurā tiešām enerģiski darbojās krauklīši. Tālāk ceļš pāri gravai 
uz skulptūru „Edgars”, kur 7. klase aicināja pie vara, sudraba 
un zelta zirga. Pie Zibensšķeltā akmens darbojās Madlienas 
vidusskolas skolēni, lai noslēgtu orientēšanās trasi ar nokļūšanu 
stikla kalna virsotnē. Pasākuma laikā darbojās arī atrakciju 
parks „Braku takas”, ko īpaši romantiski bija veikt pievakarē 
un naktī, kad pie kokiem tika sadegti gaismas lukturi.

Paldies Muzeju nakts palīgiem, atsaucīgajai Ērgļu vidusskolai 
un biedrībai „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”! Uz 
tikšanos nākamajā gadā!

Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Ilzes Daugiallo foto
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Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.

apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un 

jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

EMĪLIJA LIĢERE 
mirusi 92. mūža gadā;

KĀRLIS ČUIBE 
miris 84. mūža gadā;

VERA ZAIKA 
mirusi 92. mūža gadā;

PIEMInaM MIrušoS:

apsveicam!

LINDU un ARTŪRU GRIGUĻUS
ar meitas IEVAS piedzimšanu,

	 	
19. jūnijā plkst. 18.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā

 izstādes „Jumurda agrāk un tagad” atklāšana 
un vasaras saulgriežu ielīgošana kopā ar dziesminieci Vitu 

Krūmiņu no Cesvaines. Mīļi aicināti visi!

20. jūnijā no plkst. 9.00 Ērgļu saieta nama apkārtnē
aicinām ielīgot vasaras saulgriežus un tirgoties 

LĪGO TIRGŪ!
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji ar pašgatavoto sieru, 

ar pašbrūvēto alu!

20. jūnijā plkst. 15.00 „Brakos”
Ērgļu līnijdeju kolektīva „Raibā līnija”

sezonas noslēguma pasākums 
„Vasaras saulgriežus gaidot”

21. jūnijā plkst. 13.00 Jāņu ielīgošana „Brakos”
kopā ar tautas mūzikas kopu „Pulgosnieši”

Ēku appušķošana un cildināšana. Līgo dziesmu mācīšanās 
un dziedāšana Jāņu ēdieni un padomi to gatavošanā

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

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

Lomās darbojas:
Agris Pobiaržens, Kaiva Bukovska, Inguss Akulovs, Auseklis 

Picka, Andris Vilcāns, Valdis Zosārs, Elita Ūdre, Maiga Picka, 
Lāsma Hermane, Normunds Ūdris, Sandra Avotiņa. Piedalās 
jauktā kora „Ērgļi” dziedātāji.         

Jāņu nakts ballē spēlē Pēteris Leiboms. 
Ieeja - brīva

 
23. jūnijā plkst. 22.30  Zāļu vakars „Brakos”

Jāņu ugunskura aizdegšana. Līgo dziesmu skandēšana 
un rotaļās iešana Dažādu maģisku rituālu veikšana. 

Jāņa cildināšana

4. jūlijā -  Bērnības svētki Brakos
Vasaras pilnbrieda mēneša jūlija sākumā Ērgļu novadā jau 

ierasts svinēt Bērnības svētkus. Šogad tie iecerēti  4. jūlijā Brakos. 
Diemžēl tos varam organizēt tikai tad, ja ir pieteikušies gaviļnieki, 
kuri vēlas iemantot savus krustvecākus. Tāpēc lūdzam vecākus 
pieteikt savus mazuļus svinībām līdz 26. jūnijam pa telefonu  
darba laikā 64871132 vai ik dienu ( arī brīvdienās) - 26528132

ZVANIET, LAI SVĒTKI VAR NOTIKT!

Aicinām uz vasaras brīvdabas izrādēm „Brakos”
 19. jūlijā plkst. 15.00 Skrīveru amatierteātra un Aizkraukles 

Tautas teātra izrāde ar jautru dziedāšanu un dancošanu - 
R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos”, režisors J. Kalvišķis

25. jūlijā plkst. 20.00 Jumurdas pagasta estrādē
amatierteātris „Aronieši” ar komēdiju Skaidrīte Pence- 

Neimane „Vai Tobijam patiks?”
Ieeja bez maksas.
Plkst. 22.00- vienīgā vasaras BALLE Jumurdā!
Muzikālais noformējums grupa „ Dadži”- dzied dzīvajā!
Ieeja: 2,00 EUR. Vakara gaitā darbosies bufete!

2. augustā plkst. 15.00 Saldus novada Druvas teātra izrāde - 
R. Blaumanis „Īsa pamācība mīlēšanā”, režisore Ļ. Kapteine

No 24. līdz 26. jūlijam svinēsim 9. Ērgļu novada svētkus
 

Devīze: „Latviešu rakstu zīme - JUMIS - auglības, laimes 
un veiksmes simbols, dod svētību un enerģiju”

24. jūlijs - svētku atklāšanas vakars, kas sāksies ar floristikas 
darbnīcu „Puķu krāsas”, tad pie saieta nama tiks sagaidīts Ērgļu 
novada svētku dalībnieku gājiens, bet brīvdabas skatuvē pie Ogres 
upes dzirnavu dambja būs grupas „Musiqq” koncerts.

25. jūlijā aicināsim piedalīties strītbolā, orientēšanās pastaigā 
bērniem, sīkmačos, kristīgās nometnes „Ērgļa spārni”  atrakcijās. 
Pie saieta nama tirgus rītā tiks piedāvāti pārsteigumi visiem pirkt 
un pārdot gribētājiem, kā arī šogad rīkosim pirmo grilēšanas 
čempionātu.

Varēs vērot Jumiķu čempionāta dalībnieku sacensības pie Ērgļu 
profesionālās vidusskolas.

Būs iespēja piedalīties veiklības un veloorientēšanās sacensībās, 
vakarā baudīt atmosfēru svētku koncertā un ballē Ērgļu estrādē.

26. jūlijs - svētku trešā diena - Draudzības diena, kurā suminātas 
tiks ģimenes un to vismazākās atvasītes. Varēsim just līdzi 
vismazākajiem rāpotājiem, piedalīties makšķerēšanas sacensībās, 
vērot volejbolu, mini biatlonu, ugunsdzēsēju stafeti, bērnus 
iesaistīt rotaļu darbnīcā, bet pēc tam viņiem piedāvāt PUTU 
BALLĪTI. 

Bet par dārzu kopšanu un iekārtošanu padomus varēsim gūt 
barona Tranzē muižas parkā, izstāde „Manā dārzā aug…” - 
Livonijas laika velvju pagrabiņā. Bet pēc tam varēs vērot Allažu 
amatieru teātra brīvdabas izrādi „Trīs lietas, labas lietas” pēc 
Zeiboltu Jēkaba darba „Dullais Barons Bundulis” motīviem. 

 Pēcpusdienā Ērgļu estrādē sāksies skatītākās un interesantākās 
sacensības - Ērgļu Stiprinieks, kurā par uzvarētāja godu cīnīsies 
spēkavīri no tuvākas un tālākas apkaimes.

Svētku noslēgumā prieks un azarts, ko papildinās Ērgļu pūtēju 
orķestra suģestējošā mūzika.

Svētku programma vēl top, bet drīz vien jūs varēsiet saplānot 
savu laiku, lai piedalītos jums saistošajās aktivitātēs. Līdz tam vēl 
nedaudz laika. Svētkos tiksiet aicināti piedalīties sporta sacensībās, 
baudīt kultūras pasākumus, gūt labas emocijas kopā būšanas 
priekā, jo šie ir svētki, kad lieli un mazi, tuvi un tāli ērglēnieši 
„salido” mājās, lai svinētu savus - Ērgļu novada svētkus. 

Precīza Ērgļu  novada svētku programma būs nākamajā „Ērgļu 
Novada Vēstu” numurā.

Sandra Avotiņa, Ērgļu novada 
pašvaldības speciāliste - kultūras darba organizatore

Pasākumu  afiša

***

InForMĀCIJa 
par mobilo medicīnisko pakalpojumu 

sniedzēju izbraukumiem Ērgļos
Tuvākajā laikā Ērgļos plānotie mobilo medicīnisko pakalpojumu 

sniedzēju izbraukumi notiks:
a16. jūnijā Ērgļos atkal būs Bērnu slimnīcas mediķi, šoreiz  

okulists un bērnu neirologs.
Lūdzu visus vecākus, kuru bērni pieteikti pie šiem speciālistiem, 

sazināties ar dakteri Braķi   (tel. 29441625, 64871471 ),  lai precizētu 
ierašanās laiku.
a 10. jūlijā - mobilā mammogrāfa izbraukums. Arī pēdējā 

izbraukuma rezultāti nav iepriecinoši. Rezultāti ir saņemti. Lūdzu, 
interesējieties pie saviem ģimenes ārstiem!
a 5. augustā mobilajā bērnu medicīniskajā brigādē atkal būs 

okulists un otrs speciālists - bērnu pulmonologs -alergologs. Lūdzu 
pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem. Īpaši atgādinu, ka bērnu 
okulista apskates ir obligātas 1, 3 un 6 gadi veciem bērniem. Pie 
bērnu pulmonologa - alergologa aicinu visus ar bronhiālo astmu un 
biežām elpošanas ceļu slimībām slimojošos bērnus, jo dažas 
receptes ar atlaidēm  (piem., Singulāru ) drīkst rakstīt tikai pēc 
speciālista akcepta. Doties uz konsultāciju Rīgā būs sarežģītāk.

A. Braķe

Ērgļos, Parka ielā 7, poliklīnikas 2. stāvā, 
iedzīvotājiem ir iespēja izmantot jaunu procedūru 
- limfodrenāžu jeb gaisa zābaku, kas ir masāža ar 

mainīgu gaisa spiedienu.
Procedūras efekti:
• mazina nogurumu, veicina muskuļu 
atslābināšanos, relaksē;
• palielina ādas elastību, samazina strijas un celulītu;
• samazina svaru un ķermeņa apkārtmēru;
• procedūras laikā tiek stimulēta un uzlabojas kuņģa 
un zarnu trakta darbība;
• notiek detoksikācija - dziļā ādas attīrīšana;
• tiek nostiprinātas vēdera sieniņas;
• pēcdzemdību periodā lielisks līdzeklis vēdera 
formas ātrākai atgūšanai;
• uzlabo asinsriti un limfas plūsmu;
• aktivizē vielmaiņu; 
• novērš liekā šķidruma uzkrāšanos;
• stiprina saistaudus, tonizē ādu;
• likvidē venozās atteces traucējumus;
• lieto kā kombinējošu terapiju kopā ar citām metodēm u.c.
Pieteikšanās pa tālruni 28733889.

ANDRIS VĪTOLS 
miris 71. mūža gadā;

VLADIMIRS ROžKO 
miris 72. mūža gadā.

Par puķu draugu saietu 
alūksnē 18. jūlijā

Šovasar šis skaistais, diemžēl arī dārgais pasākums notiks 
Alūksnē. Gribētu zināt jūsu domas par dalību tajā. Varam jau 
braukt ar savām mašīnām, bet, ja gribētāju būs pietiekami, 
organizēsim autobusu.

Dalības maksa   par  piedalīšanos Puķu draugu saietā - 15  
eiro, par pusdienām - 4 eiro,  par vietu  alūksniešu autobusā - 3 
eiro.

Klāt vēl autobusa izmaksas, ja organizējamies kolektīvi. 
Lūdzu pieteikties līdz 1. jūlijam.

A. Braķe  ( tel. 29441625)

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Kapusvētki Ērgļu novadā
25. jūlijs:       plkst. 14.00 Jumurdas kapos
                       plkst. 16.00 Vējavas kapos
8. augusts:     plkst. 12.00 Miera kapos
                       plkst. 15.00 Sauleskalna kapos
                       plkst. 15.00 Runakalna kapos
                       plkst. 17.00 Liepkalnes kapos
15. augusts:   plkst. 14.00 Katrīnas kapos
                       plkst. 16.00 Sausnējas kapos
5. septembris  plkst. 13.00 Blaumaņa kapos

Ērgļu bibliotēkas ziņas
darba laika izmaiņas vasarā 

Ērgļu bibliotēkas darba laiks no 1. jūnija līdz 1. septembrim:
P. - brīvs
O. - 10:00 -18:00
T. - 10:00 -18:00
C. - 10:00 - 18:00
Pk .-    10:00- 18:00
S.  - 9:00 -14:00
Sv. - brīvs

lasītāju dāvinājumi
Katru gadu Ērgļu bibliotēkas 

krājumu papildina vērtīgi 
dāvinājumi. Dāvinātāji ir 
privātpersonas, dažādas 
organizācijas. Esam pateicīgi 
ikvienam mūsu atbalstītājam, jo 
viņu dāsnums dod iespēju 
nodrošināt lasītājus ar izdevumiem, 
kas bez dāvinātāju palīdzības mūsu 
krājumā nebūtu pieejami. 

Lai bibliotēkas piedāvājums 
kļūtu arvien  daudzveidīgāks, 
pārlūkojiet savus grāmatplauktus - 
varbūt tur ir kāds izdevums, ko jūs 
vēlētos dāvināt bibliotēkai.

 Ko jūs varat uzdāvināt 
bibliotēkai:

• grāmatas (latviešu, angļu un 
krievu val.);

• periodiskos izdevumus: 
laikrakstus, žurnālus;

• audio un video ierakstus: CD, 
DVD, plates;

• kartes, atlantus;
• attēlizdevumus: plakātus, 

atklātnes, portretus, mākslas foto, 
gravīru albumus;

• senus un retus izdevumus: 
grāmatas, rokrakstus, vēstules.

 Visi dāvinājumi kļūst par 
bibliotēkas īpašumu un tiek 
novērtēti atbilstoši bibliotēkas 
krājuma politikai. 

Iepriekš vienojoties un 

informējot par to dāvinātāju, 
bibliotēka saglabā tiesības 
neiekļaut savā krājumā pilnīgi 
visus dāvinātos izdevumus. 

Kā dāvinājumi netiek 
pieņemti: 

• izdevumi, kas neatbilst Ērgļu 
bibliotēkas krājuma attīstības 
pamatprincipiem;

• izdevumi latviešu valodā, kuri 
bibliotēkas krājumā ir pilnā 
eksemplārā;

• standartizdevumu mācību 
grāmatas;

• izdevumi ar pasvītrojumiem, 
piezīmēm, bojāti, saplēsti 
izdevumi, izdevumi sliktā stāvoklī 
(izņemot Latvijas vai ar Latviju 
saistīti antikvāri izdevumi ar 
retumu pazīmēm);

• periodisko izdevumu nepilni 
komplekti  (izņemot, ja tie ir 
nepieciešami komplekta 
papildināšanai vai atjaunošanai);

• atsevišķu rakstu kopijas un 
avīžu, žurnālu izgriezumi 
(izņemot, ja tie ir ar Ērgļu vēsturi 
un Ērgļu iedzīvotājiem saistīti);

• ārzemju laikraksti.

Paldies visiem tiem 
dāvinātājiem, kuru dāvinājumi 
šobrīd papildina Ērgļu 
bibliotēkas izdevumu  krājumu!

STarTS! -> „bĒrnu, JaunIEšu un vECĀKu žūrIJa 2015”
Jau ar 1. jūliju tiek pieteikts STARTS „Bērnu, jauniešu, vecāku 

žūrijai 2015”. Esam aktīvi, zinātkāri, lasām, vērtējam un esam priecīgi 
dažādos pasākumos un akcijās, kas tiek rīkoti par godu čaklajiem grāmatu 
ekspertiem. 

Par šī gada žūrijas lasāmgrāmatām un pasākumiem vairāk informācijas 
Ērgļu bibliotēkā un Ērgļu novada pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv

valda Zatlera dāvinājums -  grāmata   „Kas es  
esmu” arī Ērgļu  bibliotēkā

Ērgļu bibliotēka Grāmatu svētkos Madonā saņēma vērtīgu un aktuālu 
dāvinājumu no Lauku bibliotēku atbalsta biedrības - eksprezidenta Valda 
Zatlera grāmatu „Kas es esmu”.

Kā solīja autors, tad pie grāmatām tikšot visas publiskās un skolu 
bibliotēkas, bet mūsu īpašumā esošā grāmata ir ieguvusi papildu vērtību 
- paša autora ierakstu ar laba vēlējumiem un autogrāfu. 

Grāmatā autors stāsta par savu darbu Valsts prezidenta amatā, par 
notikumiem Latvijas valsts dzīvē un ar tiem saistītajām personībām, 
vēloties parādīt dažas mazāk zināmas prezidenta darba aizkulises, atklāt 
varas cinisko un reizē arī cilvēcisko dabu.

Varbūt tādēļ,  ka Valdis Zatlers raksta ļoti atklāti, izsakot savu 
redzējumu un nebaidoties no populāru personu kritiska vērtējuma, 
grāmatai jau no pirmās tās iznākšanas dienas ir milzīga popularitāte.

Kaiva Bukovska, Ērgļu bibliotēkas vadītāja

***

AGNESI un NIKU LAUBES 
ar dēla JĀŅA piedzimšanu


