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ĪSZIŅAS PAR NORISĒM
PAŠVALDĪBĀ
Realizējot ELFLA projektu
Nr.10-05-L321000000185 „Pamatpakalpojumu
Ērgļu novada
iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu
pašvaldība
novadā” maija mēnesī:
– Sausnējas pagasta novadpētniecības muzejā „Līdumos”, notiekot rekonstrukcijas darbiem, turpinās bojāto,
novecojošo konstrukciju demontāža. Uzsākta jaunu grīdu
iestrāde. Uzsākti santehnikas un elektroinstalācijas montāžas darbi.
– Tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi Zaļās ielas trotuāram un vidusskolas sporta laukumam. Darbus abos objektos veiks SIA „RRKP būve”.
Beidzies iepirkums atklātam konkursam „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajā projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu
novada Sausnējas pagasta IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Sausnējas ciemā”. Līgums
par darbu veikšanu tiks
slēgts ar SIA „ELBRA”.
Latvijas Hipotēku un
zemes bankas Klientu kluba „Mēs paši” rīkotajā konkursā
atbalstu ir guvis TLMS „Ērgļi” iesniegtais projekts „Krāsošanas ar augu krāsvielām tradīcijas saglabāšana un pārmantošana Ērgļu novadā”. Šogad par iespējām iegūt bankas atbalstu vērtēšanai tika iesniegti projekti no 11
novadiem.
Uzsākušies valsts 1.šķiras autoceļa P78 Pļaviņas –
Ērgļi melnā seguma izbūves darbi. Darbus ceļa izbūvē
veic SIA „Saldus ceļinieks”.
Ērgļu novada tūrisma nozares uzņēmējiem 28.aprīlī
viesnīcā „Ķirsona muiža” bija iespēja piedalīties reģionālajā tūrisma nozares seminārā „Kā veidot „Best enjoyed
slowly” produktus ārpus Rīgas”. Seminārā uzstājās Latvijas tūrisma nozares vadošie speciālisti, kā, piemēram,
Armands Slokenbergs (Tūrisma attīstības valsts aģentūras
direktors), Asnāte Ziemele (Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” prezidente), Jānis Naglis (Latvijas
Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents), Raitis Sijāts
(Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs), Brigita Stroda un Didzis Sprūds (Tūrisma attīstības valsts
aģentūra), Aivars Mackevičs (BalticTravelnews.com direktos) u.c. Kopumā seminārā piedalījās ap 160 dalībniekiem no Vidzemes, Latgales. Satiekoties nozares darbiniekiem ar nozares vadību, bija iespēja apmainīties
viedokļiem, uzzināt aktuālāko un svarīgāko tūrisma produkta veidošanai laukos.
Centrālās vēlēšanu komisijas organizētā parakstu vākšana Ērgļu novadā notiek Rīgas ielā 10, Ērgļos,
ar darba laikiem:
Pirmdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 8.00 līdz
plkst.12.00;
Otrdien, trešdien no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00;
Sestdien, svētdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00.
Laikā no 16. maija līdz 20. maijam no plkst. 14.00 līdz
plkst. 18.00
Parakstu vākšana notiek:
– no 2011. gada 11. maija līdz 9. jūnijam par likumprojekta ierosināšanu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
– no 2011. gada 18. maija līdz 16. jūnijam tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem
“Grozījumi likumā “Par valsts pabalstu izmaksu
laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””
“Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības
apdrošināšanu””
“Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam””
16. aprīlī Madonas deju apriņķa skatē piedalījās
Madonas, Lubānas un Ērgļu novada deju kolektīvi. Ērgļu
dejotāji skatē parādīja atzīstamu sniegumu, visi iegūstot I
pakāpes diplomus. Jauniešu deju kolektīvs „RŪDIS” no
visiem trim kolektīviem ieguva visaugstāko vērtējumu–
43,0 punktus, Ērgļu vidusskolas deju kolektīvam „BITĪT’
MATOS” – 40,8 punkti un vidējās paaudzes deju kolektīvam „ERLA” – 40,4. Paldies par lielo uzņēmību dejotājiem, bet īpaši vadītājai Antrai Grinbergai, kas gādā, lai
dejotājiem būtu raits dejas solis.
Lai viņiem veicas Vidzemes deju svētkos „Caur sidraba birzi gāju” 4. jūnijā Aizkrauklē!
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Jumurdā pasniedz 1991. gada barikāžu
dalībnieka piemiņas zīmes
Kad uzvirmo atmiņas par barikādēm, domas
aizslīd nu jau 20 gadus senā pagātnē. Dzelzsbetona bloki, dzeloņdrātis, traktori un smagās automašīnas, ugunskuri un apņēmības pilni cilvēki Rīgas ielās. Tāda mūsu galvaspilsēta
izskatījās tajās vēsajās janvāra dienās. Trīsuļojoša sirds, nemiers un reizē arī apņēmība un
drosme izskanēja ļaužu dziedātajās dziesmās
un valodās. No visām Latvijas malām cilvēki
plūda straumēm uz mūsu Latvijas sirdi – Rīgu.
Satikās vīrs no Jumurdas ar vīru no Liepājas,
no Ventspils, no Kolkas, Dagdas...Neviens jau
īsti nezināja, kas sagaida katru no viņiem.
Barikādes ir brīvas un demokrātiskas Latvijas atjaunošanas simbols. Tā iedzīvināšanai
1996. gadā tika nodibināta «1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīme». Piemiņas zīmei
1999. gadā ar īpašu likumu piešķirts valsts apbalvojuma statuss.
Svinīgā pasākumā Ērgļu novada Jumurdā
rakstniece un žurnāliste Marina Kosteņecka šādas piemiņas zīmes pasniedza 21 Aronas, Barkavas, Cesvaines, Ērgļu un Jumurdas pagasta,
kā arī Ērgļu un Madonas iedzīvotājiem vai viņu
tuviniekiem.
Piemiņas zīmes saņemt bija aicināti:
Jānis Bērziņš – apbalvots pēc nāves (Jumurda), Oskars Buķelis (Jumurda), Ainārs Cimers
(Arona), Dainis Daugulis (Jumurda), Guntars
Dreimanis (Jumurda), Ilmārs Dreimanis – ap-

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Informācija par ESF projekta darbības
un Ērgļu novada Attīstības programmas
2013.-2019.gadam izstrādes gaitu
Iepirkuma procedūras rezultātā kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājumus iepirkumam „Ērgļu novada attīstības programmas
2013.-2019.gadam izstrāde” tika atzīts SIA
„NK Konsultāciju birojs”, reģ. Nr.40003602314,
adrese Mūkusalas iela 42, Rīga, LV-1004, iesniegtais piedāvājums par summu 14776,04
(četrpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit
seši tūkstoši 4 santīmi) LVL bez PVN un kopējo summu 18026,77 (astoņpadsmit tūkstoši
divdesmit seši lati 77 santīmi) LVL, ar kuru
2011. gada 31. martā tika noslēgts līgums par
attīstības programmas izstrādi.
2011. gada 20. aprīlī notika Ērgļu novada attīstības programmas izstrādes darba grupas un
deputātu tikšanās ar SIA „NK Konsultāciju birojs” darbiniekiem. Programmas izstrādātāji
iepazīstināja ar darba procesu – laika grafiku,
kā tiks veikta iedzīvotāju anketēšana, kāda informācija nepieciešama no pašvaldības. Tika
apspriesti darba grupā izteiktie priekšlikumi.
Pēc tam ar attīstības programmas izstrādes procesu SIA „NK Konsultāciju birojs” iepazīstināja novada iedzīvotājus tiem organizētajā sanāksmē. Iedzīvotāji varēja pieteikties darboties
tematiskajās darba grupās.
Pašreiz notiek programmas izstrādei nepieciešamo datu vākšana, to apkopošana un analīze. Ir pieprasīta informācija arī no valsts iestādēm, no statistikas pārvaldes.
Joprojām ikviens novada iedzīvotājs un interešu grupa ir laipni aicināti sniegt savus priekšlikumus par novada attīstības virzieniem, dažādu problēmu risināšanas nepieciešamību, par
vēlmi iesaistīties tematiskajās darba grupās.
Tiks veidotas šādas tematiskās darba grupas:
1) tautsaimnieciskā,
2) vides un infrastruktūras,
3)izglītības, kultūras, veselības un sociālo
vajadzību.
Visus priekšlikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu:
emma.cera@inbox.lv vai iesniegt pašvaldībā
Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļu novads, Ērgļu pagasts. Uz jūsu jautājumiem atbildēs attīstības
programmas izstrādes vadītāja Emma Cera,
t.64871298; 26468124.

balvots pēc nāves (Jumurda), Jānis Dreimanis
(Jumurda), Roberts Gruduls (Ērgļi), Dailis Kaļva (Jumurda), Ziedonis Lielups (Ērgļi), Ināra
Ližbovska (Madona), Sarmis Meisters (Madona), Viesturs Putniņš (Jumurda), Reinis Rudzāts
(Barkava), Valdis Rudzāts (Cesvaine), Edgars
Salnītis (Jumurda), Guntis Sarkanābols (Jumurda), Mareks Silovs (Ērgļi), Dainis Šreibers (Jumurda), Gunārs Ūdris (Jumurda), Dailis Vilnītis

(Jumurda), Jānis Zalpēteris (Ērgļi).
Pirmā piemiņas zīme pasniegta 1996.gada
20. janvārī, un līdz šim apbalvoti vairāk nekā
30 tūkstoši barikāžu dalībnieku. 2011. gadā
tiks apbalvotas visas personas, kuras tika ieteiktas apbalvojumam noteiktā termiņa ietvaros likumā paredzētajā kārtībā.
I. Lapsa, kultūras darba
organizatore Jumurdas pagastā

Jura Jurjāna XIII Starptautiskais konkurss
„Jaunais mežradznieks- 2011”
28. un 29. aprīlī Ērgļu saieta namā jau 13.
reizi norisinājās konkurss “Jaunais mežradznieks”. Atklāšanas ceremonijā savu sveicienu
jaunajiem mūziķiem sniedza Ērgļu vidusskolas
meiteņu ansamblis Mārītes Kovaļevskas vadībā. Šogad konkursā piedalījās 20 jaunie izpildītāji no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas mūzikas
skolām. Dalībniekus sveica žūrijas komisijas
priekšsēdētājs, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas
akadēmijas profesors Arvīds Klišāns un Brāļu
Jurjānu biedrības priekšsēdētājs, konkursa galvenais organizators Mārtiņš Jauģietis. Katrs
dalībnieks saņēma organizētāju sarūpētu dāvanu–piemiņas nozīmīti ar konkursa “Jaunais
mežradznieks” emblēmu. Konkursā neiztrūkstoši dalībnieki ir Lietuvas skolotāja Vilimanta
Vitarta audzēkņi no Viļņas un Kauņas mūzikas
skolām. Īpašs prieks, ka atzīstamus panākumus
– 3. vietu savā vecuma grupā, ieguva Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas 7. klases audzēknis Reinis Jurkovskis (skolotājs–Arturs Kloppe,
koncertmeistare – Ija Voiniča). Patīkamas emocijas klausītājiem sagādāja laureātu sniegums,
kā arī mežragu kora burvīgais skanējums, un,
protams, noslēgumā noskaidroti arī konkursa
uzvarētāji:
A grupā:
a) laureāta nosaukums un otrā vieta Renāram Šteinbergam (Latvija – Bolderājas MMS)
un Gerdai Valatkevičai (Latvija – E. Dārziņa
MV),
b) laureāta nosaukums un trešā vieta Vairim
Kovelam (Latvija–A. Dombrovska MS),
c) I pakāpes diploms Dāvim Kukāram (Latvija – Jāņa Norviļa Madonas MS, sk. Arturs
Kloppe, koncertmeistare Ija Voiniča) un Daugirdam Kulvičiusam (Lietuva),
B grupā:
a) laureāta nosaukums un otrā vieta Rihardam Tamram (Igaunija) un Gediminam Jurģim
Pažeram (Lietuva),
b) laureāta nosaukums un trešā vieta Artur
Reinpõld (Igaunija) un Sīmam Barkala (Igaunija),
c) I pakāpes diploms Elīzei Tani (Igaunija)

C grupā:
a) laureāta nosaukums un otrā vieta Gediminam Abaris (Lietuva),
b) laureāta nosaukums un trešā vieta Reinim
Jurkovskim (Latvija – J.Norviļa Madonas MS
– sk. Arturs Kloppe, koncertmeistare – Ija Voiniča) un
Kārlim Rencim (Latvija – Siguldas mākslu
skola “Baltais flīģelis”),
c) I pakāpes diploms Artūram Krūmiņam
(Latvija – Auces MS) un Dovilei Giršvildaitei
(Lietuva),
D grupā:
a) laureāta nosaukums un pirmā vieta Ilmāram Bērziņam (Latvija – J.Mediņa MV ),
b) laureāta nosaukums un otrā vieta Mārai
Maculēvičai (Latvija – E. Dārziņa MV),
c) laureāta nosaukums un trešā vieta Hannesam Metssalu (Igaunija),
d) I pakāpes diploms Kārlim Jurkovskim
(Latvija – E. Dārziņa MV).
Konkursa rīkotāji – Brāļu Jurjānu biedrība
sadarbībā ar Ērgļu novada pašvaldību, pateicas
visiem, kas ar vislielāko rūpību un gādību uzņem un rūpējas par konkursa dalībnieku labsajūtu. Nākamajā gadā – 14. konkurss. Gaidīsim
vairāk skatītāju, jo tik daudz mežradznieku
vienkop Ērgļos ir tikai vienreiz gadā – Jura Jurjāna konkursā “Jaunais mežradznieks”!
Sandra Avotiņa,
kultūras darba organizatore
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PII ‘‘Pienenīte’’ ziņas
Lieldienās šūpojos,
Lieldienās priecājos.
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām.
Lieldienas ir Saules svētki. Gaisma
un siltums, uzvarējis tumsu, atdod zemei un dabai dzīvību. Atlidojuši gājputni, no zemes izlīduši pirmie sniegpulkstenīši un krokusi. Lieldienu zaķis un
Vistiņa aicināja bērnus svinēt Lieldienas „Pienenītē” 26. aprīlī.
Vistiņa Lieldienu zaķim tāpat vien
nedeva olas, bērniem bija jānorunā tautas dziesmas, jāzina ticējumi par Lieldienām. Ieradies bija arī Kaimiņu zaķis
ar viltus olām.

Visi kopā gāja rotaļās, dziedāja, piedalījās olu cīņu stafetēs.
Lieldienu zaķis bija sagatavojis bērniem pārsteigumu – laukumā bija paslēpis olu groziņus, kuri pašiem jāatrod.
Pēc tam bērni gāja katrs uz savu grupiņu ripināt oliņas, kuram aizripos tālāk,
nodoties olu kaujām, kuram stiprāka
ola. Sasistās olas varējām droši ēst un
obligāti ar sāli, lai nemelotu.
Bērni arī šūpojās, lai vasarā nekož
odi. Bērni bija atraktīvi, priecīgi, kustīgi un zinātkāri.
Vistiņas lomā iejutās pirmsskolas
skolotāja Aija Lapsa, Lieldienu zaķis –
Ilzīte Vīgante, Kaimiņu zaķis – auklīte
Eva Lebedeva.

Sveicam māmiņas, vecmāmiņas un
visas sievietes!
Mātes diena ir vieni no jaukākajiem
un mīļākajiem pavasara svētkiem. Labus, siltus vārdus ir jāprot pasacīt vienmēr, taču šī diena ir vēl viena iespēja
katram pateikties savai mammai par gādību un nesavtīgām rūpēm. Pavasarī,
kad mostas daba, arī katrs no mums
drīkst atraisīties mīlestībai, mīļumam
un jautrībai.
8. maijā Jumurdas saieta ēkas zālē
pulcējās vairāku paaudžu dziesmas mīļotāji – bērnu ansamblis „Ķipari”, meiteņu ansambļi ”Čiksas” un „Harmoniskais TRIO”, kā arī Jumurdas pagasta
vokālais ansamblis. Programma izvērtās plaša ar nopietnāku ievadu un jautri
pavasarīgām dziesmām noslēgumā. Paaudžu sadziedāšanos papildināja Santas
un Ievas dzīvespriecīgais sveiciens.
Dziesmiņa par „Sniķeru” pļavu atspoguļoja daudzu jumurdiešu ikdienu.
Paldies mūsu mīļajai ansambļu vadītājai Ievai Vilnītei par izturību, pacietību un dziesmas gēna attīstīšanu dziedā-

tājos! Paldies par atsaucību un
iesaistīšanos pasākumā Santai Lasmanei- Radzvilavičai un Ievai, Elīnai Valainei un Intaram Lapsam!
Mīliet un jūs mīlēs, smaidiet un smaidīs jums, domājiet labas domas un la-

bais pie jums nāks, domājiet par veselību un būsiet veseli! Jauku jums visiem
šo pavasara cēlienu ar sakopšanas un
sējas darbiem!
I. Lapsa,
kultūras darba organizatore

Gadskārtu svētki Jumurdā

Ģimenes svētki
“Es esmu māmiņas un tēta brīnumiņš, mīļumiņš, eņģelītis, kā nu kuro
reizi viņi mani sauc. Visa mājas dzīve
norisinās tikai ap mani. Drīz droši vien
tā vairs nebūs, tāpēc es izbaudu šo īso,
maģisko brīdi, kamēr esmu viņu dzīves
centrs.”
Pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenītei” ir tradīcija atzīmēt ģimenes
svētkus ar sirsnīgu koncertu mūsu mīļajiem.
Bērni kopā ar skolotājām jau iepriekš
bija pacentušies sarūpēt mazu, bet ļoti
mīļu dāvaniņu savai māmiņai.
Pasākums sākās ar apjukušu gailēnu,
kas nevarēja saprast, ko darīt ar atrasto
graudiņu – atdod māmiņai vai pašam
apēst. Gailēnam nevarēja palīdzēt ne
cālīši, ne kaķēni, ne zaķēni, ne zvirbulēni. Tikai pelīte iedomājās, ka graudiņu var pārgrauzt uz pusēm, tad sanāk
gabaliņš gan gailēnam, gan viņa māmiņai. Tikai jautājums, kam tagad tiks lielākais gabaliņš.

Koncerta otrajā daļā tika dziedātas
dziesmas, skaitīti dzejolīši un dejotas
dejas, kas aizkustināja māmiņas un tētus līdz sirds dziļumiem. Koncerta noslēgumā varēja pamanīt dažai māmiņai
acīs laimes un prieka asaras.
Evita Lielupe, metodiķe

2

dījām un iešūpojām mazliet atšķirīgi.
Bāliņi vēl nav nolūkojuši labāko vietu
šūpolēm, bet Lieldienu viena no tradīcijām ir šūpošanās...Ko nu darīt, vai
tādēļ Lieldienās nešūpoties?
Mazliet izdomas, un šūpošanās var
notikt! Kurš gan teicis, ka šūpoties var
tikai šūpolēs? Šūpoties var gan dziesmā, gan rotaļā! Kājas augstu cilādami,
rokas izvingrinādami un dziedādami,

šogad izšūpojās gan lielie, gan mazie
pasākuma dalībnieki.
Par tradīciju ir kļuvusi Lieldienu
zaķa pārsteiguma meklēšana un olu ripināšana. Šīs aktivitātes vislielāko
prieku sagādā jaunākajiem pasākuma
apmeklētājiem, lai gan, pa pakrasti
skrienot, var ieraudzīt arī kādu atraktīvāku pieaugušo. Kad olu grozs pieripināts pilns, var doties mājās un eksperimentēt ar jaunām salātu receptēm,
savukārt apņēmīgākie dodas lūkot uz
kaimiņsētu, vai tur bāliņi ir atraduši
piemērotu vietu šūpoļu kāršanai.
Bet man savukārt jāaizdomājas, ja
Jumurdas bāliņi vēl nākamgad neatrod
piemērotu vietu šūpoļu kāršanai, kā
šūposimies nākamgad!? Varbūt kādam
jumurdietim ir zināms kāds aktīvs un
izdarīgs bāliņš, kurš šo goda darbu var
paveikt!?
“Ej projām, Lieldieniņas,
Ar savām(i) šūpolēm,
Es gaidīšu Jāņu dienu
Ar ozola vaiņagiem(i).”
Paldies Jumurdas vokālā ansambļa
vadītājai Ievai un ansambļa dalībniecēm par atsaucību un iejušanos rotaļu
vadīšanā!
Dziesmā un rotaļā šūpojās
Inita Lapsa

Olu ripināšana piesaista gan lielos, gan mazos!

“Kā filmā par Emīlu!”

Paldies!
Laikam jau tā ir, ka gaidām ziemā Ziemassvētkus,
un pavasarī gaidām Lieldienas. Šogad šie svētki bija tik
saulainā un jaukā dienā, ka
tos droši vien atcerēsimies
vēl visu gadu līdz nākamajiem. Tādēļ man ļoti, ļoti
lielu paldies gribas pateikt
visiem tiem cilvēkiem, kuri
ar savu atsaucību palīdzēja
mums tos padarīt tik jaukus,
kādi tie bija. Tādēļ gribu viņus visus pieminēt.
Mīļš paldies veikalam SIA „Mežsētas”, veikalam ZS „Saimnieks” un
Sausnējas pagasta pārvaldei par dāvaniņām un ģimenēm noderīgām lietām,
kuras visi pasākuma apmeklētāji varēja iegūt savā īpašumā, piedaloties
dažādās aktivitātēs.
Paldies Lailai Pūpolai, Annai Sniedzītei, Rutai Placēnai, Antrai Miezītei
par tām sākumā noslēpumainajām lietām, kuras izsolījām Lieldienu izsolē.
Paldies Jurim Andriksonam, Aivaram Zariņam, Aināram Hudolejam,
Jānim Cielavam par skaistajām, jau-

“Pavadu Lieldienu pār augstu kalnu....” Ik pa 10 gadiem Lieldienu svinēšana iekrīt aprīļa beigās, kad pavasara saulīte kā no laimes apreibusi silti
silda, modina zaļos asnus, lai olu krāsošana sanāk jautrāka un raibāka, jo
citugad zaļumiņi zem biezas sniega
kārtas jāmeklē.
Šopavasar, dāsni apdāvināti ar saulītes siltumu, Jumurdā Lieldienas sagai-

najām šūpolēm, kuras nu varēs vēl
ilgi kalpot visiem šūpoties gribētājiem.
Paldies Valijai, Ingai, Dainuvītei un
Oskaram par garšīgās Lieldienu skābeņu zupas gatavošanu, kura visiem
ļoti labi garšoja.
Nu un, protams, paldies visiem
tiem, kuri nepalika mājās pie televizoriem, atlika dārza darbus un atnāca ar
Lieldienu zaķi kopā pavadīt šo jauko
dienu.
Ar cerību uz tikpat jaukiem un saulainiem svētkiem nākamgad.
Inese Leiboma

Kā katru gadu, Lieldienas sagaidījām ģimenes
lokā mājās, apmeklējām
pagasta vietējo pašdarbnieku organizēto pasākumu, apciemojām draugus.
Otrajās Lieldienās devāmies apciemot radus
Liepkalnē. Dodoties uz
Sausnēju, nokļuvām amizanti jaukā Lieldienu pasākumā Sidrabiņos. Vietējās kultūras darbinieces
– Zaķenes – bija centušās
ne pa jokam. Sajutāmies
kā sentēvu Lieldienās!
Tradicionālās Lieldienu izdarības –olu meklēšana, ripināšana, raibi krāsoto olu izstāde,
šūpošanās, bet visvairāk pozitīvi
pārsteidza un uzlādēja sen aizmirstās atrakcijas, piemēram, stabā rāpšanās pēc balvas. Bērni, to ieraugot, izsaucās: “Kā filmā par Emīlu!”
Jāsaka gan, kāpt gribētāju bija
maz, bet uzkāpt varētāju vēl mazāk, jautrība sita augstu vilni! Sa-

vukārt skriešanas sacīkstēs, kurš
pirmais tiks pēc noskatītās mantas,
piedalīties gribētāju netrūka.
Pārsteidzoša bija izsole, kur sākumā bikli, bet ,tai uzņemot apgriezienus, solītāji iekarsa un solīja par
preci kastē, kuru neredzēja, arvien
azartiskāk. To, ka kastēs būs īsti
gaiļi un trusis, to nu mēs negaidījām!

Pasākuma noslēgumā
visus iepriecināja lielais
zupas katls, kurš turpat
netālu visu pasākuma
laiku burbuļoja uz
uguns un palīdzēja tapt
brīnumgardai
zupai.
Varbūt tā likās tik garšīga tāpēc, ka bija labi un
jautri pavadīts laiks,
uzņemts daudz pozitīvu
emociju, bet varbūt tāpēc, ka jauki spīdēja
saulīte, sirdi un dvēseli
mieloja skaistie pakalni, baltie vizbuļi un
plaukstošie pumpuri?
Bet varbūt labo piegaršu deva jaukie cilvēki, kuri tur bija, un divas
atraktīvas Zaķenes, kas to visu noorganizēja? Lai nu kā – paldies par
jauko dienu Sausnējas pagasta iedzīvotājiem!
Ģimene no netālā
Kokneses kaimiņnovada
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Ērgļu vidusskolas 1. - 4. klašu olimpiādes
Matemātika

Redakcijas sleja
Pavasarīgs sveiciens, lasītāji!
Noteikti esat jau pamanījuši, ka ārā
(beidzot) ir iestājies pavasaris, viss
zaļo, tikai tāds pavēss kā rudenī. Bet
diena ir lieliska, ja uzspīd saule. Kaut
gan patiesībā labi, ka ārā tāds vēsums – vismaz atliek vairāk laika mācībām, jo pēdējās nedēļās parasti visi
steidz nokārtot „uzkrātos” parādus
mācību priekšmetos. Tikai nevajag
aizmirst par to, ka jāmācās skolā vēl
dažas nedēļas, laika vairs nav daudz.
Kādu dienu, kad pēdējais parāds
mācībās nokārtots sekmīgi un atliktie
darbi padarīti, pavērojiet dabu sev apkārt. Varbūt ikdienas gaitās jūs to nepamanāt, bet zāle zaļo un kokiem ir
pumpuri, kuri tūlīt, tūlīt jau plauks.
Varbūt šķiet, ka neizdarīto darbu ir
tik daudz, ka, liekas, tos jau nu ir neiespējami paveikt? Tad izlasiet šīs
dzejoļa rindas! Paliks vieglāk un fantāzija uzvirmos!
„Neslēpies no dzīves,
neieraujies sevī,
iztaisno muguru,
izpurini plecus,
pacel galvu,
skaties uz priekšu.
Jūti dziļāk, mīli spēcīgāk!
Dzīvo ŠEIT un PAŠLAIK!
Jo vakardienas vairs nav,
bet rītdiena vēl nav pienākusi.
Ir TE un ŠOBRĪD.”
Ceru, ka garastāvoklis visiem ir
okey! Kāpēc gan bēdāties? Vasara un
tās prieki drīz būs klāt ar dārza darbiem, varbūt nometnēm un ceļojumiem vai vienkāršām pastaigām gar
jūras krastu. Dažiem tā nāk ar lielu
uztraukumu, citiem ar smaidu sejā.
Bet, lai kāds būtu šī uztraukuma iemesls – vienmēr smaidiet, un tad būs
vieglāk!
Kristīne Ikerte

Īsziņas
6. maijā – Mātes dienai veltīts koncerts
6. - 10. maijs – Somijas skolēnu viesošanās
13. maijā – starpnovadu dziesmu diena
Ērgļos
14. maijā – Muzeja nakts Brakos un
Meņģeļos
20. maijā – Pēdējais zvans 9. un 12.
klasei
26. maijā – Veiksminieku pasākums
27. maijā – Ērgļu novada mazie dziesmu svētki
30. maijā – klašu pārgājieni
31. maijā – liecību izsniegšana
11. jūnijā – 9. klašu izlaidums
18. jūnijā – 12. klases izlaidums

Pavasara talka
Ērgļu vidusskolā šī gada pavasara talka notika 29. aprīlī. Sākumskolas skolēni -1., 2., 4. klase - sakopa mazās skolas
apkārtni un Ogres malu. 3. klase sakārtoja piemiņas vietu Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušajiem zaļajiem partizāniem. 5. un 11. klase darbojās bijušajā
Burtnieku skolas vietā un bērzu birztalā. Par Jumurdas un Skolas ielas ceļmalu kārtību rūpējās 6. un 7. klase. 8. klase
uzirdināja sporta laukumu, internāta teritoriju sakopa 9. a klase, bet 9.b klase
sagrāba lapas bērzu birztaliņā. Slimnīcas parkā strādāja vidusskolēni - 10. un
12. klase.
Ir prieks un gandarījums par paveikto. Paldies talciniekiem!
Ligita Jaunozoliņa
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1. klase
Sk. I. Rota

2. klase
3. klase
4. klase
Sk. D. Zača
Sk. S. Stankeviča Sk. L. Bukovska
Ieva
1.vieta Artis Milnis
Endija Dalbiņa
Viktorija Vīgube
Radzvilaviča
Daniels
2.vieta Anda Reine
Sergejs Jegorskis Krista Liepiņa
Riekstiņš
Kristīne Reinika
Lilita Saulīte
Daila Bāņukalne
3.vieta Kristers Gruziņš
Rinalds Žuks
Emīls Lapsa
1. klase
Sk. I. Rota
1.vieta Anda Reine
2.vieta Artis Milnis
3.vieta

Aira Žogla
Santa Tipaine

Latviešu valoda
2. klase
Sk. D. Zača
Marta Simona
Štila
Ieva
Radzvilaviča

Ralfs Bolzans

3. klase
4. klase
Sk. S. Stankeviča Sk. L. Bukovska

Ance Ludborža

Krista Liepiņa

Endija Dalbiņa

Sintija Zābaka

Sergejs Jegorskis Lilita Saulīte

Dabaszinības
2. klase
Sk. D. Zača
1.vieta Marta Simona Štila
2.vieta Ieva Radzvilaviča
3.vieta Ralfs Bolzans

3. klase
Sk. S. Stankeviča
Ance Ludborža
Endija Dalbiņa
Monta Masaļska

4. klase
Sk. L. Bukovska
Viktorija Vīgube
Kristaps Kartenbeks
Krista Liepiņa

2010./.2011. m. g. Madonas reģiona starpnovadu
olimpiāžu dalībnieki un rezultāti
N.p.k.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Vārds, uzvārds
Gunta Pūce

Klase Mācību priekšmets
9.b fizika
matemātika
Agnija Vaska
9.b fizika
matemātika
bioloģija
ģeogrāfija
mājturība un
tehnoloģijas
Raitis Ļebedevs
12. fizika
matemātika
Marta Suveizda
9.a latviešu valoda
bioloģija
ģeogrāfija
Monta Madžule
12. latviešu valoda
bioloģija
„Pazīsti organismu”
krievu valoda
Dace Pētersone
11. latviešu valoda
Laura Bugne
12. vēsture
Lauma Kodola
5. matemātika
Malvīne Madžule
9.b ģeogrāfija
„Pazīsti organismu”
mājturība un
tehnoloģijas
Edijs Krastiņš
9.b mājturība un
tehnoloģijas
Jānis Bērzkalns
9.a mājturība un
tehnoloģijas
Elīna Valaine
12. krievu valoda
Dagnis Vasks
12. fizika
Zonas bioloģijas olimpiāde
Ilmārs Suveizda
8. bioloģija
Marija Rudzīte
8. bioloģija
Edijs Žuks
7. bioloģija
Zonas angļu valodas olimpiāde
Undīne Saleniece
4. angļu valoda
Anete Plendišķe
4. angļu valoda
Sintija Zābaka
4. angļu valoda

Skolotājs
A. Ieleja
O. Elksne
A. Ieleja
O. Elksne
B. Kaļva
A. Grinberga
I. Eņģe

Rezultāti
1.v.
2.v.
Atzinība
2.v.
2.v.
1.v.
1.v.

A. Ieleja
2.v.
M. Picka
3.v.
M. Breikša
1.v.
B. Kaļva
2.v.
A. Grinberga
1.v.
M. Breikša
3.v.
B. Kaļva
3.v.
B. Kaļva
2.v.
R. Saleniece Atzinība
I. Maltavniece
2.v.
I. Rone
1.v.
O. Elksne
Atzinība
A. Grinberga
1.v.
B. Kaļva
3.v.
I. Eņģe
1.v.
S. Sipčenko

1.v.

S. Sipčenko

1.v.

R. Saleniece
A. Ieleja

Atzinība
Atzinība

B. Kaļva
B. Kaļva
B. Kaļva

1.v.
3.v.
3.v.

J. Beķeris
J. Beķeris
J. Beķeris

1.v.
2.v.
3.v.
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Radoši domājam un
darbojamies Ērgļu vidusskolā
Mūsdienu sabiedrības attīstība un
straujās pārmaiņas prasa radošus un
netradicionālus risinājumus. Veidot
Latvijas konkurētspēju Eiropas un
pasaules tirgū, celt dzīves labklājību
pašu mājās ir jaunās paaudzes uzdevums. Taču pašreizējā izglītības
sistēma joprojām piedāvā apgūt standartizētu programmu, kas maz veicina
iniciatīvu un uzņēmību. Lai situāciju
mainītu, no šī mācību gada Latvijas
skolās pilotprojekta veidā tiek ieviests
jauns fakultatīvs mācību priekšmets
„Radošā domāšana”.
Ideja par šāda priekšmeta nepieciešamību pieder ideju grupai „Radošuma pils”, kas šogad uzsāk projektu ar
plašu brīvprātīgo atbalstu un Sorosa
fonda “Latvija” finansiālu palīdzību.
Pilotprojektā pieteicās vairāk nekā
70 Latvijas skolas no visiem Latvijas
novadiem, tai skaitā arī Ērgļu vidusskola. Aktīvi iesaistījāmies arī radošās
domāšanas priekšmeta programmas
sagatavošanā. Mācību programma
balstās uz Edvarda de Bono domāšanas metodēm.
Šajā mācību gadā radošās domāšanas priekšmetu Ērgļos apgūst 7. un 12.
klases skolēni, lai pavisam drīz gūtu
iespēju pielietot iegūtās zināšanas, iesaistoties dažādos projektos un dibinot
mācību firmas. Metožu pārzināšana
ļautu integrēt domāšanas prasmes jebkura mācību priekšmeta apguvē.
13. aprīlī Ērgļu vidusskolā notika
iniciatīvas grupas „Radošuma pils”
pārstāvju un atbalstītāju pieredzes apmaiņas seminārs. Tajā piedalījās Jānis
Ošlejs – „Radošuma pils” nodibinātājs, uzņēmējs un ekonomists, Uldis
Pāvuls – radošās domāšanas treneru
grupas vadītājs, Latvijas Universitātes
docents, uzņēmējs, Ēriks Sīka – LR
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis – vecākais referents, Inga Bolmane – Junior Achievement Latvija
Programmu vadītāja, un „Radošuma
pils” pārstāves Aija Vecenāne un Zane
Kokina, kā arī Latvijas Universitātes
maģistrantes Ieva Kimonte un Aleksandra Andrejeva.
Darba grupai bija iespēja piedalīties
radošuma stundā 7. klasē, kuru vadīja
skolotāja Inese Zlaugotne, un angļu
valodas stundā 12. klasē, kurā integrētas radošās domāšanas metodes, šo
stundu vadīja skolotāja Inese Šaudiņa.
7. klases skolēni parādīja, kā ir ap-

guvuši vispusīgas domāšanas metodes
un prot tās likt lietā, analizējot un risinot savas klasesbiedru ieteiktās ieceres
skolas un klases darba uzlabošanā. Darbā iesaistījās arī ekspertu grupa.
12. klasē stundas mērķis bija radošās
domāšanas metožu izmantošana skolēnu komunikatīvo prasmju pilnveidē,
apgūstot tēmu “Dabas aizsardzība”.
Strādājot grupās, skolēni meklēja jaunus, netradicionālus risinājumus.
Radošās domāšanas treneru grupas
vadītājs Latvijas Universitātes docents
Uldis Pāvuls novērtēja darbu 7. klasē:
„Stunda ļoti iepriecināja, jo pārliecināja, ka ar De Bono metodēm var ļoti
efektīvi un strukturēti strādāt. Es arī vēlētos sasniegt šādus rezultātus un būtu
gandarīts, ja man būtu tādi skolēni. Paldies!”
Skolotāja Inese Zlaugotne atzina:
„Prieks par paveikto – atsaucīgiem,
gudriem un saspringtos darba apstākļos
teicami strādāt spējīgiem radošajiem
septītajiem, kuriem pēc vienas stundas
paredzēts „Zelta zivtiņas čempionāta”
pusfināla sākums, bet jābūt spējīgiem
mobilizēties intensīvam darbam. Mūsu
gada garumā agro rīta stundu darbs–
nodarbību sākums 7:50 – ir novērtēts
ar atzinīgiem vārdiem no ekspertu puses”.
„Radošuma pils” projektu koordinatore Aija Vecenāne secināja: „Ļoti
veiksmīgi angļu valodas stundā apvienoti radošuma elementi ar leksikas un
praktisko valodas lietojumu, aprakstot
savus spriedumus un idejas.”
Ērgļu novada skolu – Ērgļu vidusskolas, Ērgļu arodvidusskolas un J.Zālīša
Sausnējas pamatskolas – skolotājiem
bija iespēja piedalīties rosinošā diskusijā „Radošās domāšanas nozīme izglītībā”. Diskusijas noslēgumā atzinīgus
vārdus darba grupai un pedagogiem par
veiksmīgu sadarbību jaunu ideju ieviešanai skolā izteica Ērgļu novada domes
priekšsēdētājs Guntars Velcis. Vēlējums – katrai skolai atrast savu stipro
pusi, kas Ērgļu vidusskolai ir skolēnu
iniciatīvas un radošās domāšanas veicināšana.
Vairāk par radošo domāšanu var izlasīt www.radosumapils.lv mājas lapā.
Ērgļu vidusskolas direktore un
angļu valodas skolotāja
Inese Šaudiņa,
ekonomikas un informātikas
skolotāja Inese Zlaugotne

Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt savas
zināšanas, pilnveidot tās, gūt prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas. Šajā
mācību gadā Ērgļu vidusskolas skolēni ir parādījuši savas prasmes un zināšanas
dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs ne tikai skolā, bet arī starpnovadu (Madonas,
Cesvaines, Varakļānu, Lubānas un Ērgļu novada) olimpiādēs.
Talantīgākie skolēni ir piedalījušies arī valsts olimpiādēs. Valsts latviešu valodas
olimpiādē piedalījās Marta Suveizda un Monta Madžule (sk. M. Breikša), bioloģijas
olimpiādē – Marta Suveizda un Agnija Vaska (sk. B. Kaļva), mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē – Gunta Pūce, Agnija Vaska un Malvīne Madžule (sk. I. Eņģe). Malvīne
šajā olimpiādē ieguva atzinību.
Priecājamies par saviem skolēniem! Paldies skolotājiem un vecākiem par jauno
talantu atbalstīšanu!
Ērgļu vidusskolas mācību pārzine Maiga Picka
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„ZZ ČEMPIONĀTS” Madonā
Vispirms, kas tad īsti ir “ZZ ČEMPIONĀTS”?
„ZZ ČEMPIONĀTS” ir trakas sacensības starp klasēm visā Latvijā, kurās, pārbaudot drosmi, cīņassparu, atjautību, radošumu un klases vienotību,
ZELTA ZIVTIŅA dāvā neaizmirstamus
piedzīvojumus un lieliskas balvas pašām draudzīgākajām klasēm.
„ZZ ČEMPIONĀTS ” ir tradīcija,
kas ik gadus vieno vairāk par 1800 klasēm vai 45 tūkstošus skolēnus no visas
Latvijas. Aizpildot pirmo pieteikumu
un veicot radošo uzdevumu, iespēju
piedalīties kādās no 10 aizraujošajām
pusfinālu sacensībām Latvijas reģionos
iegūst 500 klases, kuras tālāk cīnās par
iekļūšanu superfinālā Rīgā un cīnās par
galveno balvu – ceļojumu visai klasei
uz kādu no Eiropas valstīm.
Par sacensību dullumu un kārtību rūpējas „ZZ ČEMPIONĀTA” sporta skolotājs Ufo un ZELTA ZIVTIŅAS varo-

ņi: Marija, Jana, Oskars, Aleksis, Olga
un Makss.
Skolēni, kas jau piedalījušies agrāk,
ar prieku atzīst: „ „ZZ ČEMPIONĀTS”
ir krietnas draudzīguma devas pieplūdums klases kolektīvā un kolosāli piedzīvojumi, ko atcerēties!”
/no ZELTA ZIVTIŅAS mājas lapas/
No Ērgļu vidusskolas uz „ZZ ČEMPIONĀTU” Madonā devās 7. un 11.
klase.
Par manu pieredzi varu teikt: „Jā! Tā
ir lieliska pieredze, neliels adrenalīns
un lielisks veids, kā saliedēt klasi. Būt
šī visa lielā notikuma epicentrā ir lieliski un neparedzami. Kaut arī netikām uz
finālu, mēs par to nebēdājāmies, jo
mūsu mērķis pat īsti nebija tikt uz Rīgu
un ne jau vienmēr tas ir galvenais. Bet
mēs ļoti priecājamies par 7- tajiem, jo,
jā, viņi ieguva koferi, kas apzīmē iekļūšanu finālā. Apsveicam!”
Kristīne Ikerte 11.

Sausnējas skolēnu panākumi konkursā „Erudīts 2011”
Skola ir tā vieta, kurā piepildām dvēseli ar prieku un cerībām, ar gaišām domām, prātu, zināšanām un prasmēm.
Skola ir tā vieta, kurā daudz mirdzošu
acu skatu, un šie spoguļi nekad nerāda
greizi. Tie atstaro sauli un ir saules spoguļi. Skola ir tā vieta, kurā mācām un
mācāmies, priecājamies par sasniegumiem.
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 8.
klases skolēnu komanda ir pierādījusi
savu varēšanu starpskolu konkursā
„Erudīts 2011”. Konkurss norisinās jau
16. gadu un ir iemantojis popularitāti
mūsu novados. Šogad mūsējie ieguva
1.vietu sešu skolu konkurencē, un nākamajā mācību gadā konkurss būs pie
mums – Sausnējas pamatskolā.
Kārlis Beikerts stāsta: „ Kad mūsu
klases komanda un audzinātāja Vita Zariņa ieradās Odzienas skolā, mūs sagaidīja skolotāja Iveta Dūmiņa. Visi pulcējāmies skolas zālē, un klātesošos sveica
Pļaviņu ģimnāzijas Odzienas filiāles direktors V. Samohins un Pļaviņu novada
domes priekšsēdētāja G.Žilde. Iepazināmies ar konkursa gaitu, pārējo skolu
komandām. Sekoja Odzienas skolas apskate. Varējām apskatīt klašu telpas un
kabinetus, un jauno, moderno sporta
halli. Skolas muzejā noklausījāmies
gidu stāstījumu par skolas un pagasta
vēsturi. Pēc tam katra komanda devās
uz savu kabinetu, lai sāktu konkursa 1.
posmu. Bija jāatbild uz 40 jautājumiem,
un varēja iegūt 80 punktus. Mēs 1.posmā ieguvām 48 punktus. Jautājumi bija
no visiem mācību priekšmetiem.

8.a klases erudītu komanda ar klases audzinātāju Vitu Zariņu.
Uldis Bičevskis atceras konkursa
2.posma gaitu. „Mums bija jāveic praktiskie uzdevumi. Devāmies uz norādīto
klasi un pildījām uz lapiņas uzdotos uzdevumus, piemēram, sašķirot krāsas no
tumšākās uz gaišāko. Bija jāatpazīst laboratorijas piederumi. Interesants bija
uzdevums par vienas dienas ceļojumu
uz kādu no Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Bija jānosaka koks pēc dotajiem zariem. Šajā posmā mēs ieguvām
23,5 punktus no 30 iespējamiem.”
Par 3. posma norisi stāsta Artūrs
Kohs. „Komandām vajadzēja izvēlēties
divus stiprākos un izturīgākos dalībniekus. Tie bijām mēs – Kārlis un es. Bija
jāiesaistās sportiskajās aktivitātēs:

skriešanā, šaušanā ar pneimatisko šauteni. Mums veicās labi, izcīnījām 2.vietu.”
Ieva Cielava apraksta konkursa noslēguma daļu. „Skolas pagalmā varējām pārrunāt konkursa gaitu, iepazīties
ar vienaudžiem no citām skolām, iegūt
jaunus draugus. Pasākuma organizatori
cienāja mūs ar desiņām. Konkurss
„Erudīts” man ļoti patika, bija interesanti piedalīties. Es to ilgi atcerēšos.
Mūsu klasei ir prieks par komandas izcīnīto 1.vietu.”
Skolotāja Vita Zariņa,
8.klases audzinātāja

Avīžu veidotāju saiets Madonā
Somu jaunieši „iekaro” Latvijas plašumus
Neticami ātri ir pienācis maijs – mēnesis, kuru vidusskolas absolventi gaida ar drebošu sirdi, jo ir atlicis pavisam
nedaudz līdz brīdim, kad dosimies kārtot eksāmenus. Lai kaut mazliet 12 - tie
varētu atslēgties no saspringtā mācību
procesa, 5. maijā Ērgļos ieradās 19
somu jaunieši un 2 viņu skolotāji. Ja vēl
atceraties, Ērgļu novada „Skolas Ziņu”
decembra numurā jūs varējāt sekot līdzi
12. klases skolēnu piedzīvojumiem,
kuri „Nordplus” programmas ietvaros
devās uz Somijas pilsētu Joensuu.
Lai pārsteigtu somu draugus, izplānojām interesantus pasākumus katrai
dienai, jo viņiem šeit jāuzturas no 5.
līdz 10. maijam. Ceturtdien, 5. maijā,
pēc satikšanās lidostā, devāmies pastaigā pa Vecrīgu, kā arī pusdienojām
„Lido”.

Piektdien somu draugiem bija iespēja
apmeklēt mūsu mācību stundas, kā arī
doties ekskursijā pa Ērgļiem. Vakarā
kopā ar viņiem devāmies uz Mātes dienas koncertu Ērgļu saieta namā. Somu
jaunieši bija patīkami pārsteigti, jo tas
viņiem bija kas jauns un neredzēts.
Sestdien devāmies uz skaisto Vidzemes pilsētu Siguldu. Tur mūsu ciemiņi
varēja apskatīt senatnīgo pilsētu, krāšņo Turaidas pili, kā arī izbaudīt asas izjūtas Siguldas piedzīvojumu parkā
„Tarzāns”.
Svētdien ir ieplānots pārgājiens uz
Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju
„Braki”, bet pirmdien – atvadu pasākums Jumurdas muižā, taču par to es
jums pastāstīšu nākamajā avīzes numurā.
Elīna Valaine 12.

Nu jau trešo reizi šī mācību gada laikā guvām iespēju apmeklēt avīžnieku
semināru Madonā. Tas ir kļuvis par jaunas pieredzes ieguves un apmaiņas avotu.
Šoreiz tā rīkotāji bija Madonas 1. vidusskolas 12. klases skolēni un arī pamatskolas audzēkņi, kuri veido skolas
avīzes. Tikām mīļi sagaidītas un netika
piemirsts izsniegt informatīvo materiālu par pasākuma norises gaitu un par
skolu kopumā, kas ļāva salīdzināt to ar
mūsējo. Un man nenācās vilties, jo izrādās, ka mūsu skola noteikti pasākumu
daudzveidībā neatpaliek no pilsētas
skolām, jo galvenais jau nav, kur skola
atrodas, bet gan kāda ir tās audzēkņu
iniciatīva un saliedētība.
Viss acīmredzami bija izplānots
punktuāli, jo dažādas nodarbes sekoja
cita pēc citas, sekojot programmas norādēm. Uzmundrinoši bija tas, ka šo
pasākumu atbalstīja gan skolas direktors, gan arī skolēnu dome.
Guvām iespēju tuvāk iepazīties ar
gandrīz visu tuvākās apkārtnes skolu
avīzēm, to veidošanas pamatprincipiem
un galvenais arī pašu radošo avīžu kodolu. Tas viss kopumā bija gan pamācoši, gan arī idejas rosinoši, jo pēc prezentāciju noskatīšanās nevarēja nerasties

jaunas un inovatīvas idejas un tematikas, kuras varētu turpmāk apskatīt.
Tas bija produktīvi pavadīts laiks,
kopā ar citiem jauniešiem iepazīstoties
un veicot dažādus uzdevumus. Viktorīna „Esmu zinošs” un situāciju mākslas
uzdevums „Kam negadās” palīdzēja attīstīt komandas darba iemaņas, jo tas
nemaz nav tik vienkārši strādāt komandā ar tikko iepazītiem cilvēkiem. Bet,
kā jau teicu, tas ir efektīvs zināšanu papildināšanas veids. Un pasākums neiztika arī bez avīžu veidošanas – katrai
komandai, izmantojot tikai vienu laikraksta „Diena” numuru un vēl dažus
materiālus, īsā laika sprīdī bija jāizveido sava avīze.
Pasākuma noslēguma daļā cits citam
prezentējām „Ātrās avīzes”, un, protams, katrai komandai tās bija izdevušās pilnībā atšķirīgas un svaigas, neiztika arī bez smalka humora.
Un kā saldais ēdiens bija dažu Madonas 1. vidusskolas 12. klases puišu veidotais šovs, kura laikā viņi skaidri atspoguļoja burvju mākslinieku satīrisko
pusi. Bet tas savukārt bija kā iesildīšanās pašam svarīgākajam – apbalvošanai, kuras laikā uzzinājām to, ko par
mūsu avīzīti domāja kompetentā žūrija.

Tas bija patīkams pārsteigums, kurš
lika aizdomāties par to, ko jaunieši var
sasniegt paši ar pareizās attieksmes un
komandas darba palīdzību. Varam vēl
tikai vēlēt veiksmi pārējo avīžu veidotājiem turpmākajā darbā un ceram, ka
viņi ņems vērā uzzināto.
Starpnovadu skolu avīžu skatē
2010./2011.m.g. Ērgļu novada „Skolu
Ziņas” ieguva nomināciju „Iedvesmas
bagātākā avīze”.
Krista Kalniņa 11.

Jaunieši no Norvēģijas
Orientēšanās apmācību
otrais mēnesis

„Dullie piecīši pavasarī”
15. aprīlī notika 5. klases vakars. Tā
nosaukums bija „Dullie piecīši pavasarī”. Pirmais uzdevums bija izveidot apsveikuma kartīti savam draugam vai
draudzenei. Es savu apsveikuma kartīti
izgatavoju mūsu audzinātājai Olgai
Elksnei. Visu skolēnu apsveikumi izdevās krāšņi.
Pirmo starpbrīdi pavadījām pie mūsu
klases ekoloģiskā galda. Uz tā bija redīsi, vīnogas, apelsīni, mandarīni, banāni, melone, marinēti gurķi, svaigi cepta
maize, ābolu un bērzu sulas. Vienkārši
burvīgi!

4

Tad skolēnu komandām sekoja dažādi uzdevumi: ziloņa pastaiga, pērtiķu
virtene, glāžu piramīda. Uzdevumi bija
diezgan grūti, tos vajadzēja izpildīt vienas minūtes laikā. 1. vieta – zaļajai komandai, 2. vieta – oranžajai komandai,
3. vieta – violetajai komandai.
Par klases vakara organizēšanu esam
pateicīgi Alisei Andriksonei, Ivitai
Cvetkovai, Anetei Podjavai, Monikai
Purviņai, Sabīnei Solovjevai.
Paldies jums, meitenes!
Linards Vasiļjevs 5.

Skolēni ir apguvuši pirmās iemaņas
darboties ar kompasu. Paldies novada
domei par atbalstu kompasu iegādē!
Aprīlī apmeklējām trīs Madonas
kausa posmus, kas norisinājās Cesvainē, Kalsnavā un Ērgļos. Tur skolēni
varēja sacensties ar sev līdzīga vecuma
orientieristiem un pārbaudīt savus spēkus šajā sporta veidā.
Paldies novada domei par sniegto atbalstu ar transportu, īpaši šoferītim Pēterim Leitānam, kurš mums palīdzēja
atrisināt visas radušās problēmas.
Prieks, ka apmācību procesā iesaistās arī seniori, kuri ar lielu interesi apgūst pirmās iemaņas šajā sporta veidā.
Uz sadarbību arī turpmāk!
Baiba Kaļva

Katra diena ir diena, lai dzīvotu, tāpēc arī tā ir jānodzīvo, kā pienākas.
Mūsu skolā katra diena ir citādāka, un
to tādu padara tie cilvēki, kas vēlas ierasties pie mums un sniegt ko jaunu un
pat nebijušu.
Ērgļu vidusskolā ieradās jaunieši no
Norvēģijas. Šie jaunieši nebija atbraukuši tāpat vien, viņi vēlējās mums dāvāt
sajūtas, ko slepus mums dāvā Dievs.
Caur Dievu un savām spējām garīgi komunicēt viņi dāvāja visiem to, ko Dievs
mums dāvā katru dienu. Šie jaunieši savos koncertos skatītājus izklaidēja ar
muzikāliem, teatrāliem un vienkārši
emocionāliem brīžiem. Manuprāt, bija
vērts aiziet uz katras dienas koncertu, jo
šādi viņi ietekmēja tieši manu uztveri
uz pasauli un dzīvi. Viņi vēlējās dāvināt
mums tās sajūtas, kuras viņi paši saņem,
esot ciešā saistībā ar Dievu.
Bez koncertiem jaunieši saspēlējās ar
mūsu skolas sportistiem sporta spēlē.

Pēc manām domām, šiem jaukajiem
cilvēkiem patika viesoties pie mums
šeit, Ērgļos. Nācās parunāties arī angliski, bet tas bija ļoti skaisti uzzināt ko
jaunu par cilvēku dzīvi citā zemē, kā arī
pilnveidot savu valodas prasmi.
Mans uzskats ir tāds, ka vajadzētu
daudz vairāk aicināt citu tautību cilvēkus, lai tie iepazītos ar mūsu valsti. Šādi
saistoties sarunās ar norvēģiem, likās,
ka esmu pilnīgi citā pasaulē, jo viņi
spēja runāt tā, lai tu pats justos tā kā vēl
nekad.
Šīs dienas, kamēr viņi viesojās te pie
mums, deva iespēju ikvienam, kurš vēlējās tapt ieraudzīts. Bija iespēja caur
mūzikas skaņām pārdomāt visu, kas likās tik grūts vai nepatiess! Izdzīvot šīs
dienas kopā ar viņiem bija kā pārsteigums mums visiem.
Maija Dunkure 9. a
“Skolas Ziņu” turpinājums 5.lpp.
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Marta Serengeti parkā.

Ceļojums uz Vāciju

Šogad bija iespēja doties uz Vācijas
pilsētu Vaiji, lai iepazītos ar šīs valsts
skolēniem un apmainītos pieredzē, kas
saistīta ar mācību darbu, kā arī lai atpūstos pēc darba, kas ieguldīts dažādu labu
mācību darba rezultātu sasniegšanā.
Šis bija mans pirmais brauciens uz ārzemēm, tādēļ sajutos jo īpaši saviļņota,
kad redzēju savus un citu manas grupas
jauniešu vecākus, kuri atvadījās no
mums.
Lai autobusam un šoferīšiem būtu iespēja atpūsties, nācās apstāties Polijā un
tur stāvēt aptuveni astoņas stundas gan
ceļā uz Vaiji, gan atceļā. Bija iespēja izstaigāt Varšavas vecpilsētu. Mani pārsteidza tas, ka tā bija diezgan līdzīga Rīgas vecpilsētai. Es varēju apskatīt slaveno
pieminekli – Varšavas nāru, kura savās
rokās tur zobenu un vairogu, kā arī izbaudīt dienu, staigājot un iepazīstot visu,
kas vien bija apkārt.
Kad nokļuvām Vācijā, pirmais, ko ievēroju, bija tas, ka daudzos laukos bija
vēja ģeneratori. Man tas bija kas neierasts, jo Latvijā ko tādu neieraudzīsi.
Sestdien, 2. aprīlī, ieradāmies KGS
Lēestes skolas laukumā, tur jau pulcējās
viesģimenes. Sākumā jutos nedaudz nedroša, jo es zināju tikai savas ģimenes
uzvārdu – Pieroth un meitenes vārdu –
Ronja, un es nezināju, kā izskatās meitene, pie kuras man vajadzēs dzīvot nedēļu. Bet, protams, visi galu galā atrada

savu ģimeni un pēc oficiālas sasveicināšanās devās uz mājām.
Ģimene mani uzņēma laipni un izturējās kā pret pilnvērtīgu tās locekli, jo es
sadraudzējos ar „pusmāsu” – Ronju. Mēs
sapratāmies labi, jo abas pratām komunicēt angļu valodā. Šeit man liels paldies ir
jāsaka angļu valodas skolotājai Gintai
Ādamsonei, kura visus šos gadus ir mācījusi angļu valodu un ielikusi stabilus
pamatus saziņai. Paldies, skolotāj, par
cītīgo darbu, kuru ieguldāt katrā stundā!
Šajā ceļojumā es apzinājos valodas īsto
nozīmi – sniegt un gūt pieredzi, un iegūt
jaunus draugus.
Svētdiena bija diena, kad ģimene varēja izvēlēties, kur doties. Mēs visi kopā
devāmies uz dabas muzeju, kura nosaukums bija Universum. Šajā muzejā varēja veikt dažādus eksperimentus un redzēt,
kā tieši darbojas fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas un bioloģijas likumi. Universum
muzejā man patika viss, un diena bija
aizpildīta ar jautrām un izzinošām aktivitātēm.
Pirmdiena, 4. aprīlis. Man ļoti patika
Brēmene, tā ir līdzīga Vecrīgai, jo tajā ir
Rolanda statuja, kuras līdziniece ir arī
mūsu Rīgā, tikai Latvijā ir mazāka, kā arī
Brēmenes muzikantu statuja. Visa grupa
izstaigāja šo vecpilsētu, iepazīstoties ar
tās kultūru un interesanto arhitektūru.
Mēs nonācām arī pie ļoti šauras sānieliņas, kura ir visšaurākā visā Brēmenē, kā

Karjeras diena
Karjeras diena ienāca arī Ērgļu vidusskolā. Mūsu skola ar lielu cieņu un uzmanību sagaidīja audzēkņus no Ogres
un Vecpiebalgas novada, kuri vēlējās
apskatīt un novērtēt mācību norisi tieši
mūsu skolā.
Devītajiem nācās izklaidēt un nodarbināt jauniešus, lai rosinātu viņus apsvērt ideju par izglītošanos Ērgļu vidusskolā. Mums noderētu jaunu cilvēku
viedokļi un to dažādība, atšķirība no Ērgļu iedzīvotājiem, skolēniem, cita pieredze dažādotu skolas sadzīvi. Jauni
cilvēki arī padara interesantāku pārējo
skolēnu ikdienu.

Šie jaunieši ar mums kopā piedalījās
stundās, kopā strādājām grupu darbus.
Bez tam arī iedraudzējāmies un ieguvām jaunus draugus.
Mans uzskats būtu tāds, ka jauni cilvēki no citurienes tiešām būtu noderīgi
Ērgļu vidusskolas skolēnu dzīvē, kas
arī pilnveidotu pienācējus, jo šeit skolas
dzīve tomēr ir aktīvāka un nedaudz pārdomātāka nekā citās skolās. Šeit tu vari
būt tāds, kāds esi un kāds vēlies būt, jo
Ērgļu vidusskola tev iemācīs visu tavai
turpmākajai dzīvei.
Maija Dunkure 9. a

Ko lai uzdāvina māmiņai?
It kā vienkāršs jautājums, kuram
katrs bērns ik gadu rod atbildi. Bet
šogad bērni kopā ar savām māmiņām devās meklējumos roku rokā
6. maija saulainajā pēcpusdienā saieta namā, kopā turoties pretim
spēcīgajam vējam.
Kā tad šie meklējumi notika? To
raksturot ir sarežģīti un nevarētu
iztikt bez liekvārdības. Tādēļ sacīšu tikai to, ka viss tika darīts kopā
un galvenais – no sirds!
Sākumskolas skolotājas bija padomājušas par Mātes dienas pasākuma scenāriju, 1. klases audzinātājas Ievas Rotas
ideju lieliski realizēja vadītāji: 4. klases
audzinātāja Liena Bukovska kopā ar savas klases skolnieku Emīlu Lapsu.
Katrs skolēns, sākot ar pašiem mazākajiem un beidzot ar vidusskolēniem,
sniedza savu devumu, lai izveidotu šo
dāvanu savām mammām. Un pats lielākais paldies bija redzēt saviļņojumu un
mīļumu mammas sejā, kad viņa redzēja
bērna paveikto.
Vecākiem tika sniegti priekšnesumi –
skolotāju Antras Grinbergas un Mārītes

Kovaļevskas izloloto pulciņu apmeklētāju izpildījumā.
Literāri muzikālajā kompozīcijā
katrs tēls un notikums papildināja cits
citu un ļāva saprast visiem, ka nekāda
īpašā dāvana māmiņām nav vajadzīga – vienīgi mīļš bērns.
Savdabīgu akcentu svētku pasākumam piešķīra mūsu viesu – Somijas
skolēnu uzstāšanās.
Bija patīkami redzēt tik lielu māmiņu atsaucību un līdzjušanu savām atvasēm. Cerams, ka šis bija viens no pasākumiem, kurš savienoja ģimeni, laiks,
kurš tika pavadīts kopā un tiks noglabāts sirdīs.
Krista Kalniņa 11.
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arī pie viesnīcas, kurā ir tikai viena istaba.
Brīvajā laikā Brēmenē varēja iepirkties
dažādos veikalos un suvenīru bodītēs, bet
laika, protams, bija par maz, lai pa īstam
iepazītos ar visām iespējām, ko šī pilsēta
piedāvāja, un nācās samierināties ar to, ka
jādodas vien atpakaļ uz skolu.
Otrdien vajadzēja doties uz Rātsnamu,
kur mūs uzņēma ar sveicienu birģermeistars. Vēlāk devāmies uz autobusu, un
šoreiz galamērķis bija Serengeti dabas
parks. To gaidīja visa grupa, un arī es ar
nepacietību alku ieraudzīt dzīvniekus,
kuri nākuši no dažādām pasaules valstīm.
Serengeti parks pārsteidz ar savu dzīvnieku daudzveidību. Šeit bija sastopamas
gan žirafes, gan antilopes, gan mērkaķi,
gan tīģeri un lauvas. Mani ļoti iepriecināja tas, ka viss izskatījās tik dabisks un
savvaļai atbilstošs, kā arī gida izsmeļošais stāstījums par katru dzīvnieku sugu,
kuru, protams, tulkoja skolotāja Sanita
Brimerberga.
Pēc parastās ekskursijas sekoja īpašais
safari, kur pa izstrādātu maršrutu mēs
braucām, lai apskatītu mākslīgos zvērus,
kuri šļāca ūdeni, un vulkānus, kuri spļāva
uguni. Jautri bija visiem, gan jauniešiem,
gan skolotājām, jo braucienu papildināja
jautri komentāri.
Pēc safari sekoja brīvais laiks Serengeti atrakciju parkā. Diemžēl nebija tik

silts laiks, kā gribētos, bet tas netraucēja,
lai izbraukātos “amerikāņu kalniņos”, ar
panorāmas ratu, kā arī, lai izbaudītu katru mirkli, kas pavadīts šajā vietā.
Trešdien devāmies uz Klimata māju.
Šeit varēja redzēt dažādu pasaules vietu
izskatu un izjust gan aukstumu, gan karstumu Āfrikā, kā arī sajust mitrumu
džungļu zonā. Man patika tas, kā attēlots
klimats un cilvēku iedzīve dažādās klimata zonās.
Pēc Klimata mājas apskates devāmies
uz baseinu Brēmenhāvenē, kur varēja izpriecāties pa ūdeni pēc sirds patikas.
Klāt jau bija pēdējā diena – ceturtdiena, kad apmeklējām vācu skolēnu stundas KGS Lēestes skolā, lai redzētu, kā
viņi apgūst visu noderīgo dzīvei.
Pirmā stunda, kuru apmeklēju, bija ķīmija. Liels bija mans izbrīns, ka nekur
nedzirdēju zvanu, un izrādījās, ka viņiem
tāda nav. Skolēni vienkārši sagaida skolotāju un dodas klasē, lai mācītos. Vācijas skolās stundu garums ir krietni lielāks, aptuveni 90 minūtes, un starpbrīži
pēc šīs stundas ir aptuveni 15 minūtes
gari. Ķīmijas stundā es redzēju, ka daudz
tiek izmantoti materiāli, kurus parāda filmu veidā, un skolēniem pēc šīs filmas
noskatīšanās ir jāatbild uz jautājumiem
darba lapās. Es biju pārsteigta, ka klasē
lielākā daļa skolēnu vēlējās atbildēt, tādējādi aktīvi iesaistoties stundā. Mēs,
latvieši, laikam esam nedaudz pasīvāki,
un mums tas liekas nedaudz savādi, ka
skolēnu rokas paceļas kā mežs pat uz

grūtiem jautājumiem.
Drīz pēc stundām devāmies uz noslēguma pasākumu, kur pateicāmies ģimenēm par laipno uzņemšanu, parādot
priekšnesumu. Arī vācu bērni bija uztaisījuši jautru un atraktīvu priekšnesumu
gan ar dziesmām, gan ar dejām. Mēs arī
neatpalikām un parādījām, ko varam!
Pulkstenis bija jau 21:30, kad mums
nācās doties uz autobusu un atvadīties no
ģimenēm, lai dotos uz mājām – Latviju.
Bija tik skumji sajust pēdējos atvadu apskāvienus. Dažiem no mums (arī man)
nobira pa mazai asariņai, jo tomēr bijām
pieķērušies viens otram un jau uzskatījām par savējiem vācu draugus. Es redzēju, kā mana ģimene vēl ilgi māja, līdz
viņi pazuda manam skatam.
Atpakaļceļā atkal bija jāpiestāj Polijā,
tikai šoreiz Varšavas centrā, un laiks atbilda manām emocijām – lija lietus, jo es
ilgojos gan pēc savas viesģimenes, gan
pēc savas ģimenes.
Pēc ilgā brauciena beidzot bijām sasnieguši mājas, kur Saieta laukumā jau
gaidīja visas mūsu ģimenes. Bija neviltots prieks viņus redzēt. Kad es izkāpu no
autobusa, uzreiz pār mani bira dažādu
jautājumu lietus, kuri nozīmēja tikai to,
ka arī pēc manis kāds ļoti ilgojas.
Lūk, tāds bija mans ceļojums – krāsains un patīkams, tāds, kas vēl ilgi sildīs
manu sirdi ar labām atmiņām. Tagad jāgaida rudens, kad vācu draugi brauks pie
mums. Un tas jau ir cits stāsts…
Marta Suveizda 9. a

Mana mīļākā vieta Ērgļos

J. Grota 110. dzimšanas dienai veltītā konkursa laureātu darbi
Ērgļos ir ļoti daudz skaistu un mīļu
vietu: estrāde, skola, mājas, Tanka kalns
vai paši Ērgļi kopumā. Tomēr mana vismīļākā vieta Ērgļos ir slēpošanas trase.
Saprotams, ka mans mīļākais gadalaiks ir ziema. Nevaru iedomāties neko
skaistāku par jauku rītu uz slēpēm šajos
lieliskajos kalnos.
Ziemas sestdienu rīti parasti iesākas
ar došanos uz slēpošanas trasi. Reizēm
gan ir grūti piecelties, bet, kā tieku ārā
un uzkāpju uz slēpēm, pazūd viss nogurums. Vēsais, bet tomēr stindzinošais
ziemas rīta gaiss atspirdzina un gluži
vienkārši padara pasauli skaistāku. Jo
vairāk laika pavadu šajā trasē, jo tuvāka
man tā kļūst. Reizēm tur var sastapt
kādu stirniņu vai vietējos suņus. Mēdzu
paņemt līdzi kādu našķi sastaptajiem
meža zvēriem.
Slēpojot paveras vienreizējs skats uz
Ērgļu lielākajām bagātībām: daudzajiem kalniem, šaurajām kalnu ielejām
un stindzinošo Ogri. Reizēm tā vien gribas paņemt līdzi fotoaparātu un visus
skaistos ziemas skatus iemūžināt, tomēr
atsakos riskēt. Varbūt tieši tāpēc šie saviļņojošie skati dzīvo manās atmiņās un
tāpēc šī vieta man ir tik mīļa, jo tādu, kā
es to redzu, neredz neviens cits.
Reiz, kad slēpoju, ieraudzīju mazu
stirniņu. Biju ļoti nogurusi, bet ar viņas
palīdzību atcerējos par ābolu, ko biju
ielikusi kabatā pirms došanās ceļā. To
atdevu stirniņai... Kad redzēju, kā viņa
ēd, likās, ka manī ieplūst spēks slēpot
tālāk.
Vienmēr, kad atceros gadījumu ar
stirniņu, mēģinu atkal un atkal izjust šo
spēku, kas radies no prieka dot.
Laine Vīgube 8.

Ērgļos ir daudz skaistu un man mīļu
vietu, bet vismīļākā ir Vecmuižas ezers
saulainā vasaras dienā.
Šī vieta man ļoti patīk, jo tā neatgādina nevienu citu, kur esmu bijusi. Jo šeit
putnu dziesmās var klausīties mūžīgi,
koki zaļo tik zaļi, ka pat neviena mākslinieka paletē nebūs tādas krāsas. Gulbji šeit ir tik cēli, cik vien var būt. Zāle ir
tik maiga kā dūnas spilvenā. Kalni apkārtnē ir tik augsti kā baznīcas torņi.
Atrodoties pie ezera, tu jūties tik labi,
jo daba nomierina un tajā pašā laikā padara laimīgāku.
Kaut arī ziemā ezers ir aizsalis un
pārklāts ar baltu sniega segu, viss izskatās tik un tā pasakaini, jo sniegs mirdz
kā dimanti.
Vecmuižas ezers un tā apkārtne ir
mana mīļākā vieta visos skaistajos Ērgļos, jo šeit viss ir savādāk. Neviens
nekad to nemainīs!
Sabīne Kaņķele 8.
Edija Žuka 7. kl. zīm.

Mana mīļākā vieta Ērgļos ir manas
mājas „Pīlāti”, jo Ērgļi ir ne tikai pati
pilsētiņa, bet arī vietas, kas atrodas tālāk no Ērgļu centra.
Man patīk manas lauku mājas ar savu
klusumu un cēlumu. Katru dienu ir jā-

Ervīna Depšes 8. kl. zīm.
padara ļoti daudz mazu darbiņu, lai viss
šis skaistais zemes stūrītis priecētu
manu un manas ģimenes sirdi. Mīlu
savu veco māju, jo pazīstu tajā katru
stūrīti.
Patīk augļu dārzs, kurš pavasarī
skaisti zied un rudenī nes dāsnus augļus. Arī ziemā ābeļu dārzs ir skaists, it
īpaši, ja ir bijusi sarma. Skaista ir arī no
laukakmeņiem mūrētā kūts. Apbrīnoju,
kā agrākos laikos varēja no šiem lielajiem laukakmeņiem uzmūrēt šādu stipru ēku. Šī ēka cauri gadsimtiem dod
patvērumu mājdzīvniekiem.
Skaista vieta ir dīķītis pie mūsu mājas. Tas mani priecē karstajās vasaras
dienās, jo tajā varu iet peldēties, bet agros rītos ķert zivis. Dīķa malā aug milzīgs vītols, kurā man patīk rāpties.
Savās mājās es pazīstu katru celiņu
un taciņu, pa kurām esmu staigājis no
pirmajām dzīves dienām. Un vai tā nav
skaistākā vieta pasaulē, kurā tu esi ieaudzis ar visu savu sirdi?
Ilmārs Suveizda 8.
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R. Blaumaņa literārās prēmijas
7. konkursa

NOLIKUMS

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku
interesi par latviešu literatūras klasiķi
R. Blaumani un viņa dzīves un darba
vietu „Brakiem”.
2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori:
R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība, biedrība
„Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un
vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo
un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.
Tēmas:
7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Muzeja priekšmets stāsta.
2. Ja es būtu …………. (kāds no R.
Blaumaņa darbu tēliem).
3. „Māmiņ, mīļo māmiķīti,/ Nāc un
paskaties tu ar…” (R.Blaumanis)
10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4
lapas, 12. lieluma burtiem
1. Ģimenes tēlojums R. Blaumaņa
prozā vai dramaturģijā.
2. R.Blaumanis un laikabiedri (K.
Skalbe, J.Poruks, J.Akuraters, Aspazija, J.Jaunsudrabiņš u.c.).
3. „Ceļš iet caur pasauli uz debesīm.” (R.Blaumanis)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un
viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija
un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta
līdz 2011. gada 20. oktobrim pa pastu
vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu,
skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.
Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840
Kontakttālrunis:
64871569,
26388629, 26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa
memoriālmuzeja „Braki” galvenā speciāliste, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa
kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja
Vērtēšanas komisija:
Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja
Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāja
Sanita Dāboliņa – Ērgļu arodvidusskolas direktora vietniece
Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja
Apbalvošana 2011. gada 3. decembrī Ērgļu saieta namā.
Balvu fonds
7. – 9. klase
10. – 12. klase
1. vieta – 50lati
1. vieta – 70 lati
2. vieta – 35 lati
2. vieta – 50 lati
3. vieta – 20 lati
3. vieta – 30 lati
Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt
veicināšanas balvas un atzinības.

Laines Vīgubes zīm. 8.

Grāmatu autori –
Ērgļu vidusskolas absolventi

Skaidrīte Urževica

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā, vairāku latviešu valodas mācības
grāmatu autore Skaidrīte Urževica (Paula) ir mūsu skolas 1963. gada absolvente. Pēc LVU Vēstures un Filoloģijas fakultātes beigšanas par viņas vienīgo
darba vietu līdz šim laikam kļuvusi Dobeles 1. vidusskola, tagad vadot pulciņa
„Radošā darbība dzimtajā valodā” nodarbības un esot skolēnu radošo darbu
žurnāla „Varavīksnēni” konsultantei.
Kopš 1988. gada skolotāja publicējusi rakstus literatūras metodikā, bet 1995.
gadā iznāca uzdevumu krājums litera-

Žetonu vakarā 1962./63. m. g.

Sveicināta, mana Ērgļu vidusskola!
Sveicināti, mani skolotāji – gan tie,
kuri šodien ir jau cienījamā vecumā,
gan tie, pie kuriem vairs var aizvest tikai atmiņas! Sen neesmu bijusi ciemos,
tomēr atliek pievērt acis, lai domās pārstaigātu zināmās Ērgļu vietas un arī to
ceļu, kurš atveda mani uz nu jau 43 gadus par savu saukto Dobeli.
Šurp es, Vidzemes meitene, jaunā latviešu valodas un literatūras skolotāja,
atbraucu 1968. gada 1. augustā, darba
vietu sadalē parakstījusies uz Dobeles
1. vidusskolu. Te arī esmu palikusi savā
vienīgajā darbavietā, ģimeni nodibinājusi, meitu izaudzinājusi un savus ikdienas sīkos un lielākos darbus darījusi.
Kad pavasaros Ogres upes krastos
zied ievas, Dobele sāk gatavoties ceriņu
parādei, jo te ir slavenā selekcionāra Pētera Upīša dārzs ar viņa un zinātniskā
darba pēcteču radītajām ceriņu šķirnēm.
Ceriņi ir viens no Dobeles lepnumiem,
tāpat kā sveču ražotne dāņiem piederošajā uzņēmumā. Bet citādi – atšķirība
lielumā, attālumā no galvaspilsētas Rīgas, reljefā un cilvēku raksturos.
No Rīgas Dobele atrodas tādā rokas
stiepiena attālumā vien – 70 kilometri, mikroautobusu satiksme, un aizbraukt uz teātri nav
nekāda sevišķā problēma. Kad
pirmoreiz braucu uz Dobeli,
biju izbrīnījusies, ka visu laiku
jābrauc pa taisnu ceļu un pilnīgu līdzenumu, nevis kā Vidzemē – cilpu cilpām, augšā – lejā.
Nekad agrāk nebiju piedzīvojusi ziemas bez sniega. Arī cilvēku raksturi diezgan stipri atšķiras
no
vidzemnieciskās
atvērtības, Zemgalē cilvēki ir
atturīgāki, distancētāki. Pie tā
visa 43 gados ir pierasts, tomēr
pietiek sastapt savas dzimtās
puses cilvēku, un, šķiet, dienas
gaismu atkal ierauga kaut kas
dziļi noglabāts. Arī laiks pirms
nu jau piecdesmit gadiem.
***
Uz Ērgļu vidusskolu mācīties atnācu pēc Liepkalnes 7 –
gadīgās skolas beigšanas 1959.
gadā. Mēs, Liepkalnes bērni,
nokavējām divas nedēļas, jo tas
bija gads, kad septiņgadīgās
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skolas pārtapa par astoņgadīgajām un
arī Liepkalnes skola gatavojās par tādu
kļūt. Taču bērnu skaits acīmredzot bija
par mazu, un divas nedēļas pēc mācību
gada sākuma kļuva skaidrs, ka jādodas
uz Ērgļiem, turklāt jādzīvo internātā.
Atmiņā palikusi ļoti liela istaba vecajā
skolas ēkā, kurā dzīvojām daudzas meitenes, gulējām pa divām vienā gultā (ja
sastrīdējās, tad vienai galva atradās tur,
kur otrai – kājas). Dzelzs gultiņā liekamo matraci tēvs ar zirgu atveda no mājām. Otrajā stāvā gājām ēst kopgaldā un
skapīšos glabājām līdzpaņemtos produktus. Ar prieku gaidījām virtuves dežūras dienas, jo tā bija sava veida atslēgšanās no skolas ikdienas – nebija
jāiet uz stundām, saldo ēdienu varēja
ēst, cik gribējās, un, kad visi nāca pusdienās, juties tāds īpaši nozīmīgs.
8. klasē mūs audzināja skolotāja
Mārtiņsone, bet 9. klasē abas paralēlklases apvienoja. Sākumā bija zināmas
nesaskaņas, jo klases pamatsastāvu veidoja Ērgļu iedzimtie, kamēr mēs, jaunpienācēji, bijām no lauku ciemiem nākušie, līdz ar to ērglēniešu skatījumā

par rangu zemāki. Par mūsu audzinātāju kļuva Velta Jakunova. Tagad saprotu,
ka tolaik viņa bija pavisam jauna, apmēram 26 gadi, bet mūs viņa audzināja
ar stingru roku. Skolotāja šķita atturīga,
varbūt brīžiem pat pārāk stingra, nekad
nekļuva familiāra, bet arī es savās skolotājas gaitās esmu sapratusi distances
nepieciešamību attiecībās ar skolēniem,
lai tie nesāktu „ēst no rokas”. Man pat
šķiet, ka savu audzinātāju attiecībās ar
skolēniem ne reizi vien esmu centusies
atdarināt. Velta Jakunova prasmīgi mācīja mums matemātiku. Ja pamatskolā
nebiju nekāda labā matemātiķe, tad vidusskolas klasēs matemātika kļuva par
priekšmetu, kurš ne tikai labi padevās,
bet arī izraisīja īpašu interesi, sevišķi
ģeometrija. Mani saistīja matemātikas
stingrā loģika, nepieciešamība pierādīt.
Ja neaizgāju studēt matemātiku, tad laikam gan tikai tāpēc, ka man nepavisam
„nepieleca” fizika (lai man piedod skolotāja Aina Biķerniece, kura bija labs
cilvēks un ne pie kā nebija vainojama),
par ko matemātikas sapratējiem bija
liels brīnums.
Skolotājai Jakunovai nepavisam nebija viegli ar
mums, jo daži zēni nekādi
„jēriņi” nebija. Piemēram,
kad mums kāds praktikants
uz šķiršanos uzdāvināja
globusu, tā mūžs ilga tikai
vienu stundu. Jau nākamajā
starpbrīdī puikas ar to uzspēlēja futbolu un globusa
atliekas noglabāja zem skatuves.
Mūsu klases telpa atradās
otrajā stāvā ar ieeju no zāles, kurā starpbrīžos tikām
izraidīti, lai visu starpbrīdi
staigātu uz riņķi. Neviens
gan nesteidzās iet ārā no
klases. Līdzko noskanēja
zvans, stājāmies rindā, lai
trenētos savā iecienītajā
„sporta veidā” – tāfeles
švammes mešanā papīrgrozā no jebkuras klases telpas
vietas. Meitenes pamanījās
vairākas reizes noskriet pa
vienām kāpnēm lejā un pa
otrām augšā, jo ceļā varēja

tūras stundām „Zeme bij, darbs bij, tikai...”.
„Latviešu
valoda
4.
klasei”(autoru kolektīvā) tika izdota
2003. gadā izdevniecībā „Pētergailis”.
Kad pie skolotājas
Skaidrītes Urževicas
ieradās Valodas Rūķis,
tas viņu aizveda uz Valodas pilsētu, kurā bija
Valsts valodas laukums
un 5 rajoni: Fonētikas,
Leksikoloģijas, Morfoloģijas, Sintakses un
Stilistikas rajoni. Tajos

Pirmajā darba gadā Dobeles
1. vidusskolā 1968./69. m. g.
gadīties kāds ievērības cienīgs „objekts”, piemēram, armēnis skolotājs Aivazjans vai arī kāds no lielajiem puišiem. Bet vislielākais kārdinājums bija
svaigi ceptas maizes smarža. Tieši pretī
mūsu klases logiem atradās maizes ceptuve, un visu dienu smarža plūda mūsu
virzienā. Kā to vispār varējām izturēt?!
Zālē notika arī skolas balles, un tad
bija pavisam jauki, ka varēja iesprukt
turpat klases telpā saķemmēties. Kaut
arī pat savā žetona vakara fotogrāfijā
esmu redzama skolas formas kleitā (nedaudz uzlabotā) un baltā priekšautā,
skolas ballē varēja uzvilt tolaik moderno čaukstoša tafta kleitu. Arī kaprona
zeķes un ilgviļņi jau bija iekarojuši savu
vietu. Tā bija īpaša romantika – gaidīt,
kad kāds uzlūgs dejot, zēniem uzlūgt
kādu skolotāju (dažreiz tie iepriekš sarunāja, kurš kuru uzlūgs), meitenēm
piedzīvot brīdi, kad uz deju aicināja
kāds vīriešu kārtas skolotājs. Man šķiet,
ka pašreizējās diskotēkās nav ne kripatiņas šādas romantikas. Bet varbūt vienkārši „agrāk medus bija saldāks un bites– lielākas”.
Protams, vienmēr pamanījām skolotāju jaunos tērpus. Skolotājai Jakunovai
acīmredzot patika bordo krāsa, jo viņas
jaunās kleitas parasti bija tumši sarkanas vai bordo. Mēs savu „mammu” ne
vien respektējām un cienījām, bet arī
aizstāvējām. Kad piedzima viņas dēliņš
un skolotāja bija slimnīcā, meitenes cītīgi uzmanīja, kurp iet un ar ko nodarbojas viņas vīrs – ļoti garais matemātikas skolotājs Valerians Jakunovs.
Kādā salidojumā atzinos skolotājai
savos grēkos. Lai tiktu kultūras namā
uz kino, bija vajadzīga audzinātājas parakstīta atļauja. Mums pat īpaši atļauju
blociņi bija iekārtoti. Man labi padevās
audzinātājas paraksts, un es ne reizi
vien parakstīju klasesbiedriem kino atļaujas. Pati sev gan parakstīju tikai
vienreiz, šķiet, uz filnu „Grāfs Monte
Kristo”.
Reiz skolotāja Jakunova mūsu klasi
aizveda ekskursijā uz Rīgu. Mēs tur bijām pāris dienas un nakšņojām tūristu
bāzē. Īsti neatceros, ko mēs tur skatījāmies pa dienu, bet divus vakarus pēc
kārtas gājām uz teātri. Ērgļos Rīgas teātru viesizrādes biju skatījusies, bet
Rīgā uz teātri biju pirmo reizi. Pirmajā
vakarā Dailes teātrī skatījāmies Ļ.Tol-

bija daudzi nami, piemēram, Vārdu krājuma banka, Pieturzīmju veikals, Kļūdu
remontdarbnīca, Vienlīdzīgu teikuma
locekļu parks. Kopā ar Valodas Rūķi 5. klases skolēni varēja staigāt pa Dzimtās valodas prospektu,
Skaņu un burtu ielu, Pareizrakstības ielu, apstāties
Palīgvārdu vai Vārda sastāva ielā. Bija tapusi pirmā grāmata mācību komplektā „Latviešu valodas
mācība” (skolēna grāmata, darba burtnīcas, skolotāja grāmata) 5., 6., 7., 8.,
9. klasei, kuru izdeva
„Zvaigzne ABC” (2001-2005).
2008. gadā Skaidrītes Urževicas sakārtojumā iznāca rakstu krājums „Dobeles 1. vidusskola 10 gados”.
„Rokasgrāmata latviešu valodā”
(2010) domāta vecāko klašu skolēniem,
gatavojoties eksāmeniem, jaunāko kursu studentiem, atkārtojot šo to piemirstu, skolotājiem un citiem valodas draugiem.
„Var padarīt ļoti daudz, ja vien dara,
- tāda ir mana pārliecība,” saka Skaidrīte
Urževica. „Daba man devusi milzīgas
darbaspējas. Daudz no tām esmu izmantojusi, taču nebūt neapgalvošu, ka nu ir
viss un vairāk neko nedarīšu. Ja vien radīsies interesants darbs, uz priekšu!”
Mārīte Breikša
stoja „Karu un mieru”. Sēdēju pirmajā
rindā, un Vija Artmane, Harijs Liepiņš
un Eduards Pāvuls bija turpat acu priekšā. Otrā vakarā Drāmas teātrī rādīja A.
Arbuzova lugu „Esi sveicināta, mīlestība!”. Spēlēja Antra Liedskalniņa, Jānis
Kubilis. Bet, kad mana dievinātā Gunāra Cilinska tēlotais Sergejs noslīka, es
savā pirmā balkona rindā tik skaļi raudāju, ka droši vien viss teātris skanēja.
Daudz izrāžu dzīvē redzēts, neskaitāmas reizes uz teātri esmu vedusi savus
audzināmos, bet šie iespaidi ir palikuši
visspilgtākie.
Pēdējos vidusskolas gados sagatavojām koncertprogrammu un braucām pa
rajona klubiem to rādīt. Mums bija savi
muzikanti (nākamais aktieris Pēteris
Liepiņš ar draugu Juri Augenbergu arī
savos dzimtajos Mazozolos spēlēja ballēs). Meitenes dziedāja tobrīd populārās
dziesmas. Iestudējām ludziņu „Viņas
aicinājums” par tolaik aktuālu tēmu –
visas klases palikšanu strādāt kolhozā.
Ar mums kopā parasti bija iemīļotais
dziedāšanas skolotājs Jānis Sprancmanis. Tad viņš vēl nestrādāja augstās instancēs, bet dresēja skolas kori, ar apbrīnojamu stūrgalvību nelaizdams
dziedātājus starpbrīdī, kamēr, viņaprāt,
nebija pareizi nodziedāta pēdējā nots.
Šo fenomenu – kā iespējams tik ļoti mīlēt skolotāju un tomēr neklausīt - ne
reizi vien savā skolotājas mūžā esmu
pārdomājusi. Bet tā tiešām bija. Skolotājs Sprancmanis fanātiski mīlēja savu
mācību priekšmetu un vēlējās, lai nopietno mūziku iemīlētu un izprastu arī
mēs, tāpēc katru stundu atskaņoja kādu
skaņu plati ar simfonijas vai cita nopietnās mūzikas darba ierakstu. Bet mēs?
Skapī, kurš atradās mūsu klasē un kurā
glabājās skaņu plates, Rudīte novietoja
savas treniņbikses, lai tās nebūtu jānēsā
līdzi. Skolotājs sadusmojies meta tās
laukā, bet starpbrīdī tās atkal tika ieliktas atpakaļ. Ārpus stundām Jānis
Sprancmanis bija tāds „savējais”, bet
laikam jau skolēns paliek skolēns un
viņu nedrīkst laist sev pārāk tuvu. Skolotāju Sprancmani esmu kādreiz satikusi arī savā Dobeles skolā, kad viņš kritiska vērtētāja statusā tur bija atbraucis
noklausīties rajona korus.
Skaidrīte Urževica (Paula),
1963. gada absolvente, 10. izlaidums
(turpinājums sekos)
Redaktore: Marta Suveizda 9. a
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Konkursā “Ērgļu
vizbulīte- 2011”
Deja – saskarsme, roku
satvēriens, sevis apliecināšana caur kustību, jūtas un emocijas,
reveranss, elegance. Neviltots prieks
par pirmajiem panākumiem, pirmajām
apgūtajām kustībām. Tā varētu raksturot dejas burvības pārņemto gaisotni
pasākumā, kas atkal valdīja Ērgļos 1.
maijā sarīkojumu deju konkursā “Ērgļu
vizbulīte- 2011”. Dejotājiem jādejo
valsis, vīnes valsis, kviksteps, ča-ča-ča
rumba un džaivs. Izpildījumu vērtē
kompetenta žūrija. Šajā gadā žūrijas
komisijā – Svetlana Seņkova (Ludza),
Ainārs Kārkliņš (Aizkraukle), Artis
Birks (Madona), Andris Miķelsons
(Ogre) un Viktors Leimanis (Madona).
Rezultātus apkopo sekretariāts, kurā
darbojas jau pieredzējušas sekretāres –
Maiga Picka un Ieva Rota. Par mūzikas
skanējumu rūpējas Pēteris Leiboms.
Tradicionālajā sporta deju konkursā
“Ērgļu vizbulīte” piedalījās dejotāji no
sporta deju klubiem “Saulīte”, Ludzas
bērnu un jaunatnes centra, Madonas
kultūras nama, “Aizkrauklīte”, Gulbenes Bērzu pamatskolas, Madlienas un
Ērgļiem. Konkursa grupā “Mana pirmā
vizbulīte” – I vietu ieguva dejotāji –
Jurģis Zommers un Santa Kalniņa, Valts
Masaļskis un Katrīna Rešņa, Vits
Ādams Olte un Marta Simona Štila, II
vietu – ieguva Rihards Balodis Bertmanis un Patrīcija Bolzane, Toms Vilnītis
un Elza Koklačova, III vietu – Haralds
Masaļskis un Anete Rudzīte. I vietu izcīnīja – Kristiāns Židavs un Daniela
Krista Ieleja (SDK “Vizbulīte”), II vietā– Rainers Ģirģens un Anete Bukovska (SDK “Vizbulīte”), I – vietā Dāvis
Riekstiņš un Jana Gulbe (SDK “Vizbulīte”). II vieta – Aivaram Skābarniekam
un Emīlijai Gustīnei Zommerei (SDK
“Vizbulīte”), I vietu izcīnīja Alens Kārlis Kārkliņš – Monta Masaļska (SDK
“Vizbulīte”) un II – Ralfam Bolzanam–
Katrīnai Dudko (SDK “Vizbulīte”). III
vieta – Ernestam Akulovam – Gintai
Lazdiņai (SDK “Vizbulīte”) un I vieta

Marekam Dingam ar partneri Gunu
Kalniņu (SDK “Vizbulīte”), III vieta –
Alenam Kārlim Kārkliņam un Ievai
Radzvilavičai, II vieta Emīlam Skābarniekam – Viktorijai Vīgubei (SDK
“Vizbulīte”). Bērni centīgi un ar lielu
nopietnību rādīja savu dejas mākslu.
Un ikvienu gaidīja patīkams rezultāts.
Bez diplomiem katrs dalībnieks balvā
saņēma arī medaļu un suvenīru krūzīti
ar konkursa simboliku. Konkursa skatītājus priecēja arī Ērgļu „Belly dance”
(vēderdeju) dejotājas, kuras veiksmīgi
darbojas Rudītes Pavlovskas vadībā.
Tas ir lieliski, ka deja padara krāsaināku mūsu dzīvi un spēj iedvesmot un
priecēt ne tikai pašus izpildītājus, bet
arī skatītājus. Trīs dedzīgu dejotāju māmiņa – Signe Masaļska par sporta dejām un dalību konkursos saka tā: „Ir
atkal klāt maija sākums – tas nozīmē,
ka pienācis laiks atrādīt, kas jauns apgūts, cik daudz darbiņa ieguldīts. Visu
gadu bērni ir smagi strādājuši, lai iemācītos ko jaunu un aizraujošu. Meita dejo
jau piekto gadu, abi puiši pirmo gadu.
Man ir liels prieks un gandarījums par
to, ko bērni iemācījušies. 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. Konkursi lielākoties, notiek brīvdienās un svētku dienās. Kad citi saldi čuč savās gultiņās,
sporta deju konkursu dalībnieki dodas
ceļā. Liels prieks par kuplo dejotgribētāju pulku. Tik daudz lielāku un mazāku ķipariņu! Ir tik jauki vērot pirmos,
nedrošos deju solīšus. Lai izturība dejotājiem, skolotājai, kā arī vecākiem!”
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

Dzimšanas diena mūža mīlestībai –
“Pastalniekiem”– 65!
Tas notika 30. aprīļa vakarā, kad Ērgļu saieta namā uz skatuves sanāca
65– gadīgie jubilāri: jauni, prieka pilni,
kurus vada mūžīgās jaunības dzinējspēks, maģija, kas liek acīm mirdzēt
laimē un sirdīm gavilēt no pacilājuma dejotprieks. Tas ir eliksīrs, kas neļauj
nevienam novecot, arī tiem, kas dejot
sākuši jau pirms daudziem, daudziem
gadiem. Neviens no savas enerģijas,
draiskuma un jautrības nav zaudējuši
ne grama, tieši otrādi – ar laiku pildās
pieredzes kauss, kas liek emocijām uz
skatuves dēļiem dzirksteļot ar katru uzstāšanās reizi arvien vairāk.
Ērgļu pagasta jauniešu deju kolektīva
mūžs 65 gadu garumā ir pasakaini skaistu mirkļu virknējums vairāku simtu dažādu paaudžu dejotājiem. Dejas mūžs
aizsācies 1946. gadā. Vadītāju godā bijuši Laima Meijiņa, Elmārs un Biruta
Miķelsoni, Dzidra Vilne, Jānis Reņģe,
Anita Pavlovska-Sarmone, Arvīds Greidiņs. Viņa vadītais kolektīvs ieguva pat
savu nosaukumu “Plakanā pēda”. No
1983. gada Ērgļu kultūras nama jauniešu deju kolektīvu vada Mārīte Taškāne.
Šajā laikā arī deju kolektīvs iegūst nosaukumu “Pastalnieki”. No 1992. līdz
1997. deju kolektīvam savu raksturu un
spēku piedod arī otrs vadītājs – Imants
Muša. Šodien “Pastalnieki” ir patstāvīgs
un interesants kolektīvs, kas kuplina pasākumus ar interesantiem deju uzvedumiem gan pašu mājās, gan arī ārpus Latvijas robežām. Ir prieks, ka deju
kolektīvā cauri laiku lokiem dejojuši tik
daudz dejotāju, kuri arī savu tālāko
mūžu saistījuši ar mīlestību uz deju.
Jubilejas reizē atklājās kāds īpašs
deju gariņš, kas tepat līdzās ir bijis un
spējis “Pastalniekus” turēt savā gādībā.
Tā arī apzinoties, ka nesaraujama saikne ir “Pastalnieki” un dejotprieks –
mūžīgās kustības un mūžīgā sapņa motīvs. Deja – satvēriens, rokasspiediens,
acu skats... Deja, kas savieno cilvēku
mūžus. Vienādi vaļasprieki, vienādas
kaislības starp jauniešu deju kolektīviem „Pastalnieki”, “Zelta virpulis” un
“Austra” . Tie ir “Pastalnieki” un
draugi, kuru koncerti ir īpaši un vienmēr gaidīti, tiek pārcelti pat koncertu
datumi, lai tikai dejotāji varētu paviesoties cits pie cita, samēroties ar dejas
soļu grāciju un beigās atzīt, ka tāpat uzvar draudzība, kas starp šiem kolektīviem ir lielā vērtē. Kad tiek pieteikts
“Pastalnieki” un notikumi – visiem ataust atmiņā kolektīva piedalīšanās Ginesa rekorda uzstādīšanā – garākā deja
pasaulē, muzeju naktis Brakos un Jelgavas pilī, būt daļai no pagasta svētku
aktīvākās dejojošās daļas, īpašie valsts
svētku koncerti Ērgļu saieta namā, krāš-

ņais koncerts Ķīpsalā “Mugura lai nesaliecas”, piedalīšanās skatēs – tas ir
atbildīgi, satraucoši, bet tomēr vienreizēji, pabūšana pie Rāznas ezera – atpūtā pēc produktīvi pavadītas sezonas vai
tikai atnākšana uz mēģinājumu – arī tas
ir notikums, atkal tikšanās dejā ar labiem un ierastiem cilvēkiem. Kad sakām – “Pastalnieki” un ceļošana, tad
prātā nāk koncerti visdažādākajās vietās Latvijā, kā arī aiz Tēvzemes robežām – dejots un būts Lietuvā, Sanktpēterburgā, Bulgārijā, Francijā, Horvātijā,
Itālijā, Slovākijā, Spānijā, Ungārijā un
Alpos. Esot tālienē, gribas pacelt zodu
augstāk, izslieties taisnāk un lepoties ar
skaistajiem tautas tērpiem un daiļākajām meitenēm, kurām vienmēr tiek pievērsta īpaša uzmanības deva. “Pastalnieki” un Dziesmu svētki iemāca
sarunāties skatienu, žestu un smaidu
valodā. Tas ir viens no gaidītākajiem
notikumiem katra dejotāja mūžā. Došanas prieks, laimes asaru pērles acu kaktiņos, kad skatītāji sajūsmā aplaudē par
masveidīgo un grandiozo priekšnesumu. Jaunības smaržu un spēku satur
“Pastalnieki” un pavasaris. Tas iedvesmo paveikt vairāk un izdzēst no
vārdu krājuma – nevaru, negribu. Katru
pavasari ir ikgadējais koncerts „Ielūdz
“Pastalnieki””, kas ir būtisks atskaites
punkts. Tiek sagatavots repertuārs, atrādīts paveiktais, bet katru gadu citādāk
un noteikti – labāk! “Pastalnieki” un
mūžīgā jautrība sprēgā katrā deju mēģinājumā, viss tiek uztverts ar nebēdnīgu vieglumu. Jaunie soļi mēdz iegūt
nosaukumus, kurus tikai savējie spēj
saprast no pusvārda. Piemēram –„Ūdrīša polkai” jau ir zināms soļa izpildes
variants. “Pastalnieki” tomēr atšķiras
no citiem kolektīviem. Savulaik pat
deju svētku virsvadītājs Uldis Šteins ir
teicis: „ Kad uz skatuves nāk “Pastalnieki”, vienmēr būs kaut kas interesants”... Tā tas ir vēl šodien. Mūžam
jaunie “Pastalnieki” jaunības eliksīru
pielej katram deju solim. Kas var priecēt vēl vairāk kā saskaņa ar partneri,
dzirkstelītes acīs un saprašanās dejas
solī. Kas var uzjautrināt un reizē mācīt
vēl vairāk kā lampu drudzis pirms koncerta. Mūžam jaunie “Pastalnieki” –
emociju dzidrumā, atdeves pilnībā,
kļūdu mācībā un dejas vieglumā!
Ko man nozīmē “Pastalnieki”?
Ligita Truksne: Jauniešu deju kolektīvā esmu dejojusi gan ar “Plakanās pēdas” , gan “Pastalnieku” nosaukumu, ir
mainījušies arī vadītāji, bet dejotāju mīlestība uz deju ir bijusi visos laikos! Arī
jautrība un omulīga gaisotne ir valdījusi
allaž. Un tā laikam bija tā “brīnumzālīte”, kas noņēma stresu pēc saspringtas

dienas skolā, vēlāk arī darbā. Nevaru nepieminēt arī “Pastalnieku” lomu manas
ģimenes radīšanā, jo te es sadancojos ar
puisi , kas kļuva par manu vīru.
Inga Mežule (agrāk Roga): Ieraksts
manas vēstures grāmatā. Tā kā vēsture
mēdz atkārtoties, tad arī “Pastalnieku”
laiki manā dzīvē atkārtojas ar gandrīz
vai paredzamu cikliskumu. Tas ir laiks,
kad no jauna atcerēties, cik skatuve (un
Mārīte!!!!) tomēr ir prasīga. Un ka tās
prasības gadu gaitā nemaz nav mainījušās vai mazinājušās. Tas ir laiks, kad
sapurināt sevi, iztaisnot muguru, lepni
pacelt galvu un smaidīt!!! Tas ir pakāpenisks emociju slāņojums pusgada garumā, kas koncertā izsprāgst kā plaukstoši bērzu pumpuri....
Aiga Dombrovska: Humors un izdoma, enerģija, degsme, dzīvesprieks
un pozitīvisms – tie ir “Pastalnieki”,
kas dod tik daudz viens otram un uz
skatuves – mīļajiem skatītājiem.
Sigita Batraga (bij. Masaļska):
“Pastalnieki” ir kā mājas, tur viss sākas,
tur tevi pieņem tādu, kāds tu esi, un, lai
kur dzīvē ietu, vienmēr patīkami atgriezties.
Līga Krastiņa: “Pastalnieki” – kolektīvs, kurā piepildīju kādu no sapņiem– dejot, dejot, dejot...
Arnis Pumpucis: Emocijām piepildīti un neaizmirstami brīži.
Gunita Brašus: “Pastalnieki” ir kā
labs draugs, kurš vienmēr gaidīs piektdienas vakaros un svētdienas rītos,
vienmēr atcerēsies tavus svētkus, jo
tavi svētki ir arī “Patstalnieku” svētki.
Apzinies, ka nekad nepalaidīs vaļā, kad
gribēsi aiziet, bet zināsi, ka vienmēr ar
platu smaidu un mīļām rokām sagaidīs
tevi atpakaļ!!!
Liene Stalīdzāne: Tā ir liela jautrība.
Neaizmirstamās skudriņas vēderā pirms
katra koncerta!!! Prieks par kopā būšanu un nekad nebeidzamām dejām.
Kintija: “Pastalnieki”– jautrs, nesalaužams gars, smaids, skaisti tērpi, nepārspējama fantāzija, pēc mēģinājumiem patīkams nogurums un salds
miegs!
Elīna Taškāne: “Pastalnieki” man ir
viss. Nu varbūt ne gluži viss, bet ļoti
daudz. Esmu tajā vidē uzaugusi. Kā
nekā “Pastalnieku” bērns. Katrreiz, dejojot mēģinājumā vai arī koncertā, jūtu,
ka dejā ir spēks, un ceru, ka turpmāk arī
spēks būs dejot.
Kad šis jautājums tika uzdots pašai
Mārītei, atskanēja nepārprotama atbilde: „Man “Pastalnieki” – tā ir mūža
mīlestība...” Daudz laimes dzimšanas
dienā, “Pastalnieki”!
Sandra Avotiņa,
kultūras darba organizatore

“RŪDIS” – uzmet seši!
16. aprīļa vakars Ērgļu saieta namā
pagāja kā jautrā riču račā un cirka spēlē! Deju kolektīvs “Rūdis” svinēja sava
vārda došanas 10. gadadienu. Uz spēli
bija ieradies pats cirka klauns, kas mundri visus deju kolektīvus spēja iesaistīt
aizraujošos notikumos – laisties lejup
ar lietussargu, ar lauvu rāpties pa kāpnēm, ar tīģeri izlēkt caur ugunsrinķi,
lēkt jautrā polkas solī, ripināt metamo
kauliņu, lai uzzinātu, kādi pārbaudījumi
katru kolektīvu sagaida. Tāpēc, kad
koncerta sākumā “Rūda” meitenes iedejoja ar jautro „Es jums teikšu, visus
sveikšu” jeb “Riču, raču”, visiem viesu
kolektīviem bija skaidrs, ka ar visu sparu būs jāmetas spēlē, lai notiek kas notikdams, un jāizpilda visi spēles noteikumi. Šai spēlei piekrita “Dancari” no
Preiļiem (vad. Ilze Broka), “Žuburi” no
Lubānas (vad. Laila Ozoliņa), “Pērko-

nītis” no Valmieras (vad. Liesma Ērgle), “Piebaldzēni” no Jaunpiebalgas
(vad. Lāsma Skutāne), “Rūsiņš” no
Gulbenes (vad. Edīte Ķikuste), “Miķelēni” no Priekuļiem (vad. Māris Brasliņs), “Slātaviņa” no Vecpiebalgas, „Bitīt’ matos” un, protams, pats „Rūdis” no
Ērgļiem, kura vadītāja ir Antra Grinberga. Koncerts, kaut arī dejām bagāts, izvērtās gana aizrautīgs un interesants.
Kā nu ne, „Rūda” puiši līdz ovācijām
iekvēlināja publiku ar tikko šim koncertam apgūtām divām pašu puišu izvēlētām dejām –”Austriešu puišu deju”
un „Es miedziņu negulēju”. Šī bija gara
diena “Rūda” dejotājiem – veiksmīgi
nodejota skate no rīta, aizrautīgi izspēlēta spēle visa vakara garumā. Paldies
Gintai par iejušanos klauna lomā un atraktīvo spēles vadīšanu!
Sandra Avotiņa
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Ieskandinot Lieldienas
“Kastaņās”
Pavasarī mostas ne tikai daba, arī
cilvēki kļūst rosīgāki un mundrāki.
Saule zemi sasilda un asniņus noglauda, cilvēki iepriecina cits citu.
Biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” atkal
sarosījusies, lai dotos pavasarīgās
un Lieldienu noskaņās uz SAC
“Kastaņas”. Organizācijai ir daudz
draugu – Braku un Meņģeļu muzejs,
Ērgļu vidusskolas 4. klases skolēni
un viņu skolotājas Liena Bukovska
un Daina Dundure, meiteņu vokālais ansamblis „Harmoniskais
TRIO”, Ievas Vilnītes vadīts.
Lai sagādātu prieku “Kastaņas”
iemītniekiem, kopīgi gatavojām
Lieldienu koncertu. Tajā skanēja
jautras pavasara dziesmiņas un dzejolīši, bija atnākuši rūķīši. Gaišu
noskaņu radīja flautas skaņas un
saksofona spēle. „Harmoniskais
TRIO” iepriecināja ar skanīgām
dziesmām – gan par pavasari, gan
nakts burvību, gan cilvēcisko attiecību skaistumu. Kad bērni “Kastaņas” ļaudīm uzdāvināja jaukus taurenīšu apsveikumus un pūpoliņus,
kur radies, kur ne, iesteidzās zaķis

(Inita Lapsa) ar pūpolu slotiņu. Viņš
nu katru mīļi iepēra saukdams:
„Slimība ārā, veselība iekšā!” Zaķītis aicināja visus iet rotaļās, lai kājas ielocītu un rokas izkustinātu.
Zālē valdīja Lieldienu noskaņa –
dziesmās un rotaļās, bet “Kastaņas”
iemītnieki bija pat oliņas sakrāsojuši – brūnas un sārtas, pelēcīgas un
raibas. Patīkams pārsteigums bija J.
Šteinerta dzejolis, kurš tapis šim
pasākumam. Dzeja bija, protams,
par mazajiem nerātneļiem velniņiem: „Dižais rakstnieks Blaumanis/ Par to lugu rakstīja,/ Teāteri
taisīja./ Braku bērni uzveda,/ Mūsējiem ar rādīja.”
Paldies visiem, kas palīdzēja, lai
pasākums izdotos! Paldies SAC
“Kastaņas” direktorei Elitai Ūdrei
par viesmīlību! „Aizgāja Lieldiena/
Pār augstu kalnu/ Zeltītas oliņas/
Lasīdama.” Līdz nākamajām Lieldienām, kad atkal brauksim ciemos!
Biedrības „Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”
priekšsēdētāja
Zinta Saulīte

Sveicināti!
Dzīvojot Ērgļos, nav iespējams
nepamanīt cilvēkus ar makšķerēm
rokās. Tas tāpēc, ka Ogres upes stīga
mūsu ainavā ievīta pa pašu vidu, dodot mūsu vietai kluso upes čalojumu
un ūdeņu vizmu. Dzirnavu aizsprostā atspoguļojas krastu pakalni un
šķiet, ka mūsu ir vairāk.
Arī es esmu viens no makšķerētājiem, ar Ogres zvīņainajām saticies
teju pirms četrdesmit gadiem un tā
savu darbošanos gar pasaules ūdeņiem licis. Tagad, pārceļoties uz Ērgļiem atpakaļ, skatos uz šejienes
ūdeņiem ar drusku citām acīm. Šajos
juku jaikos, kad pasaulei, šķiet, pamats zudīs zem kājām, es noteikti
zinu, ka mūsu puses ūdeņiem šīs nav
labākās dienas. Vīri pie uzpludinājuma pavada dienas, bet lomi, par kādiem vērts runāt, gadās reti.
Tā vienmēr nav bijis, un mūsu
spēkos ir daudz ko mainīt. Tāpēc 10.
februārī pēc manas iniciatīvas saieta
namā pulcējās divdesmit pieci makšķernieki un tika nodibināta biedrība
“Zivju gani”. Makšķernieku darbošanās vēlmes var salikt četros virzienos. Pirmais – makšķernieku izglītošana – īpaši jauno. Lai cilvēki zina
noteikumus, saprot, kā tikt pie labākiem lomiem, apzinās iespējamās
briesmas un sapazīstas cits ar citu.
Nākamais – iespējama sporta makšķernieku organizēšanās. Lai varam
sacensties copes mākā un biedroties,
braucot uz sacensībām. Tad seko
savu ūdeņu kopšanas virziens. Te ir

vieta gan upes uzlabošanai labākām
zivju dzīves iespējām, gan ezeru sakopšanai un pieskatīšanai. Padomājiet, kad jūs beidzamo reizi galdā
cēlāt mūsu pusē ar likumīgiem paņēmieniem noķertu zivi? Bet mūsu
pusē patiešām ir Āķēns, Pakšēns, Jumurdas ezers, Stirnas ezers, arī Vecmužnieks! Vai tiešām tas spēj izauklēt zivis tikai gārņiem, ūdelēm un
pāris murdu un tīklu licējiem? Tāpēc ir beidzamais darbošanās virziens – zivju aizsargāšana. Mūsu
valstī inspektori padarīti par nabagiem un ir vien kādi divdesmit pieci
pa visu Latviju palikuši. Toties ir iespēja visiem, kas grib, iziet divu dienu kursus un nolikt pārbaudījuma
eksāmenu, lai kļūtu par pašvaldības
vai Valsts vides dienesta pilnvarotām
personām. Paši savu ūdeņu sargi ar
tiesībām pārbaudīt, saukt pie kārtības tos, kas to neievēro. Mūsu likumi nav slikti, slikta ir cilvēku daba
tos neievērot. Ja par ezeru kā par
savu domās katrs krastā dzīvojošais,
tad svešiniekam atbraukt un sākt savus nedarbus nemaz nebūs iespējams.
Mēs esam dzīves satramdīti un neticam vārdiem – otrajā sapulcē
Lukstiņpēteris savā skaļākajā frekvencē apgalvoja, ka tas ir SpailesOltes biznesa plāns, lai tad, kad ezers
būs iekopts, to dabūtu sev un citiem
atņemtu.
Lai darbi runā paši par sevi! Ticiet,
ka sabiedriskā organizācijā, kur visi

ir vienlīdzīgi sapulces dalībnieki, panākt lēmumu, kas vairākumam ir nepieņemams, nav iespējams!
Mums netālu ir Kāla ezers, kurā
saimnieko jau trīs gadus. Pajautājiet,
kā jūtas krastu iedzīvotāji, ko viņi
tagad jūt un ko iegūst no tā, ka ezeru
pagasts nodevis pašu rokās.
Taisnība, ka Ķirsona darbošanās
principu dēļ daudz kas tika darīts
pret spalvu Kaķīša ezerā. Jācer, ka
tas, saimniekam grūtībās nonākot,
netiks izlaupīts pāris gados.
“Zivju ganos” iestāties drīkst ikviens. Mēneša maksa ir 50 santīmi,
pus aliņš, kā smejamies. Mērķi
mums pašiem ir skaidri un esam gatavi par tiem runāt ar katru, kam tas
interesē. Valdē šobrīd ir Aigars Ķipēns, Andris Spaile un es, Māris
Olte. Tāpat daudz piedalās un palīdz
Ēriks Skujiņš.
Šobrīd esam lūguši pašvaldību apmaksāt Āķēna, Pakšena un Jumurdas
ezera pārbaudi un inventarizācijas
plāna (ja tā par ezeru var teikt) izveidošanu. Kad būs saprasts, ko ar katru
no šiem ezeriem var darīt, sēdīsimies
pie viena galda ar ezeram pieguļošo
zemju īpašniekiem un spriedīsim par
to, kā varam savus ūdeņus darīt bagātākus.
Nāciet, prasiet un runāsimies, lai
varam labi darboties. No nerunāšanās rodas daudzas likstas un kaites.
Māris Olte, “Zivju gani”
valdes priekšsēdētājs

Iz dzīves

Ciemojoties Lieldienās
Lizumā
Lieldienās, jaukā un saulainā pavasara dienā, Ērgļu saieta nama tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” uzstājās un priecēja lizumiešus ar
savām dziesmām un rotaļām. Pasākums notika 24. aprīlī pie Lizuma
kultūras nama, kur notika Lieldienu
tirgus. Pēc Lieldienu dziesmām, rotaļām u.c. izdarībām pasākums turpinājās kultūras namā, kur bija iespēja noskatīties Uškānu ģimenes
ansambļa koncertu. Pēcpusdienā pa
Lizuma muižas parku mums bija
saturiski bagāta ekskursija, kuru
noorganizēja kultūras nama direk-
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tore Elita Dūte.
Brauciens mūsu kopai bija emocijām bagāts, tematiski saturīgs un
pavasarīgi uzmundrinošs.
Tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” saka paldies Ērgļu pagastam un
saieta nama direktorei Sandrai Avotiņai par iespēju apmeklēt Lieldienu
pasākumu Lizumā, atbalstot ar
transportu. Paldies mūsu šoferītim
Laimonim Kļaviņam par veiksmīgu
vizināšanu un mūsu fotografēšanu.
Inese Maltavniece,
kopas „Pulgosnieši” vadītāja

Ak, Dižķibele!
Nu neložņā tā kā veca nabadze, atspiedusies uz divām kūzēm, gar Ērgļiem!
Ērgļos un novadā tiek domāts par
vecajiem ļaudīm. Viņi nekad netiks
sēdināti uz ragutiņām un vilkti uz
mežu. Nekad! Tad, lūk, ļoti daudzi
cilvēki pat Ērgļos nezina, ka te slimnīca un medicīna ir dzīva, pieņem ārsti un ir Ērgļu slimnīca, tagad tikai ar
divām funkcijām – gan kā slimnīca,
kur tiek paārstēti vecie ļaudis, gan arī
kā aprūpes nams, kur pajumte tiek
tiem, kas nonākuši nelaimē, dzīves
vakarā. Arī vairāki ārsti pieņem.
Izbraucot pa bijušā dzelzceļa tilta
apakšu un nonākot kalnā, iebrauc
tādā kā „pensionāru ciematiņā”. Pa
labi liela, skaista māja – pansionāts,
pa kreisi – it kā vecā Ērgļu slimnīca
saglabāta, bet nu ir liela un skaista.
„Ērgļu slimnīca” – vēsta uzraksts.
Iekšā gaišas telpas, ļoti koptas. Tiek
kurināts ar dabīgo koka malku. Telpā
visu auksto laiku turas (+21o) silts.
Ārā plosās vējš, putenis, bet telpās ir
silti. It īpaši šoziem plosījās vējš un
sniegputeņi, bet telpās silti, gaiši un
tīri. Un vecie ļautiņi ir glābti – siltumā, tīrībā un paēduši. Ir tādi ļautiņi,
kas vairs nevar paši aprūpēt sevi, jo ir
atkarīgi no šeit strādājošo cilvēku
labsirdības un palīdzības. Tās ir
„skudriņas”, kas diennakti rūpējas
par vecajiem ļaudīm. Pienes ēdienu,
zāles un apkopj. Kad dušā esi noberzts tīrs, netīrās drēbes tiek paņemtas
un aiznestas uz pansionāta veļas
māju. Tu saklāj tīru gultu un otrā dienā saņem tīras, izgludinātas drēbes.
Kāds tas ir prieks! Tīrība! Lūk! Par šo
rūpību pret veciem cilvēkiem Ērgļi ir
slaveni.
Slimnīcas dvēsele ir daktere Aina
Braķe. Ļoti vienkāršs un sirsnīgs cilvēks. Viņa allaž arī apjautājas: „Vai
esi paēdis?” Vai pietiek?” Un saslimušos ārstē, bet zāles iedod, sistēmas
pieliek „zāļu māsiņa” Ieviņa Ābeltiņa. Teciņus tek no rītiem ar zālēm. Un
par katru cilvēku viņa zina visu.
Un tad vecākā māsa Biruta Roga.
Kā lai īsti raksturo šo cilvēku? Viņa ir
kā sagādnieks, kā cilvēks, kas atved
visu no pilsētas, gan no aptiekas, gan
pasta un veikaliem. Pat zemes nodokli samaksāja Ērgļu pagastā, kad palū-

dzi. Visā šajā māju puduriņā ir arī
Dievnams. Kas var, iet uz Dievnamu,
kas nevar, priesteris Ingars Stepkāns
atnāk uz slimnīcu. Ērgļos laikam tāda
aura, ka visi cilvēki tik laipni. Vai tas
būs priesteris – jauns cilvēks, bet, kad
viņš nosēstas blakus, uzliek roku uz
pleca un uzklausa cilvēka sāpi. Cilvēks izrunājas no visas sirds un kļūst
tik viegli.
Vai tas būs policijas inspektors
Andris Milnis. Ja lūgsi palīdzību,
0,5h laikā viņš būs klāt un sniegs palīdzību.
Un kur tad aptiekas cilvēki? Visi
bez izņēmuma laipni un zina jau, ko
kuram var dot, ja nav receptes.
Un pasta ļaudis. Pastniecīte katru
dienu atnes pastu, ja esi pasūtījis.
Un nu sniedziņš ir pazudis kā nebijis. Jau dzied un vītero strazdi un žubīte. Jau taureņi ir atgriezušies.
Vēl jau arī mazs, mazītiņš veikaliņš
ir, kurā atrodams viss, ko sirds vēlas,
un, ja palūgsi saimniecei, ja vien būs
dabūjams un pasūtāms, viss tiks izdarīts. Kā jau visi Ērgļu cilvēki – ļoti
laipni un patīkami cilvēki.
Un nu viss sāk jau mesties zaļš, kas
var, dodas uz veikaliņu iepirkties.
Milzu soļiem tuvojas Lieldienas.
Apkārtne tiek uzposta, arī mājā telpas.
Ir Klusās sestdienas rīts. Slimnīcas
ļaudis tiek ielūgti uz pansionātu, uz
svētku pasākumu.
Ieejot pansionātā, pazūd visas domas par iesauku „nabagmāja”. Viss ir
tik tīrs un uzposts, jau ieejot pa parādes durvīm, pretim nāk tīrība un
skaistums. „Kur nabagmāja?” Ja gribi apciemot paziņu otrā stāvā, tev neļauj kāpt pa trepēm, bet aicina: „Ko tu
kāpsi? Nāc liftā! Uzbrauksi.” Tā ir
neatsverama lieta. Cilvēks, kas var
pārvietoties ar ratiņiem, iebrauc liftā
un nokļūst, kur vajag.
Afišas vēsta: 23. aprīlī plkst. 10.00
pie mums apmācību centra „Pakalnieši” vadītāja Inese Mailīte un 26.
aprīlī talkas diena.
Pamazām zālē sāk sanākt iemītnieki paši saviem spēkiem, bet, kam nepieciešams, ar darbinieku palīdzību.
Pasākums ir sācies, veras durvis un pa
tām nāk nu neviens cits kā Zaķu māte.
Ar visiem draudzīgi sasveicinās.
Cilvēki, mīļie! Kādu spēku deva šis

ķepas spiediens! Tiek apspriestas
meža problēmas, rādīti koku gabali,
koku lapas un jautāts: kam tās pieder?
Un tu, cilvēk, nedomā vairs par savām problēmām un sāpēm. Tevi ieinteresē Ineses stāstītais. Bet tad pats
jautrākais – par aktieriem kļūst pasākuma dalībnieki. Lomās iejutās zemene, mellene, sūna, mušmire, bērzs,
lazda, egle, pele, lapsa. Kā zinošākā
par sevi pastāstīja lazda – Vija no kaimiņu mājas.Bet pašu mājas lapsiņa –
Skaidrīte – pastāstīja, ka mežā nav ko
darīt. Noslēgumā kopēja fotografēšanās.
Šajā pasākumā palīdzēja sociālā
darbiniece Ināra Tirzmale. Kā jau Ērgļos zināms, ļoti patīkams un laipns
cilvēks.
Paldies pansionāta vadītājai Elitai
Ūdrei par to, ka 26. aprīlī talka notiek
Sauleskalna kapos, kur tiek sakoptas
kapu kopiņas tiem iemītniekiem , kas
kādreiz bija pansionāta klienti, bet nu
dus visi kopā Sauleskalna kapos. Tas
ir skaisti.
Arī Jumurdas kapi tiek ļoti kopti
gan pavasarī, vasarā un rudenī.
Pie pansionāta satiku Inesi Mailīti,
nu reti vienkāršs un jauks cilvēks.
Cilvēki, mīļie! Lai no kā varam
aizbēgt, bet no vecuma nekad. Nu cik
tad vajag vecam cilvēkam? Laipnu
vārdu, smaidu cilvēka sejā, sapratni.
Cik grūti pieņemt, ka vairs nevari tā
skriet un darīt, redzēt un dzirdēt, kad
roku pirksti paliek kā ķeburiņi, nevari
vairs ne celt, ne velt, kā vēl pirms vairākiem gadiem.
Kāda „nabagmāja”? Tie ir laimīgākie ļautiņi, kas tiek kādā no šiem namiem „pensionāru ciematiņā”, kā
saka bijusī jumurdiete Velta Āboltiņa
pansionāta iemītniece: “Šeit ir īsta
paradīze. Cita jau vairs nebūs.”
Teiksim lielu, lielu paldies Ērgļu
novada saimniekam Guntaram Velcim. Personīgi es jums no sirds novēlu visu to labāko visos darbos. Dabā
viss sāk mesties zaļš, un drīz Ratakalnā sāks ziedēt kreimenītes. Uzkāpiet
kalnā, pagriezieties pret pensionāru
ciematiņu un droši ar lepnumu sakiet:
„Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods.”
R. Blaumanis
Ar cieņu Biruta Krasovska
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2011. gada
aprīļa mēnesī domē pieņemtajiem lēmumiem:

Par grozījumiem Ērgļu novada
pašvaldības budžetā 2011. gadam
Apstiprināja grozījumus 2011.gada
24.februāra saistošajos noteikumos
nr.2 „Par Ērgļu novada pašvaldības
budžetu 2011.gadam”, palielinot pamatbudžeta ieņēmumus par
LVL
181877, izdevumus par LVL 209 877
un plānoto līdzekļu atlikumu uz 2011.
gada beigām samazinot par LVL
28000.
Ērgļu novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.4 ”Grozījumi 2011.gada
24.februāra saistošajos noteikumos
nr.2 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011.gadam ”” stājušies spēkā,
tie publicēti šajās ”Ērgļu Novada Ziņās”, pašvaldības mājaslapā internetā
www.ergli.lv un ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
Par Ērgļu novada pašvaldības
2011. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par tirdzniecību
publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas
kārtību Ērgļu novadā”
Pamatojoties uz Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas izvērtējumu, dome precizēja 2011.gada
31.marta saistošos noteikumus Nr.3
„Par tirdzniecību publiskās vietās,
tirdzniecības nodevu un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā”.
Šie saistošie noteikumi stāsies spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
šajā informatīvajā izdevumā „Ērgļu
Novada Ziņas”. Pēc stāšanās spēkā
saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.
ergli.lv, un būs brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
Par grozījumiem 2006. gada 21.
septembra saistošajos noteikumos
nr.1“Ērgļu novada pašvaldības nolikums”
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.5
”Grozījumi 2006.gada 21.septembra
saistošajos noteikumos nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums.”” Noteiku-

mi stājušies spēkā, tie publicēti šajās
”Ērgļu Novada Ziņās”, pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv un ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā un
pagastu pārvaldēs.
Par Ērgļu novada pašvaldības
2010.gada finanšu pārskatu
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2010.gada finanšu pārskatu.
Par parakstu vākšanas vietu
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu –
likuma ”Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” ierosināšanai un tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu
„Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu
izmaksu laika periodā no 2009.gada
līdz 2012.gadam””, Grozījums likumā
„Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, ”Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā”” atcelšanu – dome noteica vienu parakstu
vākšanas vietu Ērgļu novadā, Rīgas ielā
10, Ērgļos, Ērgļu pagastā.
Par Ērgļu novada pašvaldības
sabiedrību ar ierobežotu atbildību
valdes locekļu mēnešalgām
Apstiprināja Ērgļu pagasta SIA
„ŪDAS valdes loceklim mēneša atlīdzību par darbu Ls 780,00 apmērā un
Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca”
valdes loceklim mēneša atlīdzību par
darbu Ls 325,00 apmērā.
Par finansiālu atbalstu
Dome nolēma:
– atbalstīt finansiāli futbola komandu
„FK Ērgļi”, piešķirot no pašvaldības
budžeta līdzekļiem finansējumu Ls 250
apmērā komandas dalības maksas nodrošināšanai 2011.gada Latvijas 2.Līgas Vidzemes reģiona futbola čempionātā;
– piešķirt līdz Ls 250,00 Ērgļu arodvidusskolas organizētā Latvijas 9.-10.
klašu skolēnu konkursa „Ekomājām”
prezentācijas materiāla, apdrukātu
t-kreklu iegādei.
Par Brāļu Jurjānu memoriālā
muzeja „Meņģeļi” nolikumu
Apstiprināja „Meņģeļu” muzeja nolikumu. Interesenti ar nolikumu var iepazīties pašvaldības administrācijā, muzejā un pašvaldības mājaslapā internetā
www.ergli.lv.
Par Brāļu Jurjānu memoriālā

muzeja „Meņģeļi” muzejpedagoģiskajām programmām
Apstiprināja „Meņģeļu” muzejpedagoģiskās programmas: “Iesim aust!”,
”Mūzikas instrumenti Brāļu Jurjānu
memoriālajā muzejā ”Meņģeļi”, ”Sasien savu pirtsslotu!”.
Interesenti ar programmām var iepazīties pašvaldības administrācijā, muzejā un pašvaldības mājaslapā internetā
www.ergli.lv.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnē
„Sausnēja”, iecirknī “Vecaizbari”
Izsniedza atļauju bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts
ieguvei atradnē “Sausnēja”, iecirknis
“Vecaizbari”, kas atrodas Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā.
Par SIA „Kārlis un partneri”
īstenoto projektu “Viesnīcas “Ērgļi”
III stāva izbūve un teritorijas labiekārtošana”
Apstiprināja, ka projekta “Viesnīcas
“Ērgļi” III stāva izbūve un teritorijas
labiekārtošana” ietvaros īstenotās aktivitātes un sasniegtie mērķi atbilst 2007.
gada 23.augustā apstiprinātajā Ērgļu
novada Ērgļu pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai attīstības prioritātei–
teritoriju labiekārtošana un tūrisma infrastruktūras izveide.
Par Ērgļu novada pašvaldībai
īpašumā esošo mežu “Simfonija”
cirsmu pārdošanu
Nolēma pārdot izsolē par latiem Ērgļu novada pašvaldībai īpašumā esošo
mežu „Simfonija” cirsmas 2.un 3.kvartālā 18ha platībā kā vienotu izsoles objektu.
Izveidoja izsoles komisiju šādā sastāvā: deputāti Maiga Picka un Zintis
Āboliņš-Ābols;
pašvaldības vides pārvaldības un teritoriālplānošanas speciāliste Emma
Cera.
Meža pārdošanas rezultātā iegūtos
naudas līdzekļus paredzēja izlietot Ērgļu pagasta infrastruktūras sakārtošanai
un mežu pārdošanas- izsoles organizēšanas izdevumiem.
Apstiprināja Ērgļu pašvaldībai īpašumā esošo mežu „Simfonija” izsolē pārdodamo cirsmu mutiskās izsoles noteikumus:
Izsoles noteikumi
1. Izsole notiek 2011. gada 26. maijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ērgļu novada Ērgļu pagastā 2011. gada 28. aprīlī
Nr.5 domes sēdes protokols Nr.5, 3.§)

Grozījumi 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos nr. 1
“Ērgļu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu
Izdarīt šādus grozījumus Ērgļu novada domes 2006.gada 21.septembra
saistošajos noteikumos nr.1 “Ērgļu
novada pašvaldības nolikums”:
1.Punktu 4.1.izteikt šādā redakcijā:
„4.1. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš
jautājums, kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā divas dienas
pirms kārtējās komitejas sēdes. Par
citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā
lemj dome. Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un
saņemtajiem atzinumiem.”
2.Punktu 4.3.izteikt šādā redakcijā:
”4.3. Domes lēmumu projektus
pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā nodod izskatīšanai un rakstveida
atzinuma sniegšanai domes juristam
un pašvaldības institūcijām vai tās
darbiniekiem atbilstoši kompetencei.
Pašvaldības saistošo noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība
varētu pildīt autonomo funkciju vai
brīvprātīgo iniciatīvu, papildus šo noteikumu 4.2.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē ne vēlāk kā 5 darba

dienas pirms komitejas sēdes jāiesniedz pašvaldības jurista vai pašvaldības darbinieka atbilstoši kompetencei, vai
juridisko pakalpojumu
sniedzēja atzinumu par saistošo noteikumu projekta atbilstību augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem un
juridiskās tehnikas noteikumiem.
Saistošo noteikumu projektu, kuram
pievienots paskaidrojuma raksts, iesniedz kancelejā ne vēlāk kā divas
dienas pirms komitejas sēdes. Divu
dienu laikā pēc komitejas sēdes saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu publicē pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī nodrošina to
pieejamību pašvaldības domes ēkā un
pagastu pārvaldēs. ”
3.Punktu 4.4.izteikt šādā redakcijā:
„4.4. Lēmumu projekti un materiāli,
kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz
kancelejā ne vēlāk kā divas dienas
pirms komitejas sēdes. Kancelejā tos
iereģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto
lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo
komiteju, ja projekts netiek virzīts no
komitejas vai ja tas attiecas uz vairākām komitejām, un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks
atzinums par sagatavoto projektu.”
4.Punktu 5.2.izteikt šādā redakcijā:
„5.2. Domes kārtējās sēdes notiek

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. maijs

katra mēneša ceturtajā ceturtdienā
plkst.16.00.”
5.Punktu 5.33.izteikt šādā redakcijā:
”5.33. Pašvaldības saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas
elektroniskā veidā un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai izvērtēšanai un
atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicē informatīvajā izdevumā
“Ērgļu Novada Ziņas” un tie stājās
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja saistošajos noteikumos nav
noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks.
Saistošie noteikumi ir brīvi pieejami
pašvaldības domes ēkā, pagastu pārvaldēs un tos publicē pašvaldības mājaslapā internetā.
Pašvaldības nolikums un saistošie
noteikumi par pašvaldības budžetu triju dienu laikā no to pieņemšanas elektroniskā veidā un rakstveidā jānosūta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai un tie stājas
spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas, ja saistošajos noteikumos nav noteikts cits to spēkā stāšanās laiks. Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi
pieejamiem pašvaldības domes ēkā un
pagastu pārvaldēs, un tie publicējami
pašvaldības mājaslapā internetā”.
Domes priekšsēdētājs G.Velcis

Ērgļu novada domes telpās Ērgļos, Rīgas ielā 10 plkst. 11.00.
2. Izsolē tiek mutiski izsolīti ar augšupejošu soli Ērgļu novada pašvaldībai
īpašumā esošo mežu “Simfonija” cirsmas 2.un 3.kvartālā 18ha platībā kā
vienots izsoles objekts (turpmāk tekstā
„objekts”).
3. Objekta nosacītā cena ir LVL
92 110 (deviņdesmit divi tūkstoši viens
simts desmit latu) bez PVN, ko veido
konkrēto koku pārdošanas cena, kura
noapaļota līdz veseliem skaitļiem. Objekts netiek pārdots, ja neviens nav
pārsolījis nosacīto cenu.
4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības
pirms izsoles apskatīt objektu dabā un
veikt kontroles novērtējumu. Informācija par objekta apskates laiku un kārtību tiek publicēta izsoles sludinājumā.
5. Izsoles dalībnieki līdz izsoles sākumam ar pārskaitījumu iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no objekta
sākumcenas. Sākumcena ir vienāda ar
nosacīto cenu. Izsoles dalībniekiem,
kuri objektu nav nosolījuši, nodrošinājumu atmaksā piecu darba dienu laikā
pēc izsoles.
6. Dalības maksa Ls 25 iemaksājama Ērgļu pašvaldības kasē jeb kontā
līdz izsoles sākumam.
7. Izsole notiek mutiski. Izsoles solis
ir ne mazāks kā Ls 50.
8. Dalībnieki pirms izsoles paraksta
šos noteikumus, ar to apliecinot, ka
piekrīt izsoles noteikumiem un tiem
nav iebildumu pret objekta faktisko
stāvokli.
9. Lai piedalītos izsolē, pirms izsoles sākuma komisijai jāiesniedz šādas
ziņas:
9.1.pieteikums par piedalīšanos;
9.2.juridiskajām personām ● uzņēmumu reģistra vai komercreģistra apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notariāli apstiprinātu kopiju);
● izziņa par nodokļu samaksu (oriģināls), ko ne agrāk kā mēnesi pirms
izsoles izdevusi Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde vai līdzvērtīga
nodokļu administrācijas iestāde citā
valstī, kurā izsoles dalībnieks reģistrēts
kā nodokļu maksātājs, kas apliecina,
ka izsoles dalībniekam nav nodokļu
parādu;
● pievienotās vērtības nodokļa maksātāja apliecības kopija (ja reģistrējies

kā PVN maksātājs);
● pilnvara vai izziņa par paraksta tiesībām, telefona nr.
9.3.fiziskām personām –
● personas dati (vārds un uzvārds,
personas kods) pases kopiju;
● dzīvesvietas adrese, telefona nr.;
● izziņa par nodokļu samaksu (oriģināls), ko ne agrāk kā gadu pirms izsoles
izdevusi Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde vai līdzvērtīga nodokļu
administrācijas iestāde citā valstī, kurā
izsoles dalībnieks reģistrēts kā nodokļu
maksātājs, kas apliecina, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu;
● pievienotās vērtības nodokļa maksātāja apliecības kopija (ja reģistrējies
kā PVN maksātājs).
10. Izsolē nedrīkst piedalīties personas, kuras ir nodokļu parādnieki vai
līdz izsoles sākumam nav izpildījuši izsoles noteikumu 9.punktu.
11. Dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu par objektu, apstiprina to
ar savu parakstu. Ja solītājs atsakās parakstīties, viņš zaudē iemaksāto nodrošinājumu un turpmākajā izsolē nepiedalās.
12. Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir tiesības lūgt atstāt izsoles norises
vietu tām personām, kuras traucē izsoles gaitu.
13. Pamatojoties uz objekta izsoles
protokolu, tūlīt pēc izsoles personai,
kas nosolījusi visaugstāko cenu, izsniedz izziņu par izsolē iegūto objektu
un norēķinam izraksta rēķinu. Nosolītajā cenā ieskaita iemaksāto nodrošinājumu.
14. Personai, kas nosolījusi visaugstāko cenu, nosolītā cena jāsamaksā 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā, pretējā
gadījumā tā zaudē iemaksāto nodrošinājumu un tiesības noslēgt pirkuma līgumu. Šajā gadījumā par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš
piedāvāja nākamo augstāko cenu.
15. Pēc nosolītās cenas samaksas Ērgļu novada domes priekšsēdētājs paraksta objekta pirkuma līgumu.
16. Informācija par izsoli tiek publicēta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”,
„Latvijas Avīze”, „Stars” un pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv
Informāciju sagatavoja pašvaldības
sekretāre A.Rozenberga

Ērgļu novada pašvaldības domes 28.04.2011. saistošo noteikumu
Nr.5 „Grozījumi 2006. gada 21.septembra saistošajos noteikumos
nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības 1.1.Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas
pamatojums
ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes un
tās izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumos noteikto funkciju, Ministru
kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
1.2. Pašvaldības darba organizāciju nosaka Ērgļu
novada pašvaldības nolikums
2.Īss projekta satura
2.1.Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar
izklāsts
likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.panta pirmo daļu.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir
pilnveidot pašvaldības pārvaldes organizāciju,
lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
3.Informācija par plānoto 3.1.Plānotie grozījumi neietekmē pašvaldības
budžetu
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto Nav attiecināms
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
5.1.Informāciju par saistošo noteikumu
administratīvajām
piemērošanu var saņemt Ērgļu novada pašvaldības
procedūrām
administrācijā.
5.2.Saistošo noteikumu projekts neskar
administratīvās procedūras un nemaina
privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo
kārtību.
6.Informācija par
6.1.Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem par
konsultācijām ar
grozījumiem nav notikušas.
privātpersonām
6.2.Saistošo noteikumu projekts izskatīts domes
finanšu un attīstības un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgajās komitejās.
7. Cita Informācija
Nav
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ērgļu novada Ērgļu pagastā 2011.gada 31.martā
Nr.3 domes sēdes protokols Nr.4,6.§

Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības
nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību
Ērgļu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
43.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma
„Par nodokļiem, un nodevām”12.panta
pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu
Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk
tekstā – noteikumi) nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar Ērgļu
novada pašvaldību (turpmāk tekstā pašvaldība), tirdzniecības organizēšanas kārtību, tirdzniecības atļaujas izsniegšanas
kārtību,
tirdzniecības
nodevas, nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.
1.2. Noteikumos lietotie termini:
1.2.1. pašu ražotā lauksaimniecības
produkcija – likumīgu zemes lietotāju
pašu audzēta, iegūta un ražota lauksaimniecības produkcija, kā arī no pašu
ražotās lauksaimniecības produkcijas
iegūtie pārstrādes produkti;
1.2.2. tirdzniecības atļauja — pašvaldības izsniegta speciāla rakstveida atļauja, kura apliecina, ka fiziska vai juridiska persona šajos noteikumos noteiktā
kartībā ir saskaņojusi tirdzniecības vietu, laiku, tirdzniecībai paredzēto preču
grupas, samaksājusi pašvaldības noteikto tirdzniecības nodevu un ir tiesīga
uzsākt tirdzniecību;
1.2.3. tirdzniecības nodevas maksātāji – fiziskas un juridiskas personas,
kuras pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas un tirdzniecības nodevas samaksāšanas realizē preču grupas šajos noteikumos noteiktās vietās un kārtībā;
1.3. Šie noteikumi ir saistoši visām
personām, kuras vēlas saņemt pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu
tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas
izveidot tirgu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Tirdzniecības vietas
2.1. Ērgļu novada teritorijā ir šādas
pašvaldības noteiktas tirdzniecības vietas:
2.1.1. Rīgas iela 1, Ērgļos – stāvlaukuma malā (shēma 1.pielikumā );
2.1.2. Jumurdas pagastā:
2.1.2.1. Ezera iela 2, Jumurdā – laukumā pie Jumurdas saieta nama (shēma
2.pielikumā);
2.1.2.2. „Gaitas”, Jumurdā – laukumā pie daudzdzīvokļu mājas (shēma 3.
pielikumā);
2.1.3. Sausnējas pagastā:
2.1.3.1. „Ozoli”, Sidrabiņos –laukumā pie Sausnējas pagasta pārvaldes
ēkas (shēma 4.pielikumā);
2.1.3.2. ”Straumes”, Sausnējā – pie
feldšerpunkta ēkas (shēma 5.pielikumā);
2.1.3.3. .”Vītoli”, Liepkalnē – pie
kultūras nama (shēma 6.pielikumā ).
3. Tirdzniecības vietās realizējamo
preču grupas
3.1. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, pašvaldības noteiktajās un saskaņotajās tirdzniecības vietās tirdzniecības dalībniekam:
3.1.1. juridiskai un fiziskai personai, izņemot tās fiziskās personas, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir atļauts pārdot jebkura veida pārtikas un
nepārtikas preces.
4. Tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtība
4.1. Lai saņemtu pašvaldības atļauju
ielu tirdzniecībai publiskās vietās, ielu
tirdzniecības organizēšanai un pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem:
4.1.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu (7.pielikums), norādot Ministru kabineta 2010.
gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.punktā
noteikto informāciju:
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4.1.1.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās
personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi;
4.1.1.2. realizējamo preču grupas;
4.1.1.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
4.1.1.4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un
laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās
vietās.
4.1.2. tirdzniecības organizators iesniedz iesniegumu (8.pielikums), norādot šādu Ministru kabineta 2010.gada
12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19. punktā
noteikto informāciju:
4.1.2.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās
personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi;
4.1.2.2. paredzētās ielu tirdzniecības
organizēšanas vietu, norises laiku un
ilgumu;
4.1.2.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas
vietā;
4.1.2.4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu
4.1.1.1.apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku.
4.2. Tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:
4.2.1. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju,
izņemot publisko personu, vai fiziska
persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību;
4.2.2. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju;
4.2.3. licences (speciālās atļaujas)
kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai
ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
4.2.4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai
fiziska persona;
4.2.5. saskaņojumu ar nekustamā
īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
4.2.6. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai
organizēšanu pasākuma norises laikā
un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas
personas pasākuma ietvaros, izņemot
gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
4.3. Iesniegumu un nepieciešamos
dokumentus tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata, pieņem lēmumu un
pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izsniedz rakstisku atļauju ( 9. pielikums) 5 (piecu) darba dienu laikā:
4.3.1. Ērgļu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, pašvaldības domes priekšsēdētājs – tirdzniecības vietām Ērgļu
novadā;
4.3.2. Jumurdas pagasta pārvaldē,
Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, Jumurdas pagasta
pārvaldes vadītājs – tirdzniecības vietām Jumurdas pagastā;
4.3.3. Sausnējas pagasta pārvaldē,
”Ozolos”, Sidrabiņos, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, Sausnējas pagasta
pārvaldes vadītājs – tirdzniecības vietām Sausnējas pagastā.
4.4. Saņemot ielu tirdzniecības vai
ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir maksājama pašvaldības nodeva
par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar šiem noteikumiem.
4.5. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā esošajā nekustamajā īpašu-

mā un tirdzniecības organizators nav
pašvaldība, nodevu par katru pieteikto
vietu atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības organizators.
4.6. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz
pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 6
(sešiem) mēnešiem.
4.7. Pašvaldība ir tiesiska apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecība organizatora atļaujas darbību uz
laiku, ja:
4.7.1. tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņās;
4.7.2. konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi;
4.7.3. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta;
4.7.4. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainītas atļaujā norādītās preču
grupas;
4.7.5. tirdzniecības atļauja ir nodota
citai personai;
4.7.6. tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos
normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.
4.8. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai darbības apturēšanu
uz laiku vai anulēšanu, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
5. Tirdzniecības dalībnieka atbildība
5.1. Tirdzniecības dalībniekam un
tirdzniecības organizatoram jāievēro
pašvaldības saistošie noteikumi un Latvijas Republikā spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti.
5.2. Tirdzniecības dalībnieks un
tirdzniecības organizators ir atbildīgs
par kārtības uzturēšanu tirdzniecības
vietā un tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas.
5.3. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai personai.
6. Tirdzniecības nodevas
6.1. Nodevas likme fiziskai personai,
kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība, par
vienu ielu tirdzniecības vietu, tirgojot:
6.1.1. pašu ražoto lauksaimniecības
produkciju:
6.1.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības, svaigus
zvejas produktus, biškopības produktus
– Ls 1,00 dienā vai Ls 10,00 mēnesī;
6.1.1.2. grieztos ziedus, zarus, no
tiem gatavotus izstrādājumus – Ls 0,50
dienā;
6.1.1.3. Ziemassvētkiem paredzētus
nocirstus vai podos augošus dažādu
sugu skuju kokus – Ls 5,00 dienā;
6.1.1.4. puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas – Ls 2,00 dienā;
6.1.1.5. augļu koku un ogulāju stādus,
dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu – Ls 3,00 dienā;
6.1.1.6. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas – Ls 2,00 dienā;
6.1.2. mežu reproduktīvo materiālu
(sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu
daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai) – Ls 2,00 dienā;
6.1.3. savvaļas ogas, sēnes, augļus,
riekstus, ziedus – Ls 1,00 dienā;
6.1.4. pašu iegūtus svaigus zvejas
produktus, medījamos dzīvniekus vai
to gaļu – Ls 2,00 dienā;
6.1.5. lauksaimniecības un mājas
(istabas) dzīvniekus – Ls 2,00 dienā;
6.1.6. lietotas personiskās mantas
(izņemot autortiesību vai blakustiesību
objektus, kas reproducēti personiskām
vajadzībām) – Ls 2,00 dienā.
6.2. Nodevas likme juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, par vienu ielu tirdzniecības vietu:
6.2.1. tirgojot:
6.2.1.1. pašu ražoto lauksaimniecības
produkciju, kā arī no tā iegūtos pārtikas
produktus, biškopības produktus – Ls
1,00 dienā;
6.2.1.2. pašu ražoto pārtikas produkciju – Ls 2,00 dienā;
6.2.1.3. rūpnieciski ražotas pārtikas
preces – Ls 4,00 dienā;
6.2.1.4. rūpnieciski ražotas nepārtikas

preces – Ls 5,00 dienā;
6.2.1.5. pašu iegūtus svaigus zvejas
produktus, medījamos dzīvniekus vai
to gaļu – Ls 2,00 dienā;
6.2.1.6. iepirktus ziedus – Ls 3,00
dienā;
6.2.1.7. pašu izgatavotus mākslas
priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus, spēles – Ls
2,00 dienā;
6.2.1.8. Ziemassvētkiem paredzētus
nocirstus vai podos augošus dažādu
sugu skuju kokus – Ls 5,00 dienā;
6.2.1.9. mežu reproduktīvo materiālu
(sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu
daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai) – Ls 2,00 dienā;
6.2.1.10. bezalkoholiskos dzērienus
un karstās uzkodas – Ls 2,00 dienā;
6.2.1.11. alu un citus alkoholiskos
dzērienus – Ls 20,00 dienā;
6.2.1.12. tabakas izstrādājumus – Ls
20,00 dienā;
6.2.1.13. saldējumu no speciālām iekārtām – Ls 2,00 dienā;
6.2.1.14. loterijas biļetes – Ls 5,00
dienā;
6.2.1.15. galda spēles un spēles – Ls
10,00 dienā.
6.2.2. sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus – Ls 5,00 dienā.
6.3. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek
noteikts pēc augstākās nodevas likmēs.
6.4. No nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās tiek atbrīvotas šādas
personas:
6.4.1. pensionāri, I un II grupas invalīdi, trūcīgas un maznodrošinātas
personas, kuras tirgo šo noteikumu
6.1.1.2., 6.1.1.4., 6.1.3.,6.1.6., apakšpunktos minēto produkciju;
6.4.2. fiziskas personas, kuras tirgo
mežos un pļavās vāktās veltes – ogas,
sēnes, augļus, riekstus, savvaļas ziedus
un kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu
dienestā kā patentmaksas maksātājas.
6.5. Nodevu par tirdzniecību ar pašvaldību saskaņojamās ielu tirdzniecības
vietās nemaksā personas, ja tirdzniecī-

ba notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes.
6.6. Nodevu par tirdzniecību ieskaita
pašvaldības norēķinu kontā vai samaksā pašvaldības kasē pirms atļaujas saņemšanas. Neizmantotā nodeva netiek
atgriezta.
7. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība
7.1. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībai:
7.1.1. iesniegumu, norādot fiziskās
personas vārdu, uzvārdu un personas
kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas
numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
7.1.2. zemes īpašuma vai lietošanas
tiesību apliecinoša dokumenta kopiju
(uzrādot oriģinālu);
7.1.3. tirgus plānu ar tirdzniecības
vietu izvietojumu.
7.2. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas persona normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un
apstiprina tirgus projektu.
7.3. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus
projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, pašvaldība pieņem
lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu
jaunizveidotajam tirgum.
7.4. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir
izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību tirgus noteikumus.
8. Noslēguma jautājumi
8.1. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību veic pašvaldības administratīvās komisijas locekļi un pašvaldības
pilnvarotas personas.
8.2. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
8.3. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā ”Ērgļu Novada Ziņas”.
Domes priekšsēdētājs Guntars Velcis

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. maijs

8.pielikums
Ērgļu novada pašvaldības domes
31.03.2011.saistošajiem noteikumiem
Nr.3 ”Par tirdzniecību publiskās vietās,
tirdzniecības nodevu un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā”

1.Tirdzniecības organizators
_____________________________________________________________________
(juridiskās personas vai publiskās nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese,
_____________________________________________________________________
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ.Nr.,
adrese, kontakttālrunis, e-pasts)
vai

(personas kods)

(reģistrācijas numurs komercreģistrā
vai Uzņēmumu reģistrā)

2. Faktiskā adrese
_____________________________________________________________________
________________________________________________________LV-________
3.Kontaktinformācija:
3.1.tālruņa numurs
3.2.mobīlā tālruņa numurs
3.3.faksa numurs
3.4.e-pasta adrese

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
IESNIEGUMS

4.Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu
tirdzniecības organizēšanai Ērgļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
_____________________________________________________________________
(organizēšanas vieta)
Laikā no _____________________ līdz ______________________
Laikā no plkst._________________ līdz _______________ ______

7.pielikums
Ērgļu novada pašvaldības domes
31.03.2011.saistošajiem noteikumiem Nr.3
”Par tirdzniecību publiskās vietās,
tirdzniecības nodevu un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā”

5.Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas:
 augkopības produkti;
 lopkopības produkti;
 svaigi zvejas produkti;
 biškopības produkti;
 grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;

1.Tirdzniecības dalībnieks
1

_____________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese, fiziskās personas

 Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki,
puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;
 augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;
 mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas lauksaimniecības
produkcijas;
 mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas
paredzētas meža atjaunošanai);
 savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;
 lauksaimniecības un mājas(istabas)dzīvnieki;
 lietotas personiskās mantas;
 rūpnieciski ražotas pārtikas preces;
 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;
 pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumi;
 bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;
 alus un alkoholiskie dzērieni;
 tabakas izstrādājumi;
 saldējums no speciālām iekārtām;
 loterijas biļetes;
 galda spēles un spēles;
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
 pārējie (norādīt, kādi)_____________________________________________

_____________________________________________________________________
vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ.Nr., adrese,
kontakttālrunis)
vai

(personas kods)

(reģistrācijas numurs komercreģistrā
vai Uzņēmumu reģistrā)

2. Faktiskā adrese _______________________________________________
____________________________________________________LV-_______
3.Kontaktinformācija:
3.1.tālruņa numurs
3.2.mobīlā tālruņa numurs
3.3.faksa numurs
3.4.e-pasta adrese
3.5.patenta numurs

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
IESNIEGUMS

4.Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu
tirdzniecībai Ērgļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Pielikumā:

___________________________________________________________________
(tirdzniecības vieta)

 saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija, izņemot
publisko personu;
 tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības
dalībnieku vai fiziskas personas , kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājuma, ka tā
neveic saimniecisko darbību, kā arī nenodarbina citas personas, kopija ;
 saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
 saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu
pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma
ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta
iestāde;

Laikā no _____________________ līdz ______________________
Laikā no plkst._________________ līdz _______________ ______
Tirdzniecību veikšu
_______________________________________________________
(no galdiņa, mašīnas utt.)
5.Tirdzniecības preču grupas:
 augkopības produkti;
 lopkopības produkti;
 svaigi zvejas produkti;

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Datums: ______.gada ___._____________

1
 biškopības produkti;
 grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;
 Ziemassvētkiem paredzētie nocirstie vai podos augošie dažādu sugu skuju koki,
puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;
 augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;
 mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotas lauksaimniecības
produkcijas;
 mežu reproduktīvais materiāls (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas
paredzētas meža atjaunošanai);
 savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;
 lauksaimniecības un mājas(istabas)dzīvnieki;
 lietotas personiskās mantas;
 rūpnieciski ražotas pārtikas preces;
 rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;
 pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumi;
 bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;
 alus un alkoholiskie dzērieni;
 tabakas izstrādājumi;
 saldējums no speciālām iekārtām;
 loterijas biļetes;
 galda spēles un spēles;
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
 pārējie (norādīt, kādi)_____________________________________________
Pielikumā:
 saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopija, izņemot
publisko personu, vai fiziskas personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība,
apliecinājumus, ka tā neveic saimniecisko darbību;
 dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopija;
 licences (speciālās atļaujas) kopija, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem,
uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
 zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija, ja ir pieteikta tirdzniecība
ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;
 saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
 saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu
pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma
ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta
iestāde;
 pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība
paredzēta vairākās publiskās vietās.
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Datums: ______.gada ___._____________
Paraksts: ___________________________

2

Paraksts: ___________________________

9.pielikums
Ērgļu novada pašvaldības domes
31.03.2011.saistošajiem noteikumiem
Nr.3 ”Par tirdzniecību publiskās vietās,
tirdzniecības nodevu un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā”

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI
______. gada____. _________________

Nr._____

____________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese; fiziskās

_____________________________________________________________________
personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ.Nr., patenta Nr.; adrese,
kontakttālrunis)
(tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai)

atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ērgļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā
_____________________________________________________________________
Laikā no plkst.______________ līdz _____________________
Īpašie tirdzniecības noteikumi:____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Atļauja derīga no _____.gada____.___________ līdz
_______.gada____.___________
_____________________________________________________________________
(Amats, paraksts, paraksta atšifrējums)
Z.v.
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Ērgļu novada pašvaldības domes 31.03.2011. saistošo noteikumu Nr.3
”Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1.Projekta
Nepieciešamību izstrādāt saistošos noteikumus nosaka Ministru kabineta
nepieciešamības
2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības
pamatojums
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas
kārtību”. Noteikumi atvieglos tirdzniecības dalībniekiem procedūru
pašvaldības atļaujas saņemšanai, noteiks vienotu kārtību preču pārdošanai
ielu tirdzniecībā, pasākumos un tirdzniecības vietās Ērgļu novadā.
2.Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka kārtību ielu tirdzniecībai, tirdzniecības
izklāsts
organizēšanai un tirgus statusa piešķiršanai Ērgļu novadā. Nosaka
realizējamo preču grupas, tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtību
un derīguma termiņu, tirdzniecības dalībnieku pienākumus, tiesības un
atbildību, kā arī tirdzniecības nodevas. Noteikumi nosaka kontroli un
atbildību par noteikumu neievērošanu.
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma 21.5.pantu, likuma ”Par nodokļiem un nodevām”12.
panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.un 54.punktu, kas nosaka
pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus par tirdzniecības
organizēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3.Informācija par
Saistošajos noteikumos noteiktās administratīvās darbības veiks
plānoto projekta ietekmi pašvaldības darbinieki, tādēļ papildu darbinieki un budžeta līdzekļi nav
uz pašvaldības budžetu nepieciešami.
Saistošo noteikumu piemērošanai tiek prognozēta neliela finansiāla
ietekme uz pašvaldības budžetu, jo nodevas par tirdzniecību publiskās
vietās ir nelielas.
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
4.Informācija par
plānoto projekta
regulējums, ir tirgus dalībnieki, kuri nodarbojas ar tirdzniecību publiskās
ietekmi uz sabiedrību
vietās Ērgļu novadā. Rezultātā pašvaldības teritorijā tiks sakārtota
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vide - tirdzniecība publiskās vietās.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
Lai saņemtu pašvaldības atļauju tirdzniecībai publiskajās vietās Ērgļu
administratīvajām
novadā, tirgus dalībniekam ir jāiesniedz Ērgļu novada pašvaldībā
procedūrām
iesniegums, pievienojot informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2010.
gada12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
15.punktu un 19.punktu.
Atļauju piecu darba dienu laikā izsniedz saistošajos noteikumos norādītā
pašvaldības amatpersona.
Saistošie noteikumi tiks publicēti Ērgļu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā ”Ērgļu Novada Ziņas” un ievietoti Ērgļu
pašvaldības interneta mājaslapā www.ergli.lv.
6.Informācija par
Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ērgļu novada pašvaldības domes
konsultācijām ar
Finanšu un attīstības komitejas sēdē un publicēts Ērgļu pašvaldības
privātpersonām
interneta mājaslapā www.ergli.lv.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
Nr.4
domes sēdes protokols Nr.5, 2.§)

2011. gada 28. aprīlī

Grozījumi 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos nr. 2
„Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, likumu „ Par
valsts budžetu 2011. gadam”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likuma „ Par budžetu un finanšu
vadību” 6. pantu
Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta 2011. gadam grozījumus (pielikumi: Nr.1, Nr.2):
– ieņēmumus palielināt par LVL 181877,
– izdevumus palielināt par LVL 209 877,
– līdzekļu atlikumu uz 2011. gada beigām samazināt par LVL 28000.
Domes priekšsēdētājs G.Velcis
Pielikums Nr. 2

Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta izdevumu tāme pa
struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
2011. gada 28. aprīļa grozījumi
06.600

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Klasifikācijas
kods

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)
15 432

Nosaukums

06.600

Komunālā saimniecība - Ērgļi
Degviela

5 600

1 000

6 600

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

3 000

46 492

49 492

0

28 000

28 000

06.600

6 832

Komunālā saimniecība -Jumurda
2322

Degviela

6242

Bezdarbnieka stipendija

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

2279

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

2312
2322
5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

6242

Bezdarbnieka stipendija

2 777

Komunālā saimniecība - Sausnēja

06.600

10 173
6 077

500

300

800

2 277

3 000

5 277

10 765

109 659

250

500

750

5 000

-500

4 500

Inventārs

100

1 000

1 100

Degviela

2 000

1 000

3 000

86 989

3 765

90 754

Preces un pakalpojumi

4 555

5 000

9 555

117 103

92 898

210 001

13 450

3 300

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

16 750

250

500

750

5 000

-500

4 500

2312 Inventārs

100

1 000

1 100

2322 Degviela

8 100

2 300

10 400

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

5000

Pamatkapitāla veidošana

89 989

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija

6000

3 341
3 300

98 894

IZDEVUMI KOPĀ

2000

78 833

Izmainītais
gada plāns
(latos)
94 265

2322

5890
Pārējie kapitālie izdevumi no budžeta līdzekļiem, kurus
nevar attiecināt uz kodiem 5810 un 5820
6242
Bezdarbnieka stipendija

06.600

Izmaiņas
(latos)

5890 Pārējie kapitālie izdevumi no budžeta līdzekļiem, kurus nevar
attiecināt uz kodiem 5810 un 5820
Sociālie pabalsti

168 246
50 257

140 246

0

28 000

28 000

13 664

6242 Bezdarbnieka stipendija

08.220

78 257
89 989

11 341
13 664

25 005
11 341

25 005

Muzeji un izstādes

Klasifikācijas
kods

Nosaukums

08.220

/Braki Muzejs -Braki
5250

08.220

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)
0

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

IZDEVUMI KOPĀ

5000

Pamatkapitāla veidošana

575

Izmainītais
gada plāns
(latos)
575

0

575

575

0

575

575

3 600

233 383

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija

08.230

Izmaiņas
(latos)

236 983

0

575

575

Kultūras centri, nami, klubi

Klasifikācijas
kods

Nosaukums

08.230

/KS
5250

08.230

Kultūra -Sausnēja

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)
0

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

IZDEVUMI KOPĀ
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija

09.210

Izmaiņas
(latos)
49 084

Izmainītais
gada plāns
(latos)
49 084

0

49 084

49 084

0

49 084

49 084

0

49 084

49 084

Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED97 2.līmenis)

Klasifikācijas
kods

Nosaukums

09.210

/V
5250

09.210

Ērgu vidusskola

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

IZDEVUMI KOPĀ
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)
1 800

Izmaiņas
(latos)
67 320

Izmainītais
gada plāns
(latos)
69 120

1 800

67 320

69 120

1 800

67 320

69 120

1 800

67 320

69 120

Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta kopsavilkums
2011. gada 28. aprīļa grozījumi
Klasifikācijas
kods

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)

Nosaukums

Apstiprinātais
gada plāns ar
grozījumiem
(latos)

I KOPĀ IEŅĒMUMI

3 000

181 877

184 877

V Transfertu ieņēmumi

3 000

181 877

184 877

18.6.9.0.

Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām

0

163 471

163 471

18.8.1.1.

Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai

3 000

15 873

18 873

18.8.1.2.

Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto daļu projektu īstenošanai
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

0

2 533

2 533

118 903

209 877

328 780

06.600

Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošan

117 103

92 898

210 001

08.220

Muzeji un izstādes

0

575

575

08.230

Kultūras centri, nami, klubi

0

49 084

49 084

09.210

Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM

2000

Preces un pakalpojumi

1 800

67 320

69 120

118 903

209 877

328 780

13 450

3 300

16 750

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

2279

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

2312

Inventārs

100

1 000

1 100

2322

Degviela

8 100

2 300

10 400

5000

Pamatkapitāla veidošana
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

5890

Pārējie kapitālie izdevumi no budžeta līdzekļiem, kurus nevar attiecināt uz kodiem 5810
un 5820
Sociālie pabalsti

250

500

750

5 000

-500

4 500

91 789

5250

6000

12

Grozījumi
(latos)

195 236

287 025

91 789

167 236

259 025

0

28 000

28 000

13 664

11 341

25 005

6242

Bezdarbnieka stipendija

13 664

11 341

25 005

F210

Atlikums uz perioda beigām

59 057

-28 000

31 057
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Sausnējas bibliotēkas
jaunās grāmatas
Sausnējas bibliotēkas krājumu
papildinājušas 24 jaunas grāmatas,
lielākā daļa šoreiz ir daiļliteratūras
izdevumi, tātad dažādi romāni un
stāsti.
• Anna Skaidrīte Gailīte „Alīna”
2008. gadā rakstnieces rokās nonāca kādas sievietes dienasgrāmatas,
kas piezīmēs un fotogrāfijās dokumentēja viņas dzīvi 88 gadu garumā. Tas ir dramatisks vēstījums par
skaistas un talantīgas sievietes dzīvi gandrīz visa 20. gadsimta garumā.
• Lolita Puncule „Nenosalt sniegā” Grāmata ir tiešs turpinājums
Lolitas Puncules romānam „Daugavas vizbules sirds”. Turpinājums
grāmatai par īstu mīlestību un dzīvi– tikpat īstu.
• Vilis Seleckis „Sārta asins baltā sniegā” Autors izmantojis “nevainīgo detektīvžanru”, lai beidzot
atklāti pateiktu savu sakāmo par
1991. gada Latvijas tapšanu, jaunās
valsts būvniecību un Padomju Latvijas sabiedrības transformāciju
tādā sabiedrībā, kādā dzīvojam šodien.
• Hāleds Hoseinī „Pūķa ķērājs”
un „Tūkstoš sauļu mirdzums” Šie
ir afgāņu izcelsmes ASV ārsta Hāleda Hoseinī divi romāni. Traģiskas, bet patiesas grāmatas. Brīžiem
šķiet pilnīgi neticami, ka aprakstītie
notikumi atspoguļo Afganistānas
reālo mūsdienu dzīvi, nevis kaut
kādus viduslaikus. Šīs grāmatas ir
lielisks veids, kā apzināties, cik patiesībā mums šeit Eiropā ir vienkārša un droša dzīve.
• Sofi Oksanena „Attīrīšanās”
Somu autores romāns “Attīrīšanās”
ir vēsturisks romāns, kas atspoguļo
Igaunijas padomju laika vēsturi.
• Svetlana Aleksijeviča „Černobiļa” Romāns – lūgšana – šādi dēvē
autores Svetlanas Aleksijevičas
rakstības stilu, kas grāmatā no dau-

dziem maziem stāstiem izveidojusi
vienu lielu stāstu. Autore apkopojusi Černobiļas iedzīvotāju piedzīvoto, pārdzīvoto, spilgti atainojusi
tābrīža izjūtas, sāpes, apjukumu, izmisumu.
Iegādātas arī citas vajadzīgas grāmatas
• Ilze Būmane “111 privātie muzeji un kolekcijas Latvijā” Grāmata būs vērtīgs uzziņas līdzeklis jebkuram vēstures cienītājam un
ceļotājam, jo katra muzeja aprakstu
papildina arī praktiska informācija– adrese, darba laiks, tālruņa numurs, e-pasta un mājaslapas adrese.
• „100 dziednieki Latvijā”
• „Adīti un tamborēti aksesuāri”
• „Adījumi visai ģimenei”
• Aleksandra Jolkina „Piesmietā
misis Eiropa” Grāmatā ir aprakstīta žurnālistiskā izmeklēšana par
fiktīvajām laulībām kā Eiropas Savienības imigrācijas likumdošanas
apiešanas veidu. Izmeklēšanas lielāko daļu veido slēptā eksperimenta
rezultāti, ko autore veikusi, lai detalizēti noskaidrotu fiktīvo laulību
shēmas praktiskos aspektus.
Nav aizmirsti arī mazie lasītāji,
bērni varēs lasīt:
• Valdis Klišāns „Matīss meklē
Latviju”
• Māris Olte „Matīsa piedzīvojumi mežā”
• Maija Laukmane „Svītra pāri”
un „Nekādas pupu mizas”
• Alise Kuipere „Dzīve uz ledusskapja durvīm”
• Ilze Liliāna Muižzemniece
„Kaķu meitene”
Un arī tad vēl nav visas nosauktas, bet tieši tāpēc gaidīšu lasītājus
bibliotēkā, kur kāda no nosauktajām vai nenosauktajām grāmatām
gaida tieši savu lasītāju.
Inga Grote, bibliotekāre
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Darbīgais mūžs…
Tālajā 1921. gadā bija
skaistus vainagus un veic ciagrs pavasaris. Kā dzeltens
tus darbus arodskolas mācību
paklājs ziedēja pienenes,
saimniecības dārzniecībā. Būleknajā zālē ganīties bija
tībā darba gaitas viņa nav beiizlaisti lopi, kad 6. maijā
gusi joprojām. TLMS studijā
Ozolmuižas pagastā (tagaLonijas rokas turpina radīt sildējā Liepkalnē) Mazsmiķu
tus pledus, šalles, lakatus, komājās Ozolu ģimenē pašus spilvenus, paklājus, smalsaulē nāca pirmdzimtā
kas lina šalles, salvetes un
meitene, kurai tika dots
daudz ko citu. Darbiņi top,
vārds Lonija. Bērnības
domājot par tuviem cilvēkiem
prieki tika dalīti ar 3 gadus
un draugiem. Krietns pūrs sajaunāko māsiņu Zentu,
rūpēts krustdēla Pētera Leibokuru ērglēnieši atceras kā
ma meitām. Bet mūsu „pagraprasmīgu un iejūtīgu medbiņā”, kā ikdienā dēvējam
māsiņu mūsu slimnīcā.
TLMS telpas, viņas pieredze
Skolas gaitas Lonijai
un padoms ir nenovērtējama
saistās ar vietējo Liepkalbagātība. Jubilejas vasarā
mūsu Lonijas darbiņus, kas
nes 6-gadīgo skolu. Viņa
tapuši pēdējā laikā, varēs apatceras, kā rokdarbu stundās ļoti kārtīgi bija jāizpillūkot Meņģeļu muzeja izstāžu
da tamborēšanas darbiņi,
zālītē.
bet pie vecmāmiņas stelPati jubilāre joprojām ir
Lonija Bērzkalne 90. gadu jubilejas izstādes atklāšanā
lēm aušanu vērojusi, vēl
darbīga–
var izcept garšīgu
brāļu Jurjānu memoriālmuzejā “Meņģeļi”.
pavisam maziņa būdama.
torti un kārtīgu rudzu maizi,
Tomēr baltajiem darbiem un citiem darbs kolhozā „Druva”, vēlāk „Jau- rušināties dārziņā, izaudzēt skaistas
rokdarbiem, jau pieaugusi būdama, najā darbā”. Par labu darbu Lonija puķes.
Lonija varēja atlicināt tikai nakts saņem motociklu un droši ķeras pie
Lonija nāk no ilgdzīvotāju dzimstundas, jo dienā vajadzēja art, sēt, tā „ragiem”. Braukšana iepatīkas tas. Viņas tēvs nodzīvoja 105 gapļaut un darīt citus vīriešu darbus un ar laiku viņa droši groza zaporo- dus, bet vecvectēvs pat 115 gadus.
vecāku saimniecībā. Arī sapnis par žeca stūri, šofera tiesības iegūstot
TLMS dalībnieces, mīļi sveicot
mācībām Kaucmindē palika tikai 60 gadu vecumā.
Loniju Bērzkalni 90 gadu jubilejā,
sapnis…Lonijas rokās nonāk žurNo 1964. gada Lonija dzīvo Ēr- vēl viņai labu veselību, možu garu,
nāls „Zemes Spēks”, kas kļūst par gļos. 10 gadus viņa kopj slimos bēr- joprojām neizsīkstošu darbīgumu,
ierosmes avotu un top grezni izvil- niņus slimnīcā, vēlāk kādu laiku labus cilvēkus līdzās.
kuma darbi, austi dvieļi un citi ap- strādā „Somdarī”, arī „Braku” muLīvija Groza, TLMS dalībniece
brīnas vērti smalkie darbi.
zejā, bet pēdējos 10 darba gadus
Daudz spēka prasīja lopkopējas Lonija audzē rozes, kallas, izgatavo

Ceriņziedu melodijas
Un visus glāstus, ko tev nepaguvu
atdot,
Es dārzos sabēršu, lai ceriņziedos plaukst.
Laika rats turpina savu ritējumu
un ieripojis 2011. gada maijā, kurā
šogad atzīmējam mūsu novadnieka– izcilā selekcionāra un dārzkopja Pētera Upīša 115. dzimšanas dienu. Īss atskats uz dzīves gājumu:
Pēteris UPĪTIS
Dzimis: 1896. gada 19. maijā
Cēsu apriņķī, Jumurdas pagasta
„Jaun-Rūsiņos”.
Miris: 1976. gada 4. aprīlī Dobelē.
Dobeles Augļkopības selekcijas
laboratorijas vadītājs (1963 – 1976).
Ievērojams selekcionārs, kas visu
mūžu pašaizliedzīgi un azartiski
darbojās augļu koku un dekoratīvo
augu selekcijā, lolodams sapni par
Latviju kā ābolu un riekstu lielvalsti ar smaržīgām ceriņu kupenām
un baltām liliju trompetēm. Dobeles nomalē viņš izveidoja selekcijas
dārzu ar vairāk nekā 80 tūkstošiem
genotipu, vienlaicīgi strādājot ar 24
augu sugām.
Darba gaitas:
Darbs vecāku saimniecībā «JaunRūsiņi» (1913 – 1945).
Zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā
(1945 – 1951).
Dobeles Augļkopības atbalsta
punkta vadītājs (1951 – 1963).
Dobeles Augļkopības selekcijas
laboratorijas vadītājs (1963 – 19760.
Galvenie sasniegumi:
Visu mūžu strādājis dārzaugu selekcijā, kopumā ar 24 dažādām kultūrām.

Pirmais Latvijā ieviesis hibrīdplūmes ar vietējiem apstākļiem apmierinošu ziemcietību. Viens no
pirmajiem Latvijā introducējis aprikozes un īstās cidonijas, kurām tā ir
galējā izplatības robeža. Veicis apjomīgu darbu Latvijas vietējā genofonda apzināšanā, vākšanā un izpētē. P.Upīša dzīves laikā Latvijā
reģistrētas zemeņu šķirne ‘Jūnija
smaids’, plūmju šķirne ‘Ziedture’
(abas ilgus gadus bijušas augļaugu
rajonēto šķirņu sarakstā).
No P.Upīša hibrīdā materiāla izdalītas un Dobeles DSIS zinātnieku
izvērtētas un līdz šķirņu reģistrācijai novestas 2 ābeļu, 1 bumbieru,
1 saldo ķiršu, 3 plūmju, 3 aprikožu,
1 aveņu un 9 ceriņu šķirnes.
Kaut gan izglītību selekcionārs
neturpināja augstākajās mācību iestādēs, viņš visu mūžu paplašināja
savas zināšanas pašmācības ceļā.

Aiz viņa palika plaša bibliotēka.
Katrā grāmatā atrodamas selekcionāra piezīmes. Pateicoties plašajām
valodu zināšanām, viņš varēja lasīt
dažādās valstīs publicētos zinātniskos rakstus, kā arī grāmatas.
P.Upīša selekcijas darba lielo apjomu atspoguļo disertācija „Latvijas PSR augļaugu kultūru sastāva
uzlabošana un paplašināšana”, ko
viņš aizstāvēja 1964. gadā, iegūstot
lauksaimniecības zinātņu kandidāta
grādu.
Ievērojamais dārznieks sirdī bija
mākslinieks, interesējās par fotografēšanu, dzeju, mūziku. Vislabākā piemiņa Pētera Upīša mūžam ir
tas, ka viņa iesāktais darbs turpinās.
Priecājoties par smaržīgajām ceriņu
kupenām, atcerēsimies savu novadnieku.
Velga,
Jumurdas bibliotēkas vadītāja
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Apsveicam!
Ērgļu arodvidusskola
2011./2012. m.g.
UZŅEM JAUNIEŠUS ŠĀDĀS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

APSVEICAM:

ILZI LIEPIŅU un JĀNI LAIDIŅU
ar dēla MIĶEĻA LAIDIŅA piedzimšanu.

25. maijā plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
tikšanās ar Cēsu kultūras biedrības
„Harmonija” ceļojošās gleznu izstādes
„PRETĪ PAVASARIM” autoriem
Dzintru Zvejnieci, Māru Armanoviču,
Tamāru Pavlovsku, Liliju Zušmani un
Leonu Staru.

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
Aina Jēkabsone
Zenta Hirša
Anna Griezāne
Gunta Eglīte
Valija Solovjeva
Aija Zemīte
Brigita Vītola
Veronika Bāņukalne
Biruta Olte
Aina Šķēle
Ausma Bugne

ar 7 klašu izglītību:
Būvdarbi
REMONTSTRĀDNIEKS – 3 gadi, iegūst profesionālo pamatizglītību
Ēdināšanas pakalpojumi
PAVĀRA PALĪGS – 3 gadi, iegūst profesionālo
pamatizglītību
Audzēkņi saņem valsts un ESF stipendiju līdz
Ls 60,00.

Tālākizglītība:
KOKKOPIS-ARBORISTS – 640 stundas
GUĻBŪVES ĒKU CELTNIEKS – 640 stundas
NAMDARIS – 960 stundas
VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS – 960 stundas
VIESMĪLIS – 640 stundas
PAVĀRS – 640 stundas

21. maijā plkst. 12.00
Jumurdas pagasta saieta ēkā
grupas „Sandra” koncerts
Ieejas maksa – 2,00 Ls

AIJU un ANDRI VENŠKEVICUS
ar meitas DĀRTAS piedzimšanu;

ar pamatizglītību:
Viesnīcu pakalpojumi
VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS – 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību
Būvdarbi
NAMDARIS – 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo
izglītību
Audzēkņi saņem valsts un ESF stipendiju līdz
Ls 60,00.

ar vidējo izglītību:
Būvdarbi
GUĻBŪVES ĒKU CELTNIEKS – 10 mēneši
JUMIĶIS – 1,5 gadi
Dārzu un parku kopšana
KOKKOPIS/ARBORISTS – 10 mēneši
Restorānu pakalpojumi
VIESMĪLIS – 10 mēneši
Audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz Ls 20,00,
medicīnisko, ceļa izdevumu uz kvalifikācijas
prakses vietu un atpakaļ, izmitināšanas izdevumu
kvalifikācijas prakses laikā un civiltiesiskās
apdrošināšanas izdevumu apmaksu.

KULTŪRAS AFIŠA

Alberts Laizāns
Ziedonis Grinbergs
Leonarda Andersone
Ausma Zariņa
Lonija Bērzkalne
Velta Fogele
Milda Sotaka
Aina Actiņa
Velta Dzenīte
Austra Auziņa

27. maijā plkst. 17.00
Ērgļu estrādē
MAZIE DEJU SVĒTKI
Piedalās Ērgļu un kaimiņu novadu skolēnu
deju kolektīvi
14. jūnijā plkst. 17.00 pie piemiņas
akmens laukumā pie Ērgļu novada
pašvaldības ēkas Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienai veltīts atceres brīdis
un ziedu nolikšana
4. jūnijā plkst. 22:00
Sausnējas parkā
Vasaras ieskaņu zaļumballe
muzicē “Brālīši”
22. jūnijā plkst. 17:00
Sidrabiņu parkā
Jāņu dienas ielīgošana
ar Sausnējas pašdarbniekiem un
ciemiņiem no kaimiņpagastiem.

Krustvārdu mīkla
1

2

3

4

7

5

6

8
9

11

12

14

15

23. jūnijā plkst. 18.00
ezermalā aiz Jumurdas pagasta saieta ēkas
pulcējamies uz kopēju Jāņu ielīgošanu
Auniet kājas, puiši, meitas,
Rītu būs Jāņa diena;
Tad iesim dziedādami,
Jāņa bērnus meklēdami.
Pīsim vainagus, mācīsimies līgodziesmas,
degsim jāņuguni, iesim aplīgot
pagasta ļaudis!

10
13

16

17

19

18

20

21

22
23

Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi:
Motorzāģa vadītājs – 40 stundas
Krūmgrieža vadītājs – 22 stundas
Motorzāģa un krūmgrieža vadītājs – 52 stundas
Guļbūves ēku celtnieks – 40 stundas
Mobilā pacēlāja platformas vadītājs – 24 stundas
Vieglās tehnikas izmantošana meža darbos – 36
stundas
Vieglās tehnikas izmantošana meža darbos – 22
stundas

24

2011. gadā tiek īstenots vērienīgs dienesta viesnīcas un mācību darbnīcu energoefektīvas siltināšanas projekts.
Iepazīšanās ar skolu,
iepriekš piesakoties pa tālr. 64871235
Oškalna ielā 10, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā,
LV – 4840
Tālr./Fakss 64871235,
e-pasts: sekretare@ergliarods.lv
Sīkāka informācija www.ergliarods.lv

27

29

28

30

31

32

38

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca, bibliotēka, mācību
darbnīcas, sporta zāles un laukumi, slēpošanas
trase.

25

26

34

23. jūnijā plkst. 20.00 Ērgļu estrādē
tiksimies Līgo svētkos –
Ā. Alunāna dziesmuspēlē
“DRAUDZES BAZĀRS”,
pēc tam līgošana un ugunskura iedegšana
kopā ar tautas mūzikas kopu

35

33

36

37

39

Horizontāli. 7.Latviešu dziedātāja, soprāns (1954). 8.Spoža zvaigzne Dvīņu zvaigznājā.
11.Latviešu rakstnieks (1938.), romāna „Cilvēki laivās” autors. 12.Kalnu sistēma Viduseiropas austrumu daļā. 13.Saldūdens un jūru zivs. 14.Persona R.Blaumaņa komēdijā „Zagļi”.
16.Vidusāzijas tautu dziesminieks. 17.Latviešu teātra zinātniece (1929.-2010.), Triju Zvaigžņu kavaliere. 21.Neliels dzeltenzaļš meža putns. 22.Meža gars sievietes izskatā latviešu un
lietuviešu mitoloģijā. 24.Skatuves izteiksmes līdzeklis. 25.Vielas, ko izdala kaitīgie mikroorganismi. 29.Daudzgadīgs tropu un subtropu tīteņaugs. 30.Salu grupa Klusā okeāna dienvidrietumos. 31.Pilsēta Japānā, osta Honsju salā. 34.Augstākais dievs sengrieķu mitoloģijā.
36.Opija alkaloīds, ko medicīnā izmanto par pretsāpju līdzekli. 37.Gleznotājs, vēsturiskā žanra aizsācējs latviešu mākslā. 38.Elektriskās mašīnas nekustīgā daļa. 39.Zīda audums ar ieaustiem zelta vai sudraba pavedieniem.
Vertikāli. 1. vairāki izolēti vadi, ko apņem aizsargapvalks. 2.Sporta spēle. 3.Cilvēku tikumiskās rīcības normu sistēma. 4.Liela caurceļotāja zivs. 5.Igauņu dziedātājs, liriskais baritons
(1920.-1975.). 6.Vēsturisks novads Spānijas ziemeļaustrumos. 9.Latviešu dzejnieks, krājuma
„Teic, kur zeme tā” autors. 10.Ezers Vecpiebalgas novadā. 15.Latviešu rakstnieks (1826.1868.). 18.Daudzgadīgi rožu dzimtas ogaugi. 19.Alsungas novada iedzīvotāju nosaukums.
20.Zvaigznājs debess ekvatora rajonā. 23.Krievu rakstnieks (1809.-1852.), lugas „Revidents”
autors. 26.Dokuments, kas apliecina izgudrotāja tiesības uz savu izgudrojumu. 27.Bruno
Ojas kinoloma filmā „Tauriņdeja”. 28.Vēsturisks lauka nocietinājums 17.-19.gs. 32.Valdnieka tituls dažās musulmaņu Austrumu zemēs. 33.Jūrmalas pilsētas daļa. 35.Pededzes kreisā
krasta pieteka Balvu novadā. 37.Mentu dzimtas zivs.
Sastādījis A.Gailis

Pieminam mirušos

GEORGIJS DEIČMANIS
miris 65. mūža gadā;
MILDA PĻAVIŅA
mirusi 98. mūža gadā;
VIKTORS ŽILVINSKIS
miris 82.mūža gadā;
ELZA ZARETOKA
mirusi 93. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 600 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. maijs

