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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2013. gada marta domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem
Apstiprināja Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam. Plānošanas
dokuments ievietots Ērgļu novada mājaslapā internetā www.ergli.lv
Apstiprināja R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” sniegto pakalpojumu cenrādi, kurš
spēkā no 2013.gada 1.maija :
1. Biļešu cenas muzejā
1.1.Pieaugušajam 				
Ls 1,00
1.2.Skolēnam, studentam, pensionāram, invalīdam Ls 0,50
1.3.Vecākiem ar bērniem				
Ls 1,20
1.4.Pa teritoriju ( vienam apmeklētājam) 		
Ls 0,30
2.Ekskursiju vadīšana
2.1.Pieaugušo grupām				
Ls 6,00
2.2.Skolēnu grupām				
Ls 5,00
2.3.Svešvalodā pieaugušo grupām			
Ls 8,00
2.4.Svešvalodā skolēnu grupām 			
Ls 7,00
2.5.Ekskursiju vadīšana grupām pa Ērgļiem
un to apkārtni				
Ls 10,00
2.6.Kāzu ekskursiju vadīšanu		
Ls 20,00
3. Telpu izmantošana pasākumiem
3.1. Braku saimes istabas izmantošana grupām:
- līdz 10 cilvēkiem				
Ls 5,00
- no 11 – 20 cilvēkiem			
Ls 10,00
- vairāk nekā 20 cilvēkiem			
Ls 15,00
4.Muzeja krājuma izmantošana:
4.1.Juridiskām un privātpersonām ( par 1 vienību) Ls 0,30
- uz vienu dienu				
Ls 1,50
- uz vienu nedēļu				
Ls 7,00
4.2.Ērgļu novada pašvaldībai un
novada izglītības un kultūras iestādēm
bez maksas
5. Kopēšana A4 formātā
5.1.Viena lapas puse				
Ls 0,05
5.2.Abas lapas puses				
Ls 0,10
6.Izziņas materiāla sagatavošana 1 lapa
A4formātā				
Ls 10,00
7.Filmēšana juridiskajām personām muzejā un
tā teritorijā jāsaskaņo ar muzeja administrāciju
8.Muzeja bezmaksas apmeklējums:
8.1.Ērgļu novada mācību iestādēm – audzēkņiem un skolotājiem
8.2.Ērgļu novada kultūras un pašvaldības iestāžu darbiniekiem
8.3.Latvijas muzeju darbiniekiem
8.4.ICOM (Starptautiskā muzeju asociācija) biedriem
Apstiprināja Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja ”Meņģeļi” sniegto pakalpojumu cenrādi, kurš
spēkā no 2013.gada 1.maija:
1. Biļešu cenas muzejā:
1.1.Skolēnam, invalīdam				
Ls 0,30
1.2.Studentam, pensionāram			
Ls 0,50
1.3.Pieaugušajam				
Ls 0,70
1.4.Vecākiem ar bērniem				
Ls 1,20
1.5.Pa teritoriju (vienam apmeklētājam)		
Ls 0,20
2.Ekskursijas vadīšana:
2.1.Latviešu valodā 				
Ls 3,00
2.2.Svešvalodā (angļu, krievu)			
Ls 5,00
2.3.Kāzu ekskursiju vadīšana:
- līdz 10 cilvēkiem			
Ls 10,00
- no 11 līdz 20 cilvēkiem		
Ls 15,00
- virs 20 cilvēkiem		
Ls 20,00
3.Memoriālā muzeja „Meņģeļi” teritorijas izmantošana vienu diennakti:
3.1.Telts vieta					
Ls 1,00
3.2.Ugunskura vieta ar malku			
Ls 2,00
4.„Meņģeļu” melnās pirts izmantošana
Ls 20,00
4.1.Pirts slota					
Ls 0,80
5.Muzeja krājuma izmantošana juridiskām un privātpersonām:
5.1.uz vienu diennakti				
Ls 0,30
5.2.uz vienu nedēļu				
Ls 1,50
5.3.uz mēnesi					
Ls 7,00
6.Kopēšana A4 formātā:
6.1.viena lapas puse				
Ls 0,05
6.2.abas lapas puses				
Ls 0,10
7.Izziņas materiāla sagatavošana no muzeja krājuma
1 A4 formāta lapa 			
Ls 10,00
8.Par vienas krājuma vienības fotografēšanu, filmēšanu, skenēšanu:
8.1.krājuma materiāla datējums ar 1900.gadu un senāks Ls 3,00
8.2.krājuma materiāla datējums ar 1900. – 1990.gadu Ls 2,50
8.3.krājuma materiāla datējums ar 1990.gadu
līdz mūsdienām					
Ls 2,00
Izmantojot krājuma materiālus publikācijām, atsauce uz muzeju OBLIGĀTA
9.Filmēšana juridiskām un privātpersonām muzejā un tā teritorijā jāsaskaņo ar
muzeja vadītāju un Ērgļu novada pašvaldību.
10.Muzeja bezmaksas apmeklējums:
10.1.Ērgļu novada mācību iestādēm – audzēkņiem un skolotājiem
10.2.Ērgļu novada kultūras un pašvaldības iestāžu darbiniekiem
10.3.Latvijas muzeju darbiniekiem
10.4.ICOM (Starptautiskā muzeju asociācija) biedriem
 Apstiprināja projektu konkursa „Mēs paši” nolikumu. Projektu konkursa īstenošanai
paredzēja Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1000,00 no pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Izveidoja projektu vērtēšanas ekspertu komisiju šādā sastāvā:Agita Opincāne,
Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja; Andris Dombrovskis, J.Zālīša Sausnējas pamatskolas
direktors; Andris Spaile, Ērgļu profesionālās vidusskolas direktors.
PROJEKTU KONKURSS „MĒS PAŠI”
NOLIKUMS
Projektu konkursa organizētāji:
Ērgļu novada pašvaldība
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”
Projektu konkursu finansē:
Ērgļu novada pašvaldība
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”
Projektu konkursa mērķis:
Veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā un sniegt
atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbavietu veidošanos,
radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu
esošās saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu, kā arī dažādotu ar lauksaimniecību
nesaistītas aktivitātes Ērgļu novadā
1. Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, kas paredz:



1.1. nodarbinātības veicināšanu – jaunu darbavietu radīšanu;
1.2. izglītošanu un mācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā
orientācija;
1.3. konkrētas teritorijas (novada, pagasta) tēla veidošanu, kas veicina tūrisma attīstību un
tūristu piesaisti;
1.4. vides objektu pieejamību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
2. Projektu konkursa finansēšana:
2.1. kopējais finansējums Ls 2000,00 ( divi tūkstoši latu), tajā skaitā VAS „Latvijas Hipotēku
un zemes banka” Ls 1000,00 ( viens tūkstotis latu), Ērgļu novada pašvaldība Ls 1000,00 (viens
tūkstotis latu);
2.2.piešķiramais neatmaksājamais finansējums viena projekta realizācijai – līdz Ls 400,00
(četri simti latu);
2.3. finansējums projekta īstenotājam tiek piešķirts šādā kārtībā – 70% no piešķirtā finansējuma
uzsākot projektu, 30% pēc projekta realizācijas.
3. Projektu pieteikumu var iesniegt:
3.1. fiziska persona – Ērgļu novada iedzīvotājs;
3.2. neformālas sabiedrības grupas – iedzīvotāju grupa, kuras dalībniekus apvieno īslaicīgs/
pastāvīgs kopīgs darbības mērķis Ērgļu novadā;
3.3. nevalstiskas organizācijas, kuru juridiskā adrese ir Ērgļu novadā;
3.4. mazās un vidējās komercsabiedrības, kuras savu darbību veic Ērgļu novadā.
4. Viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt vienu projekta pieteikumu.
5. Projekta aktivitātēm jānotiek Ērgļu novada teritorijā.
6. Projekta pieteikums sastāv no:
6.1. noteikta satura aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas;
6.2. projekta pielikumiem (foto materiāli, skices, izziņas, rekomendācijas utt.);
6.3. reģistrācijas apliecības kopijas, ja iesniedzējs ir juridiska persona.
7. Konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa un atskaites forma pieejama - Ērgļu
novada mājaslapā internetā www.ergli.lv , Ērgļu novada pašvaldības kancelejā Rīgas ielā 10,
Ērgļos, darbdienās no plkst.8:00 līdz 12:30 un 13:30 līdz 16:00, Jumurdas pagasta pārvaldē
Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā darbdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00
un Sausnējas pagasta pārvaldē „Ozolos”, Sidrabiņos, Sausnējas pagastā darbdienās no plkst.8:00
līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00.
8. Projekta pieteikums divos identiskos eksemplāros jāiesniedz Ērgļu novada pašvaldībā,
Rīgas ielā 10 , Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
9. Projektu pieteikuma iesniegšanas termiņš (reģistrācijas datums): 2013.gada 20. maijs
10. Projektu vērtēšana:
10.1. atbilstības pārbaude konkursa nolikuma prasībām;
10.2. projektu konkursa organizētāju izveidotā ekspertu komisija individuāli vērtē projektus ar
noteiktu punktu skaitu;
10.3. lēmumu par finansējuma piešķiršanu ekspertu komisija pieņem balsojot, atbalstam
nepieciešamais ekspertu komisijas atbalsts – vismaz 51% apmērā;
10.4. ekspertu komisija var pieņemt lēmumu projektam piešķirt daļēju finansējumu vai noraidīt
to;
10.5. ekspertu komisijas darbu vada un reģistrē projektu konkursa organizētāju norīkots
darbinieks.
11. Vērtēšanas kritēriji:
11.1. projekta nozīme un ieguldījums dzīves kvalitātes uzlabošanā un attīstībā (konkrēta
kopienas teritorija/konkrēts iedzīvotāju loks);
11.2. projekta rezultātu ilgtspējība - ilgtermiņa ieguldījums Ērgļu novada attīstībā;
11.3. projekta pieteicēju/realizētāju pašu ieguldījuma lielums un nozīme;
11.4. projekta izmaksu pamatojums – izmaksu tāmes pamatotība.
Par katru kritēriju augstākais vērtējums – 5 (pieci) punkti, zemākais vērtējums – 0 (nulle)
punkti. Maksimālais iespējamais vērtējums par projektu kopumā – 20 (divdesmit) punkti.
12. Projektu konkursa rezultāti, nosūtot vēstuli, iesniedzējiem tiek paziņoti 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc projekta iesniegšanas beigu termiņa.
13. Ar konkursa uzvarētājiem/projekta īstenotājiem tiek slēgta Vienošanās par projekta
realizēšanu un finansējuma piešķiršanu.
14.Konkursa organizatoriem un ekspertiem tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā projekta
īstenošanas vietā) pirms finansējuma piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas laikā un pēc tā. Ja
projekta mērķis nav sasniegts, projekta īstenotājs saņemto finansējumu atskaita pašvaldībai.
15.Projekta īstenošanas termiņš ir 2013.gada 30.septembris. Pēc projekta realizēšanas 10
(desmit) darba dienu laikā tā īstenotājam/pieteicējam jāiesniedz noteikta parauga saturiskā un
finanšu atskaite Ērgļu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
 Ievēlēja Māri Grīnbergu par Ērgļu novada vēlēšanu komisijas locekli.
 Izskatot Ērgļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aivja Masaļska iesniegumu, dome
apstiprināja finansējuma no pašvaldības budžeta LVL 5930,00 apmērā Ērgļu novada pašvaldības
domes vēlēšanu organizēšanai.
Izvērtējot Ērgļu novada sociālās aprūpes centra vadītājas Ievas Dūdumas sagatavoto projektu
„Spēļu un atpūtas piederumu iegāde sociālās aprūpes centrā”, kura realizācijas mērķis ir uzlabot
aprūpes centra iemītnieku veselības stāvokli, veicot dažādas galda spēļu, rokdarbu, vingrošanas
un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas aktivitātes telpās un brīvā dabā, dome piešķīra
līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls 200,00 apmērā projekta realizācijas
gadījumā.
Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Silmači”, kas atrodas Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā, zemes vienības sadalīšanai.
Piešķīra pašvaldības finansējumu :
1.Latvijas Orientēšanās federācijai Ls 400,00 apmērā Ērgļu novada sportistes Elīnas Svilpes
dalībai valsts izlases sastāvā Pasaules junioru orientēšanās čempionātā šā gada 31.06.-7.07.
Čehijā, Hradec Kralovā;
2.Biedrībai „Ērgļu skati” Ls 150,00 apmērā pasākuma „Ērču un karūsu ķeršanas čempionāts”
realizēšanai šā gada 10.maijā Sidrabiņu ciemā, Ērgļu novadā;
3.Vides filmu studijai Ls 400,00 apmērā raidījuma „Jaunie nāk” filmēšanai Ērgļu novadā.
Raidījums pētīs jauniešu enerģiju Latvijas mazpilsētās un laukos, apzinās to iespējas un jau
īstenotās iniciatīvas;
4.Grāmatu apgādam „Madris” Ls 300,00 apmērā Annas Kuzinas grāmatas „Blaumanis
tuvplānā” izdošanai. Grāmata ir par izcilā Ērgļu novadnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīvi un daiļradi,
sakārtotu hronoloģiskā secībā, un tas ir vēl viens papildinājums un jauns pienesums pie citu R.
Blaumaņa pētnieku paveiktā, tikai citādā, līdz šim vēl nebijuša skatījumā, kas ir veltījums
rakstnieka 150. jubilejai un paredzēts plašam lasītāju lokam – skolu un studējošai jaunatnei,
pētniekiem, interesentiem, visiem Blaumaņa daiļrades cienītājiem.
 Nodeva lietojumā Ērgļu novada pašvaldībai piederošus dzīvokļus: Dzelzceļa ielā 3 dz.4 un
Zāģētavas ielā 1A dz.2, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas, automašīnas Opel Vektra Caravan,
atkārtotu izsoli. Automašīnas izlaiduma gads 1998., nobraukums 264100 km, izsoles sākumcena
– Ls 1024,00. Izsole notiks 2013.gada 15.maijā plkst.11:00 Ērgļu novada pašvaldībā, Ērgļos,
Rīgas ielā 10, izsoles noteikumi publicēti Ērgļu novada pašvaldības mājaslapā internetā www.
ergli.lv, laikrakstā „Stars”, ar tiem var iepazīties pašvaldības domē.
Pamatojoties uz Ērgļu novada pašvaldības domes 27.09.2012. lēmumu par pašvaldības
nekustamā īpašuma „Ābolkalni” atsavināšanu, dome nolēma pārdot nekustamo īpašumu
„Ābolkalni” par summu Ls 1350,00
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A.Rozenberga
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja

Skolas olimpiāžu
uzvarētāji janvārī

„Sasalšanas robeža”

Aprīlis jau vairāk nekā pusē, bet sniegs
vēl zemi ietinis savā biezajā segā. Tik
tiešām jau gaidu, kad gājputni uz spārniem
atnesīs siltākas gaisa pūsmas, kuras liks
izkust pat visbargākajai un aukstākajai
ziemas kupenai, jo piedod, ziema, - tu
nedaudz par daudz jau esi aizkavējusies pie
mums.
Lai arī martā visu vēl klāja pārāk ieilgušais
sniega slānis, tas nenozīmē, ka skolā skolēni
devās ziempavasara miegā. Kā jau ierasts
ĒrgļRacis ir dalījies ar saviem novērojumiem, ne tikai neklusējot par netaisnībām
un nekārtībām skolā, bet arī palīdzot ar
savām idejām to risināšanā. Sadaļā „Mani
sauc!” varēs iepazīt ārēji smalku, bet
spēcīgu personību, bez kuras Ērgļu
vidusskola būtu tukšāka, kā arī daudzus
citus rakstu darbu raibumiņus baltajās kā
sniegs avīzes lapās.
Varbūt iemesls tam, ka sniegs un ziema
pie mums ir aizkavējušies, ir tas, ka paši
vēlamies norobežoties no visa siltā un
dzīvā? Iespējams, daba mums rāda, ka
pašiem ir jākļūst siltākiem un tikai tad
spēsim nopelnīt tās labvēlību? Jo ikkatra
cilvēka domas ir viņa paša likteņa atslēdzējas vai aizvērējas, kas zina, varbūt mēs
negribam atslēgt tieši tās durvis, kuras liktu
mums palikt siltākiem un atvērtākiem pret
visu jauno, bet labāk izvēlamies palikt
sastinguši.
Ikviens, kurš izvēlas palikt sastindzis,
zaudē savu lielāko siltumu – apņēmību,
spēju kustēties, cīnīties un mainīties par
spīti visiem likteņa vējiem. Kad cilvēks
nolemj nocietināties un kļūt auksts pret
citiem kā ledus, tas nozīmē, ka cilvēcei viņš
jau kļūst zudušāks. Aukstajiem cilvēkiem
raksturīgs pesimisms, vienaldzība, ko nevar
sasildīt pat lielākais prieks un laime, tomēr
šādam aukstumam var būt arī pamats
pagātnē. Tāpat kā dabā, kad ūdens strautam
piekļūst aukstuma dvaša, tas nesastingst
uzreiz. Tas, par spīti aukstumam un ledus
kārtai, turpina čalot un tecēt sev paredzētajā
ceļā, bet, ja aukstums, ko daba liek tam
pārvarēt, ir pārāk liels, strauts apstājas kā
pamiris. Vai tāpat nav arī ar cilvēkiem?
Liktenis var likt šķēršļus, kurus mums
jāpārvar, bet katram ir sava „sasalšanas
robeža”, kad virzīties uz priekšu vairs
nespējam.
Tomēr ne viss ir tik drūms, kā šķiet. Pat
ziemas lielākajā aukstumā ik aizsalušais
strautiņš, ik sastingušākais ezera vilnītis
gaida, kad varēs plūst un mainīties. Un daba
šādu brīdi agrāk vai vēlāk sniedz, kad jūt,
ka strautiņš sevī iekšēji tvīkst un rūgst pēc
vēlmes izlauzties brīvībā no smagajām
ledus važām. Tas ir kā maigs skūpsts, kad
dabas elpa to silda, tas ir kā mīlestības
glāsts, kad lietus maigi skalo ledu un sniegu
nost no strautiņa un ļauj tam urdzēt un
burbuļot apmierinātības pilnās čalās. Arī
cilvēki, kuri ārēji liekas sastinguši un auksti,
gaida, kad pienāks viņu pavasaris, kas liks
kust ledum. Un liktenis tāpat kā daba sūtīs
skūpsta siltumu un mīlestības maigumu,
kurš liks sagrūt pat visbiezākajam ledus
kalnam, kurš kā pērkons, zalvei brīkšķot,
zudīs pagātnē.
Ikkatrs gaida savu dzīves pavasari – ja
vēl nevari kaut ko darīt, tad vismaz vēlies.
Ar vēlēšanos viss aizsākas – Tavs dzīves
pavasaris, kurš pilienu pa pilienam izlauzīs
ceļu uz mērķi, kad šķiet, ka viss ir
sastindzis.
Dārgo lasītāj, tikai katra paša spēkos ir
sevi atbrīvot. Un visu kopā spēkos ir šo
brīvību pārvērst siltumā un labestībā citam
pret citu. Novēlu, lai tu iemācies ne tikai
saņemt, bet arī dot siltumu pretī, kaut vai
tikai pasmaidot biežāk savam spoguļattēlam, nemānoties un patiesi no sirds.

Marta Suveizda

Angļu valoda
6. klase
1. Undīne Saleniece
2. Anete Plendišķe
2. Sintija Elīna Zābaka
Krievu valoda
6. klase
1. Undīne Saleniece
1. Kristaps Kartenbeks
2. Dace Kārkliņa
2. Viktorija Vīgube
Rezultātus apkopoja mācību pārzine
Maiga Picka

Īsziņas
2. aprīlī – Lieldienu olu ripināšana
4. aprīlī – 5. -9. kl. koru skate
Madonā
10. aprīlī - Iniciatīvas – karjeras
diena
11. aprīlī – fotoizstāde „Starpelpa”
12. aprīlī – zīmējumu konkursa
„Blaumaņa brīnumzālītes”
noslēgums
26. aprīlī – Lielās talkas diena
27. aprīlī – skolu koru sadziedāšanās Cesvainē
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Apsveikums
Tāpēc es eju tik viegli,
ka dzīve mani mīl – to jūtu,
neviena nasta neliekas nepanesama,
neviens smagums par grūtu.
Visām upēm krastos zied ievas,
visām kāpnēm ir margas,
tāpēc es eju tik droši,
ka dzīve mani mīl un sargā.
(Maija Laukmane)

Vislabākie novēlējumi Ligitai
Jaunozoliņai dzīves jubilejā!
Ērgļu vidusskolas saime
Foto: Maruta Bitīte

Ērgļu vidusskolas domnieki Taurupē
Pašā aprīļa sākumā, kad zemi vēl klāja nebeidzami biezie sniega vaļņi, ĒVSK Skolēnu domes
pārstāvji saņēmās un, pārvarot ziemas miegainību, devās uz pieredzes apmaiņas semināru
jauniešiem, kura laikā ne tikai apguva jaunas zināšanas par interesantu pasākumu ideju radīšanu,
bet ieguva arī jaunus draugus. Šeit apkopotas viņu emocijas pēc semināra.
Daļa skolēnu domes pārstāvju bija Taurupē pieredzes apmaiņā. Smēlāmies idejas no citu skolu skolēnu
domju pārstāvjiem un dalījāmies ar savām idejām. Bija interesanti uzzināt, kā citu skolu domes organizē
pasākumus Taurupē. Īstenībā, rezumējot visas nianses, diezgan daudz kas atšķīrās no mūsu skolā
pastāvošās kārtības. Patīkama pieredze sadarbībā ar citu skolu jauniešiem. (Santa Helēna Pedele, 9.
kl.)
Sākotnēji Taurupē bija paredzēts, ka notiks starptautiskās jauniešu programmas AWARD seminārs,
kurā stāstītu par jauniešu pašizaugsmes iespējām. Diemžēl pavasara un ziemas mijiedarbībā neviens no
vadītājiem nevarēja ierasties, jo bija apslimuši, tomēr viss pasākums izvērtās par tādu kā sadraudzības
pēcpusdienu, kur mēs iepazinām Taurupes vidusskolu, kā arī skolēnus no Taurupes vidusskolas un
Sausnējas pamatskolas. Bija ļoti daudzas un dažādas aktivitātes, kurās mēs labāk iepazinām cits citu.
Noslēgumā norunājām, ka varētu kaut ko līdzīgu turpināt un, iespējams, uzaicināt uz kādu mūsu skolas
pasākumu. Mājupceļā, protams, devāmies ar pozitīvām emocijām. (Beate Zlaugotne, 10. kl.)
Manuprāt, bija ļoti jauki iepazīt citu skolu skolēnus un apmainīties ar savu pieredzi par to, kā mēs
veidojam savas skolas dzīvi. Uzskatu, ka daudzas idejas no šī semināra varētu iedzīvināt arī pie mums,
kuras papildinātu skolas ikdienu. (Kristaps Daniels Kalve, 10. kl.)
Skolēnu domes pārstāvju viedokļus apkopoja
11. klases skolniece Marta Suveizda

Zelta ceļš uz Prāgu
Skolā ir
parādījusies
jauna un varena
„četrotne”.
„Četrotnes”
puiši ir ļoti
aktīvi, pat pārāk
aktīvi, jo viņu prāts
nesas tikai uz mazām
palaidnībām, kurās ietilpst
vecāko audzēkņu un skolas
darbinieku kacināšana. Bez tam
viņi ir veikli kā mazi un traki elfi, tādēļ ir grūti
viņus noķert vienuviet, lai aprunātos kā ar
kārtīgiem un pieaugušiem skolēniem.

Tomēr man ir risinājumi:

1) Varbūt ar viņiem vajadzētu parunāties kādā
no stundām, kad viņi sēž skolas solā, nevis
mēģināt viņus notvert starpbrīdī, kad viņi ir kā
eksplozīvi enerģijas lādiņi. Iespējams, ka viņi
neapzinās savu spēku, tādēļ nezina, ka ar savu
rīcību kaitina citus.
2) Ja reiz viņiem enerģiju nav kur likt,
vajadzētu iesaistīt viņus kādā papildu sporta
veidā. Tādā veidā savu potenciālo enerģiju viņi
varētu pārvērst lietderīgā kustībā pa zāli, nevis
pa skolas gaiteņiem skrietu kā četri pasaules
vēji.
Ar saviem novērojumiem dalījos ar ĒVSK
11. klases skolnieci un manu specreportieri
Martu Suveizdu
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No 28. marta līdz 1. aprīlim Čehijas galvaspilsētā Prāgā notika starptautiskais basketbola turnīrs
„EASTER EURO BASKET 2013”. Tajā piedalījās arī Madonas BJSS jaunie basketbolisti.
Uz Prāgu braucām divas komandas – 1998. gadā un 1999. gadā dzimušie zēni. No Ērgļiem devāmies
četri: es, Kalvis Kaļva, Niks Nīgalis, Klāvs Andriksons un Kristers Kalniņš.
Ceļš bija ilgs un nogurdinošs, braucām 25 stundas.
Turnīrā, kas šogad notika jau 15. reizi, startēja 120 komandas 8 vecuma grupās gan zēniem, gan
meitenēm no dažādām Eiropas valstīm. Mūsu abas komandas bija vienīgās no Latvijas. Visas spēles
notika lielā hallē, kurā bija 12 spēļu laukumi.
Mums veicās lieliski! 1998. gadā dzimušo zēnu komanda superfinālā tikās ar Brose Basket Bamberg
no Vācijas un izcīnīja 2. vietu un sudraba medaļu.
1999. gadā dzimušie zēni apakšgrupas spēlēs izcīnīja uzvaru pār Slovākijas un Čehijas komandām.
Pēdējā spēle bija pret Anglijas komandu, kas beidzās ar mūsu uzvaru. Izrādījās, ka 3 komandām bija pa
vienam zaudējumam 5 spēlēs. Tomēr mums bija vislabākie plusi, un turnīrā tika izcīnīta zelta medaļa un
lielā trofeja.
Pēc aizvadītajām spēlēm devāmies ekskursijā pa Prāgas vecpilsētu.
Mājās atbraucām apmierināti, ieguvuši pozitīvas emocijas no veiksmīgā turnīra.
Kalvis Kaļva, 8. kl.



Kad stundas vada vecāki

Vecāku nedēļā skolā stundas vadīja vecāki:
1. kl. - E. Lielupe, A. Purviņa, A. Kauliņš, D. Zalpētere, K. Roth.
2.a kl. - K. Roth, I. Vilnīte, I. Poča, S. Masaļska.
2.b kl. - A. Olte, M. Olte, I. Olte, L. Tirzmale, Ē. Bukovskis.
3. kl. - A. Milne, K. Ģirģena.
4. kl. - I. Olte, M. Olte, D. Salnīte.
5. kl.- R. Dudko, S. Ludborža , J. Purviņa.
6. kl.- B. Hermane, G. Bērziņa, S. Zābaka, R. Kārkliņa.
7. kl. S. Lauberte.
8. kl. -A. Reinis, B. Almane, B. Hermane, S. Lauberte.
9. kl.- Dz. Nikolajeva, B. Hermane , A. Kuzina, A. Jēkabsons, I. Reine, G. Patkovska, T. Sirmā.
10. kl.- V. Laizāne, R. Jansons.
11. kl.- I. Bērzkalna.
12. kl.- A. Cirsis.
Pirmdien 1. klasē neparastu mūzikas stundu vadīja Esteres Margaretas māmiņa Keitija. Bērni
ieklausījās dažādu putnu balsīs, mēģināja tās pierakstīt un izdziedāt paši. Stundas nobeigumā
ieklausījāmies skaņdarbā, kurā komponists bija ietekmējies no dabā dzirdamajām skaņām.
Ceturtdien rīts iesākās ar praktisku darbošanos Madaras māmiņas Airitas un Sanijas māmiņas Evitas
vadībā. Tagad mūsu klasi joprojām rotā košie gaiļi, bet katrs bērns šajā dienā mājās atgriezās ar paša
pagatavotu kaklarotu vai greznu rokassprādzi.

Mani sauc Laura

Pēc tam pirmklasnieki devās ceļā, jo Ralfa tētis Arnis mūs jau sen bija uzaicinājis paciemoties pie
ugunsdzēsējiem. Tad mums pievienojās Ričarda māmiņa, jo vēl bijām ieplānojuši izbaudīt ziemas
priekus, vizinoties ar ragaviņām no Briežu kalna. Paldies atsaucīgajiem vecākiem! (Sandra
Stankeviča)
2.a klasē vecāku nedēļas ietvaros viesojās Ievas mamma un iepazīstināja skolēnus ar savu pastmarku
kolekciju, runāja par lietām, kuras var kolekcionēt, pētīja pastmarkas no visdažādākajām pasaules
valstīm un vietām, un noslēgumā katrs skolēns veidoja savu pastmarku.
Ar muzikālām nodarbēm pie mums viesojās arī Toma mamma. Kopā ar skolēniem ar rotaļu izzinājām
vairākas sarežģītas mācību tēmas un iepazinām dzimto novadu.
Un par to, lai diena paietu ne tikai radoši, interesanti, bet arī garšīgi, bija parūpējusies Valta mamma.
Kopīgiem spēkiem tika gatavotas mājas trifeles. Kāda tā bija izēšanās!
Visas nodarbības bija ļoti pārdomātas un saistošas. Un, manuprāt, skolēni apguva daudz dažādas
prasmes, uzzināja daudz jauna.
Vissirsnīgākais paldies vecākiem un uz turpmāku sadarbību! ( Liena Bukovska)
2. b klasei par vissportiskāko un visgaršīgāko stundu vadīšanu jāsaka paldies Līvas mammai Līgai.
Ābolu plātsmaizes smarža vilināja visus mazās skoliņas skolēnus. Anetes tētis Ēriks ar augļu un konfekšu
palīdzību rādīja interesantu matemātikas stundu. Jautras spēles, vingrošana – tā tik bija viena kustīga un
lustīga stunda pie Nemo mammas Ineses!
Bet kā jums šķiet, kas notika Nemo tēta vadītajā mācību stundā? Viss kā pie mums – dabā! (Mudīte
Kļaviņa)
3. klasē vecāku nedēļā dabaszinības vadīja Rainera mamma Kristīne, šajā stundā skolēni atpazina
dažādu koku zarus, iesēja redīsus, dilles, krešu salātus, iestādīja sīpolus. Cik tie būs garšīgi! Rainers par
mammas vadīto stundu teica: „Es biju pārsteigts, ka mana mamma bija tik labi sagatavojusies. Man bija
interesanti!”
Video stundu vadīja Arta mamma Antra. Skolēni ar videokameras palīdzību varēja iejusties multfilmu
varoņu tēlos. Meitenes – „pielaikot” princešu kleitas, peldēt uz ūdensrozes lapas, zēni – lidot virs
braucoša vilciena un to visu vērot ekrānā.Bērni par Arta mammas vadīto stundu: „Super! Jautri!
Smieklīgi!” (Ieva Rota)
Vita mamma 4. klasei vadīja Lego nodarbību divu stundu garumā. Bērni ar aizrautību veidoja dažādus
objektus, kurus pēc tam varēja aplūkot pārējās klases. Tik daudz lego klucīšu ir katra bērna sapnis!
Kopā ar Kristapa mammu Daci gatavojām dažādus salātus un apguvām galda klāšanas prasmi. Liels
pārsteigums bija Kristapa mammas gatavotais saldais, ko visi baudīja ar gardu muti.
Par to, kur dabā paliek tas, ko mēs izlietojam un izmetam, cik ilgā laikā tas sadalās un kādu kaitējumu
nodara dabai –interesanti un aizraujoši stāstīja un rādīja Vita tētis-Māris.
Paldies visiem vecākiem par interesantajām nodarbībām! (Daiga Zača)
Pirmās divas stundas vadīja Katrīnas mamma un Ances mamma. Tajā stundā no zīdpapīra gatavojām
ziedus kā lielas bumbas un kārām griestos. (Ginta Lazdiņa, 5. kl.)
Man vajadzēja zīmēt apaļus burtus, bet puiši tos plēsa, lai var pielīmēt pie plakāta, uz kura bija
piestiprināta mūsu klases fotogrāfija. (Katrīna Dudko, 5. kl.)
Lielās Montas mamma mums mācīja taisīt kūkas un locīt salvetes. Tas bija interesanti, jo mēs
uzzinājām, cik dažādos veidos var salocīt salvetes. (Ance Ludborža, 5.kl.)
Gatavojot kūkas, mēs bijām sadalījušies divās grupās. Vajadzēja sasmalcināt cepumus atsevišķā
bļodā, tad samaisīt biezpienu, sagriezt marmelādi, pievienot iebiezināto pienu. Likām formā kārtām,
uzkaisījām kakao, izrotājām ar kivi un atlikušajām marmelādēm. (Katrīna Dudko, 5.kl.)
Emīla mamma mūs iepazīstināja ar etnogrāfiju un etnogrāfiskajiem rakstiem. Stundas tēma bija
„Sasienam pagātnes saknes ar nākotnes zariem”. Man ļoti patika šī stunda, līdz šim par etnogrāfiju
nebiju ieinteresēta. Klasē valdīja klusums, un man šķita, ka stunda patika visiem, jo klausījās uzmanīgi
un pacietīgi zīmēja etnogrāfiskos rakstus. (Monta Kurzemniece, 7. kl.)
Foto: Maruta Bitīte

Pavasarīgi mūzikas ritmi Sausnējas skolā
Lai ienestu pavasarīgi priecīgāku noti šīs bezgalīgās un apnicīgās
ziemas monotonajā ritējumā, mēs uzņēmām savā skolā ciemiņus – Ērgļu
mūzikas un mākslas skolas audzēkņus. 9.aprīlī jaunie un talantīgie
mūziķi ieradās Sausnējas pamatskolā kopā ar saviem pedagogiem –
Mārīti Taškāni un Pēteri Leibomu, lai iepriecinātu mūs ar koncertu.
Skatītāju un klausītāju bija daudz, jo ļoti gribējās redzēt un dzirdēt,
ko citi ir iemācījušies. Koncerta laikā ieklausījāmies pūšamo instrumentu
skaņās, iejutāmies klavieru skaņdarbu gaisotnē, baudījām klasiķu un
mūsdienu autoru melodijas orķestra un solistu atskaņojumā. Skolotāja
Mārīte pastāstīja par pūšaminstrumentu daudzveidību, un orķestra
dalībnieku rokās flautas, saksofoni, trompetes un daudzi citi instrumenti
atdzīvojās un piepildīja zāli ar jaukām mūzikas skaņām. Tās lika dzīvot
līdzi priecīgiem maršiem, aplaudēt džeza ritmā un dungot līdzi kādai
populārai mūsdienu vai iepriekšējo gadu melodijai. Par to, ka koncerts
visiem ļoti patika, liecināja aplausi un klausītāju priecīgās sejas.
Savus patīkamos iespaidus par koncertu Sausnējas pamatskolā un
muzejā „Līdumi” izteica arī skolotāja Mārīte Taškāne:
„Par spīti sniegputenim, Sausnējas skolā tauru skaņās viļņojās

Turpinot sadaļu „Mani sauc”, šoreiz iztaujājām Ērgļu vidusskolas
11. klases skolnieci Lauru Balodi, kura savu vārda dienu svin 18.
aprīlī.
Vienmēr saprotošā un izpalīdzīgā Laura ar humoru un brīžiem
filozofisku nopietnību atbild uz katru jautājumu, sniedzot patiešām
interesantas atbildes. Iepazīsim Lauru tuvāk!
Lāsma Hermane: Mūsu skolā ir vairākas Lauras. Kā tu pati
jūties, kad saproti, ka saucienam “Laura!” atsaucies ne tikai tu,
bet arī vēl daudzas citas meitenes no mūsu skolas?
Laura Balode: Jā, protams, ka apzinos, ka mans vārds ir populārs,
bet man tas īpaši netraucē, jo domāju, ka šis vārds atspoguļo manu
personību, tādēļ, pat, ja skolā visas meitenes būtu Lauras, citu vārdu
sev negribētu.
Marta Suveizda: Kā vecāki izvēlējās tavu vārdu? Vai bija kāds
īpašs iemesls tam, ka izvēlējās tieši vārdu „Laura”?
L. B.: Manu vārdu izraudzījās mamma, jo viņa gribēja, lai mums
visiem – gan vecākajai māsai un brālim – būtu vienkārši vārdi, kuru
dēļ mūsu dzīve nebūtu sarežģīta kā ar eksotiskākiem vārdiem,
piemēram, „Rafaēls” vai „Irmgarde”. Bieži vien pati esmu dzirdējusi,
ka ar eksotiskiem vārdiem notiek dažādi pārpratumi – toties man ir
palaimējies, jo mamma, manuprāt, izdarīja pareizo izvēli vārda
došanā, jo ar pārpratumiem saskārusies neesmu.
L. H.: Esmu dzirdējusi, ka Laurām ir spēcīgs raksturs, kurš
bieži vien traucē saskarē ar citiem. Vai tā ir ar tevi?
L. B.: Jā, atzīstu, ka man ir „raksturiņš”. Tas dažkārt, protams,
traucē, bet bez tā es zaudētu savu „Es”!
M. S.: Vai ir kāda vieta pasaulē vai valsts, ar kuru tu saisti
savu vārdu un kur tu vēlētos aizceļot?
L. B.: Es domāju, ka valsts, ar kuru saistās mans vārds, ir Francija.
Arī tur vārds „Laura” ir populārs, tikai franču valodā mans vārds
skan ar savdabīgu un īpašu intonāciju, kura liek tam skanēt pilnīgi
jaunā šķautnē.
L. H.: Ko tu novēlētu sev un citām vārdamāsām?
L. B.: Noteikti piepildīt savus kvēlākos sapnīšus un sasniegt
laimi, kura patiešām saviļņo līdz pašiem sirds dziļumiem.
M. S.: Paldies par mums veltīto brīdi!
Lauru Balodi intervēja ĒVSK 8. klases skolniece Lāsma
Hermane un 11. klases skolniece Marta Suveizda
Foto: no Lauras Balodes pers. arhīva



gaiss, kur pozitīvas emocijas guva gan skatītāji, gan mūziķi, pūtēju
orķestris cēla no savas pūra lādes vienu skaņdarbu pēc otra, un prieka un
sajūsmas vilnis pāršalca zāli. Pēc jaukā koncerta devāmies uz Sausnējas
muzeju
„Līdumi”, kur bērni varēja apskatīt dažādus mūzikas
instrumentus, izpētīt fotogrāfijās sava skolotāja Pētera Leiboma dzimtas
slaveno pūtēju orķestri, dažādas senlietas un ar interesi klausīties Ilgas
Kronītes stāstītajā. Paldies sausnējiešiem par sirsnīgo uzņemšanu! Uz
tikšanos citreiz !”
Paldies mūsu ciemiņiem – jaunajiem un talantīgajiem mūziķiem un
viņu skolotājiem, kuri sadarbojas ar saviem audzēkņiem un dzīvo līdzi
viņu gaitām mūzikas pasaulē. Mūzikas spēks paceļ pāri ikdienai un
paver skaisto skaņu pasauli ikvienam! Ticēsim šim spēkam kā pavasara
priekšnojautai un cerēsim, ka sniega kupenas ies mazumā un pavasaris
beidzot uzsāks savu gaitu arī pie mums...
Materiālu sagatavoja Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
skolotāja Elita Leiboma

Koru skate Madonā
Visi mūsu klases skolēni dzied 5.-9.klašu korī. Pirms došanās uz koru skati mēs iedziedājāmies Šokolādes klasē mazajā skolā.
Lai gan autobuss nokavējās, paspējām laikā. Koru skate notika Madonas mūzikas skolas Laimas zālē. Mēs dziedājām ceturtie. Pavisam bija
7 kori: divi no Madonas, pa vienam no Varakļāniem, Lubānas, Barkavas, Bērzaunes un mūsu – no Ērgļiem. Mums bija jādzied 3 dziesmas.
Divas bija izvēles: latviešu tautasdziesma „Kupla, kupla liepa auga” Pāvula Jurjāna apdarē un Valta Pūces „Tik klusa un svēta”, kā arī obligātā
Selgas Mences dziesma „Saulīte”. Man patika, kā mēs nodziedājām, bijām priecīgi, ka ieguvām 2. pakāpes diplomu!
Linda Jansone, 5. kl.

“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
“Skolu Ziņas”
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Grāmatu autori – Ērgļu vidusskolas absolventi
Linda Šmite „Karotājkarotītes”

Skolu literārā avīze 			
“Skolas Ziņu” turpinājums

Par savējiem

2013. gada aprīlis Nr.4 (99)
Ja vēl joprojām ir kāds, kas netic tam, ka arī lauku
skolās ir iespējams iegūt izglītību, uz kuras pamatiem
tālāk dzīvē iespējams veidot ļoti veiksmīgu karjeru,
tad, lūk, dzīvs piemērs, kas to pierāda.

Jānis Bokta
32 gadi
Valsts akciju sabiedrības
“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 		
valdes priekšsēdētājs

Spilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Atmiņas man tik tiešām ir spilgtas un daudz. Reizēm pat jādomā, vai
to visu var piedzīvot pamatskolas un vidusskolas laikā. Tagad, kad
pagājuši teju 15 gadi, kopš Ērgļu vidusskolas beigšanas, daudzi
notikumi pat šķiet spilgtāki nekā to norises brīdī. Es runāju par
tradicionāli mācību procesam piederīgām lietām (uzvaras dažādās
olimpiādēs un sporta disciplīnās, dalība debašu programmā, pirmais
brauciens uz “īstajām” ārzemēm u.c.), kā arī tās „delveru” blēņu lietas
(uzspridzināts puķu pods, pielīmēts santīms ar superlīmi pie skolotāju
galda, iecelta direktores mašīna starp trepēm u.c.). Tāpat šajā vecumā
ļoti svarīgas ir cilvēciskās attiecības. Man šķiet, ka pamatskola,
vidusskola, arī studiju laiks – tas ir laiks, kad cilvēks var iegūt patiesus
draugus visai turpmākajai dzīvei. Vai vēl precīzāk – tas ir laiks, kad to
izdarīt sanāk nepiespiesti, dabiski un tā pavisam vienkārši.
Spilgti atceros savu pirmo futbola maču ar īstu ugunsdzēsēju mašīnu
šļūtenēm. Tas jauniešu nometnes ietvaros notika Boxholmā, Zviedrijā.
Toreiz tas likās kaut kas neiedomājams – katrai komandai iedeva pa
pāris šļūtenēm, pa vidu laukumā paliela bumba un aidā. Ugunsdzēsēji
ļāva vaļu katrai komandai, no malas regulējot spiedienu, lai spēlētāji
paši neielido vārtos un kāds kādam acis nesadragā. Tāpat skaidri
atceros, ka viens pats to šļūteni spiediena dēļ noturēt nevarēju.
Vēl spilgti atceros periodu, kad, mācoties pamatskolā, pāris skolēnus
sūtīja tādā kā eksakto priekšmetu papildus apmācībā uz Rīgu. Tā notika
pa sestdienām un pietiekoši ilgu laika periodu. Tur risinājām uzdevumus
augstākajā matemātikā, ķīmijā un arī fizikā. Tas viss notika Latvijas
Universitātē (iespējams, tieši tad man šī augstskola iepatikās), un
skolēni bija sabraukuši no visas Latvijas. Nevaru teikt, ka pirmajā reizē
sajutos tāds, kas saprot visu, kas tur uz tās tāfeles bija uzrakstīts. Bet tad
pamanīju, ka citi skolēni sāk žāvāties vēl ātrāk un tās acis bija vēl
lielākā neizpratnē. Domāju, ka tieši tas man iedeva labu pašpārliecinātības devu. Šodien varbūt pat ir nedaudz žēl, ka tam tā saucamajam
profilkursam brīžiem pavirši piegāju, jo kādu reizi izlaidu – bija
jāpiedalās sacensībās un citās aktivitātēs, taču tāpat tas kopumā
palīdzēja gan dalībā kādā olimpiādē, gan universitātē.
Pēc skolas gaitām Ērgļu vidusskolā
Manā gadījumā izvēle bija mana paša ziņā. Neviens mani nemudināja
un neko nevienā brīdī neuzspieda. Piegāju šai lietai racionāli – ja mācos
Latvijā, tad labākajā universitātē. Tāda, manuprāt, bija Latvijas
Universitāte. Kas attiecas par studiju virzieniem, tos vienkārši saliku
vēlamajā secībā, pieteicos uz 3 vai 4 studiju programmām un hops –
uzreiz ar pirmo budžeta grupā, turklāt pašā pirmajā grupā. Pirms tam
vēl biju pieteicies studijām Zviedru Ekonomikas augstskolā, kur pēc
tam izrādījās, ka angļu valodas sadaļā biju sajaucis numerāciju, jo tik
maz pareizu atbilžu, ka pat gribot no tām izvairīties, tā nevarētu
sarakstīt. Proti, vai nu visas pa vienu uz augšu, vai uz leju biju sarakstījis.
Tā bija secinājusi arī vērtēšanas komisija. Un varbūt tieši tāpēc arī
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Apgādā „Lietusdārzs” iznākusi Lindas Šmites literārā pasaka
„Karotājkarotītes”.
Kādā Virtuves Skapītī dzīvo kafijas karotīte Kafiņa, korķu viļķis Rāviņš,
putras karote Putraine, deserta karote Saldaine, tējkarotīte Tējule, kūku
pasniedzējs Zelta lāpstiņš, dakšiņa Spicgale, koka karote Kočiņa, te vieta
atrodas arī konservu atvākotājam, riekstu standziņām, ķiploku spiedim, tējas
sietiņam, mīklas veltnim, zupas kausiņam, putotājam, koka stampiņai un vēl
daudziem citiem virtuves piederumiem.
Ir cilvēku dzīve, un ir daudzo lietu dzīve. Visai pazīstama ir šī virtuves
sabiedrība, kas mīt arī ikviena cilvēka dzīvoklī vai mājās. Kāds ir karotes
uzdevums – vai tikai maisīt, smelt, nest un liet cilvēku mutēs? Pret ko un ar
ko karo karotes? Šī viņu darbība jau paslēpta pašā nosaukumā.
Kad izlasa Lindas Šmites pasaku, tā vien gribas pavērt sava virtuves
skapīša durtiņas un paraudzīties, ko dara manas karotītes, dakšiņas un naži,
bez kuriem taču nevaram iztikt nevienu dienu.
Asprātīgie nodaļu virsraksti „Deja, eja, izeja”, „Domā, domā jebkurā omā”,
„Spārnos, nevis sārņos”, „Ne visiem kāpēc būs savs tāpēc” un vēl citas vārdu
spēles – karo te, karot es vilina lasītāju valodas smalkumu gūstā.
Autores fantāzijas un iztēles pasaulē var iejusties ikviens, kas tai ļaujas.
Sekosim pasakas aicinājumam: „Mācies arī tu lidot uz labo domu
spārniem”!
Mārīte Breikša

vēlāk man vajadzēja sevi pierādīt, un es jau studiju laikā piedalījos
vairākos konkursos uz studijām Amerikas Savienotajās Valstīs. Iestājos
pat divās augstskolās, taču vēlāk uz tām neaizbraucu, bet par to citā
reizē.
Esmu pabeidzis divas studiju programmas. Esmu studējis Latvijas
Universitātē, ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu vadības zinātnē
(1998-2002) un tiesību zinātnes otrā līmeņa profesionālo augstāko
izglītību (2000-2006). Papildus tam pusgadu esmu studējis Gentes
Universitātē, Beļģijā (2002) un 5 mēnešus pabijis ASV studiju/darba
apmaiņas programmā (2001).
Darba gaitas
Mana mamma nodibināja pirmo privāto kapitālsabiedrību Ērgļos –
SIA “Palīgs”. Uzņēmums darbojas arī šodien. Uzņēmuma dibināšanas
brīdī man bija tikai 11 gadi. Ņemot vērā, ka tam sākotnēji bija raksturīga
ģimenes uzņēmuma būtība, tad tīri saimnieciskos darbos tur iesaistījos
jau ļoti ātri.
Pēc pirmās augstskolas beigšanas sāku strādāt SIA “Energotehnika”
par projektu vadītāju (2003). Ikdienas darbs bija saistīts ar Japānas
lielāko tirdzniecības uzņēmumu MITSUI un enerģētikas projektiem.
Šis bija ļoti interesants posms, jo nācās strādāt ar japāņu un krievu
biznesa kultūrām, kas savā būtībā ir nesavienojamas. Mans galvenais
uzdevums bija to biznesa kultūras plaisu mazināt. Droši vien var teikt,
ka kaut kādā ziņā man arī paveicās, jo projekti bija milzīgi un ar
vērienu, MITSUI darbojās pie tādiem projektiem, kas nebija mazāki
par 30 miljoniem EUR. Enerģētikā tā tas vienmēr ir bijis, tur to nuļļu
skaits vienmēr ir bijis ļoti liels.
Nākamā darbavieta – SIA “TCS Energo” (2004) – pēc savas būtības
bija iepriekšējā darba turpinājums. Uzņēmums mainīja nosaukumu un
akcionārus, taču projekti bija tie paši. Bez tā, ka nācās apmeklēt
Ignalinas atomelektrostaciju, Kauņas TEC (termoelektrocentrāle),
“Rīgas Siltuma” objektus u.c., biju sagatavojis un aizstāvējis Austrijas
valsts garantiju banaki projektu par intravenozo sistēmu ražošanas
rūpnīcas izveidi Cēsīs. Akcionāru starpā sākās nesaskaņas, un es
izdomāju šo darbu pamest, turklāt šis laiks sakrita ar to, ka man bija
jābeidz studijas tiesību zinībās. Proti, 2005. gadā sāku strādāt Valsts
ieņēmumu dienestā (VID) par Tiesā izskatāmo lietu daļas galveno
juristu. Tur strādāju līdz 2006. gada septembrim un piedalījos vairākos
simtos tiesas sēžu. Tas nozīmē, ka praktiski gāju uz tiesām, aizstāvēju
VID viedokli, gatavoju tiesām paskaidrojumus, apelācijas un kasācijas
sūdzības. Šajā laikā ieguvu praktiska jurista pieredzi.
Pašreizējā nodarbošanās
No 2006. gada septembra līdz šodienai strādāju VAS “Latvijas Valsts
radio un televīzijas centrā” (LVRTC). Būt par LVRTC valdes
priekšsēdētāju nozīmē vadīt vairāk nekā 260 cilvēku kolektīvu visā
Latvijas teritorijā, pieskatīt Eiropas Savienībā augstākā torņa
ekspluatāciju, nodrošināt uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja
statusu (to parasti visi saprot ar eParakstu), apkalpot un organizēt
vairāku simtu kilometru garas sakaru kanalizācijas, meklēt sadarbības
partnerus ārzemēs, pārstāvēt uzņēmuma intereses Ministru kabineta
sēdēs, skatīt likumprojektus un ierosināt to grozījumus, aizstāvēt
uzņēmuma intereses tiesā un tā vēl gari varētu turpināt. Tā spēja
darboties daudzās sfērās, manuprāt, arī tika apgūta jau Ērgļu vidusskolā
un, iespējams, tieši šīs prasmes ir tās, kas ļauj joprojām tik dažādās
jomās vienlaicīgi darboties un nesadalīties.
Katru dienu manā darbā var uzzināt daudz jaunumus un vienkārši
apbrīnot, cik ģeniāls pēc savas būtības tomēr ir cilvēks. Esmu LVRTC
definējis, ka cilvēks ir lielākā mūsu bagātība. Jo bez viņiem mūsu torņi,
virszemes televīzija, radio apraide, eParaksts, optiskie tīkli u.c. ir
nevienam nevajadzīgas lietas. LVRTC komandā strādā dažādi cilvēki,
jauni un jau gados, Rīgā, Daugavpilī, Liepājā u.c., inženieri un finansisti
u.c., tie, kas strādā pa dienu, un tie, kam darba stundas rit pa naktīm,
tādi, kas strādā ofisos, un tādi, kad lietus vai sniegs – velk kabeļus ārā.
Šie cilvēki darbojas un risina fenomenālas lietas – sākot ar to, kā
nokrāsot torni 368 m augstumā (ja kāds uzkāps uz ĒVS jumta kores, tie
būs tikai nedaudz virs 10 metriem, tad pamēģinot jāteniski uzsēsties uz
kores, varbūt varat iedomāties, ko jūt augstkāpējs 100 m, 200 m un 300
m), citi LVRTC darbinieki strādā pie tā, kā padarīt valdes sēdes 100%
elektroniskas, proti, arī valdes sēžu protokolus nedrukāt uz papīra.
Domāju, ka manis vadītais uzņēmums ir ne tikai pirmais Eiropas
Savienībā ar kvalificētu virtuālā eParaksta parādīšanos saulītē, bet arī
pirmais Latvijā, kur, piemēram, valdes sēžu protokoli ir tikai un vienīgi
elektroniskā veidā. Varbūt tas liekas sīkums – kas tur valdes protokolu
neparakstīt elektroniski? Bet zem tā slēpjas pietiekoši lieli un sarežģīti
procesi, kas jāpārkārto līdz ar šādām izmaiņām.
LVRTC valdes priekšsēdētāja ikdiena ir dažāda, tās noteikti nav 8
darba stundas dienā. Esmu tādās attiecībās ar darba devēju, ka man nav
noteikta darba laika. Šķietami paradīze, taču otrā pusē ir būtiska
atbildība. Es šeit runāju par visām iespējamām atbildībām (civiltiesiskā,
administratīvā un kriminālā atbildība), kas liek valdes pārstāvjiem
strādāt krietni ilgākas stundas, kad svarīgs ir kāds mērķis. LVRTC kā
uzņēmums ir izvirzījis vairākus attīstības mērķus nākamiem 5 gadiem
un pie tiem arī aktīvi strādājam.

Ikdiena ir arī pieņemt darbā cilvēkus un diemžēl tos arī dažkārt
atlaist. Arī es kā vadītājs esmu novērojis, ka, no vienas puses, valstī it
kā ir liels bezdarbs, bet, no otras puses – trūkst kvalificēta un
pieredzējuša darbaspēka. Īpaši aktuāli tas ir informācijas tehnoloģiju
(IT) jomā. Mums jau teju pastāvīgi ir pieejamas kādas brīvas darba
vietas, piemēram, šobrīd meklējam finansu analītiķi, klientu
apkalpošanas operatoru, informācijas sistēmu drošības speciālistu,
sistēmu administratoru.
Gandarījums un lepnums par paveikto
Šādā uzņēmumā ļoti svarīga ir komanda, viens neesi spēlētājs. Līdz
ar to arī visi uzņēmuma sasniegumi ir kopdarbs, un man ir patiess
prieks, ka tieši šādu komandu vadu, virzu un turu kopā. LVRTC noteikti
var lepoties ar NGN (Next Generation Network) platjoslas projektu
vairāk nekā 100 miljonu EUR vērtībā Eiropas Komisijā. Šobrīd
realizējam šī projekta pirmo kārtu. Prieks arī par to, ka Ērgļos šāds tīkls
ienāks.
LVRTC no raidošo tīklu viedokļa ir izbūvējis ļoti labu un stabilu
virszemes apraides tīklu. Kā infrastruktūras uzņēmums mēs šo
pakalpojumu līdz šim tiešām esam nodrošinājuši ļoti augstā līmenī.
Kā trešo lietu varētu nosaukt virtuālo elektronisko parakstu, kas
patiešām vēl līdz šai dienai Eiropas Savienībā ir unikāla lieta, jo šāda
kvalificēta virtuālā elektroniskā paraksta citur Eiropas Savienībā
vienkārši nav.
Saknes un pamati
Esmu viens no tiem cilvēkiem, kam ir svarīgas saknes un pamati.
Manā gadījumā saknes un pamatus veido, pirmkārt, ģimene, un cilvēki
man līdzās. Būtisku šo pamatu daļu manā gadījumā ir veidojusi arī
Ērgļu vidusskola – skolotāji un skolas biedri, kā arī tie cilvēki, kurus
esmu saticis, pateicoties ĒVS. Es uzskatu, ka man ir paveicies gan ar
pamatskolas, gan vidusskolas skolotājiem. Žēl, ka šādi cilvēki nespēj
skolās strādāt mūžīgi, taču arī šobrīd ĒVS strādā atsevišķas manas
autoritātes. Tas, cik labi mani augstskolai sagatavoja ĒVS, parādīja
iestāšanās rezultāti augstskolā – tiku budžeta grupā, turklāt pirmajā
grupā, kurā tiek pirmie 24 labākie pēc iestājeksāmenu rezultātiem.
Līdzīgi bija arī otrā studiju programmā. Tādēļ mans secinājums ir
pavisam vienkāršs – skola dod, ja vien pats esi gatavs ņemt pretī.
Bez lielas prātuļošanas par to, kur esmu tagad, man noteikti ir
jāpasakās ģimenei un skolai (arī universitātei), kas ir nemainīgi
elementi. Pārējais ir ikdienas darbs, sakritība un veiksme.
Ārpus LVRTC
Arī man šad un tad piezogas doma par to, ka ikdiena paiet vāveres
ritenī, taču esmu pārliecināts, ka katram ir kāda lieta, kas no tā spēj
izraut – citādāk ilgi to skrējienu izturēt nevar. Uzreiz jāsaka, ka tā
gribēšana būtu lielāka, ja vien laiks vairāk parādītos. Šobrīd daudz
enerģijas iedod mans dēls Otto. Es noteikti joprojām draudzējos ar
sportu. Regulāri eju uz hokeju, piedalāmies arī amatieru hokeja līgas
turnīrā, nedēļas nogalēs ziemā cenšos izslēpot fantastisko Ērgļu
distanču slēpošanas trasi. Tāpat sanāk aiziet uz dažādiem pasākumiem,
piemēram, šobrīd man ir Dailes teātra abonements.
Lelde Gangnuse - Bērziņa
Foto no J. Boktas pers. arhīva



Pavasara koncerts sirdij un dvēselei
Ziemotā pavasara dienā – 23. martā – notika
jau ceturtais Ērgļu mākslas un mūzikas skolas
flautu un saksofonu klases koncerts pedagoga
Ivara Rutmaņa vadībā. Šoreiz tas bija veltīts
slavenajam britu mūziķim Endrjū Loidam
Vēberam (1948).
Komponists kļūst populārs 1970. gadu
sākumā, kad teātros iestudē viņa mūziklu
„Jēzus Kristus superzvaigzne”. Vislielāko slavu
viņš gūst ar mūzikliem šoviem – „Kaķi”,
„Zvaigžņu ekspresis” un „Operas spoks”.
Vēbera veiksmes pamatā ir laba un melodiska
mūzika, šovs, kā arī stingri autortiesību
noteikumi iestudētājiem.
Mums, mūzikas skolas audzēkņu vecākiem,
bija lieliska iespēja šajā pavasara dienā
klausīties brīnišķīgos, emocionālos un
melodiskos Vēbera skaņdarbus. Tie ir ļoti
mūsdienīgi, kuros veiksmīgi sakausēts
klasiskais un modernais. Prieks par flautas 1.
klases audzēkņiem – B. Ļebedevu, M. Purviņu
un G. Nikolajevu. Par 2. un 3. klases nu jau
drošajiem flautas un saksofona spēlētājiem – A.
Olti, V. Brutāni, R. Ģirģenu. Visrūdītākie un
visvairāk ar Vēbera skaņdarbiem skatītājus
priecēja A. Ludborža, D. Kārkliņa, L. Saulīte,

L. Dāve, U. Saleniece, E. Purviņš, kā arī E.
Dāve un N. Truksnis.
Laiks iet, mūsu mazie cālēni aug un veidojas
par baltiem un gracioziem gulbjiem.
Gandarījums par audzēkņiem, par viņu
kvalitatīvo un jauko flautu un saksofona spēli.
Ar katru reizi sanāk labāk un skaistāk. Vecāki
varēja justies kā svinīgā koncertā, kurā uzstājas
lieli mākslinieki, bet tie taču mūsējie – vēl
nesen bijušie mazie un nedrošie cālēni! Prieks
par ansambli, kura skanējums kļūst spēcīgāks
un sulīgāks. Un spēlēt vairākiem audzēkņiem
kopā, saklausīt pārējos – tas nemaz nav tik
viegli!
Vislielākais paldies jau skolotājam Ivaram
Rutmanim, kurš katru sestdienu un arī
piektdienu mēro garo ceļu no Cēsīm uz Ērgļiem,
lai uzklausītu katru skolēnu, mācītu un ievestu
brīnišķīgajā mūzikas pasaulē. Viņam tas
izdodas lieliski, taču visa pamatā ir liels un
reizēm arī tik nogurdinošs darbs. Toties
gandarījumu sniedz koncerti un tas, ka
cilvēkiem tiek dots daudz, daudz prieka, jo
mūzika izdaiļo un bagātina dvēseli.
Vecāku vārdā – Zinta Saulīte

Kas dzīvo manā virtuves skapītī?
Iepazinušies ar Lindas Šmites literāro pasaku par karotājkarotītēm, savos virtuves skapīšos
ielūkojās arī 7. klases skolēni. Ko viņi tur ieraudzīja?
Manas mājas virtuves skapītī notiek spraiga cīņa starp bļodiņām un šķīvīšiem, viņi domā par to, kur
tiks ielieta zupā vai ielikts sautējums. Galvenā bļodiņa, kas ir lēmēja, kur kas tiks ielikts, ir rakstainā
māla bļodiņa, kas piedzima Kaivē 1980. gadā.
Kopā ar māla trauku padomi tiek lemts rīcības plāns un arī realizēts. Augšējā atvilktnē dzīvo
visvecākā koka karote, kas grebta no liepas un ir pārvaldniece visiem nazīšiem, karotītēm, dakšiņām.
Reizi gadā Ziemassvētkos māla trauki satiekas ar koka karoti un gatavo garšīgus deserta ēdienus.
Pie virtuves piederumiem strādā arī dvieļi, kuri traukus un citus galda piederumus pēc mazgāšanas
noslauka sausus.
Niks Grīnbergs
Manā skapītī vienmēr ir kārtība, un visi tā iemītnieki jūtas labi, jo, ja ir kārtība, tad arī patīkama
gaisotne.
Vienmēr ar prieku tiek sagaidīts katrs, kas bijis pastrādāt un pēc tam devies uz SPA, kur tiek veiktas
dažādas procedūras – tiek nomazgāts, masēts un sasmaržināts.
Alise Andriksone
Mazas un lielas krūzītes un glāzītes ir sakārtotas divos stāvos manas virtuves skapītī. Katra grib
nokļūt augšējā stāvā, jo šo plauktu saulainos vakaros apspīd spilgta saule. Tā sasilda krūzītes un glāzītes
un ļauj tām skaisti laistīties un mirguļot saules staros.
Krūzītes tiek paņemtas no plaukta katru rītu, kad mana ģimene dzer zāļu tēju. Domāju, ka krūzītēm
patīk šīs tējas smarža, tāpēc tās cīnās par to, kura stāvēs skapīša priekšpusē, tuvāk durtiņām, lai ātrāk
tiktu paņemtas.
Lauma Kodola

Ko atceramies no pavasara brīvdienām
Noskatījos filmu „Mammu, es tevi mīlu”. Tā
bija jauka filma, jo tajā bija pamācības, ko labāk
nedarīt. (Loreta Šmite, 7.kl.)
Biju Rīgā pie brāļa un satiku mazo Leilu. Ilgi
nebiju viņu redzējusi, tāpēc priecājos par šo
satikšanos. Visus uzvarēju Lieldienu olu kaujās
gan Ērgļos, gan Rīgā.(Anete Podjava, 7.kl.)
Pie autobusu pieturas kopā ar Madaru izveidoju
šļūkšanas trasi, kura mums pašām ļoti patīk. Tur
var labi izklaidēties, lecot pa tramplīniem un
iekrītot manis izveidotajā bedrē. Brīvdienas bija
jautras.(Klinta Zeiferte, 7.kl.)
Manai vecaimammai palika 70 gadi, un viņai
par godu bija jubilejas svinības. Tad arī satiku
visus radus un par to ļoti priecājos.(Nikola
Jegorska, 7.kl.)
Kopā ar brāli Lieldienās meklējām šokolādes
olas. To ilgi atcerēšos tāpēc, ka nekad agrāk nebiju
bridusi pa dziļu sniegu, lai atrastu kādu olu.(Lauma
Kodola, 7.kl.)
Šajās brīvdienās ziema nebija atkāpusies, sniga
sniegs klāt gandrīz katru dienu. Neatceros, ka
citus gadus brīvdienās būtu bijušas tik lielas
sniega kupenas.(Emīls Purviņš,7.kl.)
Kopā ar vecākiem devos uz Jēkabpili, lai
nopirktu ģitāru. Man ir iespēja spēlēt ģitāru, un tas

man sagādā lielu prieku.(Alise Andriksone, 7.kl.)
Es raku sniegā alu. Tas bija jautri un interesanti,
jo nevarēja zināt, kas notiks tālāk – vai sabruks,
vai nesabruks.(Niks Grīnbergs, 7.kl.)
Šī gada Lieldienas bija ļoti sniegainas, nekad
nebiju piedzīvojusi šādas Lieldienas.(Kristiāna
Purviņa, 7.kl.)
Šīs bija pirmās Lieldienas, ko es redzēju tādas,
ka nebija ne siltas saules, ne zaļas zāles, tikai
sniegs sniga un sniga.(Lāsma Hermane, 8.kl.)
Brīvdienās taisīju daudz skiču, jo šogad pēdējo
gadu mācos mākslas skolā. Kad būšu to pabeigusi,
nebūs tik daudz iespēju skiču veidošanai.(Beāte
Rūnika, 8.kl.)
Kopā ar draugiem visu nedēļu spēlēju hokeju,
bet atcerēšos to, ka klasesbiedrs saplēsa manu
hokeja nūju.(Artis Jansons, 8.kl.)
Biju laukos, labi atpūtos un gatavoju putnu
būrīšus. Brīvdienas bija patīkamas. (Jēkabs
Purviņš, 8. kl.)
Es slēpoju ar mammas vecajām koka slēpēm.
To atcerēšos ilgi, jo nekad nebiju slēpojis ar tādām
slēpēm.(Andis Zābaks, 8.kl.)
Skolasbiedru iespaidus par brīvdienām
apkopoja Lāsma Hermane, 8. kl.

„Ak, Latvija, tu man sirds dziļumā”

(Br. Martuževa)

Edijs Žuks 9.klase
Kādu vakaru virtuves skapītī ieradās jauns iemītnieks –korķviļķis. Jau pirmajā vakarā viņš sarīkojis
ballīti. Ieslēguši „EHR” un ballējušies līdz rītam. No rīta brokastīs karotes vairs neesot bijušas lietojamas
– izstiepušās garas kā gumijas tārpiņi, dakšiņām nolīkuši zari, un tās izskatījušās pēc izspūrušām
slotām.
Rimants Stankevičs
Skapītī, kurā vienmēr bija kārtība, reiz izcēlās panika.
Putras karote bija mielojusies ar putru un pēc tam devusies mazgāties. Saimnieks sadusmojies, jo
karote bijusi notašķījusies līdz pašai kātiņa augšai. Kad saimnieks metis karoti atvilktnē, tā ielidojusi
pie dakšiņām. Kad spicgales dakšiņas to ieraudzīja, tracis arī sākās.
Monika Purviņa
Man mamma stāstīja, ko virtuves darbarīki dara, kad paliek vieni.
Visnepaklausīgākā esot Dakšas kundze, jo krītot tā taisot negantu troksni. Par virtuves saimnieci sevi
dēvējot Lielā tējkanna. Arvien viņa svilpjot tik skaļi, kā esot to pratusi darīt tad, kad bijusi jauna.
Turnīros vienmēr iesaistoties naži. Neviens nezinot šīm cīņām iemeslu, visi to uztverot kā izklaidi.
Karotēm šī cīņa nepatīkot, jo tās esot par jaukām tik negantām lietām. Karotes stāvot maliņā un
ķiķinot.
Vismiermīlīgākais virtuvē esot Lielais katls. Kad tajā vāroties zupa, tas jauki burbuļojot. Ar mazajām
kafijas tasītēm viņš vakaros spēlējot vārdu spēles un arī uzvarot.
Par visiem iemītniekiem nevaru pastāstīt, jo, kā saka mamma, visi esot pārāk jautri un traki, lai tos
vienā lapā aprakstītu.
Sabīne Solovjeva

Kur palicis pavasaris?
10. aprīlī Ērgļu pakalni vēl dziļās sniega kupenās, kājas, no rītiem uz skolu ejot, slīd pa
ledspoguļiem, koku zari sniega mežģīnēs kā Ziemassvētkus gaidot, bet pelēkajās debesīs nav
neviena zilumiņa. „Kur palicis pavasaris?” atbildes meklē un atrod 7. kl. skolēni.

8. aprīlis Lubānā šogad atšķīrās no citiem gadiem, jo skolēni no dažādiem novadiem bija aicināti
piedalīties dzejnieces Broņislavas Martuževas piemiņai veltītā jaunrades dzejas konkursā „Ak, Latvija,
tu man sirds dziļumā”.
Es piedalījos konkursā, lasīju Br. Martuževas dzeju un izvēlējos sev tuvāko dzejoli. Tiku uzaicināta
uz konkursa noslēguma pasākumu.
Vispirms devāmies uz dzejnieces atdusas vietu Lubānas Jaunajos kapos, kur aizdedzām svecītes un
nolikām ziedus. Pēc tam Lubānas pilsētas klubā klausījāmies citu skolēnu rakstītajos dzejoļos. Lasot
savu dzejoli, bija manāms uztraukums, jo parasti savas domas uzrakstu uz papīra un ne labprāt tās lasu
publikas priekšā.
Kad apbalvoja dalībniekus, man pasniedza pateicības rakstu, bet manai klasesbiedrenei Lienei Ozolai
pasniedza īpašu atzinību par interesantu dzejoli un uzdāvināju Br. Martuževas dzejoļu krājumu.
Anta Guzika, 10.kl.

Pavasaris nāk lēnām, bet Ērgļi atrodas Latvijas
viducī. Kamēr valsts teritorijas malas lēnām kūst,
viss sniega atlikums veido augstus krāvienus
mūsu novadā.
Nikola Jegorska

Ziema esot noslēgusi līgumu ar pavasari, ka
vienu mēnesi ilgāk valdīšot Vidzemē, jo pavasaris,
kuram drīz daudzi darbi darāmi, vēl gribot
atpūsties citā Latvijas teritorijas daļā. Pavasaris
būs, bet vēlāk, vēl jāpaciešas.
Emīls Purviņš

Pavasara ragavas esot iesnigušas meža kupenās,
bet pats paslēpies sniega alā, kura tikusi
aizputināta. Pavasaris racies no kupenām ārā un
nokļuvis Kurzemes pusē, tur sniega vairs neesot.
Tomēr ar katru dienu pavasaris nākšot tuvāk
Vidzemei, tikai vēl mazliet jāpagaida.

Pavasaris esot paslēpies kādā sniega kupenā un
gaidot, kad saule to atkausēs. Bet saule pavasari
nevar ieraudzīt un kausē Latvijas kupenas pēc
kārtas. Ērgļu kupenai vēl nav laiks pienācis.
Ja es zinātu, kurā kupenā ir pavasaris, es to
izraktu. Man ir apnicis, ka vēl joprojām snieg.

Krista Kristiāna Kļaviņa
Pavasaris sarunājis ar ziemu rīkot masku balli
un iejuties ziemas tēlā. Tā aizrāvies, ka netiek no
savas lomas ārā. Cilvēkiem gan abu masku balle
neliekas jautra. Nu jau pavasaris sola, ka karnevāls
drīz beigsies.
Monta Kurzemniece

Klāvs Andriksons
Šogad pavasaris esot saslimis un līdz Ērgļiem
vēl neesot ticis. Citus gadus pieradis mānīties.
Izliekas, ka ir silts un aicina vilkt plānas jaciņas.
Kas paklausa, tas saslimst. Nu pats saslimis. Sola,
ka drīz būšot vesels un tad traukšoties uz
Ērgļiem.
Monika Purviņa
Redaktore: Lāsma Hermane 8. kl.
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2013.gada 04.februārī Ērgļu novada pašvaldībā veiksmīgi noslēdzies Eiropas Sociālā fonda pilnībā
finansētais projekts “Psihologa piesaiste Ērgļu novadam” realizācija ESF darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem,
pilsētām un novadiem” ietvaros (vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/040).
Tieši šis projekts pierādīja psihologa nepieciešamību novadā. Tā pakalpojumus izmantoja visdažādākās
ļaužu grupas, kas pārstāvēja visas paaudzes. Ja projekta nosacījumos bija ietverta prasība, ka pašvaldībai
no sava budžeta līdzekļiem vismaz sešus mēnešus jāfinansē šis speciālists, tad mēs jau tagad droši varam
teikt, ka darīsim to arī turpmāk.
Šis projekts uzskatāms par veiksmīgu piemēru tam, kā ieviest un pārbaudīt jaunu, tiešām nepieciešamu
pašvaldības pakalpojumu iedzīvotājiem.
Projekta vadītājs,
domes priekšsēdētājs G.Velcis

AKCIJA „IZLĪGUMA NEDĒĻA”
VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTĀ
Arvien vairāk cilvēku seko līdzi jauninājumiem
krimināltiesībās un interesējas par iespējām
piedalīties izlīgumā. Lai plašāk informētu
sabiedrību un veicinātu izpratni par izlīguma
iespējām, no 22. aprīļa līdz 26. aprīlim Valsts
probācijas dienests (turpmāk VPD) rīko akciju
„Izlīguma nedēļa”.
No 2013. gada 1. janvāra VPD izlīgumus
organizē visās kriminālprocesa stadijās, arī tad, ja
krimināllieta jau nodota tiesā. Izlīgums ir
brīvprātīgs vienošanās process, kurā piedalās
cietušais un likumpārkāpējs. To vada neitrāla trešā
persona – apmācīts starpnieks. Starpnieks
neiesaka un nenorāda risinājuma iznākumu, bet
ļauj pusēm pašām vienoties par noziegumu seku
likvidāciju. Cilvēki var izlīgt un var arī neizlīgt,
tas viss ir atkarīgs no viņu vēlēšanās, spējām un
iespējām vienoties. Izlīguma process nav tikai
formāla vienošanās parakstīšana, bet gan, tam
noslēdzoties, ieguvējas ir abas puses, jo tās pašas
vienojas par taisnīgu un savstarpēji pieņemamu
risinājumu, saglabājot neitrālas attiecības.
Izlīguma pamatā ir taisnīguma atjaunošanas
pieeja, kuru pasaulē izmanto kā noziedzīga
nodarījuma radītā ļaunuma mazināšanas vai
likvidēšanas veidu. Izlīguma process veicina
komunikāciju, proti, puses ir tieši iesaistītas, tām
ir aktīva, nevis pasīva – vērotāju loma. Šis process
piedāvā cietušajam iespēju izteikt savas prasības
un pretenzijas, gūt ne tikai materiālu, bet, kas ir
svarīgi, - arī morālu gandarījumu.
Līdztekus krimināltiesiskām sekām: likumā
paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz noslēgto
izlīgumu, kriminālprocesu var izbeigt. Gadījumos, kad kriminālprocesu nevar izbeigt, nosakot
sodu, izlīgums apsūdzētajam var būt atbildību
mīkstinošs apstāklis. Izlīgums ir nozīmīgs sociāls
rezultāts, proti, izlīgšana nozīmē, ka konflikts,
kuru radījusi likuma pārkāpšana, ir atrisināts un
persona, kurai tika nodarīts kaitējums, saņēmusi
morālu un/vai materiālu kompensāciju. Izlīguma
procesa uzsākšana, protams, negarantē vienmēr

pozitīvu rezultātu un samierināšanos. Ja procesa
gaitā neizdodas panākt izlīgumu, lietas izskatīšanu
turpina procesa virzītājs, bet cietušā un
likumpārkāpēja tikšanās un sarunas jebkurā
gadījumā ietekmē likumpārkāpēju. Redzot cietušo
citādā situācijā, kā arī dzirdot viņa teikto,
likumpārkāpējs ir spiests pārdomāt savu rīcību un
radītās sekas, un cietušajam ir iespēja pastāstīt par
savām sajūtām un izteikt savu viedokli.
2010. gada 26. maijā stājās spēkā grozījumi
likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu
piemērošanu bērniem” , kas nosaka, ka arī
gadījumos, kad tiesnesis lemj jautājumu par
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu bērnam un saskata iespēju uz izlīguma pamata
izbeigt lietu, tiesnesis var nosūtīt ierosinājumu
VPD organizēt izlīgumu.
Gadījumos, kad noziedzīgu nodarījumu ir
paveikusi nepilngadīga persona, izlīgums ir viens
no
efektīvākajiem
līdzekļiem
turpmākai
noziedzīgo nodarījumu neizdarīšanai. Procesa
virzītājs, konstatējot, ka kriminālprocesā ir
iespējams izlīgums un ir lietderīgi iesaistīt
starpnieku, par to var informēt VPD. Un sākot ar
2013.gada 1.aprīli, ja noziedzīgu nodarījumu
izdarījis nepilngadīgais, tad VPD informē visos
gadījumos, izņemot gadījumu, kad izlīgums jau ir
noslēgts.
VPD Madonas teritoriālajā struktūrvienībā
pasākuma „Izlīguma nedēļa” ietvaros ikviens
interesents tiek gaidīts 2013. gada 24. aprīlī uz
atvērto durvju dienu „Nāc un uzzini visu par
IZLĪGUMU”. Šajā dienā no pulksten 09:00 līdz
pulksten 14:00 būs iespēja saņemt atbildes uz
jautājumiem, diskutēt par konfliktu risināšanu un
izlīguma iespējām kopā ar izlīguma starpnieku
Aivaru Rubulu un brīvprātīgo izlīguma starpnieku
Ausekli Knopi.
VPD Madonas teritoriālās struktūrvienības
vecākā referente, izlīguma starpniece Astrīda
Mitjakova

Pasākuma dalībniekus uzrunā Ieva Kalniņa – viena no konferences organizatorēm.
Rakstnieks Rūdolfs Blaumanis ir atstājis tik bagātu, daudzveidīgu un ģeniālu literāro mantojumu, ka
viņa darbu izpēte nekad nebūs pabeigta, vienmēr varēs atrast un apzināt jaunus virzienus un iespējas. Par
to varēja pārliecināties Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rīgā 14., 15. un 16. martā – „R. Blaumanis
un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā”. Konferences
organizatori – Latvijas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Liepājas Universitāte, LU Literatūras,
folkloras un mākslas institūts, Ērgļu novada pašvaldība.
Konferencē uzstājās arī viesi no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Čehijas un Somijas. Līdzās
Latvijas zinātnieku lasījumiem spilgti sevi pieteica arī jaunatne – augstskolu studenti. Referāti bija
daudzveidīgi un vispusīgi, sasaistot R. Blaumani ar atzītiem klasiķiem un pierādot, ka mūsu izcilais
dramaturgs ir līdzvērtīgs un konkurētspējīgs pasaules kontekstā.
Konferences laikā varēja aplūkot Rīgas Centrālās bibliotēkas grāmatu izstādi, veltītu R. Blaumanim,
LU Bibliotēkas izstādi „R. Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos” caur gadu desmitiem” un vizuālās
mākslas konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes” skolēnu zīmējumus.
Vērtīga un interesanta 15. martā bija diskusija „Blaumaņa iestudējumi šodien”, kurā piedalījās E.
Seņkovs, I. Roga, M. Ķimele, L. Gundars, E. Sniedze un V. Jansons. Galvenā atziņa – R. Blaumanis ir
viens no retajiem ģeniālajiem, profesionālajiem un sirds autoriem. Māra Ķimele, kura tik dziļi ir
iepazinusi rakstnieka daiļradi, secina: „Blaumaņa darbos nav nekā lieka. Tos var īsināt, taču dramaturģija
paliek. Tā ir strikta un spēcīga. Viņa mākslu nevar nokaut, nogalināt. Tai ir debešķīga valoda. Katra
satikšanās ar rakstnieku – skaists un svētīgs brīdis.”
Noslēdzot zinātnisko konferenci, dalībnieki devās uz Ērgļiem, lai mirkli pabūtu R. Blaumaņa atdusas
vietā un tad dotos uz saieta namu. Te iepriecināja Ērgļu mākslas un mūzikas skolas orķestris skolotāja P.
Leiboma vadībā, izpildot jaukas un skanīgas kompozīcijas, kas saistītas ar R. Blaumaņa daiļradi. Tālāk
notika videofilmas „Blaumanis. Indrāni. Vēsts” pirmizrāde. Scenārija autori un režisori Mārīte Balode
un Jānis Siliņš. Filma bija dziļš un filozofisku pārdomu caurvīts skatījums uz „Indrāniem”, to
iestudējumiem un pašas lugas skaudro būtību. Kāpēc drāma ir tik skarba? Kā Blaumanis spēja jau toreiz,
pirms simts gadiem, paredzēt, ka lauki paliks tukši, ka daudzi aizdosies svešumā, ka cilvēcībai blakus
nostāsies cietsirdība, nauda un meli? To var ģeniāls un tālredzīgs talants, un R. Blaumanim tas
neapšaubāmi piemita.
Tālāk ciemiņu ceļš aizvijās uz Braku mājām. Jau krēsloja, pie debesīm iemirdzējās pirmās zvaigznītes,
un nemanot Blaumanītis pamāja ar roku… Jauka un sirsnīga viesošanās muzejā, kur saimes istabā
kurējās krāsns, uz plīts silti pankoki un tēja. Viesu istabā lustīga padziedāšana un prieks par kopā
sanākšanu vietā, kur dzīvojis un radoši darbojies viens no lielākajiem un talantīgākajiem latviešu
rakstniekiem – Rūdolfs Blaumanis.
Tikai vēlā vakarā konferences dalībnieki devās mājup, bet Braku mājas logos spožas dega sveču
liesmiņas. Mēness lociņš spīdēja tik spoži, ka pārņēma sirreāla sajūta – varbūt tiešām šī vieta ir
maģiska – blaumaniski apvīta.
Teksta un foto autore:
Braku muzeja vadītāja Zinta Saulīte

Valsts bērnu un jauniešu zīmējumu konkursa
„Blaumaņa brīnumzālītes” noslēgums
12.aprīlī Ērgļu saieta namā par godu R. Blaumaņa 150. dzimšanas
gadadienai tika atklāta valsts bērnu un jauniešu zīmējumu izstāde
„Blaumaņa brīnumzālītes”. Pasākuma organizētāji: Latvijas Kultūras
nacionālais centrs, Ērgļu Mākslas un mūzikas skola, UNESCO
kultūras nodaļa, R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki” un Ērgļu
novada pašvaldība šoreiz par galvenajām brīnumzālītēm nosauca
„Mīlestību”, „Darbu ” un „Smieklus”. Darbu autoriem bija jāizvēlas
R.Blaumaņa literārais darbs kādā no šīm apakštēmām. Kopumā
konkursā piedalījās 1115 dalībnieki no vairāk nekā 100 Latvijas
skolām. Darbu vērtēšana notika pa vecumu grupām: no 10 līdz 12

A.Plendišķe PAVASARA SĀKUMS

Lauma Kodola pie sava darba ATSPULGS.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. aprīlis

gadiem, no 13 līdz 15 gadiem, no 16 līdz 18.gadiem. Konkursa
rezultātā no labākajiem darbiem tika izveidota ceļojošā izstāde, kas
līdz pat gada beigām viesosies bibliotēkās, izglītības iestādēs un
muzejos, kā arī dažādās Latvijas vietās, kurās 2013. gadā notiek
R.Blaumaņa 150.gadadienai veltīti pasākumi.
Uz noslēguma pasākumu un izstādes atklāšanu Ērgļos tika
pulcināti 56 labāko darbu autori no 37 skolām.
Dienas sākumā dalībnieki tika gaidīti „Braku” muzejā, kur Z.

K.Purviņa APJUKUMS
Saulīte un A. Kuzina vadīja ekskursijas, bet Saimes istabā kopā ar I.
Vilnīti viesiem bija iespēja kopīgi pamuzicēt. Ērgļu Mākslas un
mūzikas skolā mākslas nodaļā bija savdabīga atvērto durvju diena,
kur viesus sagaidīja un par skolu pastāstīja skolotājs A. Džiguns.
Savukārt saieta nama vestibilā visi kopīgi gatavoja lielo pavasara
pumpuru, zīmējot un ievijot katrs savu tautisko rakstu joslu.
Koncertuzvedumu vadīja Ērgļu vidusskolas 10. un 11. klases
skolēni A. Guzika, E.Krastiņš, J. Bērzkalns, kuri iedzīvojās Ieviņas,
Kārlēna un Rūda tēlos.
Muzikāli pasākumu papildināja ĒMMS mūzikas nodaļas pūtēju
ansamblis skolotāja I.Rutmaņa vadībā, emocionāli izpildot dziesmu
melodijas, kurām, vārdus rakstījis R. Blaumanis. Pūtēju orķestris P.
Leiboma vadībā atskaņoja jautrus skaņdarbus uzmundrinošā ritmā.
No Ērgļu MMS šajā konkursā panākumus guva L.Kodola
(skolotājs A.Džiguns), saņemot diplomu par 1.vietu savā vecuma
grupā un Kristiāna Purviņa (skolotājs A.Džiguns) un Anete Plendišķe
(skolotāja V. Veipa), kuras saņēma atzinības.
Vēlos pateikt paldies Ērgļu saieta nama darbiniecēm S. Avotiņai
un T. Kaimiņai, kuras veidoja pasākuma scenāriju, kā arī Ērgļu
novada pašvaldībai par sapratni un atbalstu, organizējot šo
pasākumu.
Ērgļu MMS skolotāja Vizma Veipa
Foto: Ilze Daugiallo



Top izstāde par Ērgļu kori…

Ērču un arī karūsu
ķeršanas čempionāts

Ērgļu kultūras nama koris 1980. g. Dziesmu svētkos Rīgā.

Šovasar Rīgā notiks XXV Vispārējie dziesmu svētki. Koru dziedātājiem tas ir nozīmīgs
pasākums. Savulaik uz I Dziesmu svētkiem no „Meņģeļu” mājām devās gandrīz 17 gadus vecais
Jurjānu Andrejs. Šajos svētkos gūtie piedzīvojumi deva jauneklim apņēmību 1875.gadā doties uz
Pēterburgu studēt mūziku.
Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi” šobrīd notiek aktīva darbība pie izstādes „Ērgļu koris 140
gados”. Izstādē tiks aplūkots laika posms no 1873.gada, kad notika I Dziesmu svētki, līdz pat 2013.
gadam.
Aicinu Ērgļu jauktā kora dziedātājus un arī kora koncertu klausītājus padalīties ar fotogrāfijām
un atmiņām no 2002. gada līdz šodienai. Fotogrāfijas un atmiņu stāstījumus var iesūtīt arī
elektroniski: jurjanumuzejs@inbox.lv vai arī nodot personīgi (tel.nr. 29431659). Fotogrāfijas tiks
ieskenētas un atdotas atpakaļ īpašniekiem.
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” vadītāja
Foto no muzeja arhīva krājumiem

Laipni aicināti brīvā laika
pavadīšanas istabā Jumurdas
pagasta Saieta ēkā!

Mirklis pirms starta.

11. maijā Ērgļu novada Sidrabiņu ciema „Tiltiņu” mājās notiks trešais „Ērču un arī karūsu
ķeršanas čempionāts”. Pulcēšanās uz šo pasākumu plkst.10.00, sacensību sākums plkst.11.00.
Pieteikties sacensībām var līdz 9. maijam interneta vietnē – www.erceskarusas.lv. Tur tuvāk var
atrast arī sacensību nolikumu, apskatīt iepriekšējā gada sacensību foto galeriju.
Pasākuma filozofija
Ik gadu maijā Ērgļu novadā pulcējas drosmīgie, lai pakaitinātu Latvijas bīstamāko kukaini un
pievērstu sabiedrības uzmanību drošai atpūtai dabā. Pirms iziešanas trasē kopā ar zinošu speciālistu
izvēršam sarunu par ērču bīstamību un izvairīšanos no tām, atpūšoties dabā. Līdz ar sevis izlikšanu
par ēsmu ērcēm divcīņas dalībnieki nododas arī nesteidzīgai Latvijā izplatītākās zivteles ķeršanai.
Dienas beigās esam apmierināti ar ieguldījumu nācijas glābšanā, tāpēc, ēdiena smaržas ieskauti,
nododamies dabas baudīšanai.
Teksts un foto:
Mārcis Feldbergs

Droši nokļūt un strādāt kokā
mācās vīri no
„Latvijas valsts mežiem”.

Jauna iespēja visiem, kuriem ir vēlēšanās iekrāsot savu ikdienu citās krāsās! Jumurdas pagasta Saieta
ēkā no marta darbojas brīvā laika pavadīšanas istaba. Tā ir vieta, kur var spēlēt dažādas spēles, satikties
ar vienaudžiem, uzaicināt draugus un interesanti pavadīt brīvo laiku. Ar Ērgļu novada pašvaldības
finansiālu atbalstu ir iegādātas un uzstādītas jaunas galda spēles: galda kāršu spēle “SABOTEUR”;
galda spēle „Latvija”; galda spēle „ALIAS Genius”; gaisa hokejs; novuss „Medus Koks”;
daudzfunkcionālais spēļu galds ”Christopeit Liverpool 13-1” (galda futbols, biljards, ātrais-hokejs,
galda teniss, boulings, black jack, šahs, dambrete, backgammon, shuffleboard, pokers). Protams, lai
spēles kalpotu ilgu laiku, ir izstrādāti kārtības noteikumi, kuri ir jāievēro katram, kurš vēlas savu brīvo
laiku pavadīt te.
Spēļu istabas apmeklējuma laiks: darba dienās no 10 00 līdz 17 00, citās dienās un laikos – pēc
savstarpējās vienošanās ar atbildīgo personu;
Spēļu istabas atbildīgā persona: Inita Lapsa, mob.28343674
Spēļu istabas apmeklētāju PIENĀKUMI:
 Apmeklējot spēļu istabu, jāiepazīstas ar kārtības noteikumiem.
 Pirms spēļu istabas izmantošanas jāpiesakās pie kāda no Jumurdas pagasta pārvaldes darbiniekiem,
jāpierakstās apmeklētāju žurnālā, ar savu parakstu jāapliecina, ka ievēros šos kārtības noteikumus.
 Jāievēro telpās tīrība un kārtība, pēc spēļu istabā pavadītā laika jāsakārto spēļu vieta.
 Apmeklētājs pats rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud arī citu apmeklētāju drošību.
 Jāsaudzē spēļu istabas telpas un materiāltehniskā bāze.
 Atrasties spēļu istabā drīkst bez virsdrēbēm, jābūt maiņas apaviem vai zeķītēm.
 Atļauts klausīties mūziku, ja tas netraucē citiem spēļu istabas apmeklētājiem.
Spēļu istabas apmeklētājiem AIZLIEGTS:
 Spēļu istabā nav atļauts ēst, dzert, spēļu tuvumā turēt šķidrumus.
 Spēlēt galda spēles vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu.
 Lietot rupjus, cieņu aizskarošus vārdus un izteicienus.
 Smēķēt, lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas, atrasties telpās alkohola reibumā.
 Tīši bojāt inventāru.
Spēļu istabas apmeklētāju ATBILDĪBA:
 Par ļaunprātīgu inventāra un telpu bojāšanu ir atbildīgi paši apmeklētāji LR likumdošanā noteiktajā
kārtībā.
 Par spēļu istabā izdarītajiem bojājumiem apmeklētājs ziņo personīgi un uzreiz pēc notikušā.
 Sabojāto inventāru, iepriekš saskaņojot ar atbildīgo personu, apmeklētājs salabo pats vai sedz
radušos zaudējumus naudas izteiksmē.

Par atkārtotu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu apmeklētājam var tikt liegta iespēja
izmantot spēļu istabas piedāvājumu.
Ja piekrītat šiem noteikumiem un apņematies tos pildīt – GAIDĀM CIEMOS visus. Ieeja – bez
vecuma ierobežojumiem! Protams, nāciet kopā ar draugu, jo kopā vienmēr jautrāk! Lieliska iespēja
kopā ar savu ģimeni sarīkot sacensību turnīrus, kopā draugu pulciņā pārspriest jaunākos piedzīvojumus
pie spēļu galda. Jr iespēja saklāt tējas un sulas galdu ar līdzpaņemtajiem cienastiem. Tiekamies
Jumurdā!
Teksts un foto:kultūras darba organizatore
Jumurdas pagasta pārvaldē Inita Lapsa



No kreisās: ornitologs Mārtiņš Kalniņš, pasniedzējs Andris Spaile, ornitologs Uģis Bergmanis.

Meža sēklas mežu atjaunošanai un
stādmateriāla audzēšanai Latvijā sagatavo un
realizē tikai valsts akciju sabiedrības “Latvijas
valsts meži” kokaugu reproduktīvā saimniecība
“Sēklas un stādi” Kalsnavā. Sēklu ieguvei tiek
apsaimniekoti 513 ha priežu, 152 ha egļu un 33
ha citu koku sugu plantāciju. Priedes sēklu
materiālu LVM pārsvarā iegūst no čiekuriem,
kas ievākti priedes sēklu plantācijās. Egles
čiekurus ievāc gan sēklu plantācijās, gan
mežaudzēs.

mezgliem, zaru zāģēšanas paņēmieniem un
praktiskā kāpšana egļu un priežu plantācijās.

Lai savāktu čiekurus un iegūtu sēklas, ir
jānokļūst kokā. Un tieši šo prasmi – nokļūšanu
kokā – māca Ērgļu profesionālajā vidusskolā
profesijā kokkopis– arborists. Paņemot daļu
no profesionālās programmas, tika izveidota
mācību programma „Kāpšanas un griešanas
tehnika meža sēklu plantācijās”. Astoņi vīri no
LVM „Sēklas un stādi” marta beigās mācījās,
kā ar drošiem paņēmieniem nokļūt kokā un
strādāt. Programmas apguves laikā tika veidota
izpratne par virvju sistēmām, pielietojamiem

Visi kursu dalībnieki atzīst: „Izmantojot
speciālu aprīkojumu un arborista virvju
sistēmas, mūsu ikdienas darbs veiksies labāk un
nokļūšana kokā nesagādās problēmas. Paldies
Ērgļu profesionālajai vidusskolai par piedāvāto
iespēju apgūt šo arboristu prasmi.”

Lai novērotu putnus, pārbaudītu dažādas
darbības ar putnu ligzdām, drošus darba
paņēmienus kāpšanai kokā Ērgļos apgūst arī
ornitologi no “Latvijas valsts mežiem”: vides
eksperts Uģis Bergmanis, kurš aprīļa sākumā
plāno uzstādīt videonovērošanas kameras pie
mazā ērgļa ligzdas Madonas novadā, un melno
stārķu populāciju pētnieks Mārtiņš Kalniņš.

I.Spaile, Tālākizglītības
administratore, ĒPV
Foto: Baiba Bruņiniece
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SAIMNIECISKĀ DZĪVE NOVADĀ
Spodras Balodes piemājas saimniecība

Aicināju Spodru uz nelielu interviju . „Vecāki
bija lielsaimnieki “Meža Kņapēnos”. Ģimenē
augām divas meitas – Anita un Spodra. Jau no
mazotnes tikām pieradinātas pie grūtiem un
smagiem dzīves apstākļiem. Iepazinām visus lauku
darbus un iemīlējām savu dzimto pusi. Māsa Anita
dzīvo netālu un saimnieko laukos, nodarbojas ar
piena lopkopību, lai gan izmācījās par šuvēju.”
Spodra ir beigusi Bulduru dārzkopības tehnikumu, iegūstot specialitāti dārzniece - agronome. Pēc
tehnikuma beigšanas aizgāja strādāt uz padomju
saimniecības “Rīga” siltumnīcām par dārznieci, kur
nostrādāja 15 gadus.
2003.gadā zaudēja darbu Rīgā un pārcēlās uz
savas dzimtas mājām Sausnējas pagasta
“Ancēniem”. Pamazām atguva vectēva 86 ha
īpašumu, no tā 27 ha lauksaimniecībā izmantojamā
zeme. Reģistrēja ganāmpulku un sāka saimniekošanu ar trim liellopiem. Pašiem savas tehnikas nebija,
vajadzēja ņemt dārgos pakalpojumus un ne vienmēr
tie bija pieejami vajadzīgajā laikā.
Ir dēls Rolands, kurš mācās Rīgā Juridiskajā
koledžā. Brīvajā laikā brauc uz mājām palīdzēt
saimniecībā. Viņam patīk un interesē darbs un dzīve
laukos. Spodra smej, ka laikam tā mīlestība
pārmantota gēnos, man no tēva, dēlam no manis.
Dēls 2010.gadā ieguva traktortehnikas vadītāja
tiesības .Tagad ir tāda kā drošības sajūta un
gandarījums, ka pašas dēls var apstrādāt laukus un
sagatavot lopbarību.
2010. gadā Spodra reģistrēja saimniecisko darbību VID.
LLKC Madonas nodaļas konsultanti, apzinot
attālāko pagastu iedzīvotājus, kuri uzsākuši
saimniekot laukos, uzrunāja Sausnējas pagasta
saimnieci Spodru sadarboties un sniegt viņai
vajadzīgās konsultācijas.
2011. gadā kopā ar LLKC Madonas nodaļas
konsultantiem tika izstrādāts modernizācijas

projekts traktora iegādei. Konsultanti
Spodrai regulāri sniedz palīdzību
visdažādākajos
saimnieciskās
darbības
atbalsta
saņemšanas
jautājumos. 2012. gadā tika apgūts un
īstenots otrs modernizācijas projekts
traktortehnikas aprīkojuma iegādei –
pļaujmašīna, siena vālotājs un rulonu
prese.
Sadarbības rezultātā saimniecība
veiksmīgi attīstās. Ir iegādāta
lauksaimniecības tehnika, samazināts
smagais roku darbs. Pašlaik Spodra
apsaimnieko 116,36 ha zemes, no
kuras 46,50 ha ir lauksaimniecībā
izmantojamā zeme. Ganāmpulkā ir
jau 26 gaļas liellopi.
Ar Spodru ir viegli strādāt, jo viņa konsultācijās
ieklausās, mācās un iegulda iegūtās zināšanas savas
saimniecības attīstībā. Interesē viss jaunais, kas
saistīts ar lauksaimniecību.
Zemniece saka: “Esmu pateicīga – bez LLKC
Madonas nodaļas konsultantiem nekā nebūtu
panākusi. Un, ja reiz ir sākts, tad tikai uz priekšu –
paplašināties un attīstīties.”
Spodra zina, dēls būs iesāktā turpinātājs, bet
tagad ir jāskolojas, jāiegūst laba izglītība. Runājot
par jauniešu aizbraukšanu uz ārzemēm – tie ir
laimes meklētāji. Es esmu pilnīgi pret to, arī pret
tiem, kas izpārdod zemi ārzemniekiem. Esmu īsta
patriote, lai cik smagi un grūti, bet savā dzimtenē,
savā zemītē. Pat pieduroties pie zemes , es jūtu, ka
tā dod man spēku un enerģiju. Reizēm ir tāds
pagurums un smaga sirds, atliek vien iziet dārzā, un
viss aizmirstas, paliek tik viegli. Zeme dod lielu
spēku, tikai to vajag sajust, ne jau katram tas ir dots.
Ikdienā saimniekojot, Spodra jūt tēva klātbūtni un
padomiņu, lai gan viņa vairs nav jau kopš 1976.
gada.
2012.gadā piedalījās nekustamā īpašuma “Lejas
Kņapēni” izsolē, kas notika Rīgā. Ar savu
uzdrošināšanos un neatlaidību laimēja izsoli un
paplašināja saimniecību. No šā gada marta Spodra
ir kooperatīva “ABC” projekts biedre.
Vislielākās problēmas ir ar produkcijas
realizāciju, jo nav piebraucamā ceļa pie mājām.
Līdz pašvaldības ceļam ir 0,5 km attālums. Turpmāk
tiks risināta iespēja ceļa ierīkošanai.
Spodrai ir ļoti sievišķīgs hobijs – rokdarbi (zeķu
un cimdu adīšana). Patīk laba mūzika.
Spodrai novēlu, lai pietiek enerģijas un spēka
turpmākajos darbos saimniecības attīstībā.

Pasmaidīsim pavasarim!
Pavasaris šogad tāds aizkavējies un paslēpies aiz lielajām sniega kupenām. Saule gan ik dienas spoži
mirdzina savus starus un lēnām kausē biezo ledu, taču naktīs, pieturoties lielam salam, debesīs rotājas
sīkas zvaigznītes un mēness sirpis.
Lai pamodinātu pavasari un ieskandinātu Lieldienu svētkus, 20. martā Sausnējas pagasta SAC
„Kastaņas” ciemojās Braku muzejs, Blaumaņa biedrība un Ērgļu vidusskolas 6. klases skolēni
audzinātājas Mārītes Kovaļevskas vadībā.
Šis ir rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. jubilejas gads, tāpēc koncertu iesākām ar blaumaniskiem
sveicieniem. SAC „Kastaņas” saņēma dāvanā jauno grāmatu „Blaumaņu dzimtas līkloči”, lai iepazītos
ar lielo un dižo Blaumaņu dzimtu, tās saknēm un atvasēm. Zīmīgi, ka arī Sausnējas pagastā ir gan
dzīvojuši Blaumaņi, gan arī šodien te mitinās cilvēki, kuri piederīgi šai saimei. Spēka dzērienu varēs
pasmelties no jaunās Braku krūzītes, kur rakstnieka mājas redzamas un var izlasīt kādu skaistu R.
Blaumaņa aforismu.
Skolēni bija sagatavojuši muzikāli literāru koncertu. Skatītājus priecēja flautu skanīgās melodijas
(Lilita Saulīte un Undīne Saleniece), saksofona spēcīgais skanējums (Dace Kārkliņa). Līdzās dziesmām
mazi skečiņi no sadzīves – gan par dzīvniekiem, gan skolotājiem, gan policistiem.
Jau iemīļots un gaidīts šajās mājās ir akordeonists Uldis Vabulis. Braucot ciemos, viņš bija sagatavojis
mazāk zināmas dziesmas, ar kurām iepriecināt skatītājus. Ja sākumā klusiņām un kautrīgi, tad vēlāk jau
droši un skanīgi aprūpes centra iemītnieki dziedāja līdzi un arī viens otrs pat uzdancoja. Izskanēja arī
„Kastaņu valsis”, kura teksta autors ir J. Šteinerts un mūzikas – U. Vabulis. Jautri skanēja dziesmas,
valdīja patīkama un silta atmosfēra, likās, drīz pamodināsim pavasari.
Paldies par viesmīlību „Kastaņās”, paldies vadītājai Ievai Dūdumai par jauko sadarbību! Uz tikšanos
citu gadu!

Ērgļu vsk. 6 klases priekšnesums.

Teksts un foto: Braku muzeja vadītāja
Zinta Saulīte

Lieldienu asie prāti Jumurdā

Teksts un foto: Ērgļu novada
lauku attīstības konsultante
Diāna Suščenko

PII “Pienenīte” ziņas
Pavasari gaidot
Uzvarētāju komanda “Saulstariņš” pareizās atbildes meklējumos.

Vai varat, aizvēris acis, iedomāties visas skaņas,
kas iezvanās pavasarī? Pilošas lāstekas skan – pink,
pink, tekoši ūdeņi, kūstoši ledi upēs plūst dunēdami
un dārdēdami, bet šogad Lauku māte gluži balta:
Ai, Ziemeli, Ziemelīti,
Kam saldē pasaulīti?
Mums jau ziema apnikusi,
Ej nu prom uz citu pusi!
Daudzi dzīvnieki, kukainīši gulējuši ziemas
miegu, raibajai mārītei visi sapņi izsapņoti, bitei
kājas nosalušas, visi ilgojas pavasari. Bērni ar rotaļu
cenšas pamodināt kukainīšus, pastāsta, ka saulīte ir
jau siltāka, tas nekas, ka reizēm ir ar zobiņiem.
Te pār kalnu atnāk Pavasaris ar pūpolzariņiem
rokās un dzen ziemu prom ar saules zobentiņu.
Klāt skaistākie pavasara svētki – Lieldiena ar olu
krāsošanu, šūpošanos un rotaļām. Visi bērni skandē
tautasdziesmas par Lieldienām.

Lauku mātei līdzi atlecis zaķis, kas Lieldienās ir
vislielākais olu krāsotājs. Bērni iet rotaļās un dzied
dziesmiņas par zaķi, runā ticējumus par Lieldienām.
Zaķis atnesis katrai grupiņai vienu oliņu, tā jāapēd
katram pa gabaliņam, lai visu gadu draudzīgi
dzīvotu.
Vai? Lauku māte ir salasījusi arī baltas oliņas,
kuras palūdz bērniem izrotāt. Par labu darbu Lauku
māte bērniem izdala Lieldienu pārsteigumu.
Tad visi dodamies uz grupiņām meklēt Lieldienu
olas, tās jāripina un pēc tam jākaulējas, kuram
visstiprākā.
Tas nekas, ka lauki vēl balti, bet saule ir sākusi
savas pavasara gaitas, tas notiek Lielā dienā, kad
visi esam jautri un priecīgi.
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“Saulstariņu” grupiņa
Foto: Evita Lielupa

Lieldienu rītā Saule danco, Zeme šūpojas, Ūdeņi dzied, virmo Gaiss. Lieldienu noslēpums ir Pavasara
atmodā un Dzīvā mūžīgajā Augšāmcelšanās piedzīvojumā...Lielais plaukšanas brīnums vēl tikai
tuvojas!
Katram no mums Lieldienas ir citādākas, atšķiras sajūtas, vēlmes, iespējas, tradīcijas, domas, pat laiks
un datums, kad tās svinam. Un lielākais uzdevums – atrast kopīgo – draugu, kaimiņu, radu un ģimenes
lokā. Šopavasar Jumurdā pulcējās tie, kam prāti asum asi, tik prasās vēl uzasināties, pulcējās tie, kas juta,
ka kopā būšana arī ir sava veida atvēršanās pavasara plaukšanas brīnumam. Plaša atbalstītāju pulka
suminātas, viktorīnā piedalījās 4 komandas, viena no tām – līdzjutēju – turpat uz vietas ātri izveidota, tas
sajūtu asumiņam, lai neatslābst cīņas spars.
Jautājumi dažādi – par pavasari, sēnēm un putniem, par ticējumiem, ko un kā vislabāk darīt, lai jēri
neaug ragaini, lai vistas neizkašā dārzu, lai tulznas uz dibena nemetas...Jāatpazīst arī fotoattēlos redzamās
vietas un noslēgumā jāmin mīklas, jo latviešiem to ir daudz, tās minamas katros gadskārtu svētkos.
Atzinība jāizsaka visām komandām par skaisto vizuālo noformējumu! Katra komanda par to bija
padomājusi, katrai savas atšķirības zīmes. Un dāvanas – tik dāsnas komandas nevienā pasākumā nav
redzētas! Sīpolu mizās krāsotas olas skaistos pašdarinātos olu turētājos, skaistas, lielas dekoratīvas olas
ar īpašiem vēlējumiem pretiniekiem, gardumi, noformēti kā zaķīši, un labie vārdi kā no pārpilnības
raga!
Un tomēr, visu izšķīra zināšanas, apķērība un veiksme. No 30 maksimāli iegūstamā punktu skaita
uzvarētāji ieguva 24 punktus. Mīklās visatjautīgākie un zinošākie bija „Krutie cāļi”( Klinta, Alīna,
Madara un Emīls), visasprātīgākie sveicieni tika saņemti no „Greizajiem zaķiem”( Raivis, Lienīte, Līga
un Ainis), visātrāk reaģējošākā komanda bija ”Dāmas zem cepurēm”( Sarmīte, Marija, Ērika, Andra un
Agita) un viszinošākā, dziedošākā un saulainākā bija ”Saulstariņi” ( Ieva, Toms, Pauls, Guntars, Guna,
Elza, Mārtiņš, Ilze) – viņi arī viktorīnas uzvarētāji!
Apsveicam uzvarētājus! Katrai komandai dāvanā Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājas Agitas
Opincānes sarūpētās balvas – saldumi un darbiņš vasarai, lai rudenī dāsni varētu dalīties skaistumā ar
kaimiņiem, radiem, draugiem. Paldies! Lieldienu Gailis bija sagādājis atzinības rakstus un medaļas, kā
arī kārtīgi izpēra pasākuma dalībniekus ar maigu pūpolpērienu un uzdeva āķīgus jautājumus līdzjutējiem,
kuri arī varēja tikt pie saldām balvām.
Tikai vieni svētki gadā, kad olu krāsošana, ripināšana un kaulēšanās var pārvērsties par jautru
piedzīvojumu! Arī šajās Lieldienās Jumurdā lieli un mazi baudīja satikšanās, uzvaras un dalīšanās prieku,
kura pārvēršanās par piedzīvojumu mīt katrā no mums pašiem!
Siltu, veselīgu, sulīgu un radošu pavasari vēlot,
kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē Inita Lapsa
Foto: Mareks Lapsa



Blaumaņu
pavārgrāmatas
atvēršanas svētkos...

Kori sadzied Ērgļos

2013. gada 14. aprīlī Madonā norisināsies koru skate, kurā jauktie, sieviešu, vīru un senioru kori rādīja
savu māksliniecisko līmeni un gatavību vasarā gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem. „Kopkorī
Mežaparka Lielajā estrādē katru kori nevar identificēt, taču skates ir iespēja katram parādīt savu krāsu un
toni. Sajūtas, kas, dziedātājiem piedaloties skatēs, dominē, ir cerība, satraukums, prieks, vilšanās un
gandarījums,” saka Dziesmu un deju svētku virsdiriģents Mārtiņš Klišāns. Korus skatē vērtē Dziesmu un
deju svētku Noslēguma koncerta „Līgo” mākslinieciskie vadītāji, Dziesmu un deju svētku virsdiriģenti
Aira Birziņa un Ivars Cinkuss, kā arī Dziesmu svētku virsdiriģenti Kaspars Ādamsons, Mārtiņš Klišāns,
Sigvards Kļava, Mārtiņš Ozoliņš, Romāns Vanags, Jānis Zirnis, Goda virsdiriģents Juris Kļaviņš, Latvijas
Nacionālā kultūras centra koru eksperts Lauris Goss un citi.
Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncertā 7. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē varenā kopkorī
dziedās 250 jauktie, 75 sieviešu, 26 vīru, 40 senioru un arī diasporas kori – kopā ap 13 000 dziedātāju.
Tāpēc, lai dziesmu skanējums būtu drošs un pārliecinošs, kori regulāri sabrauc te vienā, te otrā vietā,
lai mēģinātu kopmēģinājumos visas dziesmas un iepazītos arī ar dziesmu virsdiriģentu prasībām.
Pēdējais kopmēģinājums pirms skates notika Ērgļu saieta namā 6. aprīlī, kur vienojās Madonas koru
apriņķa dziedātāji, lai iemēģinātu tikko izlozētās skates pārbaudījuma dziesmas. Koncertā piedalījās
Kalsnavas pagasta sieviešu koris „Silvita” (Dir. Antra Āboltiņa), kas izdziedāja dziesmu svētku repertuāra
dziesmas- Es meitiņa kā smildziņa un Caur sidraba birzi gāju. Mētrienas pagasta sieviešu koris „Jūsma”
(Dir. Artūrs Grandāns) dziedāja dziesmas Rozēm kaisu istabiņu, Moiseņ zeiļeit viesti nesa, Es bij meita.
Bērzaunes pagasta vīru koris „Gaiziņš” ( Dir. Rita Briņķe) koncertā dziedāja dziesmas- Dzīvības mūžīgais
vārds un Brīvība. Pirmais no jauktajiem koriem uzstājās pašmāju novada jauktais koris „Ērgļi”. Diriģents
Ralfs Šmīdbergs savam korim uzlika nopietnu uzdevumu- uzreiz dziedāt augstākās grupas dziesmas, kas
būs jādzied arī skatē- Augu nakti, Līgo- latv.t.dz. Ārija Šķepasta apdarē un Upe un cilvēka dzīve.
Praulienas pagasta jauktā (Dir. Jānis Rijnieks) kora sniegumā - Saule brida rudzu lauku, Kālabadi
galdiņam. Ļaudonas pagasta jauktais koris „Lai top!” ļoti izjusti un muzikāli savas diriģentes Anitas
Melnupas vadībā dziedāja dziesmas -Lūgšana, Līgo saule vakarā un Dod , Dieviņi. Koru koncerta
individuālā snieguma noslēguma daļā dziedāja Madonas jauktais koris „Madona” ( Dir. Jānis Rijnieks).
Dziesma- Pūt vējiņi. Imanta Ramiņa apdarē, kā arī Ar dziesmu dzīvībā un Gaismas pils izskanēja ar
īpašu spēku. Tad visi kori vienojās kopkorī, lai izdziedātu īpaši grūto repertuāru, kas žūrijas vērtējumam
tiks nodots 14. aprīlī Madonas kultūras namā.
Kultūras darba speciāliste – Sandra Avotiņa
Foto: Ilze Daugiallo

Sniegotās Lieldienas Sausnējas pusē

5. aprīlī Ērgļu saieta namā atkal tika svinēti
svētki, kuros tika cildināts Blaumaņu dzimtas
vārds. Tika atvērta jauna grāmata, kuras autore ir
Anna Kuzina. Iecere par šādas grāmatas rakstīšanu
autorei izauklēta gadu gaitā un apstākļi tā
veidojušies, ka doma atnākusi pati un tad nu nemaz
nav bijis iespējams vairs to nerakstīt.
«Blaumaņu pavārgrāmata» veltīta rakstnieka
tēvam Matīsam Blaumanim 190. dzimšanas dienā,
jo viņš ir bijis muižas pavārs. No tā laika nav
saglabājušās receptes, pēc kādām tajā laikā
gatavoja muižā, bet varam iepazīt gan Matīsa
Blaumaņa dzīvesstāstu, gan Rūdolfa Blaumaņa
darbu fragmentus un arī tos ēdienus, kuri minēti
rakstnieka darbos un receptēs. Ļoti interesanti, ka
Ērgļu puses mūsdienu godu saimnieces dāsni
piedāvājušas un devušas šai grāmatai savas
receptes. Tāpēc likumsakarīgi, ka grāmatas
atvēršanas pasākumā Anna Kuzina īpašu paldies
teica Goda saimniecēm Birutai Oltei no Liepkalnes
par smalkmaizīšu, pīrāgu, mīkstā jeb ķimeņu siera
un sīkstā siera receptēm. Skaidrītei Hermanei no
Sausnējas par kartupeļu klimpu, kartupeļu tortes
un plāceņa receptēm. Ainai Grīvai no Liepkalnes
par auzu ķīsēļa, skābēto galda biešu, rosola,

boršča,
uzpūteņa
jeb
debesmannas un pūpēdīšu
receptēm. Veltai Bērziņai no
Liepkalnes – par asinsdesu
jeb putraimdesu, gaļas pīrāgu,
irbīšu un skābu kāpostu
receptēm. Ernestam Aderam
no Liepkalnes par siena laika
ēdieniem – sutnēm, skābās
putras , miltu kulteņa,
putraimu biezputras un piena
ziediņu receptēm. Ainai
Braķei – (Ērgļu slimnīcas
galvenajai ārstei) par štovēto
kāpostu, štovēto
balto
kāpostu un Vidzemes kāpostu
sautējuma receptēm. Annai
Ielejai (ilggadējai Ērgļu
slimnīcas laborantei) par
skābo kāpostu zupas, štovētu
kāpostu, putraimu kāpostu,
dravatnīcas (speķa zupas),
krikšu zupas, plikās zupas,
kūcīnu jeb pankūku, ķirbju
salātu, ķirbju ķīsēļa, ķirbju
krēma, beržīnas, bērnības
laika
delikateses,
ābolu
maizes receptēm. Gaidai
Apsītei – (ilggadējai lietvedei
Ērgļu slimnīcā) par picmaizīšu
jeb sliņķu picu, biezpiena
plācenīšu, pūpēžu, pīrādziņu
un cepumu receptēm. Veltai
Dzenītei
par
piparkūku
recepti, Pēterim Kupčam par
ābolu kūkas un pīrādziņu
receptēm. Laimai Šreiberei
par zemeņu sniega, peldošo salu un maizes pīrāga
receptēm. Kā arī Ainai Zirnītei par izcilo mājas
tortes recepti. Ligita Fārte autorei uzticējusi pat
Almas Leimanes jeb Almītes receptes. Anna Kuzina
grāmatā atklāj arī savas talkas putras recepti.
Pasākuma noslēguma daļā saistošs bija fakts, ka
šīs pasakainās receptes bija arī sagatavotas un
katrs pasākuma apmeklētājs varēja šos kulinārijas
brīnumus arī nobaudīt un izgaršot.
Grāmata izdota izdevniecībā „Madris” un ir vēl
viena skaista vēsturiska liecība, kurā nākamajām
paaudzēm būs atstāta informācija par mūsu puses
ļaudīm, ieražām un prasmēm, balstoties uz dižgara
Rūdolfa Blaumaņa dzīves pieredzi, izjūtu un sirds
gudrību, kas ierakstīta viņa darbos.
Drīzumā šajā pat izdevniecībā iznāks vēl viena
Annas Kuzinas apjomīga satura grāmata:
«Blaumanis tuvplānā. Daiļrades un dzīves
hronoloģija (1863–1908)». Paldies autorei! Lai
top vēl daudz radošu ideju, ar kurām iepriecināt un
darīt lepnus mūsu puses ļaudis!
Pateicībā: kultūras darba speciāliste –
Sandra Avotiņa
Foto: Ilze Daugiallo

Kurat guni,
vārāt olas – nāk ciemos
Lieldieniņa…
Esam jau noguruši no garās ziemas un ar
ilgošanos gaidām, kad biezie un augstie sniega
kalni nokusīs un varēsim ieraudzīt kādu zaļumiņu
spraucamies ārā no zemes.
Bet ko nu sūkstīties , Lieldienas bija klāt un
jālustē tā, kā to varam. Sausnējas pusē jau tā sniega
netrūkst, bet otrajās Lieldienās, kad uz pasākumu
aicināti visi pagasta ļaudis, sniegs snieg, kā no lielā
maisa pasprucis, un vējš pūš kā traks, dzenādams
sniegu no malu malām.
Bet neko darīt, ātri tika atrasta vēja mazāk skarta
vieta ugunskuram, kur likām vārīties tradicionālo
Lieldienu skābeņu zupu. Solīts bija, jāvāra! Vai vēji
pūš, vai snieg!
Bet ko darīt ar umurkumura stabu? Tas sniegā
iesnidzis gandrīz līdz augšai! Bet izdomājām. Ātri
vien pie pagasta pārvaldes ēkas uz lielā sniega vaļņa
tika izvietotas umurkumura stabam paredzētās
mantas, kurām šoreiz nebija jārāpjas pakaļ, bet no
noteikta attāluma ar sniega piku bija jātrāpa. Kas
trāpa, tam arī laimests.
Lieldienu zaķa paslēptās olas tika meklētas pa
sniega kupenām un visas tika arī atrastas.
Lieldienu skrējiens ar veiksmīgiem laimestiem
visiem dalībniekiem arī tika noskriets godam. Lai
nu arī kādam kājas ķērās pa sniega kupenām, bet
bez balvas nepalika neviens.
Vislielākās lustes sākās pie izsoles. Tur
noslēpumainās kastēs paslēptas mantas izrādījās

10

visām dzīves situācijām noderīgas. Kāds tika pie
kafijas kārbas, kāds pie sēklu paciņas, kādam tika
saimniecībā noderīgas lietas, bet diviem
veiksminiekiem vairs mājās modinātājs nebūs
jāliek, jo viņus pamodinās skaisti gaiļi.
Olu ripināšanā, kad uz sniega segas tika uzklāta
rakstaina tautiskā sega, sacentās dažnedažādu
krāsotu oliņu īpašnieki. Ik pa brīdim uz šo nodarbi
rindā stāvēja ap 30 dalībnieku. Tas tik bija skaisti!
Kad nu krietni bijām izdauzījušies pa sniegu,
kārta nāca zupas ēšanai, izdevusies bija ļoti garda.
Kad vēderi bija piepildīti, tad vēl noslēgumā tika
apbalvoti konkursa „Par skaistāk krāsoto olu”
dalībnieki.
Kad Lieldienu olas apēstas, šūpolēs izšūpots un
Lieldienu zaķis aizsteidzies, lieli un mazi sausnējieši
saka lielu paldies par sagādāto prieku Sausnējas
pagasta pārvaldei un personīgi Lienai Kārkliņai, z/s
„Saimnieks” veikalam un personīgi Ilgai Zvirgzdiņai
un viņas veikala meitenēm, SIA “Conatus
Bioenergy” un personīgi Jānim Bundulim, Līgai
Ziediņai, Mirdzai Vestfālei, Oskaram Grotem, jo
bez viņu atbalsta un palīdzības šie svētki nebūtu tik
jauki izdevušies.
Uz jaunu tikšanos jau nākamajā gadā, cerams,
ka saulainās un siltās Lieldienās.
Inese Leiboma
Foto: Valija Lele

Pa baltām apsnigušām takām, gar sniega
aizpūstiem vaļņiem, šogad dodamies sagaidīt
Lielo dienu. Saieta nams, krāšņi izdekorēts gan ar
milzīgām olām un lieliem zaķiem, gan pavasara
putniem, ar mājīgu mīlīgumu sagaida lielos un
mazos viesus. Skatuvi rotā ne tikai šūpoles, bet arī
sākumskolas bērnu krāšņie zīmējumi par Lieldienu
tēmu.
Lieldienu zaķa vietā šoreiz ir ieradies liels,
dzeltens cālis, kurš aicina uz koncertu mazos
dziedošos cālīšus. Vispirms savas sīkās balstiņas
iesilda bērnu ansamblis ( vad. I. Vilnīte). Tad viens
pēc otra mazie dziedātāji izdzied savu solo
priekšnesumu. Un tie ir: Kate Zommere, Kārlis
Dūdums, Matīss Blūms, Samanta Liepiņa, Pauls
Jukāms, Patrīcija Dreiblate, Sendijs Vīgubs, Ralfs
Vaišļa, Gustavs Dūdums, Ketija Tipaine, Rūdolfs
Venškevičs, Eduards Bukovskis, Manuela
Hofmane, Evelīne Šmite. Katrs mazais dziedātājs
saņem nopelnītu balvu. Koncertu kuplina arī mazie
„Pienenītes” dejotāji( vad. A. Grinberga), kā arī
sporta deju dejotāji ( vad. S. Avotiņa).
Kad priekšnesumi beigušies, visus mazuļus uz
ekspedīciju rotaļu pasaulē aicina Vinnijs Pūks ( I.
Diča). Bērni var parādīt arī savu zīmēt un krāsot
prasmi apgleznojot Lieldienu olas un Zaķus
dotajos zīmējumos. Pēc tam seko olu ripināšana
un šūpošanās Lieldienu šūpolēs. Pārsteigumu

sagādā mazās Lienes Feldbergas vecāki, kas
visiem dziedošiem cāļiem dāvina cukura vates
pušķi! Paldies viņiem!
Terēza Kaimiņa, kultūras projektu vadītāja
Foto: Valdis Zirnis
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Cilvēks līdzās

,,Lai gadi rit, tie nevar biedēt,
pat puteņos un salnās tie var ziedēt!”

Elfrīda Millere ar mazmeitu Lieni.
Ērgļos dzīvo daudz interesantu cilvēku, kuri ikdienā bieži vien ir
nemanāmi, jo viņi neieņem nedz amatus, nedz arī kā citādi izpauž
sevi sabiedrības priekšā, bet viņu ikdiena ir piepildīta ar patīkamām
nodarbēm un saturu, kas saskaņojas ar šīs apdzīvotās vietas ritmiem
un pašu izraudzīto un noteikto dzīves saturu. Šoreiz ielūkosimies
ērglēnietes Elfrīdas Milleres dažās dzīves lappusēs.
Dzimusi Vestienas pagasta “Gretēs” – vietā, kam saistība ar
latviešu pirmo botāniķi Jāni Ilsteru. Viņas tēvs Jānis Jarkovskis,
polis pēc tautības, bijis plašā apkārtnē iecienīts muzikants un
skroderis, māte Aleksandra arī šuvēja – lieliski dejojusi un zinājusi
tautas zintniecības lietas. Elfrīdas bērnības un skolas gadi pagājuši
Ērgļos. Pēc tam 2 gadi mācījusies Vecbebru mājturības skolā. Tur
strādājusi par ēdienu gatavošanas pasniedzēju slavenā kaucmindiete
Anna Bīne, slavenā gleznotāja Jēkaba Bīnes dzīvesbiedre. Pēc tam
darbs Tukuma pusē Irlavas bērnunamā. Bet Elfrīdai nebija patikas
uz ēdienu gatavošanu. Drīz vien viņas ceļi aizved uz Ieriķiem, kur
pamatskolā tiek pieņemta darbā par mājturības skolotāju, bet māca
arī krievu un vācu valodu latviešu klasēs un latviešu valodu krievu
klasēs. Pēc Liepājas Pedagoģiskā institūta pabeigšanas neklātienē
1968. gadā (jau kā Elfrīda Millere) skolotāja aktīvi nodarbojas ar
novadpētniecību un iesaista šajā darbā arī savus audzēkņus. Lielākais
gandarījums par savu darbu ir saņemts, kad kāds krievu audzēknis
pēc skolas beigšanas lepni teicis: ”Es no Milleres runāju kā latvietis.”
„Tas ir medaļas vērts atzinums,” saka skolotāja. Darbs Ieriķos
turpinājās līdz pat aiziešanai pelnītā atpūtā, vairāk nekā 30 gadus.
Pēc tam dzīves ceļi atkal atved Elfrīdu Milleri uz Ērgļiem, kur dzīvo
meita Dina ar ģimeni. Vietējos laikrakstos parādās viens otrs Elfrīdas
kundzes raksts par Ērgļiem, kas pievērš sev uzmanību ar to, ka
rakstītāja zina tēmu, par ko raksta. Nejaušs gadījums saved viņu
kopā ar šo rindu autori, un Elfrīda Millere tiek uzaicināta darbā
Braku muzejā, par ko pati Elfrīdas kundze saka, ka tā viņai bijusi kā
negaidīta un necerēta Dieva dāvana. Braku muzejā nostrādātie 6
gadi ir bijuši ļoti ražīgi tajā nozīmē, ka Elfrīdas kundzei ir
enciklopēdiskas zināšanas par Ērgļiem – notikumiem, cilvēkiem, jo
viņai tas pašai ļoti interesēja un tā tas ir līdz pat šodienai. Viņa
apzināja Ērgļu amatniekus, senākos ērglēniešu un Blaumaņu dzimtas
piederīgos, pierakstīja viņu atmiņas, ieguva daudz vērtīgu muzejisku
priekšmetu un dokumentu par Ērgļu vēsturi un arī par rakstnieku
Rūdolfu Blaumani. Tieši šī viņas īpašība – vākt, pierakstīt, dalīties ar
savām zināšanām un atklājumiem dāsni ar citiem, ir vissimpātiskākais Elfrīdas kundzes raksturā. Elfrīda Millere pati par saviem
līdzekļiem aizbrauca uz Vāciju, lai satiktos ar Blaumaņu dzimtas
piederīgo Valdu Renāti Blaumani un noorganizēja šīs tikšanās
ierakstu DVD formātā ar Blaumanes kundzes dēla Guntera palīdzību,
kurš strādā par operatoru Berlīnes televīzijā. Materiāls tika atdots
Braku muzejam. Viņa arī ir izpētījusi un ar vēstuļu starpniecību
atradusi citus Blaumaņu dzimtas piederīgos Amerikas Savienotajās
Valstīs un Bolīvijā, ieguvusi no viņiem muzejiskus materiālus, kurus
savā grāmatā „Blaumaņu dzimtas līkloči” izmantoja Zinta Saulīte.
Pateicoties Elfrīdai Millerei, Braku muzejā aizsākās jauns
pasākuma cikls – Garīguma dienas, kuras notiek katru vasaru augusta
vidū un kuras vairākus gadus pēc kārtas vadīja erudītais, ļoti
populārais un iecienītais adventistu draudzes mācītājs Ārijs Glāzers
no Smiltenes, iesaistot šajā pasākumā gandrīz visu Vidzemi.
Elfrīdai Millerei piemīt savdabīgs skatījums uz lietām un
cilvēkiem. Viņai ir savs spriedums un vērtējums par notikumiem un
parādībām, bet ar ļoti labestīgu, labdabīgu un humorīgu pieskaņu.
Elfrīdas kundzes teiktais ir trāpīgs un precīzs, ar krietnu pašironijas
piedevu. Viņa ir ļoti interesanta kā sarunu biedrene, jo ar savu rāmo
un lēnprātīgo skatījumu un nepretenciozo attieksmi pret visu saista
ar vienkāršību un dabiskumu.
Šobrīd Elfrīdas kundzei ir gandarījums par viņas divām ļoti mīļām
mazmeitām, nu jau lielām un patstāvīgām. Liene studē 3. kursā
Latvijas Universitātē žurnālistiku, bet Līga ir jau ieguvusi augstāko
izglītību bibliotēku zinībās un patlaban atrodas Holandē, lai sapelnītu
naudiņu studiju turpināšanai specialitātē.
Vēlot Elfrīdai Millerei daudz baltu dieniņu viņas 75. jubilejā, kas
iekrīt tieši 1. aprīlī, vēlējumā nav ne mazākās aprīļa joku dienas
pieskaņas.
Teksts un foto:
Anna Kuzina
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Balts kā prieks vijas lielceļš pa Vējavas pakalniem, mezdams asus
līkumus mežu stūriem, pļavām, māju puduriem. No Ilzītes – kādreiz
platas, zivīm un vēžiem bagātas upes – vasarā un rudenī ceļas miglas
vāli līdz pat kalngaliem, pavasara sērsnu laikā no visiem stāvumiem
ar ragavām laisties nemaz nedrīkst, ja nu īpaši drosmīgie. Vējavas
visaugstākajā vietā Jesperu kalnā 1923. gada 30. martā, Lielajā
piektdienā, trijos pēcpusdienā pasaulē nāk Rūdolfa un Olgas Vāveru
meita Velta. Sākotnēji gribējuši dot vārdu Nanija, bet viņas krusttēvs
Jānis Lūsis (liels asprātis) iebildis, sakot: ko tad tur nannošot, jāsauc
par Veltu, jo Velta veltī visu mūžu. Tā arī noticis. Savu dzīvi Veltiņa
atdevusi ,,Jesperiem”, Vējavai, saviem un radu bērniem, mazbērniem,
smagajam darbam.
Grūta ir ,,Jesperu” zeme, smagas darbdienas plašajai ģimenei –
viss pret kalnu, pat aka ielejā krietnu gabalu no mājas. Toties kāda
ainava uz visām pusēm! Un šķiet, visi vēji piedzimst šajā kalnā, pat
visrāmākajās dienās tie tomēr čubinās ozolu, liepu, ošu un kļavu
zaros. Kokus stādījis Veltas tēvs Rūdolfs, radinieki, vēlāk – Velta.
Ap māju veidots arī augļu dārzs. Kad 1939. gada bargajā ziemā
izsala visas ābeles, tās stādītas no jauna. Velta mācījās Vējavas
skoliņā 6 gadus un vienmēr ar labu vārdu atcerējās skolotājus,
vienīgi sirds sasāpējusi, ka vecāki nav varējuši iegādāties mazpulcēnu
formas tērpu.
Pusaudzes gados Velta ar brāli Hariju strādāja pie selekcionāra
Pētera Upīša netālajos ,,Rūsiņos”. Tur bijis ko redzēt! Dārzs viņam
svarīgāks par visu, reiz govs ,,iemaldījusies” ne tur, kur vajag. Viņš
to gandrīz nošāvis. Skarbs vīrs bijis. Tulpēm visi ziedi jānogriež un
jāizmet, Veltai žēl – klēpjiem vien nesusi istabiņā, kur dzīvojusi.
Viņš licis arī stādīt burkānus – maziņus. Nu nevar taču vienreiz, kaut
arī aplaistīti, iesakņoties. Upīša kungs gājis pa vagu, rāvis tos ārā,
savā īpatnējā balsī teikdams: jaunkundz, viņi ģībst!
1940. gada 18. augustā kopā Veltiņa ar brāli iesvētīti Ērgļu baznīcā.
Tās bijušas pēdējās iesvētības, jo 1941. gadā baznīca uzspridzināta.
Pēckara gadi ir ļoti smagi un nedroši. Vējavā tiek dibināts pirmais
kolhozs ,,Sarkanā zvaigzne”. Rūdolfs tur neparko negrib stāties.
Kaut arī ģimene nebija nekādi pārtikušie lielsaimnieki, tomēr 1949.
gada 25. marta represijas skāra arī viņus. Varbūt varēja paspēt aizbēgt
un slēpties mežā, bet tēvs teicis: ,,Es nevienam neko sliktu neesmu
darījis.” Protams, pajūgi ieradās arī ,,Jesperos”. Aizveda tēvu, māti,
māsu Olgu ar mazo Gitiņu. Veltas vecākajai māsai Skaidrītei un
brālim Gunāram ļāvuši izvēlēties. Viņi teikuši, ka paliks pie Veltiņas.

Arī Veltiņai, varbūt tāpēc, ka gaidīja pirmdzimto, brīnumainā kārtā
atļāva palikt. No bailēm, neziņas, pārdzīvojumiem ātrāk šīs saules
gaismu ieraudzīja Veltiņas meitiņa, kuru nosauca par Mārīti , gadu
vēlāk piedzima meitiņa Mudīte, vēl pēc pieciem gadiem – dēls
Osvalds. Velta kopā ar vīru Augustu Misānu pārceļas uz Jumurdas
,,Gaitām”, vēlāk ,,Mazgaitām”. Augusts ir ciema padomes
priekšsēdētājs, Velta strādā kolhozā ,,Padomju zeme”, vēlāk 2 gadus
ir telefoniste Jumurdas sakaru nodaļā. Mārīte un Mudīte mācās
Jumurdas skolā.
1961. gadā Veltiņa ar savējiem atgriežas ,,Jesperos”, strādā p/s
,,Vestiena” Vējavas lauku brigādē līdz pat pensijai 1978. gadam.
Pamazām bērni sāk patstāvīgas dzīves gaitas. Visiem nosvinētas
plašas kāzas – Mārītei un Aleksejam 1971. gadā, Mudītei un
Ņikiforam 1976. gadā, Osvaldam un Sarmītei 1979. gadā.
1979. gadā Veltiņai tiek nosvinēta kārtīga pensijā aiziešanas balle,
beidzot var veltīt savas dienas ,,Jesperu” saimniecībai. Taču – ne
tikai! Vēl, darbā ejot, darba un atpūtas nometne pie vecāsmammas ir
mazbērniem – Aigai, Valdim, Mārtiņam, arī Jānim, Laurai, Aivim.
,,Jesperos” piederīgi kā ģimenes locekļi pamazām kļūst gluži sveši
cilvēki – komponiste Maija Einfelde, viņas draudzene, arī komponiste
Selga Mence . Maijas kundze ar vīru un dēlu Jāni (tagad rakstnieks)
dzīvo ,,Kajēnos”. Savukārt ,,Lejas Jesperos” 5 vasaras dzīvo
komponists Pēteris Vasks ar savu kuplo ģimeni. Neaizmirstami Jāņi
kopā ar viņiem svinēti. Vēlāk lejasmājā sāk dzīvot Jugvars Leitis –
pirmais Sibīrijas latviešu pētnieks, vēsturnieks. Velta sevišķi
priecājās, kad ,,Āriņos” sāk iebūvēties un iedzīvoties Tālis Freivalds.
Sestdienās un svētdienās ,,Jesperi” bija kā viesnīca – naktsmājas
daudziem cilvēkiem . Kad ,,Brillē” sāka dzīvot Dace un Viesturs
Freivaldi, Veltiņa gāja piektdienās ,,Brilles” krāsnis kurināt, lai,
rīdziniekiem atbraucot, ir silti. Kad neviena nebija līdzās, Veltiņa
sarunājās ar sunīti Čitu un kaimiņa Oskara govīm. Kādā augusta
dienā Veltiņu sakoda lapsenes. Sākumā šķitis – nekas, drusku
pagulējusi, bet... insults. Vakarpusē mazdēls, pārbraucis no darba,
atrada viņu smagā stāvoklī. Madonas slimnīcā darīja, ko varēja. No
šķietami bezcerīgas situācijas Veltiņa atlaba. Ar Freivaldu ģimeņu
atbalstu ārstējās Rīgā, taču sekas palika. Veltiņa ir ratiņkrēslā, bez
spējām staigāt un kavētu tagadnes domāšanu.
Kopš 2009. gada jūnija Veltiņa dzīvo Liezērē pie meitas Mārītes,
gaida ciemos mazbērnus – Aigariņš un Dagnītis biežākie apciemotāji. Veltiņa lasa ,,Staru”, šķirsta žurnālus, pamet acis televizorā un
savā nodabā nereti izsaka ko asprātīgu, atceras dzejoļus. Veltiņas
kādreiz varētais, iespētais, darītais ir nenotverams. Dziedātāja,
adītāja, lāpītāja, maizes cepēja, puķu audzētāja, grāmatu lasītāja,
kapu kopēja, prata brūvēt alu. Kādreiz abonēja vai visus žurnālus un
avīzes, jo cītīgi sekoja līdzi politikai un kultūrai, zināja vairāk nekā
jaunie. Svētu turēja brīvās Latvijas ideju, savas mīļās Vējavas
patriote. Labprāt apmeklēja teātrus, koncertus, brauca ekskursijās.
Ļoti skuma par to, ka Vējavā paliek tukšas mājas. Vienmēr visam un
visiem pa priekšu. Necieta sliņķus, nevarēšanu un gausīgumu.
Veltiņa ir krājusi avīžu un žurnālu izgriezumus par ievērojamiem un
zināmiem cilvēkiem. Ikdienā lietotajā Lauksaimnieku kalendārā
gadu no gada sīki pierakstīti laika novērojumi katrai dienai. Dabas
izpratnes cilvēks. Mīļākie dzīvnieki – zirgi. Cik jauno kumeļu
savulaik ,,iebrauca”, lai tie rāmi vilktu ratus vai ragavas! Drosmīga.
Dzīve rūdījusi skarbumā, vienmēr teica to, ko domāja. Bet ikvienu
darbu viņa darīja tā, kā kalpotu Dievam. To mācīja bērniem,
mazbērniem. Veltiņa ir bagāta – 3 bērni, 4 mazdēli, 2 mazmeitas,
seši mazmazdēli, trīs mazmazmeitiņas. Un būs vēl turpinājums
kuplajai un draudzīgajai Vāveru dzimtai.
Zinot, ka 90. dzimšanas dienā būs ballīte, Veltiņa sacīja: ,,Ja
saskaitīšos, dzīvošu līdz simtam.”
Veltiņa savu dzīves drosmīgo un gaišo uztveri, dzimtas savstarpējo
cieņu , atbildību ir atstājusi mantojumā saviem bērniem un
mazbērniem. Vāveru dzimtas ļaudīs turpinās Veltiņas asprātība,
tiešums un pamatīgums.
Veltiņ, novēlam ik rītu mosties ar saules gaismu acīs, ar ziedu
smaidu sejā, ar putnu dziesmām ausīs, ar dzīves mīlestību sirdī!
Ar cieņas apliecinājumiem gaviļniecei Jumurdas pagasta
pārvaldes vadītāja Agita Opincāne
Foto: Inita Lapsa

Lauku atbalsta dienests uzsāk
iesniegumu pieņemšanu
platību maksājumiem 2013.gadam
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka šī gada 15.aprīlī sākas „Platību maksājumu iesniegumu 2013.gadā” pieņemšana.
Lauksaimniekiem, kuri pirmo reizi vēlas pieteikties platību maksājumu saņemšanai, jāreģistrējas par LAD klientiem. To var izdarīt
tās LAD reģionālās lauksamniecības pārvaldes (RLP) Klientu apkalpošanas un administratīvajā daļā, kuras teritorijā atrodas lielākā
apsaimniekojamā lauksamniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība.
No 15.aprīļa RLP būs pieejamas iesniegumu veidlapas un „Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2013.gadā”.
Savukārt lauku bloku kartes varēs saņemt tajā RLP, kurā 2012.gadā tika iesniegts platību maksājumu iesniegums.
Aizpildīts iesniegums (tai skaitā iesnieguma pielikumi, ja ir aktīvas vides un lauku ainavas uzlabošanas pasākumu saistības) un
lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāiesniedz līdz 2013.gada 15.maijam. Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 10.
jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija.
LAD klienti, kuri ir reģistrējušies kā EPS lietotāji, platību maksājumu iesniegumu 2013.gadam var iesniegt jau no šī gada 8.
aprīļa.
Ja lauksaimnieka izaudzētā kultūra tiek izmantota biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai un klients vēlas
saņemt apliecinājumu par izaudzētās kultūras atbilstību ilgtspējas kritērijiiem (IK) 2013.gadā, tad IK iesniegums jāiesniedz līdz 15.
maijam. Pie tam tas izdarāms elektroniski tikai pēc platību maksājuma iesnieguma iesniegšanas EPS.
LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), kuras priekšrocības, sagatavojot platību maksājumu
iesniegumu, ir iespēja taupīt laiku un izvairīties no neprecizitātēm tā aizpildīšanā.
Sīkāka informācija par EPS un tā lietošanu, kā arī 2013.gada platību maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi atrodama LAD
mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Tiešie maksājumi.
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PASĀKUMU AFIŠA
20. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra pirmizrāde – Lindulis „Vecais Gaigals”
Ieejas maksa 2,00 Ls
21. aprīlī plkst. 14.00 Ērgļu saieta namā
līnijdeju grupa „Dīva” aicina uz līnijdeju saietu Ērgļos „Pār
visu zemi mīla valda!”
Programmā: līnijdeju maratons ~ 6 stundu garumā,
deju starplaikos uzstājas: Siguldas eksotisko deju grupa,
Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis un solists Intars Zommers.
Skatītājiem ieeja bez maksas
23. aprīlī plkst. 9.00 – Braku pavasara talka.
No 25. līdz 26. aprīlim Ērgļu saieta namā
Jura Jurjāna XV Starptautiskais izpildītāju konkurss
“Jaunais mežradznieks- 2013”, kur žūrijas un skatītāju
vērtējumam savu spēlētprasmi rādīs Igaunijas, Lietuvas un Latvijas
mūzikas skolu audzēkņi. Starptautisku žūrijas komisiju vadīs
Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas goda profesors Arvīds
Klišāns. Aicinām visus interesentus, jo šādu konkursu Ērgļos var
vērot tikai reizi gadā – pavasarī:
25. aprīlī
plkst. 10.00 konkursa “Jaunais 		
		
mežradznieks” atklāšana
		
plkst. 11.00 konkursa I kārta
26. aprīlī
plkst. 10.00 konkursa II kārta
		
plkst. 18.00 laureātu apbalvošana un 		
noslēguma koncerts
Konkursu rīko Brāļu Jurjānu biedrība sadarbībā ar Ērgļu novada
pašvaldību.
Atbalsta Brāļu Jurjānu memoriālmuzejs “Meņģeļi”

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
Ilze Indriksone
Jadviga Pečkova
Mārīte Krastiņa
Elfrīda Millere
Jānis Ābeltiņš
Veneranda Krūze
Paļina Stepanova
Imants Gailis
Monika Suseja
Imants Kampāns
Aina Veica
Anna Ieleja
Aline Zaice
Austra Smeile
Anna Linkuma
Pēteris Grīnbaums

AGITU KĻAVIŅU un
MAIGURU RUDŅIKU
ar meitas

ELIZABETES
KĻAVIŅAS
piedzimšanu!

Paldies

27.aprīlī Lielā talka

Sirsnīgs paldies deju kolektīva
“Varbūt” dāmām par mīļajiem un
sirsnīgajiem sveicieniem
dzimšanas dienā! Esiet tikpat
jaukas, atsaucīgas un draudzīgas
arī turpmāk! Raitu un vijīgu jums
dejassoli!
Veneranda

27. aprīlī plkst.19.00 Ērgļu saieta namā
deju kolektīvu draudzības koncerts „Ielūdz “Pastalnieki””
MAIJĀ
1.maijā plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
sporta deju konkurss „Ērgļu vizbulīte- 2013”
4. maija rīta agrumā Ērgļu saieta nama laukumos un
apkārtnē „Pavasara tirgus”
5. maijā plkst. 14.00 Ērgļu saieta namā
Smiltenes tautas teātra izrāde LEĢENDA PAR CĪKSTONI
MARIJU
Komēdija 2 daļās (Izrāde par mīlestību mūža garumā)
Režisors Agris Māsēns
Biļetes cena - 2,00 , skolēniem un pensionāriem 1,50
Izrāde nominēta skatē „Gada izrāde 2013” un izvirzīta dalībai
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku
pasākumos.
10. maijā „Brakos” Braku muzeja 54. darba sezonas
atklāšanas svētki
10.maijā plkst.18.00 Sausnējas saieta telpās
Mātes dienai veltīts pasākums „Māmiņ, mīļo māmuķīti…”
Tikšanās ar mūziķi Antru Ķimeni
11.maijā „Menģeļu” muzeja sezonas atklāšana ar teritorijas
sakopšanas talku
11.maijā plkst. 11.00 Sidrabiņu ciema „Tiltiņos”
Ērču un arī karūsu ķeršanas čempionāts
Pulcēšanās plkst. 10.00, pieteikšanās www.erceskarusas.lv
12. maijā plkst. 13.00 Jumurdas pagasta saieta ēkā
koncertprogramma „Trīs Runči...”
Ielūdz Jumurdas vokālais ansamblis
Mīļi gaidīti visi novada ļaudis. Īpaši sveicieni māmiņām!
18. maijā muzeju nakts „Dzīvosim Brakos zaļi!”
20.00-21.00 koncerts „Skaisti skan meža dziesmas” – Cēsu pils
koris.
21.00-23.30 Aktīvas radošas darbnīcas Brakos
• Saimes istabā – pavārmākslas brīnumi.
• Rijā – zaļo dziesmu un rotaļu jautrības.
• Pie pirtiņas – izzinoša darbnīca „Sargi mežu!”
• Sīklopu kūtiņā – „Iepazīsim meža daudzveidību!”
• Nakts orientēšanās pārbaudījumi. (Līdzi jāņem lukturītis.)
• Pirtsgravas avotiņš – laumiņu valstībā.
• Jāņkalniņš – bišu ceļš.
• Taka uz Noliņa ābeli – mēness gaismas kalns.
• Simtsoļu taka – burlaku slepenā pasaule.
• Zibensšķeltais akmens – velniņu jautrības.
20.00-24.00 Atrakciju parks „Braku takas” – gaisa virvju trases
pārbaudījumi
jāņtārpiņu gaismā. (Par maksu, bet ar īpašajām
muzeju nakts atlaidēm.)
20.00-24.00 Romantiski veselīgas pastaigas pa muzeju un tā
teritoriju.
18.maijā no plkst.19:00 Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi”
Muzeju nakts pasākums “Daba ar mums, mēs ar dabu!”
24.maijā plkst.20.00 Muzeju nakts ietvaros Sausnējas muzejs
aicina uz
Muzeju nakti kopā ar vietējiem pašdarbniekiem

Apsveicam!

Apsveicam!

Krustvārdu mīkla
Horizontāli: 5.Peldēšanas paņēmiens. 6.Ar
nodokļiem apliekamo objektu saraksts un
novērtējums. 10.Spožākā zvaigzne Skorpiona
zvaigznājā. 11.Ezers Lietuvas ziemeļaustrumos. 12.
Katoļu vīriešu klostera priekšnieks. 13.Ārējā faktora
izraisītas iedarbības audu vai orgānu bojājums. 15.
Kefīram līdzīgs dzēriens Vidusāzijā. 16.Igaunijas
Valsts prezidents no 1938. līdz 1940.gadam. 19.
Sengrieķu pilsētvalsts Lakonijā. 20.Angļu rakstnieks
(1866.-1946.), romāna „Neredzamais cilvēks” autors.
22.Zodiaka zvaigznājs. 24.Minerāls, pusdārgakmens.
26.Pagasta centrs Mazsalacas novadā. 28.Kaņepju
sviests. 31.Noslēgta plaknes līkne. 33.Dažām tautām – izpirkuma maksa par līgavu. 35.Neliela epizode
lugā. 36.Latviešu teātra režisore (1943.). 37.Citrusu
ģints tropu augļu koks. 38.Gramatikas daļa, kas pētī
teikuma uzbūvi. 39.Latviešu rakstnieka P.Rozīša
romāns.
Vertikāli: 1.Papagaiļu kārtas putns Austrālijā. 2.
Daudzgadīgs malvu dzimtas lakstaugs. 3.Bolīvijas
faktiskā galvaspilsēta. 4.Sprtists, kas specializējas
garajās distancēs. 5.Lielu sabiedrisku organizāciju
pārstāvju sanāksme. 7.Halogēns, cieta radioaktīva viela. 8.Briežu dzimtas dzīvnieks. 9.Pagasta centrs Aknīstes novadā.
14.Franču rakstnieks (1885.-1967.), biogrāfisku romānu autors. 16.Blāvs, nespodrs. 17.Teātra vai cirka mākslinieku
kolektīvs. 18.Zemes gravitācijas spēka izpausme. 21.Šķidrums, kas cirkulē cilvēka organismā. 23.Asteru dzimtas
lakstaugi. 25.Holandiešu izcelsmes amerikāņu kinoaktrise (1929.-1993). 27.Latviešu kinooperators (1938.) filmai „Purva
bridējs”. 29.Pēkšņa, īslaicīga apziņas aptumšošanās. 30.Daudzgadīgi vienādsporu lakstaugi. 32.Neliela apjoma apceres
par zinātnes, literatūras vai mākslas problēmu. 33.Divdīgļlapju klases kāpelējoši lakstaugi. 34.Somu rakstnieks (1868.1918.)
Sastādīja A.Gailis

Pieminam mirušos

KĀRLIS RUDZĪTIS
miris 74. mūža gadā;

ANNA IEVIŅA
mirusi 76. mūža gadā;

JADVIGA MUIŽNIECE
mirusi 90. mūža gadā;

VOLDEĀRS PLOCIŅŠ
miris 53. mūža gadā;

ELZA ŠMITE
mirusi 85. mūža gadā;

IVARS PAURA
miris 60. mūža gadā;

VALDIS LIEPIŅLAUSKIS
miris 68. 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 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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