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Barona taka arĘ črgĠos
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2013.gada aprīļa domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem
Sakarā ar to, ka Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lilita Knēziņa un vadītājas vietniece
Agita Opincāne iesniegušas lūgumus par atbrīvošanu no ieņemamo amatu pienākumu veikšanas, dome
izvirzīja Baibas Bukovskas kandidatūru Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatam un Vinetas
Bagatskas kandidatūru Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka amatam. Izvirzīto kandidatūru
iecelšana Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un vadītāja vietnieka amatā jāsaskaņo ar Tieslietu
ministriju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem nr.777
„Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”, dome apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2012.gada finanšu
pārskatu.
Pamatojoties uz Ērgļu novada Ērgļu pagasta teritorijas plānojumu un VAS “Latvijas dzelzceļš”
iesniegumu par adreses piešķiršanu un zemes robežu plāna apstiprināšanu, dome noteica zemes platību
0,2882 ha VAS “Latvijas dzelzceļš” piederošo ēku (stacijas ēka, bagāžas noliktavas Nr.1 un Nr.2, perona
tualete), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70540080508, uzturēšanai, piešķirot adresi
Stacijas iela 1, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840.
Dome nolēma atbalstīt finansiāli Starptautiskā monoizrāžu festivāla ZVAIGZNE projekta „Spēlēsim
Blaumani!” īstenošanu, piešķirot šim mērķim biedrībai „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”
finansējumu Ls 300,00 apmērā no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Lai popularizētu izcilo latviešu dramaturgu Rūdolfu Blaumani, dotu iespēju gūt paplašinātu un padziļinātu
ieskatu un izpratni par to, kas pasaules literatūras un dramaturģijas kontekstā ir izcilais latviešu rakstniecības
talants Rūdolfs Blaumanis, Starptautiskā monoizrāžu festivāla ZVAIGZNE direktores, projekta „Spēlēsim
Blaumani!” koordinatores aktrises Dzintras Klētnieces vadībā projektā „Spēlēsim Blaumani!” iecerēts, ka
uz divu R.Blaumaņa lugu „Skroderdienas silmačos” un „Trīnes grāki” bāzes aktieri no Latvijas, Ukrainas,
Krievijas, Vācijas, Igaunijas, Izraēlas, Lietuvas, Lielbritānijas, Polijas zināmā laika posmā sagatavo
atsevišķas uzveduma ainas savā valodā. Līdz ar to viss iestudējuma sižets organiski tiek risināts visu dalības
valstu valodās. Projektu paredzēts īstenot Ērgļos, Līgatnē un Rīgā š.g.no 08.līdz 18.oktobrim.
Dome anulēja divām personām ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ērgļu novada pašvaldībai piederošos
dzīvokļos sakarā ar to, ka šīm personām nav tiesiska pamatojuma dzīvot deklarētajās dzīvesvietās.
Pamatojoties uz 2012.gada 25.oktobra Ērgļu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas
kārtības noteikumiem, dome nolēma rīkot medību tiesību nomas izsoli starp MMK „Lūsīši” un MMK
”Liepkalne” š.g. 15.maijā plkst.16:00 Ērgļu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu
novadā uz šādām Ērgļu novada pašvaldībai piederošām zemes platībām: Pauguri ,kadastra Nr 7092 001
0010,platība 5,5 ha, t.sk.meži 1,3 ha; Zābaki, kadastra Nr.7092 003 0054 ,platība 1,2 ha; Zābaki, kadastra
Nr.7092 003 0055, platība 5,0 ha, t.sk.meži 1,4 ha; Masuļi , kadastra Nr.7092 003 0088, platība 2,1ha;
Ceļtekas, kadastra Nr.7092 004 0042, platība 7,1 ha, t.sk.meži 2,1 ha; Irbenāji, kadastra Nr.7092 003 0117,
platība 6,0 ha.
Dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.2 ”Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam””. Apstiprināja grozījumus
pamatbudžetā un speciālajā budžetā – pamatbudžetā ieņēmumus palielināja par LVL 4 700, izdevumus
palielināja par LVL 12 100, nesadalītos līdzekļus samazināja par LVL 7 400.
Saistošie noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv un ir pieejami pašvaldības
domē un pagastu pārvaldēs.
Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Ērgļu novada pašvaldības nekustamos īpašumus:
- zemes vienību 1.1ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70600030193, kas atrodas Ērgļu novada Jumurdas
pagastā , pēc šī nekustamā īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā;
- Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Kārdeces”, kadastra Nr. 70920050128, kas atrodas
Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā un sastāv no zemes 0,2603 ha platībā, dzīvojamās mājas un divām
palīgēkām, nosakot objekta izsoles sākumcenu Ls 2358,00.
Apstiprināja īpašuma „Kārdeces” izsoles noteikumu projektu.
Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Kārdeces”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr. 70920050128,
IZSOLES NOTEIKUMI
1.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.
Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Ērgļu novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „Kārdeces”, kas atrodas Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā (turpmāk tekstā – objekts),
izsole atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam un Latvijas Republikas Civillikuma
2073. – 2090.pantiem.
1.2.
Izsoles vieta - Ērgļu novada pašvaldības dome, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu
novads.
1.3.
Izsoles laiks – 2013.gada 03.jūlijā plkst.11.00.
1.4.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5.
Objekta izsoles sākumcena - Ls 2358 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi lati). Maksāšanas
līdzeklis - LVL (Latvijas valsts lati) 100 % apmērā.
1.6.
Izsoles solis – Ls 50 (piecdesmit lati).
1.7.
Nodrošinājuma nauda – 10% no objekta sākumcenas, kas sastāda Ls 235,80 (divi simti trīsdesmit
pieci lati un 80 santīmi), jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90002214379, kontā
LV39HABA0551034000143, AS Swedbanka, kods HABALV22, vai jāiemaksā kasē ar norādi
„nodrošinājuma nauda objekta „Kārdeces” izsolei”.
1.8.
Reģistrācijas nauda – Ls 20 (divdesmit lati) jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90002214379, kontā LV39HABA0551034000143, AS Swedbanka, kods HABALV22, vai jāiemaksā
kasē ar norādi „nodrošinājuma nauda objekta „Kārdeces” izsolei”.
1.9.
Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ,
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas” un mājaslapā internetā www.ergli.lv..
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Ērgļu novada pašvaldības dome.
2.
OBJEKTA RAKSTUROJUMS

XV Jura Jurjāna starptautiskajā izpildītāju konkursā
„Jaunais mežradznieks - 2013”

2.1.
Izsoles objekts atrodas „Kārdecēs”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā un sastāv no viena zemes
gabala 2603 kvm platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7092 005 0128, dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 70920050128001, palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 70920050128002, palīgceltnes ar
kadastra apzīmējumu 7092 005 0128003.
2.2.Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, apskati iepriekš saskaņojot ar Sausnējas pagasta
pārvaldes vadītāju pa tālruņiem 29181684; 64829534.
3.
IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.
Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.
4.
IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
4.1.
Lai piedalītos izsolē, līdz 2013.gada 03.jūlija plkst.11.00 jāpiesakās uz objekta izsoli, reģistrējoties
par izsoles dalībnieku un jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.1.1.juridiskajām personām, arī personālsabiedrībām, jāiesniedz:
4.1.1.1. pieteikums par vēlēšanos iegādāties izsolāmo objektu saskaņā ar izsoles noteikumiem,
4.1.1.2. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu, pilnvarojumu,
4.1.1.3. attiecīgās institūcijas lēmums par īpašuma iegādi,
4.1.1.4. uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgās juridiskās personas pilnu informāciju (izziņa ir derīga, ja
tā izsniegta ne agrāk par divām nedēļām no piedāvājuma iesniegšanas dienas),
4.1.1.5. uzņēmuma reģistra iestādes izziņa par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām (izziņa ir derīga,
ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas),
4.1.1.6. dokuments, kas apliecina dalības maksas samaksu,
4.1.1.7. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma naudas samaksu.
4.1.2. fiziskai personai jāiesniedz:
4.1.2.1. pieteikums par vēlēšanos iegādāties izsolāmo objektu saskaņā ar izsoles noteikumiem,
4.1.2.2. dokuments, kas apliecina dalības maksas samaksu,
4.1.2.3. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma maksas samaksu,
4.1.2.4. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
4.2.
Ja izsoles dalības pretendents ievērojis visus nosacījumus, tad tas tiek reģistrēts kā izsoles
dalībnieks sarakstā, kurā norāda šādas ziņas:
4.2.1. izsoles dalībnieka kārtas numurs,
4.2.2. juridiskai personai pilnu nosaukumu vai fiziskai personai – vārdu, uzvārdu,
4.2.3. juridiskai personai reģistrācijas numuru vai fiziskai personai – personas kodu,
4.2.4. adresi un tālruņa numuru,
4.2.5. atzīmi par izsoles dalības maksas un nodrošinājuma naudas samaksu.
5.
IZSOLES NORISE
5.1.
Izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks. Izsoles objekts tiks
pārdots vienīgajam pretendentam, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena, nosolot vismaz vienu soli.
5.2.
Ja uz izsoli ir ieradušies vairāki izsoles pretendenti, kuri atzīti par izsoles dalībniekiem, izsoles
objekta pircēja noteikšanai piemēro atklātu mutisku izsoli, ar augšupejošu soli, saskaņā ar šiem
noteikumiem.
5.3.
Ja uz izsoli nav ieradies neviens dalībnieks, izsole nenotiek. Izsoles dalībniekiem, kuri nav
ieradušies uz izsoli, 10 darba dienu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums. Dalības maksa netiek atmaksāta.
5.4.
Ja pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu
soli, kurā dome var pazemināt izsoles sākumcenu līdz 20 procentiem.
5.5.
Solīšana sākas no izsoles objekta nosacītās cenas.
5.6.
Pārsolīšanas summa jeb izsoles solis ir Ls 50,00 (piecdesmit lati).
5.7.
Par izsoles uzvarētāju tiek atzīsts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo objektu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.
5.8.
Par izsoles norisi tiek sastādīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un katra izsoles
dalībnieka nosolītā cena.
5.9.
Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu
parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
5.10. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši pārdodamo objektu, septiņu dienu laikā pēc attiecīgā
iesnieguma saņemšanas, tiek atmaksāta drošības nauda.
5.11. Ja objekta nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.
5.12. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
5.12.1. noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks,
5.12.2. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumu vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē,
5.12.3. konstatēti būtiski šo noteikumu pārkāpumi,
5.12.4. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
6.
IZSOLES PROTOKOLA UN REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
6.1.
Izsoles rezultātus apstiprina Ērgļu novada pašvaldības dome, kurai var iesniegt sūdzības par
izsoles komisijas darbībām.
6.2.
Izsoles rezultāti tiek apstiprināti tuvākajā Ērgļu novada domes sēdē pēc visu maksājumu par
objekta pirkšanu nokārtošanu.
7.
NORĒĶINI PAR NOSOLĪTO OBJEKTU, MAKSĀŠANAS LĪDZEKĻI UN KĀRTĪBA
7.1.
Maksājumi par nosolīto objektu veicami 100% apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles.
7.2.
Dome ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis objektu un veicis visus maksājumus par objekta
pirkšanu, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēdz objekta pirkuma līgumu.
7.3.
Ja objektu nosolījušais izsoles dalībnieks noteiktajā termiņā nav norēķinājies par objektu šajos
noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Drošības nauda attiecīgajam
dalībniekam netiek atmaksāta.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A.Rozenberga

25. un 26. aprīlī Ērgļu saieta namā norisinājās Jura Jurjāna XV Starptautiskais jauno izpildītāju
konkurss „Jaunais mežradznieks - 2013”, ko kopā ar Brāļu Jurjānu biedrību organizē Ērgļu
novada pašvaldība. Augstu novērtējumu konkursā saņēma, iegūstot 1. vietu, Reinis Jurkovskis –
bijušais Madonas mūzikas skolas skolnieks un skolotāja Artūra Kloppes audzēknis. Šajā konkursā
žūrijas komisiju, kā jau ierasts, vadīja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Arvīds
Klišāns. Bet tās sastāvā: Kaido Otsings ( Igaunija) un šī konkursa galvenais organizators Brāļu Jurjānu
biedrības priekšsēdētājs – Mārtiņš Jauģietis. Konkurss tika atklāts ar Ērgļu novada domes priekšsēdētāja
Guntara Velča veiksmes vēlējumiem un Ērgļu mūzikas skolas audzēkņa Naura Trukšņa muzikālu
sveicienu konkursa dalībniekiem, kuri drīz pēc tam tika aicināti uz atklāšanas parādi. Šogad konkursā
piedalījās pavisam 22 konkursa “Jaunais mežradznieks” dalībnieki no dažādām Lietuvas, Igaunijas un
Latvijas mūzikas skolām. Divas dienas ritēja spraigs konkurss, pēc kura tika noskaidroti arī laureāti. Un
tā labāko godā:
A grupā: laureāta nosaukums un pirmā vieta tika piešķirta Kārlim Matīsam Lignickim (Latvija),
laureāta nosaukums un otrā vieta – Mikam Dāvim Eglītim (Latvija) un Martai Etxezarretai (Lietuva), II
pakāpes diploms Siim Siidra (Igaunija).
B grupā: laureāta nosaukums un otrā vieta tika piešķirta Jurģim Valentas (Lietuva) un Vairim Kovelam
(Latvija), II pakāpes diploms Valdim Guntim Bukalderam (Latvija).
C grupā: laureāta nosaukums un otrā vieta piešķirta Arturam Reinpõld (Igaunija) un Rihardam Tamra
(Igaunija), laureāta nosaukums un trešā vieta Danielam Sabanskim (Latvija) un Alenam Līdakam
(Latvija), II pakāpes diploms Eliise Tani (Igaunija).
D grupā: laureāta nosaukums un pirmā vieta piešķirta Artūram Krūmiņam (Latvija) un Reinim
Jurkovskim (Latvija), laureāta nosaukums un trešā vieta Reinim Sprūdem (Latvija).
Konkursa noslēgumā patīkamas emocijas sniedza laureātu sniegums, kā arī mežragu kora burvīgais
skanējums, ko vadīja Kaido Otsings (Igaunija).
Ērgļu novada pašvaldības speciāliste –
kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa
Foto: Ilze Daugiallo
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Skolu Ziņas

Starpnovadu (Madonas, Ērgļu, Varakļānu, Cesvaines, Lubānas) olimpiāžu
dalībnieki un rezultāti 2012./2013. m. g.

Redakcijas sleja
Pienākums mums visiem

Ar siltākām vēja pūsmām maijs ir
ieplūdis pavasara neapturamā laika
straumē. Kļūstam aizvien gurdenāki un
smaidīgāki, jo gaišuma un zaļuma
parādīšanās dabā liek aizsapņoties, kad
maigie saules stari apņem mūsu bālās sejas,
kuras ilgojas pēc rotaļīgajiem vasaras
raibumiem uz vaigu galiem.
Nu jau aprīlis ir aiz muguras, bet tas
nenozīmē, ka nevaram paskatīties pār plecu
un atcerēties to, kas noticis. Dārgais lasītāj
– Tev būs brīnišķīga iespēja pilienu pa
pilienam ieliet pavasara sauli ne tikai telpā,
bet arī dvēselē. Protams, ieskaties arī mūsu
avīzes literārajās lappusēs, kur varēsi rast
jaunas domas un idejas, kuras skolēniem
rodas, kad tiek rakstīts kāds domraksts vai
stāstiņš – tici man, daudzas lietas no
skolēnu skatupunkta iegūst pavisam citu
nozīmi, par kuru pat grūti iedomāties.
Tomēr ne viss interesantais un darbīgais
notiek skolas vai darba dienas laikā, kad
saule paceļas virs mūsu galvām un to
ieskauj zelta un sudrabkrāsas mākoņu
plaukstas. Dažkārt arī vēlā pastaigā
pavasara vakarā var pamanīt, sadzirdēt un
sajust daudz kā tāda, ko diena mums
neparāda. Vienkārši ejot un elpojot smalkā
pavasara lietus pielietās zemes gaisu, var
dzirdēt, kā gurkst un čurkst katrs tavs solis.
Šķiet, ka zeme elpo un paver sevi augiem,
ļaujot vēl niecīgajiem asniem ieelpot
pavasari caur mitro zemi. Tā sevī tik ilgi ir
turējusi augu varu, ka tagad tie tiecas
izlauzties, lai gūtu gaismas spēku
augšanai.
Vēl nedaudz, un siltais vējš liks uzplaukt
ķiršu un ābeļu ziediem, vaļā vērsies zaļo
lapu pumpuri, kuri tagad, mazi kā peļu
austiņas, tikai dažviet parādās. Sāks sanēt
bites, kuras savā darbīgajā skrējienā
cīnīsies par katru ziedošā auga nektāra
pilienu savai saimei. Arī cilvēki jau sāk
darboties, lai pavasaris ikkatram pienāktu
skaists – visā Latvijā cilvēki vienojās
lielajai pavasara talkai, kurā cenšas sakopt
savu valsti – vienalga vai tas būtu piemājas
pagalms vai novada cauri plūstošās upes
krastmala. Visi saņemas un dara, lai daba
būtu sakopta no tā, ko cilvēks savā izlaidībā
ir piesārņojis.
Tomēr pārāk bieži redzu to, ko cilvēks
dabai nodarījis – lai arī Lielajā talkā
cenšamies savākt atkritumus, tā ir tikai
viena diena. Vēl atliek pārējās 364 dienas,
kad kāds vienkārši nomet pa plastmasas
iepakojumam, stikla pudelei vai papīram
ar domu – gan jau Lielajā talkā kāds to visu
satīrīs. Lūk, atklājas cilvēka divējā daba –
veselu gadu viņš uzdrīkstas mēslot dabu,
lai vienā jaukā dienā to visu satīrītu, bez
tam cēli pasniegtu to visos plašsaziņas
līdzekļos, ka pārvarējis slinkumu.
To sakot, nedomāju visus cilvēkus. Ir arī
tādi, kuri kaismīgi sargā dabu, paceļot
ikkatru atkritumu, lai zaļās zāles asnam
būtu kur augt. Ar lietussargu no ceļa cenšas
pārdzīt vardes uz otru ceļa pusi, ja ierauga
tās uz brauktuves, lai tuvākajā laikā tās
nebūtu dabas fenomens, kad parādās
cilvēka tuvumā. Un citi var tikai pasmīkņāt,
kad kāds to visu mēģina darīt visa gada
garumā – būt dabas draugs, pat, ja nav
Lielās talkas dienas.
Protams, ceru, ka nākotnē mēs biežāk
pārvarēsim iedzimto slinkumu, lai izmestu
atkritumus tur, kur ir tiem paredzēta vieta,
nevis ceļmalās vai pļavās.
Lasītāj, novēlu Tev būt tikpat čaklam arī
pēc talkas. Mums jākļūst „zaļākiem”, lai
būtu, kur dzērvei atlidot, zivij, kur peldēt,
kurmim un sliekai, kur rakt arī turpmāk, jo
mūsu attīstība uzliek arī pienākumu – sargāt
tos, kuri paši nevar sevi pasargāt.

Marta Suveizda
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Labākā skolu avīze

diplomumācību
arī nominācijā
„Labākā
redaktora
Rezultātus apkopoja Ērgļusaņēmām
vidusskolas
pārzine
Maiga
Pickasleja”, kuru katru

mēnesi raksta Marta Suveizda.
Laikraksta „Stars” žurnāliste Inese Elsiņa, kura arī bija avīžu vērtētāja,
saka: „Vislielāko prieku avīžu izpētē sagādāja Ērgļu novada „Skolu
Ziņas”. Tas tiešām ir preses izdevums – tipogrāfijā drukāta avīze tās
tradicionālā izpratnē. Daudzveidīga un saturā bagāta avīze ar intervijām,
redaktores sleju, reportāžām un literāro lappusi. Fantastiska rubrika
„ĒrgļRacis”, kas izceļ problēmas un mēģina tās risināt. Piemēram, stāsts
par skolēniem, kuri sēž uz logu palodzēm kā puķpodi, jo izrādās –
viņiem ir auksti. Labs avīzes modelis, daudz foto, zīmējumu, tabulu.
Piesaista skolas absolvente Lelde Gangnuse – Bērziņa, kas raksta par
bijušajiem ērglēniešiem. Lai gan skaidri saprotams, ka aiz tik izstrādātas
avīzes kā klints stāv un roku uz pulsa tur skolotājs, izdevumā tas absolūti
nav manāms. Šķiet, ka Ērgļos bērni dzimuši jau profesionāli
žurnālisti!”
Zīmīgi, ka mūsu skolas avīzei rit desmitais gads, jo kopā ar pagasta
avīzi tā sāka iznākt 2003. gada jūnijā.
Lāsma Hermane, 8. kl.
Foto: Līga Grāvīte

Īsziņas
22. aprīlī Madonas Valsts ģimnāzijā notika starpnovadu skolu avīžu
skates noslēgums. Skolu redkolēģiju jaunie žurnālisti tika aicināti uz
paveiktā izvērtējumu. Pasākumu organizēja Madonas Bērnu un jauniešu
centrs, bet katras skolas šī mācību gada 3 avīzes izvērtēja žūrija, kuras
sastāvā bija literāti, žurnālisti un pedagogi. Tika analizēta redaktora
sleja, informācija par skolas dzīvi, konkursi, aptaujas, problēmu
pieteikums un risinājums, humors, rakstu valoda, stils, noformējuma
daudzveidīgums, saikne ar apkārtējo sabiedrību, noteikta oriģinālākā,
iedvesmas bagātākā avīze.
Patīkami, ka par šī mācību gada labāko Madonas reģiona skolu avīzi
tika nosaukts Ērgļu novada skolu izdevums „Skolu Ziņas”, un mēs

Ērgļu
novada informatīvais
skolu izdevums
2013. gada
Ērgļu novada
izdevums
2013.maijs
maijs

6 - 13. maijs – Nord plus projekts
10. maijā – Mātes dienas pasākums
„Mūsos katrā dārgums mīt”
17. maijā – Pēdējais zvans 9. un 12.kl.
27. maijā – Veiksminieku pasākums
30. maijā – klašu pārgājieni
31. maijā – liecību izsniegšana
14. jūnijā – izlaidums 12. klasei
15. jūnijā – izlaidums 9. klasei


Konkurss
„Lietas –likteņa liecinieces”

Konkurss „Erudīts” pulcē dalībniekus Odzienas skolā
sporta skolotājs. Erudītu komandām tika piedāvāta arī vides izziņas
spēle „Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas”, par katru pareizi
atrasto teritoriju saņemot žetonu. Spēli vadīja skolotāja Iveta
Dūmiņa.
Paldies Odzienas skolas kolektīvam par jauko uzņemšanu un
sirsnīgo atmosfēru!”

2012./ 2013. gadā Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs un
Vītolu fonds organizēja vēstures konkursu „Lietas – likteņu
liecinieces”. Vajadzēja aptaujāt tuviniekus, kaimiņus un atrast lietu,
kas saistīta ar 20. gadsimtā emigrējušiem vai izsūtītiem radiniekiem.
Skolēniem bija jāsavāc un jāapkopo informācija, kad, kāpēc bijuši
izvesti cilvēki.
Savus darbus līdz galam izstrādāja Lāsma Hermane un Jēkabs
Purviņš. Lāsma intervēja kaimiņieni jumurdieti Mildu Sarkanābolu,
kurai izsūtījumā līdzi bijusi vectēva dāvātā no sudraba pieclatnieka
gatavotā sakta. Savukārt Jēkabs savā pētījumā aprakstīja
vecvecmāmiņas dienasgrāmatā izlasīto par garo izsūtījuma ceļu no
dzimtenes līdz Tomskai, par piedzīvoto astoņos nometinājuma
gados.
Vēstures skolotāja
Indra Rone
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 8.klases audzinātāja Sarme
Kantāne dalās iespaidos par tradicionālo starpnovadu skolu
konkursu „Erudīts 2013”:
„ 25.aprīlī Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 8.klases skolēni
piedalījās tradicionālajā starpnovadu skolu konkursā „Erudīts”.
Konkursa dalībnieki tika uzņemti Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē
Odzienā. Šopavasar konkursā piedalījās piecu skolu komandas no
Taurupes, Meņģeles, Mazozoliem, Odzienas un Sausnējas. Konkursā
bija jāatbild uz 40 jautājumiem, kurus sagatavoja Odzienas skolas
pedagogi. Tika pārbaudīta 8.klašu skolēnu erudīcija, redzesloka
plašums un zināšanas mācību priekšmetos. Komandas strādāja katra
savā telpā pie datora. Pēc konkursa skolēniem bija iespēja parādīt
sevi sportiskās aktivitātēs, kuras bija sagatavojis Odzienas skolas

Savos iespaidos par konkursu dalās 8.klases skolēni.
Laura Cielava: „”Erudītā” guvām pozitīvas emocijas. Man
patika sportiskās aktivitātes un arī pats konkurss. Mums bija iespēja
parādīt savas zināšanas un iepazīt Odzienas skolu. Mēs ieguvām
godpilno 3.vietu.”
Santa Jansone: „Man patika braukt uz Odzienu un piedalīties
konkursā. Patika arī atbildēt uz jautājumiem, tas patiešām bija
aizraujoši! Arī badmintona spēle bija interesanta.”
Aivija Vestfāle: „ Odzienas skolā es iepriekš nebiju bijusi, un tas
man likās ļoti interesanti. Piedaloties „Erudītā”, mēs ieguvām
daudzus neaizmirstamus mirkļus. Visinteresantākie notikumi
risinājās lielajā hallē, kur visi piedalījās sportiskās aktivitātēs”.
Lauris Andersons: „ Konkurss bija interesants, ļoti labas sporta
aktivitātes. Man sevišķi aizraujoša likās kāpšanas siena. Tika vērtēts
laiks un ātrums.”
Mārtiņš Ļaksa: „Kopējais iespaids par Odzienas skolu izveidojās
ļoti labs. Konkursa jautājumi likās diezgan grūti un āķīgi. Izklaides
arī bija labi pārdomātas.”
Paldies mūsu kaimiņu novadu skolām par sadarbību! Ceram,
ka šī jaukā tradīcija turpināsies un attīstīsies nākotnē.
Materiālu sagatavoja Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
skolotāja Elita Leiboma
Foto: Sausnējas pamatskolas 8. klases erudītu komanda

Iniciatīvu diena

Konkursa laureāti Jēkabs Purviņš un Lāsma Hermane ar
skolotāju Indru Roni.
26. aprīlī notika konkursa „Lietas – likteņu liecinieces” noslēguma
pasākums. Es un mans klasesbiedrs Jēkabs Purviņš tikām uzaicināti
uz šo pasākumu. Aicināti bija labāko darbu autori. Pasākums
norisinājās Rīgā, Okupācijas muzejā. Mums tika parādīti daži
prezentāciju darbi, lai mēs varētu salīdzināt ar saviem. Balvās bija
stipendijas, kuras ieguva labāko darbu autori. Arī mums ar Jēkabu
piešķīra stipendiju.
Stipendijas izsniedza Vītolu fonds. Vītolu fondu dibināja Vilis un
Marta Vītoli. Es iepazinos ar Vili Vītolu. Ļoti jauks cilvēks.
Man ir prieks, ka es paklausīju skolotājai Indrai Ronei un saviem
vecākiem. Viņi mani mudināja, lai es neatkāpjos un veidoju šo
vēstures darbu. Pētot izsūtīšanas notikumus, es kļuvu par lielu
ieguvēju, jo uzzināju vairāk par vēstures faktiem, savu tuvinieku
likteņiem un Sibīrijas gaitām, par ko citādāk neuzzinātu. Liels, liels
paldies Mildai Sarkanābolai par interesanto stāstījumu un man
atvēlēto laiku viņas dzīves pētījumā!
Es visiem skolēniem iesaku piedalīties un veidot šādus darbiņus,
tas ir interesanti un var uzzināt jaunus faktus.
Lāsma Hermane, 8.kl.
Foto: Indra Rone

Pēcpusdienas
atbalsta grupa dzīvo!
Jau gandrīz pusotru gadu Ērgļu vidusskolā ESF projekta
„Ieguldījums Tavā nākotnē” „Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības
mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs” ietvaros katru dienu
no plkst.14:00 durvis ver pēcpusdienas atbalsta grupa un tās
audzinātāja Kaiva Bukovska.
Atbalsta grupa skolēniem dod iespēju patīkami un lietderīgi
pavadīt savu brīvo laiku pēc stundām, gan izpildot mājas darbus,
gan spēlējot galda spēles, kā arī veidojot dažādus rokdarbus un citas
interesantas lietas.
Pēcpusdienas atbalsta grupas telpa ir skolēnu iemīļota vieta, kur
tikties ar draugiem, spēlēt spēles, diskutēt savā starpā un piedalīties
tematisko nedēļu darbnīcās. Telpā tiek uzturēta brīva, nepiespiesta
atmosfēra, kur katrs var atrast sev atbilstošu nodarbi.
Spēles, mūzika, sarunas, filmas, krāsaini, radoši, praktiski darbi ir
pēcpusdienas grupas ikdiena, protams, neaizmirstot arī mājas
uzdevumu pildīšanu.
Viena no pēdējām pēcpusdienas atbalsta grupas aktivitātēm bija
garšaugu audzēšana uz palodzes. Bērni paši sēja, laistīja un rūpējās,
lai augi izaugtu lieli un garšīgi. Skolēni pirmo pašu audzēto veselīgo
zaļumu ražu nogaršoja ar biezpienmaizītēm. Šobrīd tiek gaidīta
nākamā sīpollociņu raža, kad arī tos veselības nolūkos kopīgi
notiesāsim.
Lielu popularitāti ir ieguvis par projekta līdzekļiem iegādātais
konstruktors, no kura tiek būvētas vienkāršas lietas un sarežģītas
konstrukcijas, kā arī var izpausties, iespējams, topošie inženieri,
veidojot pašu izdomātas ierīces.
Vislielākais prieks man (pēcpusdienas atbalsta grupas
audzinātājai- Kaivai) ir par to, ka skolēniem patīk nākt uz
pēcpusdienas telpu un būt kopā. Prieks, ka ir vieta, kur tikties un
vienkārši patusēt.
Paldies visiem maniem aktīvākajiem pēcpusdienas grupas
apmeklētājiem par atsaucību, līdzdalību un radošumu. Jūs esat
labākie!
Lai mums kopā izdodas skaistas pēcpusdienas!
ĒV pēcpusdienas atbalsta grupas audzinātāja
Kaiva Bukovska



Šogad iniciatīvu diena Ērgļu vidusskolā notika 10. aprīlī. Uz to pulcējās jaunieši no tuvākajām skolām – Mazozoliem, Taurupes, Vestienas,
Inešiem, Bērzaunes, Sausnējas.
Vispirms jaunie cilvēki tika iepazīstināti ar skolu un tās piedāvātajām mācību programmām. To darīja skolēnu domes prezidente Marta
Suveizda. Viņa mūsu viesus ar savu gatavoto prezentāciju ieveda skolā pa „parādes durvīm”, stāstot par nopietno mācību darbu un
projektiem.
Bet ar Santas Helēnas Pedeles prezentācijas palīdzību skolas ciemiņi tika ievesti skolā pa „sētas durvīm”, parādot attēlus un pastāstot par
dažādām skolēnu aktivitātēm.
Pēc tam skolēni tika izvadāti pa visu skolu, pastāstot par telpām. To darījām mēs, 9. klase. Izstāstījām skolā piedzīvoto, arī kādu nelielu
noslēpumiņu. Viesi izskatījās apmierināti. Protams, bija arī darbnīcas, atbilstošas vidusskolas mācību programmām – vispārizglītojošajai,
ekonomikas un datorgrafikas programmām. Tajās visi varēja darboties kopā.
Devāmies arī uz Ērgļu profesionālo vidusskolu, kur mūs iepazīstināja ar skolas piedāvātajām mācību programmām. Tur arī bija darbnīcas,
kurās varēja praktiski darboties – saģērbt zīdaini (lelli), gatavot atslēgu piekariņus no koka, kāpt kokā kā īsti arboristi.
Noslēgumā Ērgļu vidusskolas bibliotēkā Keitija Roth mūs iepazīstināja ar mūzikas terapijas nodarbību, kuras laikā pat iemācījāmies
spēlēt pavadījumu dziesmai. Diena bija izdevusies, visi bija priecīgi. Ceram kādu no atbraukušajiem skolēniem nākamgad redzēt Ērgļu
vidusskolas saimē.
Santa Helēna Pedele, 9.kl.

Sieviešu diena pansionātā
8. martā Ērgļu vidusskolas pēcpusdienas atbalsta grupa ESF
projekta „Ieguldījums Tavā nākotnē” ietvaros kopā ar audzinātāju
Kaivu Bukovsku devās labdarības pasākumā uz Ērgļu pagasta
pansionātu. Sieviešu dienas svētkos ar pašu bērnu gatavotiem
ziediem sveicām pansionāta sievietes. Tur mūs viesmīlīgi uzņēma
un garšīgi pacienāja pansionāta vadītāja Ieva Dūduma, sociālā
darbiniece Ināra Tirzmale, kā arī pansionāta iemītnieki. Patiess
prieks par tikšanos bija gan pansionāta ļaudīm, gan pašiem
sveicējiem.
Paldies par silto uzņemšanu! Gaidiet mūs ciemos vēl!
ĒV pēcpusdienas atbalsta grupas audzinātāja
Kaiva Bukovska

Dziesmu diena
Varakļānos
Aprīļa beigās 2.- 4. kl., kā arī 5.-9. kl. koris devās uz Varakļāniem,
lai piedalītos starpnovadu Dziesmu dienā. Bija mēģinājums, dažādas
atrakcijas un koncerts kultūras namā. Diriģēja lielo Dziesmu svētku
virsdiriģente Aira Birziņa, kuras vadībā mēs dziedājām S. Mences
„Saulīti” un „Dancāšanas dziesmu” Austriņas apdarē. Koris dziedāja
arī kopā ar Madonas mūzikas skolas simfonisko orķestri, kura
diriģents ir Mārtiņš Bergs. Kad koncerts beidzās, bija jautra
diskotēka skolā.
Es lepojos, ka dziedu korī un varu apmeklēt interesantus
pasākumus.
Ginta Lazdiņa, 5. kl.

Balva - ekskursija

Saulainajā 2. maija dienā devāmies ekskursijā, kuru mēs – 7. un
9. klases skolēni – bijām nopelnījuši, visa gada garumā vācot
makulatūru.
Sākumā braucām uz Skrīveru Saldumu rūpnīcu. Varētu teikt, ka
tas bija vissaldākais apskates objekts. Rūpnīcā mums pastāstīja par
ražotni, par gardumu tapšanu un par dažādiem saldumu veidiem, kā
arī neiztikām bez degustācijas.
Tālāk braucām uz Rīgu. Šeit nu 7. un 8. klase devās uz Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, bet 9. klase uz Latvijas

Okupācijas muzeju. Ekspozīcijas
Medicīnas muzejā ļāva uzzināt par
ārstniecības
norisēm
dažādos
laikmetos. Stāstījums Okupācijas
muzejā palīdzēja uzlabot Latvijas
vēstures zināšanas pirms eksāmena,
izprast izsūtīto latviešu likteņus
Padomju Savienībā.
Kā beidzamais objekts tika
izvēlēta šausmu trase „Psaiho”,
kura atrodas kādreizējās rūpnīcas
VEF teritorijā. Visi tikām sadalīti
grupās pa 10 cilvēkiem katrā. Trasē
emocijas bija dažādas, varēja gan
baidīties, gan kliegt un smieties, jo
nācās sastapties ar izplūdušo vienaci
Muļu - lielāko daļu nakts viņa
pavadot gultā, pa dienu zem gultas,
miegā mēdzot runāt Raiņa dzeju un
citēt Šekspīru. Muļa bija tik ļoti
savārgusi, ka šķita pilnīgi sastingusi
kokaina, vismaz tā likās, mērot
viņai pulsu. Savukārt Lifta vīrs
Skeletons varot ar acu skatienu
izkausēt kapakmeni, pat dažas
blondas radības. Vedēja krustdēls
Klaunijs, protams, nebija labais klauns, jo ieveda mūs kaut kur, no
kurienes gandrīz nevarējām tikt ārā, bet bārā viņš mums piedāvāja
tik šausmīgus „našķus”…. labāk nestāstīsim – nošķebinās. Citiem
briesmoņiem, kuri kauca, gaudoja, zāģēja, pratināja, ķēra aiz kājām,
vārdus aiz šausmām nenoskaidrojām.
Kopumā ekskursija bija izdevusies.
Sabīne Svilpe, 9.kl.
Foto: Indra Rone
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
“Skolu Ziņas”
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“Skolas Ziņu” turpinājums

Par savējiem

Ljuljailjako. Ar kuru piegājienu izlasījāt šo Čīles
vulkāna nosaukumu bez aizķeršanās?
4300 km. Vai zinājāt, ka tik ļoti izstiepta ir Čīle –
visgarākā un šaurākā valsts pasaulē? Valdivijas
zemestrīce – visu laiku spēcīgākā novērotā
zemestrīce, kuras stiprums novērtēts ar 9,5 ballēm
pēc Rihtera skalas. 1960. gada 22. maijā tā notika
Čīles dienvidu daļā.
Aija Mizovska – latviete, Ērgļu vidusskolas
absolvente, kura jau 7 gadus dzīvo šajā kontrastu
zemē.

2013. gada maijs Nr.5 (100)
Spilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Visas manas atmiņas no skolas laikiem ir īpašas un neaizmirstamas,
jo tas ir bijis piedzīvojumu pilns dzīves posms. Spilgtākās atmiņas
saistās ar skolas laiku Ērgļu vidusskolā, kur dzīvoju studentiem
paredzētās kopmītnēs. Tur iepazinos ar savu tā laika labāko
draudzeni Liesmu, kura vēl līdz šim brīdim ir viens no tiem
cilvēkiem, kam pieder mana sirds. Manās atmiņās vienmēr paliks
bijušie klasesbiedri un draugi no Latvijas - Eva Rešņa, Linda
Renckulberga, Laura Ruka, Evija Auzāne, Edijs Lamberts un Lelde
Gangnuse-Bērziņa, kuri man
palīdzēja mācībās un šad tad ļāva
norakstīt mājasdarbus. Paldies
jums! Izmantojot situāciju, vēlos
nosūtīt mīļus sveicienus visiem
saviem klasesbiedriem un klases
audzinātājai – Mārītei Apinei!
Ceļš līdz Čīlei
Ērgļu vidusskolu absolvēju
2005. gadā. Pēc izlaiduma
nākamajā dienā atstāju Latviju,
lai dotos uz Čīli, kur plānoju
pavadīt 3 mēnešus un pēc tam
atgriezties, lai turpinātu mācības.
Bet liktenis visu salika citādāk –
Latvijā apciemot “savējos”
atgriezos tikai šogad, pēc 7
gariem gadiem.
Uz Čīli aizbraucu, jo, kā
lielākā daļa no mums, gribēju
uzzināt, kā cilvēki dzīvo citur.
Devos nezināmajā! Čīlē iepazinos ar vīrieti, ar kuru pēc 3
mēnešiem
apprecējāmies.
Sapratu, ka šo cilvēku mīlu un ka
zeme, kurā viņš dzīvo, ir un var
būt arī mana, ja to pieņemšu kā
savu. Pēc gada piedzima mūsu
meitiņa Liene.
Grūtais sākums
Pirmajos mēnešos Čīlē man
gāja ļoti grūti, jo pēkšņi blakus
vairs nebija nekā no ierastā – ne
ģimenes, ne draugu, ne savas
valsts, pat ne savas valodas, lai pateiktu, kā jūtos. Par Čīli pirms
aizbraukšanas zināju tik vien, ka tā ir garākā valsts pasaulē, ar vara
raktuvēm un tuksnesi. Tāpēc savā somā līdzi ņēmu vasaras kurpes
un krekliņus, bet izrādījās, ka šeit ir arī ziema un aukstums. Kontrasti
ir spēcīgi, jo te ir gan sausākais tuksnesis pasaulē, gan ziemeļpols.
Es pati dzīvoju Čīlei pa vidu. Tas bija ļoti emocionāli, pirmo reizi
ieraugot kalnus, redzot un dzirdot cilvēkus runājam citādāk – tik
atšķirīgus no latviešiem – melnīgu ādas krāsu, brūnām acīm. Arī uz
mani visi skatījās lielām acīm, jo ir salīdzinoši maz tūristu, kas no šī
kontinenta ierodas Čīlē. Es 7 gadu laikā esmu iepazinusi vēl 4
latvietes, kas te dzīvo.
Latvija – joprojām skaistākā valsts pasaulē
Lai arī Čīle ir ļoti skaista valsts ar elpu aizraujošiem dabas
skatiem, man joprojām visskaistākā ir dzimtā Latvija, kuras man
pietrūkst joprojām. Man vienmēr ir bijusi vēlme atgriezties Latvijā,
bet ir sāpīgi redzēt, ka Latvijā nekas nemainās – joprojām tās pašas
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problēmas ar darba vietas atrašanu, grūti atrast, kur attīstīties. Čīle ir
manas meitiņas dzimtene, un saprotu, ka viņai savu dzimteni pamest
būtu grūti. Man nav tiesību viņu atšķirt no viņas ģimenes un viņas
dzimtenes. Sarežģītākais, esot tik tālu prom no dzimtenes, ir pierast
pie jaunās vietas, būt tik tālu no draugiem un ģimenes. Bija patīkami,
ka vietējie iedzīvotāji mani ātri pieņēma, bija ļoti laipni un draudzīgi.
Ciemā, kurā dzīvoju, cilvēki mani sveicināja, neatkarīgi no tā, vai
bijām pazīstami vai nē. Visi bija ļoti ieinteresēti par mani un par
valsti, no kuras nāku, jo es būtiski izskata ziņā atšķiros no vietējiem
iedzīvotājiem.
Ja man būtu tāda iespēja, tad no Latvijas Čīlē labprāt ievestu un
ieviestu vairāk kultūras. Latvijā cilvēki biežāk apmeklē dažādus
pasākumus, operu, teātri.
Dzīve un sadzīve Čīlē
Čīles Universitātē esmu pabeigusi Pedagoģijas fakultāti. Kādu
laiku es strādāju skolā, bet tagad laboratorijā “Monsanto” pētu
dažādas sēklas, kā arī nodarbojos ar to audzēšanu. Strādāju no 8:00
rītā līdz 18:00 vakarā, ar divām brīvdienām nedēļā. Ar savu
pašreizējo nodarbošanos esmu apmierināta, bet vēlos turpināt
mācīties un apgūt portugāļu valodu.
Vasarā šeit ir pat līdz +38 grādiem un nekad nelīst. Tie ir četri
mēneši bez lietus un mitruma, gaiss ir tik sauss, ka bieži vien trūkst
elpas. Regulāri ir jālaista koki un zāle, uz kalniem zāle sakalst un
dzeltē. Visapkārt dominē dzeltenā un brūnā krāsa. Lai laistītu
kukurūzu, vīnogu, kivi un citus laukus, ūdeni, kurš nāk no kalniem,
kad sāk kust sniegs, sakrāj dīķos.
Ziemā 4 mēnešus savukārt līst gandrīz katru dienu. Ielas ir
pārplūdušas ar ūdeni. Tikpat kontrastaina ir Čīle pati – tās dienvidos
Atakamā vienmēr ir karsti, toties Čīles ziemeļos – mūžīgais sniegs,
tādēļ Čīlē ceļot ir tiešām interesanti.
Čīlē cilvēki ir ļoti strādīgi – ja viņi nevar atrast darbu, tad kaut vai
ceps maizi, lasīs ogas, mazgās mašīnas uz ielām, dejos, vāks
kartonus un pudeles un tās nodos, bet bez darba nepaliks. Ēdieni šeit
ir veselīgi – visa gada garumā ir pieejami dažādi augļi un dārzeņi.
Čīles iedzīvotāji savā uzturā lieto daudz liellopu gaļas. Arī lielceļi te
ir lieliskā kārtībā, jo katru reizi, kad iebrauc kādā pilsētā, ir jāsamaksā
apmēram 2 lati. Par šo naudu tiek veidoti jauni ceļi un tuneļi, uzlaboti
esošie. Čīles izglītība, tāpat kā sabiedrība, dalās 2 slāņos. Tā kā
sabiedrības slāņos ir liela ekonomiskā atšķirība, tad tie cilvēki, kuri
to var atļauties, sūta savus bērnus uz privātajām skolām, kuras ir ļoti
labas. Bet tie, kuri to nevar atļauties – uz valdības finansētām
skolām, kurās bieži vien ir zems mācību līmenis un slikta
infrastruktūra, lai līdz tām tiktu. Ļoti līdzīgi ir ar slimnīcām, jo ir
gan valdības finansētās, gan privātās. Valdības finansētās slimnīcas
ir pieejamas par velti, bet tur jāgaida lielās rindās. Savukārt, lai tiktu
privātajā slimnīcā, ir jāmaksā liela nauda. Viena no Čīles skaistākajām
pilsētām ir Valpraiso, kas ir celta uz kalna. Čīlē ir Andu kalni,
Atakamas tuksnesis, Lieldienu salas, vulkāni, ugunszeme, kur ir
visaukstākais klimats pasaulē. Tādēļ es mīļi aicinu: brauciet ciemos,
ikviens latvietis šeit ir mīļi gaidīts ciemos pie manis!
Latvijas apciemojums
Latvijā mani sagaidīja jau daudz lielāka ģimene nekā tad, kad es
tur dzīvoju – manas māsas jau ir apprecējušās, ir bērni. Šis brīdis,
kad atkal satiku savu ģimeni, bija tik skaists un laimes pilns. Jau pēc
pāris dienām sajūta bija tāda, tā kā es nemaz nebūtu bijusi prom.
Kad mana meitiņa pirmo reizi Latvijā ieraudzīja sniegu, viņai bija
pat bail to aizskart, bet pēc tam pie tā tik ļoti pierada, ka vēlējās pēc
iespējas vairāk laika pavadīt ārā, baudot ziemas priekus. Meitiņas
laime bija neviltota, viņa sniegu lika kabatās un nesa uz mājām, tik
ļoti priecājās par to. Latvijā pavadītajā laikā mana meitiņa iemācījās
runāt latviski, ar ko es ļoti lepojos.
Latvijā ir ļoti, ļoti garšīgi ēdieni. Lai gan arī Čīlē esmu mēģinājusi
gatavot kartupeļus ar krējumu, kotletes, pankūkas un zupas, tādu
garšu, kāda šiem ēdieniem ir Latvijā, man nekad nav izdevies
iegūt.
Vienīgais, kas man Latvijā nepatīk, ir tas, ka cilvēki cits citu
nenovērtē. Čīles iedzīvotāji pēc auguma ļoti atšķiras no latviešiem
– viņi ir mazāka auguma, melniem matiem, brūnām acīm. Es Čīles
iedzīvotāju acīs esmu ļoti skaista, tāpēc paralēli savam pamatdarbam
piestrādāju arī par modeli. Esmu bijusi vairākos žurnālos, kā arī
piedalījusies dažādos saviesīgos pasākumos gan kā modele, gan
pasākuma vadītāja. Kad dzīvoju Latvijā, neviens man tādu uzmanību
nepievērsa. Latvijas sievietes ir ļoti skaistas. Čīles avīzēs bieži šis
fakts tiek pieminēts. Tāpēc vēlējos pateikt, ka arī tāpēc es ar jums
visām Latvijas sievietēm lepojos!
Aija vēl tikai lūdza piebilst, ka viņas mājas durvis Čīlē
vienmēr tiks laipni atvērtas ikvienam, kurš no Latvijas vēlēsies
viņu apciemot. Čīle varētu būt ļoti skaists un īpašs galamērķis,
vēl jo vairāk tāpēc, ka tur dzīvo Aija.
Aijas e-pasts: aijamizovska@hotmail.com.

No 22. līdz 27. aprīlim Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku
nedēļa. Arī Ērgļu vidusskolas skolēni šajā laikā tika
rosināti izvērtēt bibliotēkas lomu savā dzīvē. Ieskatu
skolas bibliotēkas attīstības vēsturē, ikdienā, sabiedrībā
pazīstamu cilvēku viesošanās reizēs apmeklētāji varēja
gūt izstādē „Ērgļu vidusskolas bibliotēka foto mirkļos”.
Skolēni tika aicināti iesaistīties arī kādā no piedāvātajām
aktivitātēm, uzzīmējot Ērgļu vidusskolas bibliotēkas
logo, uzrakstot asprātīgu, jautru vai pamācošu stāstiņu
par notikumu, kas norisinājies bibliotēkā, vai izveidojot
kolāžu „Mana sapņu bibliotēka”.
Vislielāko atsaucību guva bibliotēkas stāstiņu konkurss.
Vai jūs kādreiz esat iztēlojušies, kas notiek grāmatu
plauktos, kad norimst ikdienas rosība un kņada,
bibliotēkas durvis aizveras un iestājas nakts? Nē? Toties
skolēniem ideju netrūkst. Jāteic, arī man līdz šim nebija
ne jausmas, ka naktīs bibliotēkā kūsāt kūsā dzīve, notiek
spraigas diskusijas, strīdi un pat cīņas. Ja no rīta kaut kas
neatrodas savā vietā, nedarbojas, kā plānots vai liekas
savāds, tam ir savs izskaidrojums, turpmāk zināšu,
bibliotēkas pastāvīgie iemītnieki – grāmatas, žurnāli un
datori – vienkārši ir nelaikā pārsteigti savās nakts
izklaidēs...
Paldies visiem bibliotēkas stāstiņu rakstītājiem! Pēc
rūpīgas atlases tika izvirzītas 10 nominācijas:
-Sportiskākais bibliotēkas stāsts – autors Rimants
Stankevičs (7.kl.),

Lelde Gangnuse-Bērziņa
Foto: No A. Mizovskas pers. arhīva
-Noslēpumainākais bibliotēkas stāsts – autore Monika
Purviņa (7.kl.),
-Draudzīgākais bibliotēkas stāsts – autore Monta
Kurzemniece (7.kl.),
-Kareivīgākais bibliotēkas stāsts – autors Emīls
Purviņš (7.kl.),
-Atraktīvākais bibliotēkas stāsts – autore Sabīne
Solovjeva (7.kl.),
-Pamācošākais bibliotēkas stāsts – autore Juta
Ļaudaka (8.kl.),
-Datorizētākais bibliotēkas stāsts – autore Lāsma
Hermane (8.kl.),
-Filozofiskākais bibliotēkas stāsts – autore Kintija
Bērziņa (8.kl.),
-Izzinošākais bibliotēkas stāsts – autore Marta
Suveizda (11.kl.),
-Izjustākais bibliotēkas stāsts – autore Agnija Vaska
(11.kl.).
Īpaša pateicība Dailai Bāņukalnei (5.kl.) par Ērgļu
vidusskolas bibliotēkas logo atveidojumu.
Diemžēl neviens no bibliotēkas apmeklētājiem nebija
izveidojis kolāžu, kāda varētu izskatīties sapņu bibliotēka.
Bet varbūt tas liecina tikai par to, ka mums jau tāda ir.
Teksts un foto:
Ērgļu vidusskolas bibliotekāre
Maruta Bitīte



Fotogrāfiju autors Didzis Pakalns starp fotoizstādes
materiāliem, (foto: Maruta Bitīte).
Divas nedēļas aprīlī Ērgļu skolas zālē bija izstādītas žurnāla
„Medības. Makšķerēšana. Daba” galvenā redaktora Didža Pakalna
40 lielformāta (60 x 90cm) krāsu fotogrāfijas. Tās tapušas ceļojumu
laikā Latvijā, Norvēģijā, Anglijā, Skotijā, Itālijā, Francijā un
Čehijā. Izstādes atklāšanā autors aicināja apstāties, ieklausīties un
ieskatīties.
5., 7., 8., 11. klašu skolēni meklēja fotogrāfiju, kura pievērš viņu
uzmanību, bet 10. klases skolēni iedomājās, ka atrodas kādā vietā,
kas attēlā redzama, un centās raksturot savas sajūtas. Veidojot
zīmējumus, skolēni mainīja fotogrāfijā redzamos tēlus un vidi. Šajā
avīzes lappusē neliels ieskats skolēnu vērojumos, turpinājumu
lasīsim vasaras mēnešos.
2007. gadā Itālijā uzņemtā fotogrāfija, kurā redzami lieli kalni, zaļa jo
zaļa zāle, mākoņi, kas ietver kalnus, liek domāt par sapņiem. Fotogrāfijas
skaistums manī rada šaubas, vai tā ir īstenība. Bet es jūtu, kā smaržo
svaiga zāle, ūdens, pavasaris. Varu iedomāties, kā es ietu basām kājām,
ģērbusies kleitā un mākoņi lēnām virzītos uz priekšu. Ance
Ludborža, 5.kl.
Lūsis papardēs. Es tādu lūsi gribu mājās, bet viņus ir grūti atrast un
noķert. Tāpēc man ir suns. Es gribētu lūsi redzēt dzīvē. Vēlos būt tik
pacietīgs, lai nofotografētu. Kad skatos uz fotogrāfiju, kur ir lūsis,
domāju par to, cik viņš ir vecs un ātrs. Es gribētu viņu paglāstīt. Domāju,
ka viņš ir mīksts un mīļš. Sergejs Jegorskis, 5.kl.
Lūsis lielā pļavā meklē medījumu. Apbrīnoju fotogrāfu par to, ka viņš
bijis tik pacietīgs un lūsi nofotografējis. Nekad lūsi neesmu redzējis. Šis
lūsis man šķiet domīgs. Kādi tik dzīvnieki ir Latvijā! Armands
Maslovskis, 5.kl.

Edijs Žuks 9. kl.
No skaistā, varenā lidotāja baidās ikviens mazāks dzīvnieks. Ērglis kā
putnu karalis lidinās starp Norvēģijas kalniem un debesīm, spēka
simbols starp putniem un cilvēkiem. Izpletis spārnus, tas līdzinās
iznīcinātājlidmašīnai, spēcīgai un nenogāžamai. Dzīvoju Ērgļos, tā ir
tikpat skaista un spēcīga vieta kā putns, kas redzams fotogrāfijā, kura
man liek domāt par mājām, vietu, kuru nepametīšu un neaizmirsīšu.
Jānis Gangnuss, 11.kl.
Lasot „MMD”, nebiju pievērsis uzmanību tam, kas ir žurnāla
redaktors. Tagad, kad Didzi Pakalnu esmu savām acīm redzējis, viņa
sleju lasu ar īpašu uzmanību. Ir jauki, ka cilvēks var nodarboties ar to,
kas pašam patīk, es savā dzīvē arī tā gribētu. Alnis ir fotografēts no
mugurpuses, jo alnim ir labi attīstīta redze. Ja viņš ierauga ko neparastu,
tad laižas mežā. Šī fotogrāfija liek man domāt par vasaras laiku, kad
zvēri ir aktīvi. Ar nepacietību gaidu, kad varēšu sēdēt medību tornītī un
vērot daudzos dzīvniekus, kas staigā garām. Jānis Bērzkalns, 11.kl.
Gaišs tauriņš pelēkos toņos. Skaistā odziņa – tauriņa sarkanie punktiņi
kā pērlītes. Krāšņi spārnu raksti. Šai tauriņā redzama mana saulainā
bērnība, kas tik ātri paskrēja. Bērnībā kopā ar brāļiem, kā tik kādu
ieraudzījām, centāmies noķert. Mums nekad tas neizdevās, bet mēs
neatmetām cerību viņu noķert. Mēs skrējām, pināmies zālē, klupām.
Nikola Jegorska, 7.kl.
Mazam kukainītim ir savs krāšņums, kas izdaiļo visu pļavu. Taurenis
kā zelta gabals, kas liecina, ka vasara klāt. I. Ziedonis saka, ka taurenis
ir dabas smiekli, mani, skatoties uz šo fotogrāfiju, pārņem prieks.
Priecājos, ka tik pasakaini taureņi ir gan Latvijā, gan Itālijā. Paiet laiks,
kad tiešām varu atraut skatienu no fotogrāfijas. Reinis Augusts, 8.kl.
Zaļganmelni klinšu vergi, kur pa vidu stiepjas gadiem smeltais debesu
lietus, spožs kā saules asaru kronis. Maza ala, kur katru gadu palu laikā
lien laukā tumsas zvērs, kurš gaišo saules asaru, kroņa lietu spēj pārvērst
zelta šalkā, bet akmeņus - spīdīgos smaragdos. Saules asaru kronis slēpj
svētu vārdu kā mazu Dieva dāvanu. Klinšu vergi ar svēto gaismas
straumi lauž sev ārā sirdis. Gaismas kungi margojošajam ūdenim spēj
dot spēka garu. Meža ūdens gāžas lejā ar visu deviņvīru spēku. Meža
ūdens, svētais ūdens, gaismas ūdenim piedod grēkus, ko tas pa ceļam
nodarījis. Šī fotogrāfija atmodina tos, kuri grimuši ar lepnumu sirdī.
Manī šis attēls modina nebijušu spēku, kurš pārspēs visus šķēršļus. Niks
Grīnbergs, 7.kl.
Ap ūdenskritumu klintis, sastājušās kā milzīgi zaldāti, veci karavīri,
kas sargā ūdeni. Tumša dzelme, spoža gaisma. Gaisma kā dzīvība. Man

patīk ūdeņi. Pie manas mājas ir strautiņš. Ūdens ir varens. Tas dod
dzīvību un var arī to atņemt. Ūdens var pilsētas nopostīt, vienmēr tas
noteicis, kurš izdzīvos, kurš zaudēs dzīvību, kurš būs bagāts. Cilvēki
baidās no ūdens, bet dzīvo tuvu tiem līdzās. Ūdens var pats dot sev ceļu,
noteikt, kur tecēs. Neviens to nevar iegrožot, tas plūst pats. Jēkabs
Purviņš, 8.kl.
Oligarhs, putna acis kā oļi, kuri jūrā meklēti, spalvas kā mana spilvena
atliekas, zem lielās resnās krūts zaļas sūnas, kuras mežā satieku. Atceros,
kad biju mazs, atradu putnu, kuram bija beigts spārns. Paņēmu putnu pie
sevis, dažas dienas paturēju mājās. Kad likās, ka viņš ir vesels, palaidu,
bet neveiksmīgi, jo putnu pagrāba kaķis. Didzis Kaķītis, 8.kl.
Kalns kā koka miza, appūsts ar sniegu, kas skaists kā vējā izkaisīts
pūdercukurs, te aizķēris, un nu tas lēnām birst lejā. Tās skaistās debesis
kā cukurvate pagasta svētkos, tas debesu zilums kā zila guašas krāsas
paciņa. Sniega sanesumi kā kāpa pie jūras karstā vasaras dienā. Var arī
teikt, liels saldējums ar šokolādi. Skatos un redzu milzīgu sienu ar
neiekarojamu virsotni vai milzīgu tramplīnu, no kura var ielēkt mākoņos.
Arvis Zeibots, 7.kl.
Jā, es to izdarīju! Es stāvu starp debesīm un zemi. Visapkārt ir
plašums, visapkārt ir miers un klusums. Es sagaršoju brīvību un ar acīm
saskatu klintis. Te ir tik skaisti! Es pietupstos, lai satvertu kādu akmeni,
lai izjustu šo tuvību starp debesīm un zemi. Esmu piekususi, tāpat kā
debesis, jo tās ir pelēkas un izskatās dusmīgas. Laikam jau arī daba
mēdz dusmoties, tāpat kā mēs – cilvēki. Gaisā ir vērojama migla, bet
zeme ir mierīga. Šis mirklis ir tik dziļš, ka šķiet, ka varētu pacelties
spārnos un lidot... lidot pāri šīm skaistajām klintīm. Manuprāt, tuvojas
negaiss, jo tālumā dzirdami pērkona dārdi. Pieceļos un dziļi krūtīs
ieelpoju šo svaigo, brīvības pilno eliksīru. Simona Bauže, 10.kl.
Agrā rīta stundā gāju pastaigāties, jo šādā dzestrā rītā par gulēšanu
vairs ne runas. Tas bija tik jauki! Ar basām kājām skraidīju pa pļavu un
mazgāju kājas. Tik svaigs gaiss kā vēl nekad manā mūžā. Pēkšņi es

Maira Antēna 9. kl.
ieraudzīju zirnekļa kundzi, tik jauku un nevainīgu. Viņa arī droši vien
mazgājās pirms lielās darba dienas. Es ilgi vēroju un dzirdu katru reizi
– plik! –, kā krīt trauslās rasas lāsītes no zirnekļa kundzes muguras. Kad
zirnekļa kundze bija nomazgājusies, viņa sāka savu darba cēlienu.
Kundze sāka aust tīklu, un es vēroju un klusībā priecājos par viņas lielo
uzņēmību, jo, kā zināms, viņas tīkls ir pārāk trausls, lai es tam pieskartos.
Zirnekļa kundze auda, auda un auda. Es domāju: „Kā viņai neapnīk?”
Pēc kāda mirkļa uz krāsainajiem ziediem bija gatavs zirnekļa kundzes
tīkls. Inga Bedrīte, 10.kl.
Esmu atbraukusi uz Itāliju, jo ļoti sen jau gribēju apskatīt šeit kalnus.
Tagad esmu uzkāpusi kalnā un pētu skaisto dabu. Zemē ir daudz mazu
un lielu akmentiņu, kuri veido taciņu, lai var uzkāpt uz kalna. Visapkārt
ir tik skaisti! Pirmo reizi dabu redzu no tik liela augstuma. Daudz uz leju
neskatos, jo man ir bail, bet lejā viss ir tik mazs. Skatoties taisni uz
priekšu, redzu vēl citus kalnus, bet to virsotnes aizsedz mākoņi, un tāpēc
visu kalnu nevar tik labi redzēt. Caur akmentiņiem izspraucies un
izaudzis dadzis. Tik ass un zaļš, ka nevar pirkstu piedurt klāt. Gaiss, kas
ir kalnos, nav salīdzināms ar to, kas ir ielejā. Tas ir tik svaigs, un ir tik
labi tādu elpot, jo liekas, ka kļūsti spirgtāks. Dzirdama patīkama vēja
šalkoņa un lielo putnu klaigāšana. Putnu ir daudz, bet tie ir zemāk par
mani, un viņu klaigāšana atbalsojas. Esmu priecīga, ka esmu atbraukusi
un vēroju skaisto dabu, un ieklausos patīkamajā vēja šalkoņā. Terēze
Bērziņa, 10.kl.
Parastas dienas agrais, saulainais rīts. Parasts bija pilnīgi viss, sākot
no slapjās zāles līdz pašiem koku galiem. Bet tas, ko sajutu, manuprāt,
bija unikāls. Ieeju tuvējā mežā, jūtu mitrā gaisā miklo pilienu
pieskārienus, dzirdu jautrus putnu treļļus un čalas augstajos kokos un
redzu kādu neparasti skaistu augu. Skaistums nepiemita tajā, ka tas bija
ziedošs, bet vislielākais skaistums piemita tajā, ka visas lapiņas klāja
mazmazītiņi lieli un skaitā miljoni ūdens pilieniņu. Tā gribējās man tiem
pieskarties un just to sajūtu, bet es nevarēju, jo nedrīkstēju izjaukt kaut
ko tik skaistu, ko veidojusi pati māte – Daba. Ieskatījos dziļāk lielākajā
pilieniņā un mēģināju tur saskatīt savu atspulgu, bet nekā, tur viss bija
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kā ačgārnā bildē, ar oranžu ziedu un zaļiem augiem. Man likās, ka spēju
pat saost, kā smaržo gaiss un augi pēc negaisa, kā garšo gaiss, kad agri
no rīta izeju ārā lauku sētā, kur daba ir tik neskarta, ka pat pie mājas
reizēm var pieķert kādu stirniņu. Es tikai iztēlojos, kā pieskaros
pilieniem, un cenšos sajust, kā tie piekļaujas manai ādai. Dziļi sevī jūtu,
kā laiks rit un kā dimanti mirdzošie pilieni klusiņām plūst lejup kā kluss
ūdenskritums. Es cenšos vēl tvert tos mirkļus, ko dziļi sirdī pēc tam
noglabāšu, atradīšu un atmiņā ilgi paturēšu. Gerda Blaua, 10.kl.
Stāvot šajā skaistajā kalnu grēdu ielejā, redzu, kā viss izskatās
nemainīgs un neparasti sens, šķiet, ka šādi šeit izskatās jau tūkstošiem
gadu. Kalnos ir daļa senatnes, kas mani tik ļoti piesaista. Paskatoties
apkārt, redzu tik daudz krāsu gammu. Krāsu toņi ir kā nomierinošākā un
skaistākā melodija manām ausīm. Dažādi rūsganie un brūnie toņi
papildina pelēki melnās klinšu sienas. Pieeju klāt pie vienas no klintīm
un spēju saredzēt dažādos krāsu toņus, tie man atgādina mozaīkas
gabaliņus. Paveroties rūpīgāk skaistajā klintī, varu redzēt, ka tā ir ar
krāsu pielieta un toņi papildina viens otru. Baltais sniegs kalnu virsotnē
izdaiļo skaistās, bet šķietami trauslās klintis. Šie kalni izskatās tik trausli,
ka vienā mirklī tie varētu sadrupt mazos un nenozīmīgos gabaliņos.
Pieskaros ar plaukstu rūsganajai kalnu grēdas sienai un jūtu, kā šis
šķietami raupjais, bet trauslais materiāls skrāpē manu ādu. Apsēdos
zemē, lai apdomātu notiekošo man apkārt. Sākot pastaigu, jūtu kalnainās
apkārtnes jauko, dzestro smaržu. Tā šķiet tik svaiga, it kā man apkārt
lidinātos ledus kristāliņi. Un, paveroties debesīs, man apžilbst acis, jo
debesu spilgtais tonis man šķiet neparasti spožs un dzestrs. Jūtu, kā zilā
debesu krāsa atspīd manās acu zīlītēs. Daba un apbrīnojamie kalni būs
kā vēl viena lapa manā atmiņu kladē. Izjūtas paliks man sirdī, jo pat vēl
tagad jūtu kalnu dzestro un senatnīgo izskatu. Ieva Cielava, 10.kl.
Esmu aizbraucis uz skaistāko vietu pasaulē. Tas ir skaists
ūdenskritums starp klinšainajiem akmeņiem. Ir dzirdama ūdens šalts.
Gaisā ir jūtama dabas svaigā dvesma. Akmeņi apauguši ar mīkstām
sūnām, bet skatu novērš brīnišķīgi dzidrais ūdens. Šis strauts ir izcīnījis
vietu starp lielajām klintīm. Tas ir dabas dzinējs, šis mutuļojošais,
stiprais un varenais ūdens, un bez tā uz akmens nebūtu sūnas, gaiss kļūtu
sauss un kaklā kodošs. Kāda laime man redzēt šo skatu! Šo tik neierasti
skaisto un cilvēku neskarto dabu. Jurģis Ļaudaks, 10.kl.
Es esmu kā brīvs gars, kas traucas sasniegt debess jumu. Kustoties ik
mirkli uz priekšu, es jūtu gaisa maigo pieskārienu. Tas smaržo pēc
brīvības, pēc neatkarības. Ar spārnu vēdām es iekustinu pasauli ap sevi.
Tā kustas aizvien ātrāk, aizvien augstāk, līdz paceļ mani visaugstākā
kalna galā, kur mostas pirmais saules stars un pirmā dzīvība. Maigās
vēja brāzmas mani nes uz gaismas pusi, kur bālajā gaismā viss smaržo
pēc dzīvības. No saviem augstumiem es vēl arvien varu gaisā sagaršot
zemes metāliski svaigo aromātu un pavasara ziedu nevainīgo saldumu.
Es spēju saklausīt tikai blāvas atbalsis no darbīgo bišu lielās rosības, no
agro putnu sveicieniem saulei, bet varu saklausīt ikkatru vēja čukstu,
ikkatru tā lūgšanu, ko vējš aiznes sev līdz. Es debesīs esmu viens nevienam nevajadzīgs. Bet es neesmu viens. Es esmu brīvs, bet nekad
viens, jo, lai kur es arī ietu, vienmēr ir līdzi mani labākie ceļabiedri mainīgais vējš un spīdošā saule. Liene Ozola, 10.kl.
Viņš sēdēja noskumis un viens, nevienam nevajadzīgs; tā vismaz
domāja viņš pats. Savus melnos spārnus izpletis, tas uzlaidās augstu
gaisā un apmeta divus skaistus lokus. Viņš nolaidās pie upes un
iemalkoja ūdeni, kas šodien šķita īpaši sāļš. Pagāja diena, divas… taču
nekas nemainījās, upē tecēja tas pats sāļais ūdens. Laiks bija karsts un
sauss, un putns - kā vienmēr - gaisā apmeta divus skaistus lokus. Bet
šorīt, kad viņš pamodās, viss šķita savādāks... Visapkārt lidoja citi putni
un tauriņi, upē ūdens tecēja straujāk, un tas bija salds. Laiks bija nedaudz
vēsāks, bet pietiekami silts, un melnais putns šoreiz gaisā apmeta piecus
skaistus lokus. Izskatījās, ka aiz viņa palika krāsaini puteklīši. Taču
putniņš pamodās un saprata, ka tas bija tikai sapnis un nekas vairāk.
Viņam kļuva skumji, jo viss bija tik drūms un pelēks, un gribējās aizlidot
prom, uz citu zemi. Bet, kad viņa māmiņa vēl bija dzīva, viņa teica, lai
tas nekad nepamet savu dzimteni un sargā to. Tādēļ putniņš nelidoja
projām, jo gribēja, lai māmiņa ir lepna par to, ka viņš spēj nosargāt savu
dzimteni. Tā nu melnais putniņš uzlidoja kokā, apsēdās uz zara un
turpināja sapņot par to, ka te kādreiz viss varētu būt tāds kā viņa sapnī.
Sintija Reinholde, 10.kl.
Guļu dzidri zaļajā zālē, netālu no egļu pudurīša. Es šeit ierados pa
gadiem mīto kalnu aitu taku, kas ved uz visskaistāko un neiedomājamāko
vietu pasaulē. Es tikai guļu un ar acīm apbrīnoju pelēko akmens sienu,
kas plešas tūkstošiem metru uz visām debess pusēm. Ar katru elpas
vilcienu ieelpoju svaigo kalnu gaisu. Man mutē ir tāda svaiguma garša,
kā tikko būtu iztīrījis zobus. Staigājot pa šo lielo, zaļo zemes pleķi, jūtos
tik niecīgs, ka liekas, ka tūlīt tikšu uzvilkts augšā - līdz kalna smailei un tajā pašā brīdī nomests lejā kā viegla pūka. Guļot zālē un skatoties uz
vareno kalnu, mani pārņem tāda sajūta, ka es rokās turētu to dzidro,
auksto sniegu, kas pāris kilometrus augstāk zaigojas un sauļojas. Jūtos
neredzams, jo debesis tiek pārņemtas ar miglu, un atrodos kā tādā
milzīgā kupolā. Varētu padomāt, ka atrodos sapnī un ka tā nav taisnība,
kas pašlaik notiek. Taču, nē, es ieelpoju vēl pēdējo reizi šo svaigo
gaisu un dodos pa to pašu iemīto taku prom - uz ikdienu! Nauris
Truksnis,10.kl.

Redaktore: Lāsma Hermane 8. kl.
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Ērgļu posteņa ziņojums par kūlas
ugunsgrēkiem
Ilgstoši saglabājoties siltam un saulainam laikam, pērnā kūla kļūst aizvien sausāka, tādēļ ātrāk
uzliesmo un izdeg lielākas platības. Kūlas dedzinātāji ne vien nodara postījumus dabai, bet arī apdraud
savu un līdzcilvēku dzīvību un īpašumu. Ik gadu ugunsgrēkos tiek nopostītas ēkas, tajā skaitā, ne vien
dārza mājiņas vai šķūnīši, bet arī dzīvojamās mājas. Šajā laikā no kūlas aizdegas arī pameži, jaunaudzes
un meži.
Latvijā līdz 7.maijam ir reģistrēti 2006 kūlas ugunsgrēki. Vēl aizvien jaunā zāle nav pāraugusi pērno
kūlu un līdz ar to kūlas dedzinātāji turpina postīt zemi, ugunsdzēsēji turpina saņemt izsaukumus uz kūlas
ugunsgrēkiem, steidzas apdzēst liesmas, kamēr tās nav pārmetušās uz ēkām vai mežiem, nodarot vēl
lielākus postījumus. Tātad kūlas ugunsgrēku skaits no dienas uz dienu vēl turpina pieaugt.
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir bīstama un aizliegta:
• Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību.
• Kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta. Vēja un citu apstākļu ietekmē degšanas virziens var
mainīties, liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām utt.
• Kūlas ugunsgrēki var būt tikai tajās vietās, kur nav sakopts, rudenī nopļauta zāle. Kūlas dedzināšana
- tas nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas. Turklāt neapsaimniekoti ir ne
vien lauki, bet arī daudzviet ir nesakoptas pilsētu teritorijas.
• Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai, iznīcina
vērtīgus augus, kukaiņus un sīkdzīvniekus, putnu ligzdas. Vislielākais ļaunums tiek nodarīts, dedzinot
kūlu lielās platībās un vēlu pavasarī vai pat vasarā, kad ir pamodušies gandrīz visi dzīvnieki, izveidotas
putnu ligzdas, sadētas olas. Turklāt dedzinātas tiek arī putniem nozīmīgās mitrās pļavas, ezeru un upju
palienes.
• Pēc sausās zāles nodedzināšanas zeme nepaliek vērtīgāka un auglīgāka.
• Kūlas dedzināšana nav veids, kā cīnīties pret ērcēm! Lai gan daļa ērču sadeg, taču to skaits nav
liels, jo zāle vēl nav izaugusi, un lielākā daļa no ērcēm vēl nav aktīvas.
• VUGD informēs Lauku atbalsta dienestu par kūlas degšanas vietām. Šo zemju īpašniekiem par lauku
nesakopšanu un kūlas degšanu tiks samazināts Eiropas Savienības (ES) mazāk labvēlīgo apvidu
maksājums.
Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pantu par normatīvajos aktos noteikto
ugunsdrošības prasību pārkāpšanu – fiziskajām personām uzliek naudas sodu no divdesmit līdz
simts latiem, bet juridiskajām personām – no divsimts līdz tūkstoš latiem. Par kūlas dedzināšanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimts līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo
arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.
Sagatavoja: VUGD Ērgļu posteņa komandieris
Uvis Konovalovs

E-vide, E-pasti, E-žurnāls Ērgļu
Profesionālajā vidusskolā
Ērgļu Profesionālajā vidusskolā jau vairāk nekā 6 gadus iespēja mācīties tālmācībā izmantojot evides platformas. Šajā mācību gadā tika īpaši padomāts par mācību procesa uzlabošanu klātienes
audzēkņiem. Tika ieviesta vienota e-pastu sistēma visiem skolas darbiniekiem un izglītojamiem, kas
nodrošināja ātru informācijas un dokumentu apriti, kā arī atviegloja izglītojamiem saziņu ar pedagogiem.
E-pasts izveidots uz Microsoft platformas, kas nodrošina īpaši drošu e-pastu, šis e-pasts izglītojamiem
paliek arī pēc izglītības iestādes absolvēšanas.
Lielākais prieks šobrīd visiem ir par ieviesto e-žurnālu. E-žurnālu vienlaicīgi lieto gan izglītojamie,
gan pedagogi, gan administrācija, gan vecāki. Administrācijai ir iespēja jebkurā laikā no e-žurnāla iegūt
dažāda veida atskaites un grafikus par izglītojamo sekmēm, apmeklējumu, kas dod iespēju analizēt un
salīdzināt sasniegumus; tiek attēlota precīza stundu uzskaite; ir iespēja kontrolēt izglītojamo sekmes,
kavējumus un pedagogu darbu; mācību žurnāli ir pieejami jebkurā laikā un ar tiem var strādāt vienlaicīgi
vairāki pedagogi.
Lai arī pedagogiem sākotnēji bija grūti pierast pie e-žurnāla, tomēr tagad tie atzīst, ka ļoti viegli
sagatavot atskaites stipendijām; iespēja izlabot kļūdas; iespēja piekļūt pie e-žurnāla no jebkura datora,
jebkurā vietā; var redzēt savu stundu sarakstu; viegli sagatavot audzināšanas atskaites; viegli sazināties
ar izglītojamiem, uzdodot darbus, rakstot vēstules un sūtot visam kursam; var izlikt atzīmes arī ārpus
stundas, skolas; audzinātājs jebkurā brīdī var noskaidrot, kādos datumos un pie kura skolotāja audzēknis
kavējis un ieguvis nesekmīgu atzīmi.
Arī izglītojamie novērtē pozitīvi e-žurnāla ieviešanu skolā, jo tagad nepārtraukti var sekot līdzi savām
atzīmēm un kontrolēt savus kavējumus jebkurā brīdī un vietā (ja ir pieejams internets); var sazināties ar
pedagogiem, sūtīt darbus; var redzēt stundu sarakstu un tā izmaiņas.
Izglītojamo vecāki ir ļoti priecīgi par iespēju pašiem sekot līdzi sava bērna sekmēm un stundu
apmeklējumiem, kā arī stundu sarakstam no mājām, darba vai atrodoties ceļā. Šobrīd plānojam veikt
apmācības vecākiem, lai viņi pilnīgāk spētu izmantot e-žurnāla sniegtās priekšrocības.
Ērgļu Profesionālā vidusskola seko līdzi visiem jaunumiem un turpina attīstīties, to iespējams novērot
arī mūsu uzlabotajā mājaslapā www.ergliarods.lv!
Tīna Blūma
Ērgļu Profesionālās vidusskolas
direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā

Pavasara mēneši
“Kastaņās”
7. martā SAC ‘”Kastaņās” viesojās sieviešu vokālais ansamblis “Gamma” no kaimiņu novada
Meņģeles pagasta,kas iemītniekus priecēja ar skaistām un arī mazliet aizmirstām dziesmām. Daudzus
iemītniekus dziesmas aizkustināja līdz sirds dziļumiem un viņu acīs iemirdzējās asaras, tika plaudēts,
dziedāts līdzi, kā arī kājas sistas ritmā līdzi “Gammas” meitenēm.
20. martā ,kā jau katru gadu neilgi pirms Lieldienām, ar koncertu un interesantām anekdotēm pie
mums viesojās Zinta no “Braku” mājām kopā ar Ērgļu vidusskolas 6.klasi un arī muzikantu Uldi Vabuli,
mūzikas skolotāju Mārīti Kovaļevsku. Ar visiem šiem cilvēkiem mums izveidojusies cieša sadarbība
daudzu gadu garumā, par to esam pateicīgi un ceram uz turpmāku sadarbību arī turpmāk.
4. aprīlī, pie mums viesojās pavisam mazi mākslinieki no pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis”,
Ogres novada, Meņģeles pagasta. Bija jauki pavērot, kā tik mazi bērni spēlē teātri, dejo tautas dejas,
spēlē vijoli un, koncertam noslēdzoties, arī uzdejo valsi. Pārsteigti bijām par mazo bērnu drosmi,
atrodoties svešā vietā justies tik brīvi un komfortabli.
26. aprīlī SAC iemītnieki un darbinieki tika aicināti uz savu māju un darbavietas apkārtnes sakopšanas
talku. Laika apstākļi mūs īpaši nelutināja, bet pastrādāt mums tomēr izdevās un pa visiem kopā padarīts
tika daudz. Prieks, ka talku atbalstīja gan iemītnieki, gan darbinieki kopā ar saviem ģimenes locekļiem.
Liels paldies viņiem! Pēc talkas, kā jau ierasts, tika cepts šašliks un apēsts pa kādam kārumam.
Visi kopā ne tikai izklaidējamies un uzņemam viesus. Pie mums notiek arī tematiskas sapulces.
Nesen, 17. aprīlī, plaši apmeklēta bija iemītnieku sapulce kopā ar medicīnas personālu un sociālo
darbinieku par higiēnas un kārtības jautājumiem mūsu institūcijā, kas izvērtās karstās diskusijās.
Sapulcei noslēdzoties, pārrunājām arī citus ikdienā svarīgus jautājumus. Nolēmām, ka šādas kopā
sanākšanas nepieciešamas biežāk.
Tāda ir mūsu ikdiena, tā mēs dzīvojam, esam kā viena liela ģimene.
Ērgļu novada SAC “Kastaņas” sociālā darbiniece
Evija Millere
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Informācija no Centrālās vēlēšanu
komisijas mājaslapas
par pašvaldību vēlēšanām
2013. gada 1. jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un ES pilsoņiem,
sākot no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt
reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.
Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav personām, kuras izcieš sodu brīvības
atņemšanas vietās, kā arī tiem ES pilsoņiem, kuriem nav tiesību vēlēt ES dalībvalstī, kuras
pilsoņi tie ir.
Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta
90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka
pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs tiks iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (2013.gada vēlēšanās
– atbilstoši ierakstam par reģistrēto dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā 2013.gada 3.martā.)
Vēlētāju saraksti tiek veidoti, sadarbojoties Centrālajai vēlēšanu komisijai, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldei, pašvaldībām un vēlētājiem.
Tie Latvijas pilsoņi, kuriem 2013.gada 3.martā nebūs spēkā esošas dzīvesvietas
reģistrācijas, tiks iekļauti tā vēlēšanu iecirkņa sarakstā, kas atbildīs ziņām par vēlētāja
pēdējo reģistrēto dzīvesvietu.
Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi šā gada martā
pa pastu izsūtīja paziņojumus.
Savukārt no 25.marta līdz 7.maijam vēlētāji varēja izmantot iespēju mainīt sākotnēji
reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Pašvaldību vēlēšanās iecirkni bija iespējams mainīt uz jebkuru
citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam bija
reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanām vai uz jebkuru vēlēšanu iecirkni pašvaldībā,
kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums. Iecirkņa maiņa bija jāpiesaka pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 1.jūnijā, būs no pulksten 7.00
līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var izmantot iespēju nobalsot iepriekš.
Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu dienas:
- trešdien, 29.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00;
- ceturtdien, 30.maijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00;
- piektdien, 31.maijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā vēlētājs iekļauts.
Pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta arī balsošana atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri
veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja
vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.
Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā, no 27.maija līdz 1.jūnija plkst.12.00 jāiesniedz
iesniegums vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīvesvietā
var jebkura vēlētāja uzticības persona.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs
dokuments – pase vai personas apliecība (eID karte).
Balsošana vēlēšanās ir aizklāta. Vēlētājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu
apliecinošu dokumentu, balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir
reģistrēts.
Katram vēlētājam izsniedz visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu
zīmes un īpašu vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu.
Šajā aploksnē vēlētājam jāieliek vēlēšanu zīme, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par
kuru viņš balso. Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.
Vēlēšanu telpās ierīkojama atsevišķa istaba vai nodalījums, kur vēlētājs vienatnē ieliek
aploksnē vienu vēlēšanu zīmi un aploksni aizlīmē. Vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvārdiem
vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi “+”, neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu
un uzvārdu.
Atzīmi “+” pretī kāda kandidāta uzvārdam vēlētājs izdara, ja viņš īpaši atbalsta šā
kandidāta ievēlēšanu. Ja vēlētājs neatbalsta kādu no šajā vēlēšanu zīmē ietvertajiem
kandidātiem, viņš svītro kandidāta vārdu un uzvārdu. Ja izsvītrots tikai kandidāta vārds vai
uzvārds, uzskatāms, ka vēlētājs šo kandidātu neatbalsta. Vēlētājs var ielikt aploksnē arī
negrozītu (bez atzīmēm) vēlēšanu zīmi.
Aizlīmēto aploksni vēlētājs vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē iemet aizzīmogotā
vēlēšanu kastē.
Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aizlīmēšanas šo zīmi vai vēlēšanu
aploksni ir sabojājis, to vietā viņam tiek izsniegta jauna vēlēšanu aploksne vai jaunas visu
vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes.
Pēc pulksten 22.00 iecirkni slēdz un vēlēšanu komisija veic vēlēšanas zīmju skaitīšanu.
Plašāku informāciju par vēlēšanām var uzzināt internetā, Centrālās vēlēšanu komisijas
mājas lapā www.cvk.lv.

Informācija par Ērgļu novada vēlēšanu iecirkņiem un darba laikiem:

Visi iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
27.05.2013.: 16:00 – 20:00
28.05.2013.: 9:00 – 13:00
29.05.2013.: 17:00 – 20:00 (iepriekšējā balsošana)
30.05.2013.: 9:00 – 12:00 (iepriekšējā balsošana)
31.05.2013.: 10:00 – 16:00 (iepriekšējā balsošana)
01.06.2013.: 7.00 - 22.00. (vēlēšanu diena)



2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu
kandidātu saraksti Ērgļu novadā

2013.gada 1.jūnija pašvaldību
vēlēšanām reģistrētie
deputātu
Materiāli
publicēti
kandidātu
kandidātu saraksti Ērgļu novadā

apvienību iesniegtajā redakcijā
Centrālajai
vēlēšanu
komisijai.
Avots: www.cvk.lv.
Materiāli publicēti kandidātu apvienību iesniegtajā
redakcijā Centrālajai
vēlēšanu
komisijai.
Avots: www.cvk.lv.

ĒRGĻU NOVADAM
NOVADAM
MĒSMĒS
ĒRGĻU
Nr. Vārds, uzvārds
1. Guntars Velcis

2.

Aina Braķe

Dzimis Darbavieta
1961.
-Ērgļu novada pašvaldība,
-Vidzemes Tūrisma
Asociācija, biedrība,
-LATVIJAS REPUBLIKAS
VIDES AIZSARDZĪBAS
UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS
MINISTRIJA,
-Vidzemes Plānošanas
Reģions
1952.
Ērgļu PSIA „Ērgļu slimnīca”

3.

Elita Ūdre

1962.

4.

Inita Lapsa

1973.

5.

Uvis
Konovalovs

1988.

6.

Ivars Apinis

1957.

7.

Andris
Dombrovskis

1954.

8.

Sandra Avotiņa

1964.

9.

Maiga Picka

1957.

Amats
-Domes priekšsēdētājs
-Valdes loceklis
-Igaunijas-LatvijasKrievijas programmas
Uzraudzības/Vadības
komitejas loceklis

Izglītība
Latvijas valsts
konservatorija,
1986, Alta spēle,
pedagoģija

Izglītība, kultūra, sports
• pašvaldības pirmsskolas, pamata, vidējās izglītības iestāžu saglabāšanu un modernizāciju atbilstoši
laikmeta prasībām;
• pieaugušo tālākizglītības iespēju dažādību, izmantojot gan pašu resursus, gan ārējos piedāvājumus;
• sadarbībā ar profesionālo vidusskolu arī turpmāku tās darbības finansēšanu no valsts budžeta;
• esošo sporta bāzu uzturēšanu, ģimeņu un tautas sporta veicināšanu, atbalstu novada sportistiem citos
klubos un atbalstu dalībai sacensībās;
• iespējami daudzveidīgu kultūras vērtību pieejamību Ērgļu novada iedzīvotājiem, sadarbojoties visām
kultūras iestādēm un muzejiem;
• iespēju ikvienam interesentam darboties dažādos amatiermākslas un interešu pulciņos.

-Padomes loceklis

Rīgas medicīnas
institūts, 1977,
pediatre
Nav
Bezdarbniece
Latvijas
Universitāte,
1998, pedagoģija
Jumurdas pagasta pārvalde
Kultūras darba
Starptautiskā
organizatore
Praktiskās
Psiholoģijas
augstskola, 2011,
uzņēmējdarbības
vadība ar
projektu vadītāja
kvalifikāciju
Valsts ugunsdzēsības un
Ērgļu posteņa
Rīgas tehniskā
glābšanas dienesta Vidzemes komandieris
universitāte,
reģiona brigādes Madonas
2012,
daļas Ērgļu postenis
ugunsdrošības un
civilās
aizsardzības
inženieris
-SIA "Jumurdas atpūtas
-Valdes loceklis
Latvijas
komplekss",
Lauksaimniecības
-SIA "HHC",
-Valdes loceklis
Akadēmija, 1986,
Agronomija
Jāņa Zālīša Sausnējas
Direktors
Liepājas valsts
pamatskola
pedagoģiskais
institūts, 1976,
vidusskolas
matemātikas
skolotājs
Ērgļu novada pašvaldība
Speciāliste kultūras
Liepājas
darba organizatore
Universitāte,
2010, Kultūras
vadība
-Ērgļu vidusskola,
-Direktora vietniece
Liepājas valsts
izglītības jautājumos,
pedagoģiskais
matemātikas skolotāja institūts, 1979,
-Ērgļu profesionālā
-matemātikas skolotāja matemātikas
vidusskola,
skolotāja
-Ērgļu novada dome
-deputāte, iepirkuma
komisijas
priekšsēdētāja

JO ŠEIT
JĀDZĪVO MŪSU BĒRNIEM
JO ŠEIT JĀDZĪVO MŪSU BĒRNIEM

Valdes locekle

Nr. Vārds, uzvārds
1. Arvis Pizelis

Dzimis Darbavieta
1980.
SIA Solaris Fortis

2.

Māris Blūms

1980.

SIA Kārlis

3.

Sanita
Krodziniece

1984.

SIA „VĒJKALNS”

4.

Mārcis
Feldbergs

1981.

IK Dilman Deko
SIA Lenzs Z
TV3

5.

Oļegs Jegorskis

1970.

SIa „SPK Sprīdītis”

Valdes loceklis
Nodarbošanās:
autodiagnostiķis

6.

1979.

SIA Eden Interior

Valdes loceklis

7.

Viktors
Ļebedevs
Solvita Apine

1976.

SIA Magnolija S

Valdes locekle

8.

Intars Kvants

1981.

sia Bioserviss

Valdes loceklis

9.

Druvis Ceplītis

1984.

SIA DSC Auto

Valdes loceklis

Mēs Ērgļu novadam
Priekšvēlēšanu programma

Mēs Ērgļu novadam

Priekšvēlēšanu
Ērgļu novada domes deputātu
kandidātu sarakstaprogramma
“Mēs Ērgļu novadam”
Programma

Ērgļu novada domes deputātu kandidātu saraksta
“Mēs Ērgļu
novadam”
Mūsu mērķis – tālāka Ērgļu novada attīstība uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Programma
Mūsu mērķis
– tālāka
Ērgļu novada
attīstība, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Šī mērķa
sasniegšanai
mēs nodrošināsim:
Šī mērķa sasniegšanai mēs nodrošināsim:
Pašvaldības attīstība
Pašvaldības attīstība
•
Ērgļu novada
pašvaldības
attīstības programmas
realizāciju
unizvērtēšanu,
ikgadēju
• Ērgļu novada
pašvaldības
attīstības
programmas
realizāciju un
ikgadēju
nepieciešamības
izvērtēšanu,atbilstoši
nepieciešamības
to koriģējot atbilstoši reālajai situācijai;
gadījumā to koriģējot
reālajaigadījumā
situācijai;
•
nelielu,
efektīvu, iedzīvotājiem
draudzīgunovada
pārvaldidomē
novada
un pagastu
• nelielu, efektīvu,
iedzīvotājiem
draudzīgu pārvaldi
undomē
pagastu
pārvaldēs;
pārvaldēs; par pašvaldības darbu gan “Ērgļu Novada Ziņās”, gan interneta mājaslapā www.
• pilnīgu informāciju
•
pilnīgu informāciju par pašvaldības darbu gan “Ērgļu Novada Ziņās”, gan
ergli.lv;
mājaslapā www.ergli.lv;
• sadarbībuinterneta
ar sabiedrību
nozīmīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā;
•
sadarbību ar sabiedrību nozīmīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā;
• atbalstu dažādu
sabiedrisko
interešu klubu
un biedrību
iniciatīvu
realizēšanai;
•
atbalstu dažāduorganizāciju,
sabiedrisko organizāciju,
interešu
klubu un biedrību
iniciatīvu
• atbalstu bērnu
un jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā;
realizēšanai;
• sadarbību
risināšanā
ar novadā
esošajām
• attiecīgo
atbalstujautājumu
bērnu un jauniešu
nodarbinātībai
vasaras
brīvlaikā;valsts dienestu un uzņēmumu
struktūrvienībām
– sadarbību
Valsts policiju,
ugunsdzēsības
un glābšanas
dienestu,
Nodarbinātības
valsts
•
attiecīgoValsts
jautājumu
risināšanā ar novadā
esošajām
valsts dienestu
un
aģentūru, Valsts
meža dienestu,
Latvijas
valstspoliciju,
ceļiem.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
uzņēmumu
struktūrvienībām
– Valsts
dienestu, Nodarbinātības
valsts aģentūru,komunālie
Valsts meža pakalpojumi
dienestu, Latvijas valsts ceļiem;
Infrastruktūra,
• teritorijas uzturēšanas pilnveidošanu un tālāku tās labiekārtošanu, par primāro izvirzot gan ielu
komunālie
asfaltēšanu, gan gājēju celiņu Infrastruktūra,
uzlabošanu, gan
norāžupakalpojumi
sistēmas izveidi lauku teritorijā, gan sabiedriskā
transporta pieturvietu labiekārtošanu;
• acij tīkamāku apkārtējo vidi, turpinot apstādījumu ierīkošanu un vides objektu uzstādīšanu;
• centralizēto un pašvaldības iestāžu siltumapgādes sistēmu uzlabošanu, kā arī to energoefektivitātes
paaugstināšanu;
• tālāku visu komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu novadā, kā arī centralizēto ūdens un
kanalizācijas tīklu paplašināšanu.
Uzņēmējdarbība
• atbalstu visa veida komercdarbībai, veidojot tai labvēlīgu vidi visdažādākajās jomās – gan maksimāli
ātru pieprasīto dokumentu sagatavošanu un izsniegšanu, gan piedāvājot informāciju par finansējuma
piesaistes, apmācību iespējām un citiem jaunumiem, gan maksimāli iesaistot vietējos uzņēmumus
pašvaldības pasūtījumu izpildē;
• sadarbību ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru tradicionālo uzņēmējdarbības nozaru
attīstības veicināšanai novadā;
• novada vienota tūrisma produkta pilnveidošanu un tā popularizēšanu sadarbībā ar nozares
uzņēmējiem.
Sociālā aprūpe, veselība
• sociālo palīdzību tiem, kam tā visvairāk nepieciešama;
•veselības aprūpes pakalpojumu saglabāšanu Ērgļu slimnīcā, Jumurdas un Sausnējas feldšerpunktos;
• augstu pakalpojumu kvalitāti pašvaldības sociālās aprūpes centrā un ģimenes atbalsta centrā
“Zīļuks”, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi.



Amats
-Valdes loceklis
Nodarbošanās:
- jurists
- SIA Solaris Fortis,
valdes loceklis
- Latvijas Balles deju
asociācija, valdes
loceklis
Ražošanas vadītājs

-Valdes locekle,
grāmatvede
-Grāmatvede
-Uzskaitvedis
Moderātors

Izglītība
Latvijas
Policijas
akadēmija, 2005,
Maģistra grāds
tiesību zinātnēs

Rīgas
celtniecības
koledža, 2001,
Būvdarbu
vadītājs
celtniecībā
Ērgļu
arodvidusskola,
2003,
Grāmatvede
Rīgas 34 AVS,
2001, Plaša
profila frizieris
Ērgļu
vidusskola,
1988,
vIDUSSKOLA
Cēsu 4.AVS,
1999, galdnieks
LLU, 1999,
Pedagoģijas
bakalurs
Vecbebru
lauksaimniecības
tehnikums,
2001,
Uzņēmējdarbība
lauksaimniecībā
Rīgas
būvamatniecības
vidusskola,
2000, apdares
darbu meistars

Jo šeit jādzīvo mūsu bērniem
Priekšvēlēšanu programma

Jo šeit
mūsuattīstību,
bērniemīpaši atbalstot, mūsuprāt, perspektīvās
1. Veicināt Ērgļu novada ekonomisko
unjādzīvo
sociāli aktīvo
Priekšvēlēšanu programma
nozares.
2. Izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa prioritātes Ērgļu novada attīstībai.
3. Radīt labvēlīgu
vidi uzņēmējdarbībai,
tūrismam
un vietējo
realizācijai.
1.
Veicināt
Ērgļu novada ekonomisko
un sociāli
aktīvoiniciatīvu
attīstību īpaši
atbalstot
4. Īpašu vērību
pievērst
bērnu nozares.
un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām un pensionāru un invalīdu
mūsuprāt
perspektīvās
integrēšanai2.sabiedrībā
aktīvajāunkultūras
dzīvē.
Izvirzītunīstermiņa
ilgtermiņa
prioritātes Ērgļu novada attīstībai.
5. Uzlabot
komunikāciju
ar visām Ērgļutūrismam
novada un
sociālajām
grupām (skolēni, pensionāri,
3. domes
Radīt
labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai,
vietējo iniciatīvu
uzņēmēji unrealizācijai.
ģimenes).
Īpašu
pievērst bērnu
un jauniešu
brīvā
laika pavadīšanas
iespējām
un
6. Būtiski4.veicināt
ganvērību
pašvaldības,
gan Ērgļu
novada
iedzīvotāju
aktivitāti
maksimālā
Eiropas fondu
pensionāru un invalīdu integrēšanai sabiedrībā un aktīvajā kultūras dzīvē.
apguvē.
5. efektīvu
Uzlabot
domes komunikāciju
ar visām
novada
sociālajām
7. Izstrādāt
sistēmu
ceļu uzturēšanai
unĒrgļu
tīrīšanai
gan
ziemā, grupām
gan vasarā, īpaši pievēršot
(skolnieki,
pensionāri,
uzņēmēji
un ģimenes).
uzmanību arī
Ērgļu novada
tālākajām
ārēm.
Būtiski
gan pašvaldības,
ganšim
Ērgļu
novada iedzīvotāju
8. Pilnībā6.apzināties
unveicināt
apgūt Ērgļu
novada līdz
neizmantoto
tūrismaaktivitāti
potenciālu, ko sniedz mums
maksimālā Eiropas fondu apguvē.
unikālais ģeogrāfiskais
stāvoklis.
7.
Izstrādāt efektīvu sistēmu ceļu uzturēšanai un tīrīšanai gan ziemā, gan vasarā
9. Optimizēt
uzņēmumu
darbību,
arī veidot
ciešākas attiecības ar citām Ērgļu novada
īpašipašvaldības
pievēršot uzmanību
arī Ērgļu
novadakā
tālākajām
ārēm.
organizācijām.
8.
Pilnībā apzināties un apgūt Ērgļu novada līdz šim neizmantoto tūrisma
10. Nodrošināt
drošu
ganmums
iedzīvotājiem,
gan bērniem.
potenciālu,
kovidi
sniedz
unikālais ģeogrāfiskais
stāvoklis.
11. Izstrādāt
Ērgļu
novada zemnieku
kooperēšanai,
laiarpanāktu augstāku
9. politiku
Optimizē
pašvaldības
uzņēmumusaimniecību
darbību, kā arīiespēju
veidot ciešākas
attiecības
konkurētspēju.
citām Ērgļu novada organizācijām.
10. Ērgļu
Nodrošināt
vidi gan iedzīvotājiem,
gan bērniem.
12. Sakārtot
novadadrošu
ūdenstilpnes,
radot iespēju
gan jaunām peldvietām, gan akvakultūras
11.gan makšķerēšanas
Izstrādāt politiku un
Ērgļu
novada
zemnieku saimniecību iespēju kooperēšanai,
pasākumiem,
ūdens
tūrismam.
lai panāktu
konkurētspēju.
13. Veicināt
vietējāsaugstāku
produkcijas
rašanos un atbalstīt vietējos ražotājus savas produkcijas patēriņā gan
12. gan Sakārto
Ērgļu novada
ūdenstilpnes, radot iespēju gan jaunām peldvietām, gan
Ērgļu novadā,
ārpus novada
robežām.
gan makšķerēšanas
un ūdens
tūrismam.
14. Iniciētakvakultūras
darbavietupasākumiem,
rašanos un Sausnējas,
Jumurdas,
Sidrabiņu,
Liepkalnes un Katrīnas apkaimē.
13.
Veicināt vietējās produkcijas rašanos un atbalstīt vietējos ražotājus savas
15. Paralēli
mākslas,
mūzikas
un
sporta
skolām
strādāt
pie
starpnovadu
kultūras apmaiņas.
produkcijas patēriņā gan Ērgļu novadā, gan ārpus novada robežām.
16. Risināt
meža
postījumiem,
nodarītiSidrabiņu,
zemniekiem.
14.problēmu
Iniciēt par
darba
vietuzvēru
rašanos
un Sausnējas,kas
Jumurdas,
Liepkalnes un
17. RadītKatrīnas
iespējuapkaimēs.
ikvienam Ērgļu novada iedzīvotājam brīvajā laikā nodarboties ar sportiskām
aktivitātēm,15.
tādējādi
nodrošinot
Paralēli
mākslas,veselīgu
mūzikas dzīvesveidu.
un sporta skolām piestrādāt pie starpnovadu
kultūras apmaiņas.
16.
Risināt problēmu ar meža zvēru postījumiem, kas nodarīti zemniekiem.
17.
Radīt iespēju ikvienam ērgļu novada iedzīvotājam brīvajā laikā nodarboties ar
sportiskām aktivitātēm, tādējādi nodrošinot veselīgu dzīvesveidu.

MĒS PAR IZAUGSMI UN ATTĪSTĪBU
MĒS PAR IZAUGSMI UN ATTĪSTĪBU

Nr. Vārds, uzvārds
1. Jānis Bunduls

Dzimis Darbavieta
1957.
SIA „Conatus BIOenergy”

2.

Elvīra Smeile

1964.

SIA „East-West Transit”

3.

Sanita
Zalpētere

1983.

Nodarbinātības valsts
aģentūra

4.

Māris Pedels

1968.

SIA „Mana nauda”

5.

Lidija Lase

1959.

Nav

Ērgļu novada

Amats
Inženieris, mehāniķis

Izglītība
LLU, 1982,
inženieris
Vadītāja-operatore
Grāmatvedības
finanšu koledža,
2007,
grāmatvedis
Nodarbinātības aģents LLU, 2009,
projektu
vadītājs, LLU,
informatīvais izdevums
maijs
2007,2013.
sociologs
Veikala vadītājs
34.PTV, 1991,
radiomehāniķis
Bezdarbniece
LU, 2001,
pedagogs

2.

Elvīra Smeile

1964.

SIA „East-West Transit”

Vadītāja-operatore

3.

Sanita
Zalpētere

1983.

Nodarbinātības valsts
aģentūra

Nodarbinātības aģents

4.

Māris Pedels

1968.

SIA „Mana nauda”

Veikala vadītājs

5.

Lidija Lase

1959.

Nav

Bezdarbniece

6.

Baiba Vizla

1972.

ZS „Ķeizari”

Īpašniece

7.

Māris
Jaunozoliņš

1968.

SIA „Ventūra”

Izpilddirektors

8.

Lauris Ceplītis

1981.

ZS „Vecceplis”

Līdzīpašnieks

9.

Nauris Rūniks

1973.

ZS „Roma”

Īpašnieks

inženieris
Grāmatvedības
finanšu koledža,
2007,
grāmatvedis
LLU, 2009,
projektu
vadītājs, LLU,
2007, sociologs
34.PTV, 1991,
radiomehāniķis
LU, 2001,
pedagogs
LLU, 2008,
restorānu un
viesnīcu vadītājs
Ogres meža
tehnikums,
1992,
mežsaimniecības
tehniķis
Ērgļu
arodvidusskola,
2001,
lauksaimnieks ar
specializāciju
mežkopībā
Ērgļu
arodvidusskola,
1993,
lauksaimnieks

Mēs par izaugsmi un attīstību
Mēs par izaugsmi un attīstību
Priekšvēlēšanu
programma
Priekšvēlēšanu programma
Ērgļu novada
apvienības
Ērgļuvēlētāju
novada vēlētāju
apvienības
„Mēs par izaugsmi
un attīstību”
„Mēs par izaugsmi
un attīstību”
deputātu kandidātu
deputātu kandidātu
sarakstasaraksta
priekšvēlēšanu programma
priekšvēlēšanu programma
„Mēs dzīvojam Latvijā, kurā ik rītu ceļas tūkstošiem cilvēku, viņi iet savās dienas

„Mēs dzīvojam
ik rītu beidzot
ceļas tūkstošiem
viņi iet
savās
dienas
gaitās un gaida, kad
gaitās Latvijā,
un gaida, kurā
kad valdība
darīs, neviscilvēku,
runās. Latvijā,
kurā
cerības
un vēlmes
stiepjas
līdznevis
tirkīzzilām
to cerības
piepildījums
paliek uz
zemes.līdz
Latvijā,
kurā
valdība beidzot
darīs,
runās.debesīm,
Latvijā, bet
kurā
un vēlmes
stiepjas
tirkīz-zilām
debesīm, bet
dzīvojam
Visi
vēlētos kurā
dzīvotdzīvojam
vietā, kurāun
valda
pārticība,
vienlīdzība,
to piepildījums
paliekunuzmīlam.
zemes.
Latvijā,
mīlam.
Visi vēlētos
dzīvot vietā, kurā valda
savstarpēja sapratne.”
pārticība, vienlīdzība,
sapratne.”
Šis ir citāts savstarpēja
no mūsu Ērgļu
vidusskolnieces Laines Vīgubas domraksta, tātad arī mūsu
Šis ir citātsjaunā
no mūsu,
Ērgļu,
vidusskolnieces
Laines Vīgubas domraksta, tātad arī mūsu jaunā paaudze
paaudze nav vienaldzīga malā stāvētāja.
nav vienaldzīga
stāvētāja.
Klāt malā
ir vēlēšanu
vasara, mēs visi esam izvēles priekšā, kam uzticēt mūsu Ērgļu novada
pārvaldi.vasara,
Ērgļu novadam
jaunas
idejas un
jauni
cilvēkimūsu,
visos Ērgļu, novada pārvaldi.
Klāt ir vēlēšanu
mēs visiir vajadzīgas
esam izvēles
priekšā,
kam
uzticēt
administratīvajos
Ērgļu novadam
ir vajadzīgaslīmeņos.
jaunas idejas un jauni cilvēki visos administratīvajos līmeņos.
Jāturpina novadā iesāktie labie projekti. Mūsu mērķis ir saglabāt visu to labo, kas
Jāturpina novadā
labie
projekti.
Mūsu mērķis
ir saglabāt
visu to
labo,pārvaldi.
kas padarīts iepriekšējos
padarīts iesāktie
iepriekšējos
gados
un izmantojot
savu pieredzi
pilnveidot
novada
gados un, izmantojot
savuapvienības
pieredzi,saraksta
pilnveidot
novada
Mēs, vēlētāju
cilvēki,
esam pārvaldi.
gatavi pārstāvēt vēlētāju intereses,
Mēs, vēlētāju
apvienības
saraksta
cilvēki,
esam
pārstāvēt
vēlētāju intereses, uzņemties atbildību
uzņemties
atbildību
un strādāt
novada
labāgatavi
pēc labākās
sirdsapziņas.
1.
Novadā
godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem
un strādāt novada
labā
pēcnodrošināsim
labākās sirdsapziņas.
sastāvā esošajiem
iedzīvotājiem,
darbiniekiem
un uzņēmējiem.
Pievērsīsim
1. Novadānovada
nodrošināsim
godīgu pārvaldi,
vienlīdzīgu
attieksmi
pret visiem
novada sastāvā esošajiem
uzmanību novada domes un pagastu pārvalžu darba veidošanai ciešā sasaistē ar tās
iedzīvotājiem,
darbiniekiem
un
uzņēmējiem.
Pievērsīsim
uzmanību
novada
domes
un pagastu pārvalžu
iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.
darba veidošanai
ciešā
ar tāsuzņēmējiem
iedzīvotāju
un vajadzībām.
2.
Mēs sasaistē
par vietējiem
uninteresēm
jaunām darbavietām!
jaunu ESunstruktūrfondu
piesaistei ne tikai pašvaldībai, bet arī
2. Mēs parMeklēsim
vietējiemiespējas
uzņēmējiem
jaunām darbavietām!
lai attīstītu
ražošanu. Mērķis
panākt jaunu
darbavietu
izveidi, novada
Meklēsim uzņēmējiem,
iespējas jaunu
ES struktūrfondu
piesaistei
ne tikai
pašvaldībai,
bet arī uzņēmējiem, lai
iedzīvotāju
nodarbinātības
iespēju
nodrošināšanu
(ar atvieglojumiem,
zemākām
attīstītu ražošanu.
Mērķis
panākt jaunu
darbavietu
izveidi,
novada iedzīvotāju
nodarbinātības iespēju
nomas maksām, ilgtermiņa līgumiem). Veicināsim perspektīvu uzņēmumu
nodrošināšanu (ar atvieglojumiem, zemākām nomas maksām, ilgtermiņa līgumiem). Veicināsim
perspektīvu uzņēmumu veidošanos. Lietderīgāku iesaistīto cilvēku nodarbināšanu Nodarbinātības valsts
aģentūras pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”.
3. Ceļi, transports, komunikācija nodrošina ikdienas dzīves funkcionēšanu un veicina tautsaimniecības
veidošanos. Lietderīgāku iesaistīto cilvēku nodarbināšanu Nodarbinātības valsts
attīstību.
aģentūras pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”.
Kā viena no3.prioritātēm
– Ērgļu novada
teritorijas
ceļu seguma
Nodrošināsim
un sekosim
Ceļi, transports,
komunikācija,
nodrošina
ikdienas uzlabošana.
dzīves funkcionēšanu
un
veicinaceļu
tautsaimniecības
attīstību.
savlaicīgai novada
kvalitātes uzlabošanai,
ziemas periodā savlaicīgai ceļu tīrīšanai. Atbalstīsim
viena no prioritātēmĒrgļu novada teritorijas ceļu seguma uzlabošana.
radošas idejasKā
teritorijas
labiekārtošanai.
Nodrošināsim un sekosim savlaicīgai novada ceļu kvalitātes uzlabošanai, ziemas
4. Mēs par palīdzību pensionāriem un ģimenēm!
periodā savlaicīgu ceļa tīrīšanu. Atbalstīsim radošas idejas teritorijas labiekārtošanai.
Svarīga loma
Galvenā sūtība
ir palīdzēt trūcīgām ģimenēm, kas audzina bērnus,
4. ir sociālā
Mēs parpalīdzība.
palīdzību pensionāriem
un ģimenēm!
bāreņiem, slimiem
veciem
cilvēkiem.
Mēs
par to,
lai iedzīvotāji
saņemtuģimenēm,
kvalitatīvus
Svarīgaunloma
ir sociālā
palīdzība.
Galvenā
sūtība
ir palīdzēt trūcīgām
kas pakalpojumus
audzina
bērnus,
bāreņiem, slimiem un veciem cilvēkiem. Mēs par to, lai iedzīvotāji
pēc iespējas tuvāk
savai
dzīvesvietai.
5. Mēs par saņemtu
kultūru kvalitatīvus
un sportu! pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai.
Mēs par kultūru un sportu!
Atbalstīsim5.jauniešu
un pieaugušo piedalīšanos sporta un kultūras pasākumos. Godāsim spējīgākos
Atbalstīsim jauniešu un pieaugušo piedalīšanos sporta un kultūras pasākumos.
skolu audzēkņus
un
viņu
pedagogus.
Centīsimies
pašvaldības
budžeta pašvaldības
iespēju robežās atrisināt
Godāsim spējīgākos
skolu audzēkņus
un viņu pedagogus.
Centīsimies
sasāpējušos jautājumus:
budžeta iespēju robežās atrisināt sasāpējušos jautājumus:
a) skolasiegāde;
autobusa iegāde;
a) skolas autobusa
b) vidusskolas
ēdnīcas izveidošana.
b) vidusskolas
ēdnīcas izveidošana.
Šis gads ir aizsācies rakstnieka R.Blaumaņa 150. jubilejas zīmē. Šis ir arī
6. Šis gads 6.
ir aizsācies
rakstnieka R.Blaumaņa 150. jubilejas zīmē. Šis ir arī Dziesmu un deju svētku
dziesmu un deju svētku gads. Atbalstīsim mūsu pašdarbnieku kolektīvus.
gads. Atbalstīsim
mūsu pašdarbnieku
kolektīvus.
Nodrošināsim
kultūrvēsturiskā
mantojuma
Nodrošināsim
mūsu kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanu.mūsu
Veicināsim
mūsu
saglabāšanu. Veicināsim
novadā
esošo muzeju darbību.
novadā esošomūsu
muzeju
darbību.
7. sadarbību
Atbalstīsim
sadarbību ar sabiedriskajām
un reliģiskajām
organizācijām.
7. Atbalstīsim
ar sabiedriskajām
un reliģiskajām
organizācijām.
Lai katrs Ērgļu novada iedzīvotājs justos noderīgs un piederīgs šai vietai!
Lai katrs Ērgļu
novada iedzīvotājs justos noderīgs un piederīgs šai vietai!
Tās būs jūsu
uzticēšanās
balsis,balsis,
kurām
pateicoties,
mēs
un īstenot jums
Tāsatbalsta
būs Jūsuun
atbalsta
un uzticēšanās
kurām
pateicoties
mēsvarēsim
varēsim strādāt
strādāt un
dotos solījumus.
īstenot Jums dotos solījumus.
Mēs par izaugsmi un attīstību!
Mēs par izaugsmi un attīstību!

KALNIEM PĀRI
KALNIEM PĀRI

Nr. Vārds, uzvārds
1. Andris Spaile

Dzimis Darbavieta
1961.
-Ērgļu Profesionālā
vidusskola
-Profesionālās izglītības
biedrība
-Ērgļu novada sporta klubs
-z/s Madaras
-Ērgļu novada dome

Amats
-Direktors
-Valdes loceklis
-Valdes loceklis
-Īpašnieks
-Deputāts

2.

Pēteris
Leiboms

1959.

Ērgļu Mākslas un mūzikas
skola

Skolotājs

3.

Māris Picka

1956.

z/s Dāvelnītis

Īpašnieks

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. maijs
4.

Inita Bērzkalna

1966.

-Ērgļu Profesionālā
vidusskola
-Ērgļu vidusskola

-Skolotāja
-Sociālais darbinieks

Izglītība
Latvijas
Lauksaimniecības
akadēmija, 1986,
inženierismehāniķis,
Latvijas
Lauksaimniecības
Universitāte,
2003,
pedagoģijas
maģistrs
Rīgas kultūras un
izglītības
darbinieku
tehnikums, 1982,
kluba darbinieks,
pašdarbības
pūtēju orķestra
vadītājs
Latvijas
Lauksaimniecības
akadēmija, 1981,
agronoms
Sociālā darba un
sociālās
pedagoģijas
augstskola

3.

Māris Picka

1956.

z/s Dāvelnītis

Īpašnieks

4.

Inita Bērzkalna

1966.

-Ērgļu Profesionālā
vidusskola
-Ērgļu vidusskola

-Skolotāja

-Ērgļu Profesionālā
vidusskola
-Ērgļu novada dome
-Daugavas Vanagi Latvijā

-Skolotājs

5.

Pēteris
Kārkliņš

1958.

-Sociālais darbinieks

-Deputāts
-Ērgļu nodaļas
priekšsēdis
-Vada komandierisārrinda
- Vadītāja

7.

Līvija Groza

1941.

-LR ZS 25. Kājnieku
bataljons
-Ērgļu novada pašvaldības
R.Blaumaņa memoriālais
muzejs „Braki”
-Ogres novada Madlienas
vidusskola
-Pensionāru padome

8.

Daiga
Semjonova

1967.

SIA Elkurs

9.

Velga Skujiņa

1951.

BTA Insurance Company SE

Apdrošināšanas
aģente

1962.

IU Auris

Vadītāja

6.

Zinta Saulīte

10. Dace Kalve

1973.

-Skolotāja
-Vadītāja
Nodarbošanās:
pensionāre
Pārvaldniece

pašdarbības
pūtēju orķestra
vadītājs
Latvijas
Lauksaimniecības
akadēmija, 1981,
agronoms
Sociālā darba un
sociālās
pedagoģijas
augstskola
Attīstība, 2009,
sociālais
darbinieks,
Latvijas
Universitāte,
2003,
pedagoģijas
bakalaurs
izglītības zinātnēs
Latvijas
Universitāte,
1985, ģeogrāfs,
ģeogrāfijas
pasniedzējs
Latvijas
Universitāte,
1996,
pedagoģijas
maģistrs
Latvijas
Universitāte,
1970, ģeogrāfs
Latvijas
Lauksaimniecības
akadēmija, 1991,
veterinārmedicīna
Latvijas
Universitāte,
1975, ekonomists
Latvijas
Medicīnas
akadēmija, 1990,
ārstniecība

Kalniem pāri
Kalniem pāri
Priekšvēlēšanu
programma

Vēlētāju apvienības „KALNIEM PĀRI”
Priekšvēlēšanu programma
2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanas
Apvienības „Kalniem pāri ” priekšvēlēšanu programma piedāvās risinājumu, kā aktivizēt Ērgļu novada
domes darbu Jumurdas, Sausnējas un Ērgļu pagasta iedzīvotājiem, un strādās, lai īstenotu izstrādāto Ērgļu
novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam
Mēs esam par sakārtotu dzīves, izglītības un uzņēmējdarbības vidi, ilgtspējīgu saimniekošanu, attīstot
Ērgļu novadā darbību, kas veicina vietējo resursu palielinātu izmantošanu tautsaimniecībā, nodarbinātību,
veicinātu pašpietiekamību un enerģētisko neatkarību. Mēs pārstāvēsim savu vēlētāju intereses novadā,
reģionā un valstī, sadarbosimies ar apvienību koalīcijas partneriem un meklēsim risinājumus, lai izpildītu
savus solījumus un strādātu atbildīgi Ērgļu novada attīstībai, iedzīvotāju labklājībai un drošībai.
Galvenie darbības virzieni pašvaldības pārvaldē:
1. Veidot racionālu novada pārvaldi, kas nodrošina kvalitatīvu pašvaldības darbu, pieejamību un līdzekļu
racionālu izmantošanu.
2. Uzlabosim pašvaldības komunikāciju ar novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem informācijas apmaiņā
un atvērsim domes mājaslapā domu un ideju forumu.
3. Atbalstīsim nevalstisko organizāciju darbu.
4. Uzlabosim sabiedriskās kārtības nodrošināšanu novadā.
5. Aktīvāk iesaistīsimies sadarbībā ar citiem novadiem, ārvalstu partneriem Eiropas Struktūrfondu
līdzekļu apguvē.
Galvenie darbības virzieni iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā:
1. Dažādi neformālās izglītības kursi un semināri uzņēmējdarbības rosināšanā.
2. Atbalsts iedzīvotājiem jaunu pakalpojuma un ražošanas piedāvājumu uzsākšanā.
3. Bērnu iesaistīšana nodarbinātības pasākumos un jauniešiem darba iespējas novada struktūrās.
4. Nodarbinātības veicināšanas pasākumi, kas saistīti ar koksnes resursu izmantošanu un pārstrādi,
būvniecību un ēku energoefektīvu renovāciju.
Galvenie darbības virzieni tautsaimniecībā:
1. Atbalstīsim mājražotāju, mazo un vidējo uzņēmumu darbību.
2. Veicināsim investīciju, mazu un vidēju ražošanas uzņēmumu piesaisti un rašanos novadā.
3. Organizēsim uzņēmējdarbību veicinošus un atbalstošus pasākumus (mācības, semināri, pieredzes
braucieni, atbalsta sistēma, ES struktūrfondu pieejamība).
4. Aktivizēsim vietējo dabas resursu izmantošanu mežsaimniecībā, tūrisma (mītnes, viensētas, nometnes,
takas u.c.), makšķerēšanas (ezeru un upju baseini) un ziemas aktivitāšu dažādošanā.
5. Pašvaldības meža un lauksaimniecības zemju resursu racionāla izmantošana enerģētisko jautājumu
risināšanā.
Galvenie darbības virzieni infrastruktūras jomā:
1. Samazināsim pašvaldības budžeta slogu uz neekonomiski izbūvēto komunikāciju ekspluatāciju un
turpināsim projektus novada infrastruktūras sakārtošanā un labiekārtošanā (komunālā saimniecība,
autobusu piestātne, tirgus laukums, satiksme, informācijas zīmes u.c. pasākumi).
2. Pārskatīsim un uzlabosim novada ceļu uzturēšanas, remonta un ziemas periodā tīrīšanas
organizēšanu.
3. Veicināsim iedzīvotāju aktivitāti dzīvojamā fonda apsaimniekošanā un ēku energoefektīvā
siltināšanā.
4. Sadarbosimies ar zemes īpašniekiem par īpašumu (koki, krūmi, grāvji, pussagruvušas būves u.c.)
sakārtošanu un labiekārtosim pašvaldības īpašumus un novada pagastu centrus.
Galvenie darbības virzieni sociālās aprūpes jomā:
1. Garantēsim visaptverošu sociālās palīdzības dienesta darbu un pieejamus ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
2. Dažādosim mājas aprūpi un pakalpojumus (piemēram, pārvietošanās novada teritorijā aktīvie atpūtas,
darba un palīdzības pasākumi) vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem.
3. Atbalsts jaunām ģimenēm, speciālistiem, pedagogiem, uzsākot nodarbinātību vai uzņēmējdarbību
novadā.
Galvenie darbības virzieni izglītības, kultūras un sporta jomās:
1. Nodrošināsim kvalitatīvu izglītību sākotnējās, vispārējās, profesionālās, tālākizglītības un mūžizglītības
iespējas esošajā skolu tīklā.
2. Atbalstīsim jauniešu un pieaugušo piedalīšanos novada, reģiona, valsts, starptautiskajos sporta un
kultūras pasākumos.
3. Pārskatīsim un aktivizēsim sporta objektu noslodzi un ieviesīsim sporta pedagogu štata vietas
ārpusstundu pulciņu nodarbībām (slēpošana, hokejs, florbols, orientēšanās u.c., pēc nepieciešamības).
4. Atjaunosim slēpošanas tradīcijas novadā.
5. Uzbūvēsim tenisa korta dubultlaukumu.
Galvenie darbības virzieni kultūrvides un tūrisma jomās:
1. Rūpēsimies par novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
2. Tūrisma pakalpojuma vienotas sistēmas un informācijas centra izveidošana novadā.



Braku pavasara talkas

„RŪDIS” SVIN

Braku čaklie talcinieki.
Aprīlis ir talku mēnesis. Kad sniegi nokusuši, tad jāsāk čakli rosīties, lai pēc garās ziemas atkal apkārtne
izskatītos glīta un sakopta. Brakos notika divas pavasara talkas – 23. un 28. aprīlī (Lielā talka). Abas dienas
labi pastrādāts – sakārtota muzeja pagalma apkārtne – zāģēti sausie zari un arī koki, salasīti kritušie zari,
kasītas pērnās lapas. Arī taka ap Zibensšķelto akmeni un Edgara skulptūru, un bērzu birztaliņa izkopta.
Liels paldies Ērgļu Profesionālās vidusskolas 3. kursa namdariem, kuri čakli sakopa egļu gatvi aiz mājas, kā
arī lielos kokus. Audzēkņu darbu prasmīgi vadīja skolotāji Antons Elksnis un Māris Pētersons. Biedrība
„Vidzemes augstienes meži”, pateicoties Birutas un Jāņa Nebaru aktivitātei, bija kā ik gadu kuplā skaitā un
darbu veica godam. Īpaši viņu zināšanas noderēja, strādājot pie pirts dīķa, lai sakoptu un izzāģētu vecos ošus.
Ērgļu novada pašvaldības strādnieki bija labi talcinieki zaru sakopšanā un lapu grābšanā. Kristīne Ģirģena
un viņas palīgi rūpīgi izgrieza un izzāģēja ogu krūmu, mežrožu un citu koku sausos zarus.
Mežzinis Zintis Āboliņš-Ābols un viņa komanda strādāja bērzu birztaliņā pie Zibensšķeltā akmens un
Edagara skulptūras. Darbs pie sakopšanas būs jāturpina, jo kritušo un lūzušo koku vēl padaudz.
Paldies apmācību centram „Pakalnieši” un uzticamajiem muzeja draugiem, kuri vienmēr atrod laiku, lai
pavasara talkās būtu Brakos!
Pēc labi padarīta darba Braku saimes istabā smaržoja putra, kuru īpaši gardu prot izvārīt Anna Kuzina. Viņa
zina visus noslēpumus, lai ēdiens iznāktu garšīgs un sātīgs. Jāpiebilst, ka darbs pie Braku putras sākas jau
iepriekšējā dienā, tikai tad tā sanāk laba un smeķīga. Tā kā bija divas talkas, tad arī gardais virums bija divas
reizes jāvāra. Kad šķīrāmies, tad talcinieki mājup devās priecīgi un omulīgi, jo labs darbs padarīts un vareni
paēsts.
Braku muzejs ir priecīgs par katru darba roku, jo mežos un ap takām allaž daudz darba. Vienmēr gaidīti gan
kā muzeja apmeklētāji, gan arī kā čakli strādātāji!
Teksts un foto: Braku muzeja vadītāja
Zinta Saulīte

Labas lietas pansionātā

2013. – tas ir gads, ko pavadām R. Blaumaņa jubilejas, Dziesmu un deju svētku zīmē.
Bet šiem diviem notikumiem pa vidu (viducī) – tradicionālie vārda dienas svētki kolektīvam
„Rūdis”.
Vai tas ir Blaumaņa vārda vai dejas suģestējošais spēks (droši vien abi), kas vienmēr liek patiesi
priecāties, vērojot, ko uz skatuves dara aizrautīgie un sirsnīgie, dzīvespriecīgie „Rūda” dejotāji?
Šī gada 13. aprīlis nebija izņēmums. Savu varēšanu apliecinājuši apriņķa deju skatē, jaunieši
sagādāja svētkus gan saviem draugiem, gan dejas cienītājiem.
Izdomas bagāti, sirsnīgi un mīļi – šajos vārdos ietverams Saieta namā piedzīvotais.
Ar lirisko „Pie Dieviņa gari galdi”, sirsnīgi vienkāršo „Irbīt gūla”, atraktīvajām „Vecais Taizels”
(„Rūda ”meitenes ar Aivi Masaļski galvenajā lomā) un „Genovevu” puišu izpildījumā , izsmalcināto
„Man deviņi bāleliņi” „Rūdis” apliecināja, cik daudzveidīgi viņi ir, ka kolektīvā – vienotā un radošā – ir
spēks.
Vārda dienas svinības un savas Brīnumzālītes meklēšana kopā ar draugiem izvērtās atraktīva un
interesanta, jo mijās liriskās un draiskās dejas, mainījās kolektīvi, mainījās tērpi. Kopā ar „Rūdi ” prieku
skatītājiem dāvāja 11 deju kolektīvi, kuri bija mērojuši ceļu no Lubānas, Priekuļiem, Kokneses, Rīgas,
Vecpiebalgas.
Šī gada koncerta ideja bija „Īsa pamācība mīlēšanā” jeb savas „Brīnumzālītes” meklēšana. Viļņu Jāņa
lomā iejutās Juris un savas Brīnumzālītes meklējumos devās pie Vēja Alīdas, Mežmalu Annes, uz
smēdi pie Ilzes. Izsmalcināto un untumaino meiteņu lomas atveidoja „Rūda” meitenes.
Kā atzina paši dejotāji un kolektīvu vadītāji – Brīnumzālīte mīt katrā deju kolektīvā, katrā vadītājā un
tā nav tālu jāmeklē. Katrs kolektīvs pateicībā par piedalīšanos svinībās saņēma īsti Blaumaniskas
dāvanas.
Kā latviešu tautas pasakā teikts – arī mēs tur bijām, šoreiz ne tikai skatītāju, bet dalībnieku pulkā.
Sakām paldies, ka varējām ļauties dejas priekam kopā ar „Rūdi”, pierādot, ka Ērgļu novadā tautas dejas
tradīcijas ir stipras.
Deju kolektīva „Erla” vārdā
Vita Sondore
Foto: Ilze Daugiallo

„Pastalnieku ielā- 30”

Pumpuri izplaukst, izziedējušas vizbulītes, sniegpulkstenītes, dārzos sāk ziedēt dažādu krāsu puķes un
košuma krūmi, ir sagaidīta vasara. Saulīte silda spožāk, aizgājusī ziema un pavasaris bija nedaudz
savādāks kā citu gadu, bet mēs, pansionāta iemītnieki, tādi paši, kas svinējām svētkus un uzņēmām
ciemiņus. Mums ļoti patika, ka audzinātājas un skolotājas sagatavo patīkamus pārsteigumus pansionāta
iemītniekiem, iesaistot bērnudārza un skolu audzēkņus. Paldies Ērgļu bērnudārza „Pienenīte” vadītājai
Ilonai, Mazozolu pamatskolas dejotājiem un dziedātājiem, mūzikas skolas audzēknēm par brīnišķīgo
koncertu, Ērgļu vidusskolas audzēkņu grupas vadītājai Kaivai, Ērgļu profesionālās vidusskolas ģitāristu
pulciņa vadītājam Intaram, Vestienas tautas nama sieviešu ansamblim par skanīgām un sen nedzirdētām
dziesmām, ko dziedājām kopā, bet jaunāko mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā klausījāmies mūzikas
skaņas, ko sagatavojusi vadītāja Vineta.
Ikdienā krāsojam zīmējumus, strādājam rokdarbus, spēlējam spēles, pārrunājam aktuālas problēmas,
palīdzam veikt nelielus saimnieciskus darbiņus. Tuvojoties Lieldienām, izveidojām plašu izstādi ar
zīmējumiem, kompozīcijām, rotaļlietām, bet vislielāko sajūsmu mums ienesa īstie viesi, kuri bija
ieradušies no kaimiņu sētām. Gailis, kurš dziedāja visu ciemošanās laiku, draudzīgais trusis , kas baudīja
dažādus kārumus (burkāni, zaļumi), mīlīgā papagaiļu ģimene Čiriki, kas pozēja pat fotogrāfam, Čivava
šķirnes kucēns Skipers (nedaudz bailīgs).Pansionāta iemītnieki piedalījās olu kaujās, kur uzvarētāji tika
pie pārsteiguma balvām.
Veiksmīgi piedalījāmies projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei”, un žūrija izvirzīja balsojumam,
bet nedaudz pietrūka veiksmes iedzīvotāju balsojumā, lai realizētu mērķi. Gadskārtējā aprīļa talka
izpalika slikto laika apstākļu dēļ, bet maija sākumā to veicām Sauleskalna kapos, lai sakoptu „savējos”.
Paldies darbiniekiem un iemītniekiem, kas tajā piedalījās! Iemītnieki saka Paldies visiem, kas neaizmirst
un rūpējas par viņiem, lai viņiem mazs prieks būtu katrā dienā, paldies kaimiņiem no “Saules” servisa
un muzikantam Uldim.
Saulainu un notikumiem bagātu vasaru!
Teksts un foto:
Sociālā darbiniece Ināra Tirzmale
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Ērgļu saieta namā 27. aprīlī uz dejisku ceļojumu ar piestāšanu un tikšanos „Pastalnieku ielā 30” aicināja Ērgļu novada deju kolektīvs „Pastalnieki”. Jau pēcpusdienā saieta namā pulcējās
sportiskākie dejotāji, lai mērotos spēkiem sīkmačos, kur veiklību un precizitāti pārbaudīt piedāvāja
Laimonis Kļaviņš un „Pastalnieku” pārstāvji. Tā jau ir kļuvusi par tradīciju – tikšanās sportiskā
gaisotnē, mērošanās spēkos un atjautībā. Bet vakarā – laiks dejai. Uz koncertu šogad bija ieradušies–
Viļānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs AUSTRA (Lūcija Kukaine), Priekuļu novada kultūras
centra jauniešu deju kolektīvs ZELTA VIRPULIS ( Uldis Blīgzna), Priekuļu novada kultūras
centra vidējās paaudzes deju kolektīvs JUMIS (Uldis Blīgzna), Daugavpils novada kultūras centra
TDA LĪKSME (Aija Dauģele), Daugavpils novada kultūras centra VIP LĪKSME (Aija Dauģele),
Salas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs DŪMIŅŠ ( Ingrīda Kauranena), Nīcgales tautas nama
vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs LAKŠI (Aija Dauģele) un Krāslavas novada Izvaltas tautas
nama nama jauniešu deju kolektīvs RUDŅA ( Ligita Pelnika).
Koncerts sākās ar leģendāro deju „Pie Daugavas”, kurā varējām atpazīt dejotājus, kas jau
izsenis dejojuši deju kolektīvā „Pastalnieki”. Pēc šīs dejas Mārīte Taškāne skatītājiem pavēstīja arī
šī koncerta pamatideju. Pirms 30 gadiem deju kolektīva priekšā stājusies jauna Mūzikas akadēmijas
koru diriģentu klases absolvente, kura drosmīgi sākusi kalpot šai prasīgajai pavēlniecei – DEJAI
un turpina to darīt arī šodien. Koncerta gaitā dejas mijās ar piestātnēm te gatvē, te pagriezienā, te
šķērsielā, jo pasākumu vadīja gids, kas aicināja līdzi katru šī koncerta vērotāju, lai apstātos pieturā,
kas saistīta ar katru no viesu kolektīviem, līdz beidzot nonāktu pie galamērķa – „Pastalnieku ielai30”.
Koncerta noslēgumā neskaitāmie paldies dejotājiem, viesiem un vienkārši dejas mīļotājiem,
par katru uz deju skatuves pavadīto laiku, kas atstāj mazākas vai lielākas atmiņu un emociju
kripatiņas, kuras pēc gadiem gribas pārdzīvot vēl un vēl. Tāpēc, ka viņi – Pastalnieki – vienmēr būs
jauni, prieka pilni, kurus vadīs mūžīgās jaunības dzinējspēks, maģija, kas liks acīm mirdzēt laimē
un sirdīm gavilēt no pacilājuma – dejotprieka!
DEJOTPRIEKS – tas ir eliksīrs, kas neļauj nevienam novecot, arī tiem, kas dejot sākuši jau
pirms daudziem, daudziem gadiem!
Ērgļu novada kultūras darba speciāliste
Sandra Avotiņa
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Māmiņu diena Jumurdā

Ērgļu teātra pavasara pirmizrāde
Lindulis “Vecais Gaigals”
20. aprīlī iedzīvotāji tika aicināti uz Ērgļu teātra pirmizrādi Linduļa piecu cēlienu lugu “Vecais
Gaigals”. Luga ļāva ielūkoties 20. gadsimta pašā sākumā, kad latviešu lauku sētā ienāca kapitālisms, kad
notika cīņa starp veco un jauno iekārtu, kad strādnieki prasīja cilvēka cienīgu dzīvi. Saskārāmies ar
vecās un jaunās paaudzes konfliktiem. Vecie vēl cenšas turēt grožus savās rokās, bet jaunie grib paši būt
noteicēji par savu dzīvi. Šī cīņa izārda ģimenes. Jaunatne dodas uz pilsētām un ārzemēm labākas dzīves
meklējumos. Lugas tēma sasaucas ar R. Blaumaņa „Indrāniem”.
Vecais Gaigals (Valdis Zosārs) ļoti organiski iejutās savā lomā, tēlodams valdonīgu, skopu veco
tradīciju pārstāvi. Viņu atbalstīja sieva ( Maiga Picka), kura brīžiem centās nogludināt vīra asumus. Dēls
Pēteris (Ēriks Bukovskis) negribēja stāties pretī tēva gribai, baidīdamies pazaudēt Gaigalu saimniecību,
taču mīlestība uz kalponi Lieni (Liene Bukovska) deva drosmi pretoties, kaut arī tas draudēja ar padzīšanu
no mājām. Gaigalu meita Milda (Elīna Taškāne) pati izvēlējās savu dzīves ceļu un aizbrauca līdzi savam
mīļotajam studentam Siliņam ( Edgars Picka). Otrs dēls ( Guntis Pētersons), izlutinātais vecāku cerība,
beigās ir spiests nopietni ķerties pie mācībām un darba. Labi savu lomu atveidoja arī izputējušais
saimnieks Brencēns ( Pēteris Kārkliņš) . Elegants un pieklājīgs bija vietējā pagasta skolotājs Cīrulis
(Auseklis Picka) . Spirtrūpnieks Balodis ( Pēteris Leitāns), precinoties pie jaunās vidusskolas absolventes
Mildas, nokļuva komiskās situācijās. Pārliecinoši savu lomu – Viktoru – nospēlēja debitants Eižens
Reinis.
Ļoti jauku skatuvisko ietērpu lugai veidoja Ieva Rota. Paldies viņai! Paldies arī gaismotājam un
skaņu operatoram Tomam Rotam! Paldies arī ekspertiem, bargajai žūrijai– režisoram un aktierim Agrim
Māsēnam un aktrisei Leldei Kalējai par atzinīgo izrādes vērtējumu!

Mjau, gadā ir viens mēnesis, kuru cilvēki dēvē par kaķu mēnesi, un tas ir....,bet tā kā šopavasar visas
dabas norises kavējās, arī Runči ar pavadošo sastāvu Jumurdā bija ieradušies tieši maija otrajā svētdienā–
Mātes dienā. Ar koncertprogrammu „Trīs Runči” uzstājās Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis vadītājas
Ievas Vilnītes vadībā, pasākumu papildināja Santas Laubes fotoizstāde „Jumurdiešu mīluļi un KAĶIS”.
Dziedāts un peļots tika no sirds! Paldies ansambļa dalībniecēm par atsaucību! Labāk vienreiz redzēt,
nevis simts reizes lasīt vai dzirdēt! Ja jūs vēlaties sastapt Runčus pie sevis, dodiet ziņu!
Bija solīti pārsteigumi. Un viens no tiem – mazās bērnu balstiņas no Ērgļiem, bērnu vokālais ansamblis
„Ķipari”. Paldies viņu māmiņām un tētiem, arī pašiem bērniņiem par tik skanīgām balstiņām un prieku,
ko viņi šajā dienā dāvāja mums visiem!
Interesanta un jauna pieredze bija atklāt jumurdiešu talantus. Santas Laubes viens no talantiem ir
fotografēšana. Uzrunāta par izstādes veidošanu, Santa laipni piekrita. Un tā divu dienu foto ekspedīcijā
pie mūsu pagasta iedzīvotājiem tika meklēti, atrasti un iemūžināti fotoobjektīvā viņu mīluļi. Jāsaka–
nekāda iepriekš sastādīta plāna mums nebija, modeļus meklējām pēc nejaušības principa, ja nu vienīgi
kaķus centāmies sastapt īpaši centīgi. Dienu gaitā atklājās, ka mūsu pagasta iedzīvotāju mīluļi ir ne tikai
kaķi. Mainījām foto ekspedīcijas moto uz „tie, kas nekad nebūs uz pannas”, un rezultāts ir apskatāms
Jumurdas pagasta Saieta ēkā līdz 1. augustam. Sakām lielu paldies par atsaucību visiem modeļu
saimniekiem un arī pašiem modeļiem par izturību!
Paldies par atbalstu pasākuma tapšanā: Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājai Agitai Opincānei, Santai
Laubei, Santai Lasmanei- Radzvilavičai, Klintai Zeifertei, Madarai Salnītei, Tomam Vilnītim, Ērikai
Purviņai, Maijai Vilnītei, Evijai Freivaldei, Kristīnei Lūsei, Sarmītei Kantānei.
Saulainu un prieka pilnu pavasara cēlienu vēlot –
kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē Inita Lapsa
Foto: Santa Laube

„Kad ir tādi vīri...”

Tā savulaik, cildinot viņa darba tikumu, atbildības sajūtu un
apzinīgumu 1983. gada 22. marta laikrakstā „Stars” rakstīja par vējavieti
Reimaru Rubeni. Dzimis 1933. gada 8.maijā Vējavas pagasta
„Lapsiņkalna” mājās, tur kopā ar četriem brāļiem un māsu pavadījis
savus puikas gadus, vēlāk piedzīvoti skarbie izsūtījuma gadi un
atgriešanās dzimtajā Vējavā – ne pa taisnāko un vieglāko ceļu, tomēr
savā dzimtajā Vējavā. Un šodien var teikt droši – Reimars kopā ar sievu
Gaidu ir līdz saknēm ieauguši savā dzimtenē, savā sētā, savā saimniecībā,
savā darbā un mīlestībā. Mīlestībā izaudzināti bērni Spodris un Vizma,
ar prieku vienmēr gaidītas ziņas no mazbērniem Edija, Žanetes, Zanes,
Jāņa, Līgas un Kristapa un kā saulesstariņi vecvecākus silda Ieviņa un
Emīls.
Skaistajā dzīves jubilejā jubilārs saka: „Lielākā cilvēka bagātība ir
viņa atmiņas”– un kuram gan citam tās svarīgas... Bet par savām darba
gaitām gan viņam ir ko teikt- vienmēr mācījies jaunus arodus, apmācījis
prasmēs citus, no darba nekad nav vairījies, bet par savu taisnību gan
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pratis pastāvēt – vīrs un vārds! Saņēmis
apbalvojumus par paveikto, pratis
savienot straujo darba ritumu sējas un
pļaujas laikā ar darāmajiem darbiem savā
sētā. No 1967. gada Rubeņu ģimene
dzīvo Vējavas „Garancos”– Reimars
kopā ar tēvu atjaunojuši māju un
saimniecības ēkas, vēl šodien, braucot,
garām šīm mājām, var redzēt: te
saimnieko cilvēki ar saimnieka tvērienu–
dārziņš iekopts, viss glīti salikts savās
vietās, puķu dobes zied visos gadalaikos,
dīķos mīt līņi, karūsas un amūri. Tas viss
pašu rokām iekopts, sarūpēts, jo saimnieks
ir cilvēks ar zelta rokām – savam mazajam
traktoriņam visi agregāti sarūpēti–
šopavasar kartupeļus kopā ar sieviņu
Gaidu divatā ar stādāmmašīnu sadēstījuši,
malku skalda ar elektrisko skaldāmo, un,
atceroties jaunību, jubilārs saka: darbs ir
visa pamatā, bez darba nav nekā...
Kopā ar Jumurdas pagasta pārvaldes
vadītāju ciemojoties pie jubilāra, viņa
atzīst: Vējavas augstie, vējainie pakalni ir
izvēlējušies tikai garā un pārliecībā
stiprus cilvēkus, kuru dzimtu sakņojuma
dzīvīgums ir devis strādīgu ļaužu
pienesumu arī citiem Latvijas pagastiem
un novadiem. Jā, gados jaunākie vējavieši
ir devušies savus dižos darbus veikt uz
citām mūsu zemītes vietām, bet Vējavā ar
patiesu sirds degsmi darbos un mīlestībā
uz savu zemi dzīvo vīri ar stipru gribu
darbos un labvēlīgu vārdu ikdienā.
Reimars Rubenis – savas Vējavas patriots,
savas zemes saimnieks, savas dzimtas stipruma
kodols. Viņa mērķtiecīgā rosība, saimnieciskais
pamatīgums, domas un vārda pozitīvais skanējums
apstiprina seno apgalvojumu: katrs pats savas
laimes kalējs. Cilvēciskā būtība ir izsakāma trīs
vārdos – darbs, darbs, darbs. Mīļš paldies Reimara
sieviņai Gaidai par mīlestību, maigumu, mieru!
Jūs abi, Reimar, Gaidiņ, esat Vējavas stiprie un
gaišie ļaudis. Lai jūsu dzīves pļavās vēl daudz
krāšņu, smaržīgu ziedu!
„Garancu” mājas saimnieku viesmīlību baudīja
Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja
Agita Opincāne
un kultūras darba organizatore Inita Lapsa
Foto: Inita Lapsa

Režisore- Terēza Kaimiņa
Foto: Laura Santa Ozola

“Ērgļu vizbulīte - 2013”
Deja – saskarsme, roku satvēriens,
sevis apliecināšana caur kustību, jūtas
un emocijas,
pirmais reveranss,
elegance. Neviltots prieks par
panākumiem, pirmajām apgūtajām
kustībām. Tā varētu raksturot dejas
burvības pārņemto gaisotni pasākumā,
kas atkal valdīja Ērgļos 1. maijā
sarīkojumu deju konkursā “Ērgļu
vizbulīte- 2013”.
Šogad sacensībās piedalījās
dejotāji no deju kluba “Aizkrauklīte”,
Ķeguma, Mazozoliem, Madonas,
Ludzas, Cēsīm, Vestienas un Ērgļu
novada. Tiesnešu godā – Jānis
Rukmanis (Cēsis), Svetlaņa Seņkova
(Ludza), Viktors Leimanis (Madona),
Artūrs Elīts un Karmena Pozņiaka
(Aizkraukle). Galvenā tiesneša godā–
Ainārs Kārkliņš no Aizkraukles. Sekretariātā neiztrūkstoši un zinoši darbojās Maiga
Picka un Ieva Rota. Pie skaņu pults šogad Toms Rota.
Jaunākajā grupā I vieta Rinaldam Freivaldam un Alīnai Mušai. 1.-2. klašu grupā 1.
vieta – Rihardam Balodim-Bertmanim un Patrīcijai Bolzanei. Patrīcija dejoja arī ar otru
partneri – Jurģi Zommeru (kaut reti, bet tomēr notiek arī tā, ka deju sezonas laikā arī zēni
paliek bez partnerēm). Un tā arī šim pārim izdevās iegūt 1. vietu. Valts Masaļskis ar
partneri Katrīnu Rešņu un Toms Vilnītis ar partneri Elzu Koklačovu 2. vietā. Pirmais
konkurss Ērgļos bija arī dejotājiem no Vestienas pamatskolas – Emīlam Gutānam un
Gintai Piļkai. Arī viņu sniegums bija augsts – 1. vieta 3.-4. klašu grupā, kas dejo 2 dejas.
6. grupā – 1. vieta – Kristianam Židavam un Kristai Ielejai, kā arī 1. vieta – Raineram
Girģenam un Anetei Bukovskai. 2.vietā – Mareks Dinga un Emīlija Zommere. 5.-6. klašu
grupā – 1. vieta Alenam Kārlim Kārkliņam un Montai Masaļskai, 2. vieta – Aivaram
Skābarniekam un Gintai Lazdiņai un 2. vieta arī Ralfam Bolzanam un Katrīnai Dudko.
Deju kluba „Vizbulīte” dejotājiem šī konkursa diena ir patiesi svētki, jo par tradīciju jau
ir kļuvusi arī ballīte pēc konkursa, kad visi dejotāji tiekas viesnīcas „Ērgļi” konferenču
zālē un katrs saņem veiksmes simboliņu-dāvaniņu, nobauda lielo svētku torti un tad pats
lielākais „saldais ēdiens”– jautrās izklaides burbuļvannā un baseinā. Tur nu iet skaļi,
jautri un „slapji”. Bet svētki ir izdevušies!
Paldies vecākiem par lielajām rūpēm un atbildības sajūtu attieksmē pret mēģinājumu
grafiku! Tas šai nodarbei ir raksturīgi, ka, lai bērnu ievadītu dejas pasaulē, no vecākiem
tiek prasīta milzīga uzņēmība un ieinteresētība. Deju kluba „Vizbulīte” dejotāju vecākiem
tā piemīt. Paldies Roņu ģimenei no Vecpiebalgas porcelānu fabrikas par skaistajām
medaļām un Ērgļu novada pašvaldībai par atbalstu, apgūstot šo skaisto dejas mākslu!
Mazajiem dejotājiem bija iespēja vērot arī pieredzējušāku dejotāju sniegumu – Artūrs
Elīts un Karmena Pozņiaka – Juniori I vecuma grupas sporta deju pāris, kas skatītāju
vērtējumam dejoja 10 dejas.
Uz tikšanos deju konkursā “Vizbulīte” Ērgļos nākamajā gadā!
Ērgļu novada kultūras darba speciāliste

Sandra Avotiņa
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PASĀKUMU AFIŠA
18. maijā muzeju nakts „Dzīvosim Brakos zaļi!”
20.00-21.00
Koncerts „Skaisti skan meža dziesmas” –
		
Cēsu Pils koris.
21.00-23.30
Aktīvi radošas darbnīcas Brakos
• Saimes istabā – pavārmākslas brīnumi.
• Rijā – zaļo dziesmu un rotaļu jautrības.
• Pie pirtiņas – izzinoša darbnīca „Sargi mežu!”
• Sīklopu kūtiņā – „Iepazīsim meža daudzveidību!”
• Aiz lielās mājas – „trāpi mērķī”
• Nakts orientēšanās pārbaudījumi. (Līdzi jāņem lukturītis.)
• Starts – sveiki, dabas draugi!
• Pirtsgravas avotiņš – laumiņu valstībā.
• Jāņkalniņš – bišu ceļš.
• Taka uz Noliņa ābeli – mēness gaismas kalns.
• Simtsoļu taka – burlaku slepenā pasaule.
• Zibensšķeltais akmens – velniņu jautrības.
20.00-23.30
Atrakciju parks „Braku takas” – gaisa virvju
trases pārbaudījumi jāņtārpiņu gaismā.
18.maijā no plkst.19:00 Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi”
Muzeju nakts pasākums “Daba ar mums, mēs ar dabu!”
• 19:00 Mākslinieka Kristapa Auzenberga karikatūru izstādes
„Saule vainīga” atklāšana. Tikšanās ar mākslinieku. Visa vakara
garumā iespēja tikt pie sava portreta.
• 20:00 Viktorīna „Ko Tu zini par dabu?” Komandām (5-10
cilvēkiem) savu dalību pieteikt līdz 16.maijam.
• 21:00-23:30 Kopīga sadziedāšanās karaokes ritmos.
22. maijā plkst. 15.00 Ērgļu saieta namā
Saviesīga pēcpusdiena 75 gadu jubilāriem “Atļauj saviem
gadiem ziedēt!” .
24.maijā plkst.20.00 Muzeju nakts ietvaros
Sausnējas muzejs aicina uz
Muzeju nakti kopā ar vietējiem pašdarbniekiem.
1.jūnijā plkst. 11. 00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu amatiermākslas kolektīvu koncerts
„Še dziedāju, gavilēju”
2013. gada 7. jūnijā plkst. 18.00 R. Blaumaņa memoriālajā
muzejā „Braki”
Dienas aprūpes centra „Saulessvece” IMPROVIZĀCIJAS
TEĀTRA IZRĀDE
„Žogam, ko prāts uzceļ, jūtas viegli kāpj pāri”
Pēc R. Blaumaņa stāsta „Brīnuma zālīte” motīviem. Izrādes
režisore Kristīne Klētniece-Sika
Muzikālais vadītājs Māris Žagars
Ieeja par ziedojumiem
14.jūnijā plkst.15.00 Sidrabiņos pie piemiņas akmens
Komunistiskā genocīda upuru atceres brīdis
14. jūnijā plkst. 17.00 pie akmens Ērgļu novada pašvaldības
ēkas pagalmā Sarkanā terora upuru piemiņai veltīts atceres
brīdis un ziedu nolikšana
22. jūnijā plkst. 9.00 Ērgļu saieta namā Līgo tirgus “Jāņa
māte sieru sēja!”
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji gan pašgatavoto sieru, gan
pašbrūvēto alu un vēl citus našķus un pārsteigumus.
Līgo dienu ieskandēs Ērgļu saieta nama dziedātāji un dancotāji!
22.jūnija plkst.19.00 Sidrabiņu parkā
Jāņu ielīgošana kopā ar Vietalvas amatierteātri, kas izrādīs
B. Jukņevičas komēdiju „Ak, šī jaukā lauku dzīve!” Ieeja par
ziedojumiem.
23. jūnijā plkst. 20.00 “Līgo svētki Brakos!”
Ērgļu teātra brīvdabas dziesmuspēle
“MĪLAS PAMĀCĪBA VIĻŅU JĀNIM”
Pēc izrādes jāņuguns iedegšana Jānkalniņā.
23. jūnijā plkst. 21.00 Jumurdas pagasta estrādē
...UGUNSKURA iedegšana...
Kas vizēja, kas mirdzēja
Viņā lauka galiņā,
Jānīts kūra uguntiņu,
Savus bērnus gaidīdams.
JUMURDIEŠU LIELĀ, VIZOŠĀ, MIRDZOŠĀ IESPĒJA!
KONKURSS par
AUGSTĀKO, SPOŽĀKO, PAMANĀMĀKO,
VIESMĪLĪGĀKO....JĀŅUGUNI.
Gaidiet ciemos jāņabērnus!
VAI VĒLAMIES Bērnības un pasaku svētkus?
Vasarā, 13. jūlijā, pēc Dziesmu un deju svētkiem Rīgā, Ērgļu
saieta nams sadarbībā ar R. Blaumaņa muzeju „Braki” vēlas rīkot
Bērnības un pasaku svētkus. Lai izveidotu tos jautrus un
interesantus, nepieciešams uzzināt jūsu vēlmes un ieinteresētību.
Tāpēc lūdzam pieteikt savus mazuļus bērnības svētkiem jau tagad,
lai šie svētki paliktu neaizmirstami gan lieliem (kūmām un
vecākiem), gan mazajiem gaviļniekiem. Informācija par svētkiem
Ērgļu saieta namā personīgi vai pa telefoniem 64871132, 26528132

Apsveicam!

Apsveicam!

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!

Dzintra Vemese
Biruta Beķere
Māra Lākina
Austra Rutka
Benita Dinga
Ilga Kaļva
Maija Blaua
Reimars Rubenis
Roberts Bērziņš
Regīna Liepiņa
Lonija Bērzkalne
Velta Fogele
Milda Sotaka
Velta Dzenīte

KATI JĒKABSONI un MĀRTIŅU
PIEBALGU
ar meitas DĀRTAS ELĪZAS
PIEBALGAS piedzimšanu!

SVEICAM, KOPĪGO
DZĪVES CEĻU SĀKOT

TATJANU un SILVESTRI
JANSONUS!
Ērgļos notiks piedzīvojumu un atpūtas
nometne
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Gluži kā mazajiem velniņiem no R. Blaumaņa pasakas, izejot paraudzīties, kāda tā pasaule izskatās, gribas iesaukties: „Ak, Dieva
pasaule, cik skaista Tu esi!” Svaigs gaiss, Vidzemes pakalnu un „Braku” pļavu piedāvātais krāsu, skaņu un smaržu apvienojums
piedāvā mums skatīties apkārt un apbrīnot pasaules košumu. „Ai, cik te viss bija pavisam savādāki un daudz, daudz jaukāki nekā
ellē!”
Projekta „Ak, Dieva pasaule, cik skaista tu esi” ietvaros no 03.06.2013. līdz 09.06.2013. Ērgļos, nometņu centrā „Ērgļa spārni”
biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība” organizēs bezmaksas integratīvu diennakts atpūtas un piedzīvojumu nometni, kurā piedalīsies
16 – 65 gadus veci cilvēki ar garīga rakstura un intelektuālās attīstības traucējumiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.
Prom no visa – ikdienas, dienas centra un mājas darbiem, pretī jauniem piedzīvojumiem. Tu zināji, kāpēc skudru karalienei vajag tik
daudz apkalpojošā personāla un kā izskatās gliemezis tuvplānā, kā dzied meža strazds, kāpēc apsei pat bezvējā trīc lapas? Kāda ir
sajūta ar draugiem doties pārgājienā vasaras naktī pa meža takām, meklēt apslēpto mantu, pētīt zvaigznes, ieklausīties, kā šalc mežs!
Kā ir, kad esam visi kopā. Mācīsimies spēlēt īstu teātri un to izrādīt tuviem un tālākiem R. Blaumaņa muzeja „Braki” apmeklētājiem.
Septiņu dienu nometnes programmā esam iekļāvuši dažādas aktivitātes, lai dalībnieki apgūtu jaunu pieredzi un pilnveidotu dažādas
dzīvei nepieciešamās prasmes.
07.06.2013. plkst. 18.00 būs galvenais nometnes notikums – improvizācijas izrāde „Žogam, ko prāts uzceļ, jūtas viegli kāpj pāri”
pēc R. Blaumaņa stāsta „Brīnuma zālīte” motīviem. Uzveduma režisore Kristīne Klētniece-Sika, muzikālais vadītājs Māris Žagars.
Izrāde taps nometnes laikā, tuvāk un pamatīgāk iepazīstot pašu autoru un „Brakus”. Sevišķi omulīgi un teātra spēles piepildīti solās
būt teātra mēģinājumi muzejā.
Projekts tiks realizēts ar a/s „Latvijas valsts meži” sociālās jomas projektu programmas finansiālu atbalstu.
Liels paldies par atsaucību R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītājai Zintai Saulītei un vecākajai speciālistei Annai
Kuzinai, kā arī citiem labas gribas cilvēkiem, kuri iesaistījās šī projekta sagatavošanā un realizēšanā.
Cerēsim uz labu un saulainu laiku un tiksimies Ērgļos!
Biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība” direktore
Melānija Grundšteina-Gruzdiņa

“Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 4 (77) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:
Horizontāli: 5.Krauls. 6.Kadastrs. 10.Antaress. 11.Avilis. 12.Abats. 13.Trauma. 15.Airans. 16.Petss. 19.Sparta. 20.
Velss. 22.Lauva. 24.Ahāts. 26.Ramata. 28.Staks. 31.Elipse. 33.Kalims. 35.Skats. 36.Ķimele. 37.Apelsīns. 38.Sintakse.
39.”Ceplis”.
Vertikāli: 1.Kakadu. 2.Alteja. 3.Lapasa. 4.Staieris. 5.Kongress. 7.Astats. 8.Stirna. 9.Asare.14.Moruā. 16.Palss. 17.
Trupa. 18.Svars. 21.Limfa. 23.Salmenes. 25.Hepberna. 27.Kleins. 29.Transs. 30.Kosas. 32.Esejas. 33.Kreses.
34.Lasila.

PAZIŅOJUMS
Ērgļos, Rīgas ielā 4, darbu uzsāk
apbedīšanas birojs „Krustaceles”.
Piedāvājam pilnu servisu vai atsevišķus
pakalpojumus – katafalka īre, plašā
izvēlē zārki, krusti, pārklāji, segas,
izvadītājs, mūzika, bēru mielasta galdi,
fotogrāfs, mikroautobuss.
Kā arī labiekārtojam, uzstādām kapu
kopiņas, laukumus (betons, granīts).
Diennakts mob. 26399673.

Pieminam mirušos
MĀRIS KAŅĶELIS,
miris 41.mūža gadā
VIJA RŪSE,
mirusi 82 gadu vecumā
ANNA IELEJA,
mirusi 81.mūža gadā
RIHARDS BĀRBALS,
miris 77.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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