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Aicinām aktu
ĒrgļuprasĘbąm
novada iedzīvotājus
črgĠu novadą
rekultivĎs trĘs normatĘvo
BrĘvprątĘgo
darbs črgĠu
novada
Vācu
draugu
biedrībai
Īsziņa
piedalīties Lielajā talkā
muzejosvadītājs
jauns
neatbilstošas izgąztuves

Ērgļu novada pašvaldība piedāvā bez maksas izmantot
AprƯƺa mƝnesƯ „Braku” un „MeƼƧe- priekšniecƯbu. Tas esot kƗ komunismƗ.
konteinerus lielgabarīta atkritumu savākšanai.
2. jǌlijƗ starp
Vides ministriju
kƗ
OtrƗ projekta ietvaros – normatƯvo kumi par darbƯbas programmas “Infra- ƺu” muzejos darbu uzsƗka divi brƯvprƗ- Nesaprotami esot, kƗpƝc LatvijƗ gultas
Konteineru
novietošanas
laiki un vietas:
atbildƯgo
Jumurdā:iestƗdi un Ɯrgƺu novada aktu prasƯbƗm neatbilstošƗ Ɯrgƺu nova- struktǌra un pakalpojumi” papildinƗju- tƯgie jaunieši no Eiropas – KristiƗns veƺa ir ƯsƗka par matraþiem. Par to esot
domi
kƗ nansƝjuma
tika Saieta
da SausnƝjas
pagasta
-no 20.04.
līdz 27.04.,saƼƝmƝju
pie Jumurdas
ēkas Ezera
ielā 2;izgƗztuve “Sidra- ma 3.5.1.2.1.apakšaktivitƗti “NormatƯvo Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno brƯnƯjušies visi brƯvprƗtƯgie, kad satikuparakstƯtas
vienošanƗs par trƯs nor- biƼi”.
aktu prasƯbƗm neatbilstošo izgƗztuvju Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies savƗs pƗrrunƗs.
Ērgļos:
matƯvo
aktulīdzprasƯbƗm
neatbilstošo
-no 27.04
05.05., pie
dzīvojamās mājas
J.GrotatrešƗ
ielāprojekta
1,
Pirms braukšanas lasƯjis par Latviju
SavukƗrt
ietvaros pare- rekultivƗcija””, Eiropas Kopienas un Bianko (Lorenzo Bianco) no ItƗlijas.
pie dzīvojamās
mājas Mehanizatoru
1; rekultivƝt normatƯvo aktu prasƯ- Latvijas Republikas normatƯvajiem ak- Šis piedƗvƗjums nƗca no biedrƯbas „Ra- un latviešiem kƗ par atturƯgiem ziemeƺizgƗztuvju
rekultivƗcijas
projektu Ưs- ielādzƝts
-no 05.05.Šos
līdzprojektus
12.05., Blaumaņa
ielā (pie
mājas) Ɯrgƺu novada Jumur- tiem par KohƝzijas fonda vadƯbu, kƗ arƯ došo Efektu darbnƯca” (RED). Abi jau- niekiem, bet ƯstenƯbƗ sastapušies ar labtenošanu.
Ưstenos MabƗmkatlu
neatbilstošo
Saules
ielā
4
(pie
dzīvojamās
mājas)
donas rajona Ɯrgƺu novadƗ Eiropas das pagasta izgƗztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas kƗ atbildƯgƗs iestƗ- nieši jau ir iestrƗdƗjušies un jǌtas samƝ- sirdƯgiem un laipniem cilvƝkiem. Nav
-no 12.05. līdz
19.05., Oškalna
ielā -10 (pie
katlu
mājas)
SavienƯbas
KohƝzijas
fonda lƯdz
des
2009.gada 21.janvƗra lƝmumiem rƗ labi. ViƼu mƝrƷis ir iepazƯt citu zinƗms, vai tƗ abiem jauniešiem liekas,
Šo trƯs projektu kopƝjƗs izmaksas saEiropas tautu kultǌru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
pie
dzīvojamās
mājas
Zaļajā
ielā
31
nansƝtƗs 3.5.1.2.1. apakšaktivitƗtes stƗda 215,23 tǌkstošus latu, no tƗm par minƝto Eiropas SavienƯbas KohƝzidzƯvi, iemƗcƯties latviešu valodu ikdieKonteineri paredzēti nederīgu mēbeļu, citu lielgabarīta
KristiƗns izlasƯja visus tekstus vƗcu
„NormatƯvo aktu prasƯbƗm neatbil- 179,58 tǌkstošus latu nansƝ Ērgļu
jas fonda
projektu organizētās
iesniegumu apstipriEiropasnovada
pašvaldības
talkas notiks
šādos
nas sarunvalodas
lƯmenƯ. ViƼu darbƯbu un angƺu valodƗ par rakstnieku Rǌdolfu
atkritumu novietošanai. Ja vēlaties atbrīvoties no nolietotās
stošo izgƗztuvju rekultivƗcija” ietva- SavienƯbas KohƝzijas fonds,objektos:
bet pƗrƝjo nƗšanu.
koordinƝ biedrƯbas RED vadƯtƗja Sinti- Blaumani. SastƗdƯja savu ekskursijas
sadzīves tehnikas, to lūgums nemest konteinerā iekšā, bet novietot
ros.blakus. Konteineri nav paredzēti, lai summu
Vides
ministrijas
komunikƗciju
35,65
ie- plkst.No
22. aprīlī
9:30
Brāļu
Jurjānu muzejā
„Meņģeļi”jateritorijas
Lase un „MeƼƧeƺu” muzeja vadƯtƗja vadƯbas tekstu pa „Brakiem” un ir notam
atbrīvotos
notǌkstošu
šīfera unlatu apmƝrƗ
PirmƗ
projekta
ietvaros priekšmetiem.
tiks rekulti- gulda Ɯrgƺu novada dome. sakopšanas talka.
nodaƺas informatƯvƗ paziƼojuma Ieva VilnƯte.
citiem
azbestu
saturošiem
vadƯjis vairƗkas ekskursijas muzejƗ Ɨr25.pamaaprīlī plkst. 9.00 Ērgļu pagastā, slimnīcas parkā,
talkas
vƝta normatƯvo aktu prasƯbƗm neatMinƝtƗs vienošanƗs noslƝgtas,
VairƗk
pastƗstƯšu par KristiƗnu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
Vladimirs Stefaņenkovs, t. 29481053.
bilstošƗ
Ɯrgƺu -novada
pagastanovadpētniecības
iz- tojoties uz Ministru
2008.gada
darbojas „Braku” muzejƗ. ViƼa darba
√ Februārī
martāƜrgƺu
Sausnējas
muzejā kabineta
bija vadītājs
aprīlī plkst. 9.00 Jumurdas pagastā, estrādē, talkas
vadītāja
diena
sƗkas reizƝ ar muzeja atvƝršanu
gƗztuve “LempƝni”.
„Noteiskatāma
vietējo rokdarbnieču darinājumu30.jǌnija
izstāde. noteikumiem
Paldies DaceiNr.49025.
Agita
Opincāne,
t.
29400442.
un
beidzas ar tƗ slƝgšanu. Uz „BraDombrovskai (tamborējumi, adījumi, tapojumi, veidojumi un
25. aprīlī plkst. 8.00 Sausnējas pagastā, talkas vadītāja
kiem”Liena
brauc ar divriteni, dzƯvo Ɯrgƺu
griezumi no papīra), Anitai Cielavai (adīti cimdi un zeķes), Dainai
Kārkliņa,
t.
29181684.
arodvidusskolas
dienesta viesnƯcƗ.
Liepiņai (adījumi un tamborējumi), Mārai Liepiņai (tamborējumi),
KristiƗnam ir 20 gadu. ViƼš ir mƗcƯjies
Lailai Pūpolai ( adījumi lielām un mazām kājiņām) un Vitai
Ja iespējams,
līdzi paņemiet
darba ceƺiem.
rīkus - Marzāģi, cirvi,
lāpstu, mƗrketinga koledžƗ AustirdzniecƯbas
pƗrsvarƗ
pa pašvaldƯbas
Ɯrgƺu (papīra
novada dome
izstrƗdƗts starptautisks
Zariņai
darbi piedalƗs
dažādāsIgaunitehnikās, ProjektƗ
filcējumi,tiksizšuvumi,
Par darba
jāgādāmaršruta
pašiem marƷƝjutalciniekiem.trijƗ, bet turpmƗk mƗcƯsies par saimniepiespraudes).
Lai pƗrrobežu
veicas turpmāk,
lai īstenojas
ieceres
un top grābekli.
šrutƗ cimdiem
tiks uzstƗdƯtas
jas - Latvijas
sadarbƯbas
velo visas
maršruts
„Dienvidigaunija
– Ziejauni
darbi! kuras realizƗcijas laikƗ tiek meƺlatvija”, kura viens posms bǌs pa ma zƯmes, pie Jumurdas ezera izveidota cƯbas mƗrketinga skolotƗju. Ja ƯsumƗ
programmƗ,
Emma Cera,
Ưstenots projekts „Ar velo caur Vidzemi Madonas rajonu un arƯ Ɯrgƺu novadu. atpǌtas vieta, Ɯrgƺos novietota velo no- bǌtu jƗraksturo KristiƗns, tad jƗsaka tƗ:
koordinatore, t. 26468124, e-pasts: attistibas.nodala@ergli.lv.
kƗ cilvƝks KristiƗns ir ƺoti simpƗtisks,
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais No lielƗ velo maršruta tiks veidoti vai- vietne pie Ɯrgƺu vidusskolas.
ar viƼu patƯkami un viegli kontaktƝties,
Projekta ieviešanas laiks ir no šƯ gada
partneris ir Vidzemes tǌrisma asociƗci- rƗki apƺveida maršruti, lai piedƗvƗtu iekƗ darbinieks – labƗku nevarƝtu iedoja, projekta partneri LatvijƗ: Alǌksnes, spƝju ceƺotƗjiem plašƗk iepazƯt vietas, aprƯƺa lƯdz 2010. gada augustam. ProPirmsƦimenƝ
daudziem
gadiem tika nodibināta draudzība starp Ērgļu un
mƗties jebkurƗ sfƝrƗ.
ir audziCƝsu, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kurƗm vƯsies lielais loks. Mums jekta realizƗcijas laikƗ tiks izdota ro- nƗts darba dzƯvei
Ķelnes-Reizīkes
Vācijā
pašvaldību.
Tās mērķis
sekmēt
draudzīgas
vislabƗkajƗ
šƯ
vƗrda
KristiƗns
JƗƼubija
vakarƗ
Brakos,
Rīgas ielas stāvoklis jau ilgstoši ir mūsu novada un pagasta „lielā
Valkas rajona padomes, MƗlpils pagas- tuvƗkie mazie apƺveida maršruti bǌs pa kasgrƗmata par velotǌrismu, organizƝts nozƯmƝ. RǌpƯgs,
attiecības
Latvijas
korekts,starp
izdarƯgs,
at- un Vācijas pilsoņiem.
23. jǌnijƗ.Kopš biedrības
sāpe”, pie tam situācija ar katru dienu kļūst sliktāka, jo vecais ceļa
dibināšanas šo darbu sekmīgi vadījusi Aleksandra Šleija - pirmā
ta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, GaiziƼkalna un seminƗrs tǌrisma nozares uzƼƝmƝjiem,
segums „jūk un brūk pa visām vīlēm”.
biedrības priekšsēdētāja. Šajā laikā notika daudzas abpusējas vizītes.
izdotas velotǌrisma brošǌras un velotǌpƝjais projekta budžets ir 1519238,13 Ɯrgƺu apkƗrtni.
Tādēļ Ērgļu novada pašvaldība atkārtoti ir griezusies ar aicinājumu Šā gada februārī Šleijas kundze atteicās no saviem pienākumiem un
risma
kartes.
EUR. Budžeta nansƝjuma avoti: 85%
Ɯrgƺu mazais velo maršruts
tiks
piepie Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un valsts akciju par viņas darba turpinātāju kļuva Harms Minsters. Minstera kungam
Igaunijas-Latvijas pƗrrobežu sadarbƯ- dƗvƗts pa loku: Ɯrgƺu centrs
– Palšu „Latvijas Valsts ceļi” veikt Rīgas ielas jeb reģionālā
sabiedrības
ir 50 gadi, viņam ir ģimene - sieva un dēls. Viņš strādā par prokūristu
Daugiallo,
bas programmas nansƝjums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda –autoceļa
Ɯrgƺi (no
P4 Rīga - Ērgļi posma 99,66Ilze
- 101,26
km rekonstrukciju. Ķīlē. Ar Ērgļiem viņš iedraudzējies, pateicoties savam dēlam
InformƗcijas
speciƗliste
lƯdznansƝjums, 10% partneru lƯdz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-VesŠajā posmā satiksmes plūsma ir palielinājusies vairāk nekā divas Cedrikam. Minstera kungs ir iesaistījies visos biedrības tradicionālajos
nansƝjums.
tienas-Ɯrgƺi ceƺa). Brauciens
plƗnots
reizes,
sasniedzot no vidēji 320 automašīnām pirms noasfaltēšanas pasākumos Ķelnē-Reizīkē - kartupeļu pankūku ballītē, Pateicības
līdz 694 automašīnām diennaktī 2014. gadā (va/s „Latvijas Valsts dienā, kūku tirdziņā novembrī, Ziemassvētku lukturīšu gājienā u.c.
ceļi” mērījumu dati). Va/s „Latvijas Valsts ceļi” speciālisti atzinuši Visi šie pasākumi saistīti ar ziedojumu vākšanu Ērgļiem. Īpašs
situāciju par kritisku, jo tik straujš ceļa izmantošanas intensitātes izaicinājums Minstera kungam bija brauciens ar vācu bērniem uz
Valijas Leles foto
nometni Ērgļos 2014. gada vasarā.
pieaugums nebija viņu plānos.
√Ir25.
martāfakts,
Sidrabiņos
piemiņas akmens pulcējās vietējie
zinƗms
ka 1859.pie
gadƗ
Mēs vēlamies pateikties A. Šleijas kundzei par paveikto darbu un
Šajā situācijā noteikti nevar būt ne runas par plānveida
iedzīvotāji,
lai ar pavasara
ziediem un atceres vārdiem pieminētu rekonstrukciju „kaut kad nākotnē”, tādēļ pašvaldība aicina savā novēlēt jaunajam biedrības priekšsēdētājam H. Minstera kungam
KrišjƗnis Barons,
bǌdams TƝrbakomunistiskā
terora MatemƗtikas
upurus. Sausnējas bibliotēkas vadītāja Inga vēstulē maksimāli ātri uzsākt ielas rekonstrukciju.
tas universitƗtes
labas sekmes viņa darbībai nākotnē.
Grote
lasījastudents,
fragmentus
no dzejnieces
Andas Līces atmiņām par
fakultƗtes
24 gadu
vepiedzīvoto
izsūtījumā.
represijām
pakļauto iedzīvotāju skaitlisko
Guntars Velcis, Ērgļu novada domes priekšsēdētājs
cumƗ ceƺoja
kƗjƗm 5 Par
nedƝƺas
no
Guntars Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes
sastāvu
un
nometinājumu
vietām
stāstīja novadpētniece Ilga
Foto no A.Kuzinas personīgā arhīva
TƝrbatas cauri Valkai, Smiltenei,
priekšsēdētājs
Kronīte. Pasākuma dalībniece pensionāre Dzidra Balcere nobeigumā
Raunai, Taurenei, Inešiem, Ɯrizteica pārliecību, ka tamlīdzīgas šausmas Latvijas iedzīvotājiem
gƺiem,vairs
Koknesei,
SkrƯveriem,
nekad
nebūs jāpārdzīvo.
ƶeipenei, LƯgatnei, Siguldai, RƯ27., 28. un 29. martā Ērgļu audēju
gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai,
studijā notika Latvijas Kultūras centra
Lorenco (stƗv pie piekabes) un KristiƗns Braku sakopšanas talkƗ 17. aprƯlƯ.
Sabilei, Talsiem lƯdz savƗm mƗprojekta „Satiec savu meistaru!”
jƗm DundagƗ. Ɯrgƺos viƼš ierabildƯgs. Kad projekta vadƯtƗja Sintija kuru izveidoja KristiƗns abƗs svešvalo24.tƗpƝc,
martākaplkst.
10.00 pirmsskolas
izglītības iestādē „Pienenīte” pasākums - atvērtā aušanas darbnīca.
dƗs
te dzƯvoja
studiju
jautƗja, kƗ KristiƗns strƗdƗ un uzvedas, dƗs, cerams, varƝsim iespiest tipogrƗvisi tika aicināti uz jauno vokālistu konkursu „Ērgļu Cālis- 2015”. Bija apskatāma audēju darbu izstāde.
biedrs, vƝlƗkais Vecpiebalgas
tad par viƼu ir tikai viena atbilde – gri- jƗ, kad mums bǌs labƗka nansiƗlƗ siŠajā pavasarī tas bija skaitliski bagāts - 18 dziedātāji. Jau no agra rīta Visas trīs dienas neatlaidīgi audēju
Ɨrsts, mǌziƷu JurjƗnu tƝva brƗlis
bƝtu, bet nevar saskatƯt nevienu viƼa tuƗcija.
noritēja balstiņu ieskandināšana, lai jaunie izpildītāji varētu stāties Līvijas Grozas un Ingas Šreiberes
trǌkumu.
Vai tiešƗm mƝdz bǌt tik ideƗli
Par itƗƺu puisi Lorenzo Bianco „MeƼJƗnis
Anžs
JurjƗns.
TrƯs
dienas
žūrijas priekšā un rādīt savu prasmi. Tā Kristena Picka (2 gadi) vadībā darbojās četras audēju mācekles
Ƨeƺu” vadƯtƗja Ieva VilnƯte stƗsta, ka
jaunieši?!
KrišjƗnis„Velc,
Barons
viesojƗs
dziedāja
pelīte,
saldu MeƼmiegu!”, Emīlija Apsīte (3 gadi) ar iztēli -Sanita Siballo no Kokneses, Andra
Abi puiši raksta personƯgƗs dienas- puisis palƯdz saimnieciskajos darbos –
Ƨeƺos, kopƗ
ar JurjƗnu
iepazƯizpildīja
dziesmiņu
„Kaķīt’s
mans”, Beāte Bukovska (2 gadi)
no Madonas,
Dace Dombrovska
Barona Vanaga
takas dalƯbnieki
Brakos.
grƗmatas. Tas nozƯmƝ, ka viƼi vƝro un gan kopj muzeja apkƗrtni un uzkopj
dams Ɯrgƺu
apkƗrtni.
drosmīgi
iejutās
dziesmas „Maza, maza meitenīte” izpildījumā, no Sausnējas un Agita Lindenberga no
dolfs
Blaumanis,
sajutƗm mƗju liego apraksta arƯ savus vƝrojumus Ɯrgƺos. telpas, gan arƯ piedalƗs muzeja pasƗkuun MƗrƯti
Breikšu,
bet pirms
mazgƗ-Visas
Jau piektoValters
gadu notiek
velomatrīsgadīgais
Bērziņš
dziedāja „Spīdi,lƯti
spīdi,
saulīte!”,
Undīne
Vietalvas.
interesentes
iepazinās
veldziunvasaras
karstumƗ, paspƝlƝjƗm SarunƗs noskaidrojƗm viƼu domas par mu organizƝšanƗ. Lorenzo aktƯvi strƗdƗ
šanƗs
MeƼƧeƺu Bernadeta
pirtiƼƗ, MežaarmƗtes
ai- procesu
Ceplīte
gadi) bija
mazo
pavasara
dziesmiņu.
taka,iemācījusies
kad 17 dienu
laikƗ
ratons (4
Barona
aušanas
guva praktiskās
istabƗ. Tad devƗmies pa mums, latviešiem, kƗ arƯ uzzinƗm daudz pie brƗƺu JurjƗnu muzeja mƗjaslapas izcinƗti,
ceƺotƗjidziesmiņu
iejutƗs dažƗdos
meža
DmitrijevaKaļiņina1000
(4 gadi)
un dziedāja
iemaņas,
sākotklavieres
ar dzijasviesu
sagatavošanu,
tiek veikts aptuveni
kmskatītājiem
garais ceƺš, rādīja
„Runcis
ūsas
kustina”,
3
gadīgais
Niks
Židavs
dziedāja
par
savu
velku
uzvilkšanu,
ierīkošanu
stellēs
unreibinošo smar- interesanta par dzƯvi un cilvƝkiem viƼu veides un septembrƯ plƗno noorganizƝt
takƗm.
IeelpojƗm
pƺavu
tƝlos
un
paši
sevi
un
cits
citu
pƗrsteidza
ko savulaik kƗjƗm gƗjis KrišjƗnis Barons.
cepuri,
meistarīgi
skatītājiem
arī parādot.
StellaerudƯciju
Tetere (4par
gadi)
aušanu.
tapa katraipozitƯvo
jaunajaienerƧiju no Zi- dzimtenƝ. Uz jautƗjumu, kas LatvijƗ mǌzikas pasƗkumu.
ar savu
Latvijas
augu Rezultātā
un žu, saƼƝmƗm
Baronatotakas
idejas autore
ir neformƗlƗ
patƯk visvairƗk, atbilde skanƝja – pirJaunieši ir ƺoti zinƗtkƗri un atsaucƯgi.
dziedāja
dziesmiņu
„Pieci
kaķi”,
Paula
Simona
Spaile
„Tuk,
tuk…”,
audējai
savs
pirmais
darbiņš.
bensšƷeltƗ akmensDace
un nodziedƗjƗm matnƝjƗ, neskartƗ daba – pƺavas, lauki. Ir apmeklƝjuši vairƗkus pasƗkumus Ɨrvides izglƯtƯbas projekta „PƝdas” vadƯtƗja dzƯvnieku valsti.
Una
(4 gadi)
nebēdne”,
Kļaviņa
gadi)klausƯjƗs
noauda
smalku
plecupasveicinƗjƗm
šalli, Agita skulptǌru „Eddziesmu,
„NƗkamajƗ
rƯtƗ(4viesi
mǌziVitaSipčenko
Jaunzeme,- kura
kopš„Mazā
2002. gada
uz- Evelīna
DzƯves temps salƯdzinƗjumƗ ar Austriju pus muzeja un piedalƯjušies visƗs abos
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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Par Rīgas ielu

Barona taka arĘ črgĠos

Satika meistaru Ērgļos…

„Ērgļu Cālis-2015”

Çrgïu novada informatîvais izdevums 2009. jĺlijs
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. aprīlis



Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2015. gada marta domes sēdē lemto
Apstiprināt R. Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursa nolikumu:
Skatīt Skolu literārās avīzes 5. lpp.
 Noteica viena iedzīvotāja mēneša vidējo uztura apmēru Ērgļu novadā.
Ņemot vērā, ka, reģistrējot zemesgrāmatā uztura līgumu, iedzīvotājam zemesgrāmatu nodaļā
jāiesniedz pašvaldības izziņa par iztikas minimumu, kas ir viena iedzīvotāja mēneša vidējā uztura
apmērs Ērgļu novadā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumi Nr.1250
„Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā”,
dome noteica Ērgļu novadā, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, iztikas minimumu vienam iedzīvotājam
mēnesī EUR 150,00 apmērā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.5” „Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu
novadā ” , Nr.6 ”Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības sociālie pabalsti ”,
Nr.7 ”Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam ”.
Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai.
Ieskaitīja Valsts rezerves zemes fondā zemes vienību “Klusaines”, kadastra apzīmējums
70920050115, kura nav apbūvēta, uz kuru ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, kura bija iznomāta
bijušajam zemes lietotājam, bet šobrīd izbeigušās nomas attiecības.
Šo zemes vienību dome nolēma nodot nomas lietošanā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām
uz 10 gadiem, noteica zemes nomas maksas sākumcenu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Atbilstoši likumdošanai informācija par zemes nomu izlikta Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā pie
informācijas dēļa.
Apstiprināja nekustamā īpašuma “Kalna Jērcēni” zemes ierīcības projektu.
 Nolēma apmaksāt trim Ērgļu vidusskolas skolēniem dalības maksu dalībai Igaunijas - Somijas Krievijas - Latvijas basketbola līgas kārtējā posmā, kas notika Igaunijā Rakveras pilsētā, piešķirot šim
mērķim finansējumu EUR 105,00 apmērā.
Izvērtējot pašvaldības speciālista ceļu meistara sagatavoto priekšlikumu par plānotajiem darbiem
Ērgļu novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanā 2015. gadā, dome nolēma papildus ikdienas darbiem
Ērgļu novada administratīvās teritorijas labiekārtošanā un ceļu, ielu un laukumu uzturēšanā veikt
asfaltbetona seguma ierīkošanu Ērgļos: Senču, Jaunatnes, Vēja ielai, Smilšu ielas posmam, kas ir bez
asfaltbetona seguma, un Blaumaņa ielas posmam, sākot no Rīgas ielas.
Atbalstīja Ērgļu novada sociālās aprūpes centra dalību Rietumu bankas labdarības fonda rīkotajā
projektu konkursā ar projektu ”Spēļu un atpūtas piederumu iegāde sociālās aprūpes centrā”, piešķirot
EUR 400,00 apmērā pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijas gadījumā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu stāšanos spēkā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi 2015. gada 26. februārī pieņemtos
Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.3
„Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” un Nr.4 ”Par Ērgļu novada pašvaldības
pabalstu aizbildnībā esošam bērnam” un sniegusi pozitīvu atzinumu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas šajā „Ērgļu Novada Ziņu” informatīvajā
izdevumā:

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2015. gada 26. februārī							
Nr.3
domes sēdes protokols Nr.2, 4.§

Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm
					
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
					
2006. gada 19. decembra noteikumu
					
Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu
1. Vispārīgie nosacījumi.
1.1. Saistošie noteikumi nosaka Ērgļu novada pašvaldības (turpmāk tekstā - pašvaldība) pabalsta
apmēru audžuģimenē ievietota bērna vajadzību nodrošināšanai - uztura, apģērba, mīkstā inventāra
iegādei.
1.2. Šo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu
un kurā ar Ērgļu novada bāriņtiesas (turpmāk tekstā - bāriņtiesa) lēmumu ir ievietots bērns.
1.3. Līgumu par audžuģimenes pakalpojuma sniegšanu ar attiecīgo ģimeni slēdz Ērgļu novada
pašvaldības sociālais dienests ( turpmāk tekstā - sociālais dienests).
2. Pabalsta apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība.
2.1. Pabalsta apmērs uzturam vienam audžuģimenē ievietotam bērnam noteikts EUR 140 (viens
simts četrdesmit eiro) mēnesī.
2.2. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu pabalsta
saņemšanai, tajā norādot:
2.2.1. audžuģimenes pārstāvja, ar kuru noslēgts līgums par ievietošanu, vārdu uzvārdu,
2.2.2. personas kodu,
2.2.3. deklarētās dzīvesvietas adresi,
2.2.4. tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi,
2.2.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numuru,
2.2.6. bāriņtiesas lēmuma izdošanas datumu un numuru,
2.2.7. bērna, kurš ievietots audžuģimenē vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi.
2.3. Pabalstu uzturam piešķir un aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē, līdz
dienai, kad beidzas līgumā noteiktais termiņš, vai līdz dienai, kad bērns tiek izņemts no audžuģimenes
vai sasniedz pilngadību.
2.4. Pabalstu uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 5. datumam; pēc bērna ievietošanas
audžuģimenē pabalstu uzturam izmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
2.5. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts uzturam, informē sociālo dienestu par apstākļiem, kas
varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama nekavējoties, bet ne
vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.
2.6. Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu nav saņēmusi, pabalstu uzturam par pagājušo
periodu izmaksā ar faktisko bērna ievietošanas dienu audžuģimenē.
2.7. Ja pabalsta uzturam saņēmēja vainas dēļ pabalsts ir saņemts nepamatoti, pabalsta saņēmējam ir
pienākums attiecīgo summu atmaksāt labprātīgi. Ja persona šo summu neatmaksā labprātīgi, to piedzen,
iesniedzot prasību tiesā.
3. Pabalsta apģērba, mīkstā inventāra iegādei piešķiršanas un izmaksas kārtība.
3.1. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir pabalsts bērnam, kurš ar bāriņtiesas lēmumu ir
ievietots audžuģimenē. To izmaksā audžuģimenes loceklim, ar kuru sociālais dienests noslēdzis
līgumu.
3.2. Pabalsts mīkstā inventāra iegādei ir vienreizējs EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro)
apmērā.
3.3. Pabalsts apģērba iegādei tiek piešķirts EUR 140,00 (viens simts četrdesmit eiro) apmērā.
Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek piešķirts pabalsts 70,00 (septiņdesmit eiro) apmērā. Otru maksājumu
70,00 (septiņdesmit eiro) apmērā apģērba iegādei izmaksā pēc sešiem mēnešiem. Bērniem, kuri
audžuģimenē dzīvo vairāk nekā gadu, pabalstu apģērba iegādei izmaksā katru gadu divās daļās, ik pēc
sešiem mēnešiem.
3.4. Lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz
iesniegumu pabalsta saņemšanai, tajā norādot:
3.4.1. audžuģimenes pārstāvja, ar kuru noslēgts līgums par ievietošanu, vārdu uzvārdu,
3.4.2.personas kodu,



3.4.3. deklarētās dzīvesvietas adresi,
3.4.4. tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi,
3.4.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numuru,
3.4.6. Ērgļu novada bāriņtiesas lēmuma izdošanas datumu un numuru,
3.4.7. bērna, kurš ievietots audžuģimenē vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi.
3.5. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā.
3.6. Ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas īsāks par mēnesi, sociālais dienests var samazināt
pabalsta apmēru mīkstā inventāra iegādei, novērtējot pabalsta apmēru atbilstoši bērna vajadzībām.
3.7. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi,
mācību līdzekļi paliek viņa lietošanā.
3.8. Audžuģimene sniedz atskaiti sociālajam dienestam par šī pabalsta izlietojumu.
4. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
4.1. Lēmumu par pabalsta uzturam piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem sociālais
dienests trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas.
4.2. Lēmumu par pabalsta apģērbam piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem sociālais
dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums.
4.3. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ērgļu novada pašvaldības domē.
4.4. Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.
5. Noslēguma jautājums.
5.1. Atzīt par spēku zaudējušiem Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada 24. novembra saistošos
noteikumus Nr.11 “Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”.
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”
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SaskaƼƗ ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr.1036 “AudžuƧimenes noteikumi”” 43. un
44. punktu nosacƯjumiem pašvaldƯbai jƗnosaka pabalsta
audžuƧimenƝ ievietotƗ bƝrna uzturam un pabalsta
apƧƝrba un mƯkstƗ inventƗra iegƗdei apmƝrs un
piešƷiršanas un izmaksas kƗrtƯba. Pašlaik spƝkƗ ir
pašvaldƯbas saistošie noteikumi par šo pabalstu apmƝru.
KƗ norƗda Latvijas Republikas tiesƯbsargs savƗ 2014.
gada 9. jǌnija vƝstulƝ Nr.1-5/83, tad nepietiekamo
aizbildƼu un audžuƧimeƼu skaitu ietekmƝ valsts un
pašvaldƯbu nepietiekamais atbalsts; svarƯgi, lai
pašvaldƯbas nodrošina nepieciešamo finansƝjumu
audžuƧimenƝm tƗdƗ apmƝrƗ, kas ƺautu segt visus ar
bƝrna uzturƝšanu saistƯtos izdevumus.
Noteikumu mƝrƷis ir uzlabot audžuƧimenƝ ievietoto
bƝrnu materiƗlo stƗvokli un sociƗlo funkcionƝšanu.
Saistošie noteikumi neietekmƝ esošo pašvaldƯbas
budžetu, jo pabalsta apmƝrs ir mazƗks nekƗ viena bez
vecƗku gƗdƯbas palikuša bƝrna uzturƝšanƗs izmaksas
ƗrpusƧimenes aprǌpes iestƗdƝ.
Saistošo noteikumu Ưstenošana neietekmƝs
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošinƗšanai nav
nepieciešamas veidot jaunas darbavietas vai paplašinƗt
esošo institǌciju kompetenci. AdministratƯvajƗm
procedǌrƗm tiek pakƺauta lƝmuma pieƼemšana, izpildes
administrƝšana un pƗrsǌdzƯba.
KonsultƗcijas ar privƗtpersonƗm netika organizƝtas un
izstrƗdes procesƗ netika iesaistƯti sabiedrƯbas pƗrstƗvji.
Saistošo noteikumu projekts izskatƯts domes finanšu un
attƯstƯbas pastƗvƯgajƗ komitejƗ un sociƗlo, izglƯtƯbas,
kultǌras un sporta jautƗjumu pastƗvƯgajƗ komitejƗ.
Raksta turpinājums 7. lpp.
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Ir pagājis vēl viens mēnesis un arī kārtējais
gadalaiks. Lai gan brīžam tā nešķiet, bet pie
mums jau atnācis pavasaris, kaut arī ziema
vēl nemaz negrib doties prom. Taču, par spīti
tam, sāk ziedēt pirmie sniegpulkstenīši un
krokusi. Drīz jau arī saules stari sāks lēkāt pa
zemes virsmu un liks jaunajiem asniņiem un
lapu pumpuriem šķelties un līst ārā no viņu
ziemas migām.
Pa šo īso laika periodu, 30 dienām jeb
vienu mēnesi, ir paspējis notikt tik daudz kas.
Skolas deju kolektīvi godam startējuši tautas
deju kolektīvu atlases skatē un pierādījuši to,
ka Ērgļos ir vieni no labākajiem dejotājiem.
Korim gan vēl šis pārbaudījums stāv priekšā
ar trim skatēm, kurās vajadzēs parādīt savu
balsu stiprumu, skanīgumu un izturību.
Esam sagaidījuši Lieldienas ģimenes un
draugu lokā. Esam izšūpojušies, lai mūs
vasarā nekostu asinskārie odi, un saēdušies
labi daudz olu ar sāli, lai nebūtu jāmelo
skolotājām par kādu neizpildītu mājas darbu,
stāstot, ka to sagrauzis kaimiņu suns…
Pavisam drīz jau arī maratons, kas saucas
skola, būs noskriets. Tikai divi mēneši
atlikuši, ko sēdēt skolas solā un izbaudīt šeit
pavadīto laiku, un saprast to, kādas zināšanas
mums dod skola. Tāpēc novēlu visiem izturēt
vēl šo neilgo laika posmu un sasniegt labus
rezultātus, beidzot 2014./2015. mācību gadu.
Lai nevienam nebūtu pirmās divas siltās
jūnija nedēļas jāpavada skolā, skatoties pa
logu, kā citi priecājas, kamēr pats labo savas
pieļautās kļūdas.
Laura Auguste

Īsziņas
24. 04. - koru skates
1. kārta Madonā
- Lielās talkas diena
25. 04. - jaunsargu talka
13. - 17. 04. - klašu vecāku
sapulces Ērgļu vidusskolā
30. 04. - klašu fotografēšanās
08. 05. - Mātes dienas 		
pasākums Ērgļu vidusskolā
15. 05. - Pēdējais zvans 		
Ērgļu vidusskolas 9. un
12. klasēm

Konkurss „Uzvelc savu dzeju mugurā,
kad nāc ar mani parunāt”
Es piedalījos Ērgļu vidusskolas
skolēnu
izteiksmīgās
runas
konkursa finālā, kas norisinājās
Jumurdas kultūras namā. Šādā
konkursā piedalījos pirmo reizi,
tāpēc neizpalika arī uztraukums.
Ierodoties Jumurdā, es biju
pārsteigta, cik daudz skolēnu un
skolotāju
piedalīsies
šajā
pasākumā. Jumurdas Saieta namā
bija ļoti mājīga un gaiša telpa,
kurā konkursa dalībniekiem bija
jādeklamē izvēlētais dzejolis.
Saieta namā bija lieli logi, pa
kuriem pavērās pasakains skats
uz aizsalušo Jumurdas ezeru. Ārā
spīdēja spoža saule, tās gaismas
stariņi slīdēja pa plašajiem logiem
un izgaismoja jau tā gaišo telpu.
Konkursa dalībniekus vērtēja
žūrijas locekļi - T. Kaimiņa, S. Avotiņa, K. Leiboma, A. Opincāne, G. Velcis. Viņu optimistiskie un
gaišie vēlējumi iedrošināja bērnus uzstāties un neuztraukties.
Lai uzzinātu kārtību, kādā skolēniem jāuzstājas, pasākuma organizatores - Jumurdas pagasta
pārvaldes darbinieces - zem krēsliem, uz kuriem sēdēja bērni, bija piestiprinājušas papīra ziediņus ar
kārtas skaitli. Uzstājos deviņpadsmitā, deklamēju Friča Bārdas dzejoli „Ziedoši ceriņi ziemā”. Šo darbu
izvēlējos tādēļ, jo man ļoti patika, kā autors salīdzinājis cerību ar mazu kumeliņu. Kā arī mani
sajūsmināja tas, cik daudz epitetu F. Bārda izmantojis šajā dzejolī. Ar prieku uzstājos šīs draudzīgās un
tik labi pazīstamās publikas priekšā. Taču, par spīti jaukajai sabiedrībai un videi, daudz brīvāk un
patīkamāk jutos pēc uzstāšanās, kad uztraukums un bailes bija mani pametušas.
Man ļoti patika, kā uzstājās Anete, mana klasesbiedrene, kurai labi padodas deklamēt dzeju, jo viņa
ir ļoti teatrāla. Ar sajūsmu klausījos Rūtā, 11. klases skolniecē. Manuprāt, viņas uzstāšanās bija lieliska,
tā bija izjusta un atraktīva. Man ļoti mīļi šķita tas, cik sirsnīgi dzejolīšus deklamēja sākumskolas bērni.
Un arī galvenās balvas ieguvēja bija 2. klases skolniece Alīna Muša.
Nekad nebūtu domājusi, ka izteiksmīgās runas konkurss var būt tik aizraujošs un patīkams pasākums.
Man liels prieks, ka šāds pasākums atkal norisinās manā skolā. Ceru, ka tas tiks rīkots arī nākamajā
gadā, labprāt tajā piedalītos atkal. Manuprāt, šāds konkurss labi attīsta prasmi uzstāties publikas
priekšā. Šīs prasmes man būs ļoti noderīgas nākotnē.
Lauma Kodola, 9. klase
Žūrijā bija daudz cilvēku, tāpēc bija neliels satraukums. To palīdzēja pārvarēt Mārcis Feldbergs, kas
vadīja pasākumu un aicināja dalībniekus nostāties uz “burvju paklāja”, kā arī namamāte Inita Lapsa ar
atrakcijām.
Pēc dzejoļu nolasīšanas, kamēr žūrija apspriedās, dalībniekus aicināja uz otro stāvu, kur varēja spēlēt
dažādas galda spēles. Pēc lielā sasprindzinājuma piedāvāja arī tēju un cepumus. Pasākuma beigās
mums paziņoja rezultātus un apbalvoja ar diplomiem un Kaivas Bukovskas sagādātajām dāvaniņām.
Pēc manām domām, pasākums bija izdevies.
Dace Kārkliņa, 8. klase
Klāva Andriksona foto
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25. marts. Piemiņa
Šai stundā nerunā, bērns, it nekā Pat netaujā, kad mājās pārnāks tētis!
Vien raugies sarkanbaltā karogā
Un Dievu lūdz, lai Latviju viņš svētī!
Kā skaistā sapnī visa tauta iet
Uz Brāļu kapiem galvas noliekt klusi.
Simts siržu vienā sakusušas šķiet,
Pār visiem viena doma izaugusi.
Par rītdienu simts siržu Dievu lūdz,
Par tiem, kas dzīti svešas zemes taigās.
Šai stundā visiem liekas atkal gūts,
Ko pazaudēt bij moku gadā baigā.
/A. Pelēcis/

1949. gada 25. marts. Vēlā nakts stundā, kad cilvēki jau bija iesnaudušies, pēkšņi atskanēja
klauvējiens pie durvīm un stingra pavēle atvērt tās un ātrā tempā paņemt visu to, ko uzskata par
nepieciešamāko. Daudzi cilvēki apjuka, nesaprazdami, kas notiek, kāpēc viņiem kaut kur jāsteidzas un
jāņem nepieciešamākās lietas…
Kad daļa saprata notiekošo, bija jau par vēlu, jo Latvijas tautieši cieši jo cieši tika ar varu iespiesti
pārpildītajos vilcienu vagonos. Dažiem cilvēkiem izdevās izvairīties no izsūtīšanas, pametot dzimtās
mājas. Piemēram, Jumurdas pagastā par izsūtīšanu brīdināja istrebiķeļs Ivans Timofejevs, iznākot uz
pagasta lieveņa un sakot: „Latvieši, glābieties, jūs sagaida baiga nakts!” Bet daudzi nenoticēja un
paļāvās liktenim.
Sekoja ciešanām, asarām un asinīm laistīts ceļš uz Tālajiem Austrumiem. Nežēlīgi un mokoši
izjauktas ģimenes, dzimtas, … neziņa, slimības un bads. Lūk, tāda bija alga par latviešu čaklumu un
dzimtenes mīlestību.
Šī diena gan izsūtītajiem, kuri atgriezās no Sibīrijas, gan cilvēkiem, kuru tuvie gāja bojā izsūtījumā
vai palika Sibīrijas plašumos un neatgriezās, mūžam paliks sāpīgā atmiņā….
Ja agrāk, pirms daudziem gadu desmitiem, 25. martā svinēja Māras dienu, kad viss skaistais dabā
atdzīvojas un mostas, tad tagad šis datums nāk ar smagu, sāpīgu un rūgtu atceri par 1949. gadā uz
Sibīriju izsūtītajiem.
Šajā sakarā 2015. gada 25. martā pulksten 11.00 notika piemiņas pasākums pie Piemiņas akmens
blakus pagasta ēkai Ērgļos. Piemiņas brīdī piedalījās arī Ērgļu vidusskolas skolēni. Šī vēsturiski smagā
notikuma atmiņu stāsti izsauca ne vienu vien asaru arī skolēnu acīs.
Lāsma Hermane, 10. klase
Ilzes Daugiallo foto

„Torņu spēles”

Šā gada janvārī un februārī
piedalījos
Rīgas
Tehniskās
Universitātes
izveidotās
Inženierzinātņu vidusskolas rīkotajā
konkursā „Torņu spēles”. Tas
risinājās no 14. janvāra līdz 27.
februārim.
Viss sākās ar to, ka es internetā
atradu interesantu konkursa reklāmu
par makaronu torņu veidošanu. Tad
devos pie fizikas skolotājas un
jautāju: „Kā būtu, ja es piedalītos
šajā konkursā?” Viņa ļoti vēlējās,
lai izmēģinu spēkus. Sākotnēji
lūdzu skolotājai padomus, kā
uzbūvēt un kādas konstrukcijas ietvert tornī.
Torni līmēju divas nedēļas, izlietoju veselu paciņu spageti makaronu, aptuveni 400 g. Salīmētā torņa
augstums bija 41 cm, platums 16 cm. Veidoju to no 5 cm garām makaronu daļām koniskā veidā. Gala
pārbaudē mana būve noturēja 1,2 kg, bet tā nebija torņa izturības robeža. Pēc darba pabeigšanas video
iesniedzu žūrijai izskatīšanai.
Rezultātus ilgi nevarēju sagaidīt, līdz ielūkojos mājas lapā. Izrādījās, ka biju ieguvis 2. godalgoto
vietu no 48 iesniegtajiem darbiem. 14. martā man bija jādodas uz apbalvošanu. Tā notika Rīgā, RTU
telpās, kur reizē ar konkursa noslēgumu notika arī Inženierzinātņu vidusskolas olimpiādes uzvarētāju
apbalvošana. Bija gan apbalvošana, gan interesanti priekšnesumi, visvairāk atmiņā palikusi grupas
Laboratorium uzstāšanās. Balvā saņēmu Geomag magnētisko konstruktoru, ar kuru varu vēlos vakaros
būvēt jaunus torņus.
Piedaloties šajā konkursā, ieguvu ļoti lielu pieredzi mehānikā, spilgtas un jaukas atmiņas, kā arī
iespaidu par jaunizveidoto Inženierzinātņu vidusskolu. Ceru, ka šis konkurss nākamajos gados
iepriecinās Ērgļu jaunos inženierus.
Emīls Purviņš, 9. klase
Foto no Emīla Purviņa personīgā arhīva



10 gadi ar tautas deju
Šogad mums, Ērgļu vidusskolas 9. klases deju kolektīvam, ir apaļa jubileja - veseli 10 gadi kopā
nodejoti. No mazām pastaliņām esam izauguši līdz īstām deju kurpēm. Brunči vējā griežas arvien straujāk,
augumi vēl staltāki un smaidi sejās platāki.
Tā īsti dejas burvību mēs esam sākuši izprast tikai tagad. Arvien vairāk mūs iedvesmo un dod grūdienu
strādāt uz priekšu cilvēku sajūsma un aplausi, mums rībinot deju soļus uz skatuves.
Šovasar gaidāmi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Par laimi, varam atviegloti
nopūsties, jo skate jau ir aiz muguras. Varam sevi mazliet paslavēt un uzsist uz pleca, jo, lai arī visiem
Ērgļu dejotājiem bija lieliski rezultāti - 1. pakāpe -, mūsu kolektīva sasniegums bija visaugstākais - 43,3
punkti. Pietrūka tikai mazumiņš līdz augstākajai pakāpei.
Skatē visi starojām un izbaudījām deju uz skatuves. Šķita, ka Ērgļu dejotāji burtiski mirdzēja, jo aizrāva
ne tikai skatītājus, bet arī žūriju, kas līksmoja līdzi. Par to visu mums noteikti jāsaka paldies skolotājai
Antrai Grinbergai, jo bez viņas mums nebūtu tādu panākumu.
Deja mūs vieno, un to mēs visi parādīsim Dziesmu un deju svētkos.
Sabīne Solovjeva, 9. klase

Santas Ludboržas foto
Dejo 4.-5.klašu deju kolektīvs.

P.S.
Dziesmu un deju svētkiem gatavojās un skatē piedalījās deju kolektīvi:
1.-2. klašu deju kolektīvs;
9. klases deju kolektīvs;
3.-4. klašu deju kolektīvs;
10.-12. klašu deju kolektīvs.
4.-5. klašu deju kolektīvs;
Visi kolektīvi ieguva I pakāpes diplomu. Visus
6.-7. klašu deju kolektīvs;
deju kolektīvus vada skolotāja Antra Grinberga.

Uzvara

13. martā uz savu pirmo konkursu devās
Ērgļu vidusskolas 3. klases skolniece Lūcija
Čable. Viņa jau vairākus gadus mācās spēlēt
čellu. Mācoties 1. klasē, Lūcija ar savu
priekšnesumu
iepriecināja
2013.
gada
absolventus Žetonvakarā, bet pagājušā gada
pavasarī varēju noklausīties savas skolnieces
ierakstu.
Jau vairākas nedēļas iepriekš zināju, ka
pēdējā piektdiena - 13. marts pirms pavasara
brīvlaika - Lūcijai būs nopietna darba diena,
parādot savu spēlētprasmi lietpratējiem, jo
konkurss jaunajiem vijolniekiem un čellistiem
notika Bolderājas mūzikas un mākslas skolā 4
vecuma grupās. Lūcija bija jaunākās vecuma
grupas pārstāve. Viņa atskaņoja divus
skaņdarbus: Dž. Valentini “Menuetu” un A.
Gračiņina “Valsi”. Biju pārsteigta, ka, meklējot
šo skaņdarbu ierakstus, ”Menuetu” izpildīja
diplomētu mūziķu kameransamblis! Prieks
bija saņemt ziņu, ka Lūcija savā vecuma grupā
ieguvusi pirmo vietu. Mēs esam lepni un
priecīgi par šo sasniegumu. Lai tas notiktu,
meitene kopā ar vecākiem katru nedēļu dodas
uz čella stundām Rīgā, bet pārējā laikā dienas
aizņemtas ar cītīgu vingrināšanos mājās. Lai
Lūcijai izdodas sasniegt savus mērķus tālākajā
muzikālajā izglītībā!
Ja kāds vēlas noklausīties konkursa ierakstu,
to var izdarīt!
Sandra Stankeviča,
sākumskolas skolotāja

Lieldienu prieki Sausnējas pamatskolā

Nāc nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.

Agrāk mūsu senči gadskārtu svētkus Ziemassvētkus un Lieldienas - ne tikai ilgi un
nopietni gaidīja, bet arī gatavojās un ar godu un
pamatīgi tos nosvinēja, lai piedzīvotu patiesu
prieku, gūtu enerģiju darbam un dzīvei pēc
svētkiem.
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā 7. aprīlī
tika svinētas trešās Lieldienas, jo agrāk
Ziemassvētkus un Lieldienas svinēja trīs dienas.
Skolā jau no paša rīta bērnus gaidīja dažādas
Lieldienu lustes un izdarības. Parasti pēc
svētkiem bērni atnes uz skolu parādīt, cik krāšņa
un skaista ir izdevusies kāda oliņa.
Skolā tika izveidota Lieldienu olu izstāde, kur
varējām aplūkot 26 kompozīcijas. Skolēni
dalījās pieredzē olu krāsošanā, apskatīja un
novērtēja cits cita veikumu. Uz plīts verdošie
katliņi ar sīpolu mizām bija ielenkti visu dienu,
jo katrs skolotājas Vitas Zariņas vadībā vēlējās
izveidot savu īpašo Lieldienu olu.
Paldies vecākiem, kuri piepalīdzēja olu
krāsošanā, lai bērni varētu piedalīties kompozīciju izstādē! Priecājāmies par grezno olu rotu, kuru tās
ieguvušas, krāsojot sīpolu mizās, melleņu, burkānu, siena novārījumā, ar ziediņu, lapiņu, putraimu un
citiem rakstiem uz sāniem. Visvairāk patika dabiskās vielās krāsotās olas. Saskaitot nodotās balsis par
skaistāko Lieldienu olu, uzvarētāju godā tika Renārs Dadzītis (1. kl.), skolotāja Dace Dombrovska,
Daniels Suncelis (1. kl.), Ausma Ozola (8. kl.). Paldies visiem, kuri bija centušies! Lieldienu kompozīciju
veidotāji, pirmsskolas izglītības iestādes bērni: Krista Siliņa, Kristiāns Suncelis, Roberts Reiznieks,
Samanta Dreimane, Roberts Priežums, Viktorija Rutka, Reičela Annija Dreimane; skolēni: Kristīne
Anna Prauliņa, Santa Valaine,
Armands Bogdanovs, Vendija
Kažemaka,
Aivija
Putniņa,
Markuss Keisis, Samanta Ērgle,
Sabīne Cielava, Deivids Valainis,
Ilona Riekstiņa, Oksana Jefimova,
Ivo Suncelis, Toms Siliņš, Ieviņa
Briņģe, Līga Vestfāle, Alens
Kārlis Kārkliņš, Atis Ozols.
Klausījāmies tautasdziesmas,
ticējumus par Lieldienām un to
nozīmi, minējām PII skolotājas
Anitas Bugnes sagatavotās mīklas.
Lieldienu pasākumā iesaistījāmies
arī sportiskās aktivitātēs. Paldies
direktoram Andrim Dombrovskim
un skolotājam Ivaram Teterim,
kuri sagatavoja “umurkumuru”.
Sporta zālē valdīja spriedze, jo
katrs vēlējās uzkāpt pa virvi un
iegūt kādu dāvaniņu.
Lieldienu
svinēšana
nav
iedomājama bez olu ripināšanas, kas ir tradicionāli jautra atrakcija. Tika izgatavota olu ripināšanas
rene, un ikviens varēja piedalīties. Šī aktivitāte gan nebija nekāda cīņa, lai arī veidojās neliela savstarpēja
sacensība. Ja būtu bijis vairāk olu, ripināšanas azarts nebeigtos ilgi. Dažreiz ar vienu oliņu ripinātājam
izdevās aizķert pat četras citas, savā kontā iegūstot lielu skaitu olu.
Pasākuma noslēgumā izturīgākie svētku svinētāji šūpojās paši un izšūpoja savus klasesbiedrus.
Lieldienu brīvdienas skaisti, priecīgi pavadītas, ir būts kopā ar ģimeni gan mājās, gan dabā, ir uzkrāti
spēki pēdējam, visnozīmīgākajam mācību posmam skolā. Lai visiem pietiek spēka un enerģijas skolas
darbam!
Dace Dombrovska, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāja
Elitas Leibomas foto

Rezultāti „Kāruma kausa” turnīrā

Lieldienu pasākumi Ērgļu vidusskolā
Ērgļu
vidusskolā
jau
gadiem
izveidojusies tradīcija, ka 5. klases
skolēni organizē olu ripināšanas
sacensības. Tuvojoties Lieldienām,
mums, šī gada 5. klasei, radās ideja
sarīkot plašāku Lieldienu pasākumu.
Un tā 2. aprīlī mēs aicinājām visus uz
Lieldienu tirdziņu. Tika tirgoti ļoti, ļoti
garšīgi kēksiņi, salātiņi, ko daudzi
labprāt pirka pusdienām, banānu
popkorns, izcilākās un garšīgākās medus
kūkas pasaulē, gardi cepumi un maizītes
ar ķimenēm. Visi šie gardumi bija mājās
gatavoti un ļoti, ļoti garšīgi. Tirgoja arī
skaistus dekorus. Jau laicīgi aicinājām
arī citas klases piedalīties tirdziņā, bet
liela atbalsta nebija. Tāpēc tirgošanās
gāja ļoti ātri, jo pircēju bija daudz. Kad
atnāca mazās skolas bērni, gandrīz viss jau bija
pārdots. Mēs sakām lielu paldies mūsu vecākiem
par atbalstu tirdziņa organizēšanā.
7. aprīlī notika Lieldienu pasākums, kurā bija
ne tikai olu ripināšana, bet arī citas atrakcijas.
Pasākumu vadīja Benita Kārkliņa, Santa Tipaine,
Daniela Krista Ieleja un Lauma Zača. Ļoti aktīvi
piedalījās skolēni no 4. un 6. klases, kā arī daži
lielāko klašu audzēkņi. Visiem ļoti patika šis
jautrais pasākums, bija sagatavotas arī pārsteiguma
balvas. Lieldienu olu ripināšanā balvas saņēma
Jana Gulbe un Kristiāna Renckulberga. Lieldienu
olu meklēšanā, kas bija paslēptas skolas pirmajā



stāvā, veiksmīgākie bija Anete Bukovska un
Egita Vaska. Komandu sacensībās - Lieldienu olu
nešanā ar karoti - balvas saņēma Anda Katrīna
Reine, Veronika Ivanova, Tomass Kristiāns
Balodis un Rainers Ģirģens. Lieldienu olu mešanā
grozā labākie bija Matīss Nils Griģuško, Roberts
Koklačovs un Oskars Sirmais.
Šis pasākums bija ļoti interesants un, cerams,
ka tāds sanāks arī nākamajai 5. klasei, kurai mēs
nododam stafeti.

Aizvadīts 3.”Kāruma kausa” posms. Turnīrā aizvadījām četras spēles.
Uzvarējām Aizkraukles, Krāslavas/ Daugavpils un Rēzeknes komandas. Pēdējā spēlē diemžēl
pietrūka spēka, un tādējādi pārtrūka 8 uzvarēto spēļu sērija. Zaudējām Jēkabpils komandai. Ar bilanci
9 uzvaras un 3 zaudējumi pašlaik ieņemam 9. vietu VEF LJBL U-11 “Kāruma kausa” izcīņas turnīrā
valstī 45 komandu konkurencē.
I. Teteris, treneris
Agņa Beķera foto
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Matīss Griģuško un Krista Ieleja, 5. klase
Marutas Bitītes foto

Ērgļu novada skolu izdevums 2015. gada aprīlis

R. Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursa

NOLIKUMS

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R.
Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.
2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori:
R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība, biedrība
„Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un
speciālo mācību iestāžu audzēkņi.
Tēmas:
7. -9. klašu skolēniem - A4 - 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Puķes R. Blaumaņa dzejā.
2. R. Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” notikumi kāda tēla redzējumā (Kārlēna,
Birkenbauma, Grīntāla, Zaļgas, Jaņa Daldas u.c.).
3. „Vai nu filozofē, vai muzicē, tikai dari kaut ko, attīsties!” (R. Blaumanis.
No vēstules A. Būmanim 1904. gada 1. aprīlī)
10. – 12. klašu skolēniem - A4 - 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem
1. Lauku sētas tēlojums R. Blaumaņa prozā vai dramaturģijā.
2. R. Blaumaņa, Raiņa un Aspazijas saskarsme.
Skolu literārā avīze 			
2015. gada aprīlis Nr.4 (123)
3. „Mīlestība ir tā lielākā brīnumu darītāja.” (R. Blaumanis.
„Brīnuma zālīte”)
“Skolas Ziņu” turpinājums
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
Biedrība “Alternatīvā Attīstība” un apvienība “Mana Filmu Studija” turpina strādāt pie projekta “Dari
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.
Latvijai” profesiju video veidošanas. Ar Latvijas Dzelzceļa atbalstu top nākamais video par profesijām,
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2015. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski, ekuras saistītas ar dzelzceļu.
pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu,
„8. aprīlī mēs, vidusskolēni, bijām uz tikšanos ar cilvēkiem, kuri vēlējās noskaidrot, ko jaunieši zina par savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.
profesijām, kuru pārstāvji piedalās dzelzceļa līniju būvē. Izpildījām uzdevumus, kas palīdzēja citam citu
Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV - 4840
iepazīt labāk. Pēc tiem tika noskaidrots, kuri brauks uz Rīgu, lai uzzinātu vairāk par noteiktām profesijām.
Kontakttālruņi: 64871569, 26498099, 26406289
Iespēja piedalīties video veidošanā tika Ievai Gromovai un Gundaram Āboliņam (11. klase), Aleksandrai
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte - R. Blaumaņa memoriālmuzeja
Skobeļevai (12. klase), Egīlam Kārkliņam (10. klase).
„Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja
Uz Rīgu devāmies agri nākamajā rītā, lai vispirms uzzinātu par dzelzceļa tiltu būvinženiera profesiju.
Vērtēšanas komisija:
Mēs noskaidrojām, kā tiek pārbūvēti vecie tilti, sapratām, ka tas nav tik vienkāršs darbs, kā sākumā šķita.
Anna Kuzina - R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vecākā speciāliste
Dienas turpinājumā devāmies uz Torņakalna staciju, lai uzzinātu vairāk par dzelzceļa ekspluatācijas
Mārīte Breikša - latviešu valodas un literatūras skolotāja
būvinženiera darbu.
Linda Šmite - Bebru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, rakstniece
Mums visinteresantākais piedzīvojums bija neliels brauciens ar vilcienu. Šī brauciena laikā dzelzceļa
Sanita Dāboliņa - filoloģe
būvinženieris mums pastāstīja par saviem pienākumiem un darba specifiku. Svarīgi, ka bieži vien visu
Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2015. gada 19. novembra Braku muzeja mājas lapā
nedēļu jābūt darbā prom no mājām, jo jābrauc strādāt pa visu Latviju, pat uz Igauniju. Viss process tika
www.braki.lv
filmēts, lai izveidotu video par šīm profesijām. Šo filmu varēs noskatīties Latvijas skolās.
Apbalvošana 2015. gada 5. decembrī Ērgļu saieta namā.
Diena tika pavadīta jauki, prieks bija iepazīt tuvāk skolasbiedrus, sadraudzēties ar viņiem.”
Balvu fonds
7. - 9. klase
10. - 12. klase
Ieva Gromova, Gundars Āboliņš, 11. klase
1. vieta - 70 eiro
1. vieta - 100 eiro
2. vieta - 50 eiro
2. vieta - 70 eiro
3. vieta - 30 eiro
3. vieta - 45 eiro

Projekta turpinājums

Jaunsargi Ērgļu vidusskolā
Ērgļu jaunsargu vienība

Kas tad īsti ir jaunsargi? Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta
un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes
izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas,
biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus
Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi
paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.
Arī Ērgļu vidusskolā tagad aktīvi notiek jaunsardzes interešu izglītības
nodarbības. Jaunsardzē var iestāties ikviens no 10 līdz 21 gada vecumam.
Ērgļu jaunsargu vienība darbojas no šā gada marta.
Jaunsargu nodarbības vadu es - instruktore Kristīne Puziņa. Nodarbības
notiek ceturtdienās un piektdienās Ērgļu vidusskolas telpās. Skolēni ļoti
aktīvi nāk un iesaistās, gūst zināšanas un pirmo pieredzi militārajā jomā.
Jaunsardzes atrodas Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un rekrutēšanas
centra paspārnē, kura nodrošina ar materiāli tehnisko bāzi, dažādām iespējām jaunsargiem piedalīties
pasākumos, tai skaitā nometnēs, pārgājienos, piemiņas pasākumos, ekskursijās, talkās utt. Tā visa nav
izklaide, bet gan patriotiskā audzināšana, dzīves prasmju mācība, pieredzes gūšana un, protams, fiziskā
audzināšana. Taču lielā mērā viss ir atkarīgs no jaunsargu instruktora un tā sadarbības ar skolu un
pašvaldību. Varu uzslavēt Ērgļu jaunsargu vienību par to, ka nesen esam uzsākuši darbību, bet jau
strādājam ar lielu atdevi un ģenerējam idejas, kuras arī centīsimies realizēt. Ļoti aktīva ir 5. klase, kur
jaunsargi nāk klāt pat pēc nodarbībām un jautā pēc papildu uzdevumiem. Arī vasarā netiek pārtraukta
jaunsargu darbība. Tiks
izveidota sporta grupa, ar
kuru tikšos vasarā, lai
pilnveidotu
bērnu un
jauniešu
fizisko
sagatavotību un lai labi
pavadītu
brīvo
laiku.
Vēlētos lielāku atsaucību
no vecāko klašu skolēniem,
jo viņu darbība ir nozīmīga,
paveras plašākas iespējas
darboties militārajā sfērā,
kā arī piedalīties dažādos
pasākumos. Taču ar tiem,
ar kuriem jau darbojos, ir
labs kontakts, un jaunsargs
Artis Jansons dosies uz
SUV (speciālo uzdevumu
vienība) nometni šajā
vasarā jūlijā. Aprīlī jau
notiks pirmās pārbaudes
fiziskajos testos. Lai arī kur mēs piedalītos, visur var iegūt jaunas zināšanas un pieredzi. Jaunsargi
Lielajā talkā, 25. aprīlī, talkos „Braku” muzeja teritorijā. Tā pamazām sākam darbību un dalību
pasākumos, sacensībās.
Ar nākamo gadu plānoju būt katru darba dienu Ērgļu vidusskolas telpās un vadīt jaunsardzes
kustību.
Es, jaunsargu instruktore Kristīne Puziņa, nāku no Skaistkalnes pagasta, Vecumnieku novada. Pati
jaunsargos piedalījos jau no 10 gadu vecuma, jo arī mans tēvs ir jaunsargu instruktors. Viņš vienmēr
bijis man paraugs, no kura es mācos. 12. klasē nokārtoju jaunsargu testus Alūksnes kājnieku skolā.
Tagad aktīvi dienēju Zemessardzes 54. ITBN, aktīvi piedalos zemessardzes mācībās. Esmu beigusi
Latvijas Universitāti, ieguvusi augstāko profesionālo bakalaura grādu pedagoģijā, esmu veselības
mācības un sporta skolotāja. Man ir arī papildizglītība pirmsskolas pedagoģijā, tādēļ varu strādāt arī
par pirmsskolas izglītības skolotāju. Pašlaik strādāju no pirmdienas līdz trešdienai Rīgā Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādē „Kurzeme” par pirmsskolas izglītības skolotāju grupā ar bērniem, kuriem
ir jaukta tipa attīstības traucējumi. Savu nākotni vēlos veidot tieši šeit - Ērgļos. Mani uz šejieni atveda
puisis. Mēdz gadīties tā, ka jaunieši labākas dzīves meklējumos dodas projām uz ārvalstīm. Taču
mīlestība laikam gan aizved uz vietām, kuras kļūst par mājām.
Kristīne Puziņa, jaunsargu instruktore

Skolu literārā avīze 2015. gada aprīlis

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

6. klases pašportrets

Jautra, skaļa, neparasta, interesanta, daudzpusīga, unikāla - visi šie vārdi raksturo mūsu klasi.
Mēs esam atraktīvi, gluži kā klases audzinātājs Aldis Olte. Viņš dod vaļu mūsu radošumam, tāpēc jau
tiek sarīkoti tik interesanti klases vakari, kino piektdienas un vienkārši jautras klases pasēdēšanas. Mums
visiem patīk smieties un smaidīt, tā padarām dienu jautrāku gan sev, gan citiem.
Mūsu klase ir ļoti talantīga, jo ir daudz labu mākslinieku, kuri dienas vada, priecēdami cilvēkus ar
saviem mākslas darbiem. Mēs dejojam arī tautas dejas - priecējam skatītājus kā Ziemassvētku, tā arī citos
koncertos. Netrūkst arī dziedātāju - gan koristu, gan arī to, kuri ar dziedāšanu aizraujas tikai brīvajā laikā.
Bet dejas un māksla nav vienīgais, ar ko aizraujas klasesbiedri. Vairums no mums ir savas zemes patrioti
un katru piektdienu pavada Jaunsardzē.
Mūsu klasē ir 20 bērni. Esam saticīgi, dažreiz arī strīdamies, atkal salabstam... Mēdzam būt arī slinki,
bet, kad saņemamies, varam darīt lielas lietas! Mūsu ikdiena ir koša, aizvadīta ar smaidu sejā, ar daudz
prieka un klases jautrības. Bet nav jau tā, ka mēs tikai izklaidējamies. Tā kā skolotāji labi māca, bet mēs
cītīgi mācāmies, arī vērtējumi ir ļoti labi.
Katra diena mūsu klasē ir kā neaizmirstams piedzīvojums!
Marta Štila, 6. klase
Santas Lasmanes - Radzvilavičas foto



Lieldienas

Lieldieniņās olas nāca,
Prasa, lai tās krāsojam.
Visas saka - krāsot sāc,
Lai mēs šodien līksmojam.
Visi nāca, visi skrēja
Lielas dienas rītiņā.
Kaķi bļāva, suņi rēja
Lieldieniņas sētiņā.

Kāpēc bļāva, kāpēc skrēja?
- Zaķi olas noslēpuši.
Garausīši gardi smēja,
Klusi krūmos nolīduši.
Bērni olas meklēt steidza,
Kaķi, suņi līdzi gāja.
Zaķi krūmos lēkāt beidza,
Vērot meklētājus sāka:
Vai tie uzmanīgi būs?
Vai tie olas atradīs?
Ja tik neievēros mūs,
Darbiņš tad būs padarīts!

Ja man būtu
burvju nūjiņa…

Ja es būtu putns...

Es sevi noburtu par labāko hokejistu Latvijā. Tas būtu lieliski,
jo man patīk hokejs, un es gribu būt slavens.
Ja man būtu burvju nūjiņa, es izdarītu tā, lai Latviju pazīst visā
pasaulē, lai zina, ka mēs esam labākie hokejā. Mēs esam maza
valstiņa, bet esam un būsim vislabākie.
Vēl es mazturīgajām ģimenēm uzburtu naudu, lai visi būtu
laimīgi. Visiem pasaules bērniem, kuriem vajadzīga palīdzība, lai
izveseļotos, uzburtu veiksmi. Lai viņiem viss izdotos, lai bērni
visā pasaulē būtu priecīgi.
Ja man būtu burvju nūjiņa, es visas ģimenes padarītu laimīgas.

Ja es būtu putns, tad lidotu augstu, lai kaut reizi aizsniegtu
zvaigznes, kas mani iemidzina katru nakti. Labprāt uz tām lūkotos
un negaidot satvertu, un kā brīnumu visiem dāvātu.
Ja es būtu putns, es noteikti vēlētos paraudzīties no augšas uz
savu māju. Katru rītu es pielidotu pie loga un sasveicinātos ar
saviem mīļajiem, un nodziedātu kādu jauku melodiju. Vēl jo vairāk!
Es aizlidotu uz skolu un iepriecinātu kādu bēdīgu bērnu, sēdētu uz
palodzes un dziedātu kaut ko tādu, kas liktu viņam pasmaidīt. Es
uzlidotu tik augstu, lai spētu iekrist mākoņos kā maigā vatē un
paliktu tur līdz saulrietam. Tad lidotu pie saviem brālīšiem un
dziedātu pie loga viņiem šūpuļdziesmu.
Kad ārā viss būtu kluss un mierīgs, es atkal dotos pie zvaigznēm
un uz tām lūkotos. Un atkal tās satvertu.

Jānis Kalniņš, 7. klase

Monta Masaļska, 7. klase

Manas pavasara brīvdienas
enerģiju. Biju mežā un to visu izjutu. Tas ir prieks, tā ir laime! Varu
gūt labas emocijas, vienkārši izejot ārā pavasara brīvdienās.
Labi, ka ir pavasara brīvlaiks, jo es varu izbaudīt skaisto laiku un
atpūsties no mācībām.
Ance Ludborža, 7. klase

Liene Kampusa, 2. klase.

Lieldienas ir Jēzus Kristus Augšāmcelšanās diena. To mēs svinam
dievkalpojumā, ģimenē un katrs savā sirsniņā.
Lieldienās latvieši svin arī gaismas atnākšanu, kad dienas un
nakts garums kļūst vienāds. Mēs ģimenē Lieldienas svinējām ļoti
jauki. Iepriekšējā vakarā krāsojām olas, izmantojot sīpolu mizas,
putraimus, mannā, makaronus, rīsus un zaļumus. No rīta Lieldienu
zaķis bija tās paslēpis, un es meklēju. Ēdām olas un sitāmies ar tām:
noskaidrojām, kuram tad ir tā stiprākā ola. Augstu šūpojāmies savās
šūpolēs, lai vasarā nekostu odi. Svinējām un ēdām gardus ēdienus.
Ievērojām arī teicienu: „Kas Lieldienās ēd olas bez sāls, tas visu
vasaru melos.” Tāpēc ēdu olas ar sāli. Man Lieldienās visvairāk
patika no rīta meklēt olas.
Alīna Muša, 2. klase

Pavasara brīvdienas - laiks, kad gribas visu dienu pavadīt ārā,
skatīties, kā viss sāk zaļot un kā cilvēki kļūst priecīgāki.
Es izeju ārā un dzirdu putnus. Paskatos apkārt - redzu plaukstošus
pumpurus un spožu sauli. Ievelku dziļu elpu un jūtu - beidzot
pavasaris! Kā ar vēja plūsmu tieku virzīta uz mežu, un vēderā
jūtama tāda kā kutināšana. Vēlreiz ievelku dziļu elpu un jūtu
pavasara smaržu. Un te es saprotu! Tas ir prieks! Prieks mani tā
kutina!
Tā vien gribas pacelties spārnos un aizlidot kopā ar putniem...
Aizlidot prom no ikdienas darbiem, raizēm un pārdzīvojumiem.
Jūtu tādas kā mazas dusmas par to, ka nevaru aizlidot... Bet es taču
protu izbaudīt pavasari arī bez spārniem! Nedomāju par lidošanu un
dodos tālāk. Nonāku pie strautiņa, tas klusi čalo, it kā kaut ko
čukstētu. Apsēžos uz akmens un klausos... Atkal prieks mani
kutina!
Kādu laiciņu paklausījusies pavasari pie mazā strautiņa, saprotu,
ka neesmu pateikusi mammai, ka aizeju uz mežu. Nedaudz
uztraukusies, sāku iet uz māju. Steigā tomēr neaizmirstu par prieku
un to, kā tas mani kutina. Tik ļoti gribu just pavasara gaisu un
dzirdēt putnus visu dienu! Jūtu enerģiju, kuru izstaro pavasaris, un
es to paņemu sev.
Patīkami nogurusi, ienāku mājās un vēl ilgi domāju par svaigo
gaisu, putniem, plaukstošajiem pumpuriem un vēdera kutināšanu.
Pavasara brīvdienas - laiks, kad varu iziet ārā, elpot pavasara
gaisu, dzirdēt putnu dziesmas, izjust prieku un saņemt pozitīvo

Lieli putni čivināja,
Mazi putni čivināja,
Cits dēja oliņas,
Citi dziesmas skandināja.
		



Ivars Matīss

Uz jautājumu “Kas ir pavasaris” atbild Ērgļu vidusskolas
2. klases audzēkņi, iejūtoties putniņa tēlā
un izsakot savas izjūtas.

Mani nepateiktie paldies
Viens vārds. Septiņi burti. Paldies! Ak, es atvainojos! Ko tu
teici? Paldies? Cik gan nedzirdēts šis vārds, nedzirdēts tieši no
manis...
Katru dienu pavadu steigā - skrienu tur, skrienu šur un
paspēju uz mirklīti pabūt arī vēl citur. Katru dienu sastopu
daudz cilvēku - gan jaunus, gan vecus, gan draugus, gan
nedraugus. Mūs saista dažādas vienošanās. Vieniem esmu laba
draudzene un plecs, uz kura paraudāt. Citreiz viņi ir plecs, uz
kura paraudāt man. Ar citiem mani saista lietišķi darījumi izglītības iegūšana, pasākumi, naudas pelnīšana... Un, protams,
ir arī trešie. Tā ir mana ģimene, kurai esmu cerības un atbalsts
grūtos brīžos.
Viņi man ļoti daudz devuši, un es tik mierīgi visu kā tāfeles
sūklis uzsūcu. Vai es pateicu paldies? Paldies, ka bijāt kopā ar
mani? Paldies, ka devāt man visu, ko vēlējos? Paldies, ka
izturējāt manu spītību un norājāt, ja nepratu uzvesties? It kā
tas liekas pašsaprotami, bet tomēr....paldies no manas mutes
nav nācis.
Mums katru dienu paliek nepateiktas pateicības. Arī man. Ir
taču patīkami dzirdēt, ka saka paldies tieši Tev! Patīkami
baudīt sajūtu, kas rodas ķermenī un kura nozīmē to, ka esi
īpašs! Latviešu tautas sakāmvārds vēsta: „Dots devējam
atdodas.”
Teiksim visiem paldies, lai viņi teiktu paldies arī mums, un
mēs sajustu šo lielisko sajūtu!
Arita Braķe, 11. klase

Emīls Bernāns, 2. klase.
Pavasara brīvdienas ir laiks, kad mostas daba un cilvēki. Zied
sniegpulkstenīši, pumpuro koki un krūmi. Laiks, kad sākas manas
brīvdienas.
Šogad pavasaris pienāca negaidīti ātri. Atlidoja gulbji un dzērves,
kas ar savām pirmajām dziesmām iepriecināja un mazliet satrauca
cilvēkus. Es biju izbrīnīts, ka pavasaris pienācis silts un saulains.
Pie veikaliem čaukstēja saldējuma papīrīši, ielās varēja dzirdēt
velosipēdu trokšņus. Vai pavasaris tikai skanēja? Nē, protams!
Pavasaris priecēja arī ar krāsām. Koku un krūmu pumpuri
iekrāsojās dzeltenīgi, mežos piesaulītē ziedēja zilās vizbulītes.
Pavasara brīvdienās pie manis ciemojās draugs Eduards. Viņš
bija pastiepies garāks un kļuvis atbildīgāks. Mēs kopā lieliski
pavadījām laiku: braukājām ar velosipēdiem pa meža takām, vedām
pastaigā suni un runājāmies. Eduarda ciemošanās lika man saprast,
ka es protu labi kontaktēties ar bērniem. Jā, laikam gan manī
joprojām mīt mazs bērns….
Brīvdienas bija manas labākās dienas.
Jānis Serovs, 7. klase

Evelīna Jansone, 2. klase.
Brīvdienas…
Pavasaris atnācis,
Brīvlaiks arī klāt,
Ārā auksts un sniegi snieg!
Ko lai daru es?
Lasīšu es grāmatu,
Ar lellēm spēlēšos.
Multenes es skatīšos,
Spēli „Riču Raču” ar brāli spēlēšu,
Ātri paiet brīvdienas,
Uz skolu atkal laiks!
Evelīna Jansone, 2. klase
Pavasaris
Putni mazi čivināja,
Zaru zaros sasēduši.
Visi tik ar spārniem māja Jau pavasaris! Pavasaris klāt!
Pavasaris plašām rokām
Ņemas stumdīt mākoņus.
Ziema ne bez skumjām mokām
Pazūd līdz ar vēja plūsmu.
		

Putniņi
Pavasaris ir laiks, kad putni taisa ligzdas;
Pavasaris ir ligzda ar lielām olām;
Pavasaris ir laiciņš, kad var ievingrināt spārnus un var,
protams, dēt olas;
Pavasaris ir silta saulīte, kura silda mūsu spārnus un kad
var ievingrināt spārnus;
Pavasaris ir ligzda ar olām un maziem mazuļiem, un rūpes,
rūpes, rūpes;
Pavasaris ir pirmais spārnu vēziens;
Pavasaris ir pirmā garšīgā muša;
Pavasaris ir pilna ligzda ar olām un bērniem.
2. klases skolēni
Pavasaris ir braukšana ar riteni un sauļošanās.			
Pavasaris ir maza zālīte! Pastaigas un jaunas kleitas.

Laura

Pavasaris ir lielās peļķes, dubļi līdz ausīm, Lieldienas, līst lietus.
Markuss
Pavasaris ir daudz nepadarītu darbu un vēl pavasaris ir,
kad tuvojas vasaras brīvdienas.
Raivis
Pavasaris ir Lieldienu krāšņais laiks un īstais brīdis
putnu vērošanai.
Pavasaris ir laiks, kad ir Lieldienas un zied skaisti ziedi.

Alīna Muša

Ivars

Samanta

Haralds
Pavasaris ir plaukstoši pumpuri, mazas zaļas lapiņas,
skaisti asniņi, mīksti pūkaini mākoņi, krāsainas olas.
				
Emīlija
Redaktore: Lāsma Hermane 10. kl.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2015. gada 26. februārī							
Nr.4
domes sēdes protokols Nr.2,5.§

Par Ērgļu novada pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam
				
				

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 8. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ērgļu novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) pabalsta aizbildnībā
esošam bērnam (turpmāk - pabalsts) apmēru, kā arī tā piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Pabalsta apmērs ir EUR 120 (viens simts divdesmit eiro) gadā.
3. Tiesības pieprasīt un saņemt pabalstu ir aizbildnim, kura aizbildnībā ar Ērgļu novada bāriņtiesas
(līdz 2006. gada 9. septembrim - Ērgļu pagasta bāriņtiesas, Jumurdas pagasta bāriņtiesas un Sausnējas
pagasta bāriņtiesas) (turpmāk - bāriņtiesa) lēmumu nodots nepilngadīgs bērns, un šī aizbildnība
nav beigusies, un aizbildnībā esošais bērns un aizbildnis pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikas
teritorijā.
4. Pabalstu piešķir un izmaksā vienu reizi gadā vai pēc aizbildņa lūguma - dalītos maksājumos.
5. Pabalsta apmērs par nepilnu gadu tiek noteikts proporcionāli mēnešiem, par pamatu ņemot
saistošo noteikumu 2. punktā noteikto pabalsta apmēru.
6. Lai saņemtu pabalstu, aizbildnis iesniedz Ērgļu novada pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk
- dienests) pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu, norādot šādas ziņas:
6.1. pabalsta pieprasītāja:
6.1.1. vārds, uzvārds;
6.1.2. personas kods;
6.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;
6.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
6.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS);
6.1.6. bāriņtiesas lēmuma izdošanas datums un numurs;
6.2. bērna:
6.2.1. vārds, uzvārds;
6.2.2. personas kods;
6.2.3. deklarētās dzīvesvietas adrese.
7. Pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu dienests izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas, pārbauda
iesniegto informāciju un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
8. Par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu dienests informē pabalsta pieprasītāju.
Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu, pabalsta pieprasītāju informē rakstiski atbilstoši
Administratīvā procesa likumam.
9. Pabalstu izmaksā, pārskaitot to uz aizbildņa kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmām.
10. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Ērgļu novada pašvaldības domē.
11. Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs
Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4
„Par Ērgļu novada pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam”

Projekta
izklƗsts

Saistošie noteikumi nosaka pabalsta aizbildnƯbƗ esošam
satura bƝrnam apmƝru, piešƷiršanas un izmaksas kƗrtƯbu.

Projekta
nepieciešamƯbas
pamatojums

Projekta ietekme
uz pašvaldƯbas
budžetu
Projekta ietekme
uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas
vidi
Projekta ietekme
uz
administratƯvajƗm
procedǌrƗm
InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

Likuma „Par pašvaldƯbƗm” 15. panta 1. daƺas 8. punktƗ
noteikts, ka pašvaldƯbas autonomƗ funkcija ir gƗdƗt par
aizbildnƯbu un bƝrnu personisko un mantisko tiesƯbu un
interešu aizsardzƯbu. AizbildnƯbƗ tiek nodoti bez vecƗku
gƗdƯbas palikuši bƝrni. PašvaldƯba ar šƯ pabalsta
izveidošanu materiƗli atbalsta bƝrnus, kuriem tiek
nodibinƗta aizbildnƯba.
Noteikumu mƝrƷis ir uzlabot aizbildnƯbƗ esošo bƝrnu
materiƗlo stƗvokli un sociƗlo funkcionƝšanu.
Uz 01.02.2015. aizbildnƯbƗ ir 10 bƝrni. PieƼemtie
saistošie noteikumi rada nepieciešamƯbu palielinƗt
sociƗlƗ budžeta izdevumus, taþu tas uzlabos aizbildnƯbƗ
esošo bƝrnu materiƗlo stƗvokli un sociƗlo
funkcionƝšanu.
Saistošo noteikumu Ưstenošana neietekmƝs
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošinƗšanai nav
nepieciešamas veidot jaunas darbavietas vai paplašinƗt
esošo institǌciju kompetenci. AdministratƯvajƗm
procedǌrƗm tiek pakƺauta lƝmuma pieƼemšana, izpildes
administrƝšana un pƗrsǌdzƯba.
KonsultƗcijas ar privƗtpersonƗm netika organizƝtas un
izstrƗdes procesƗ netika iesaistƯti sabiedrƯbas pƗrstƗvji.
Saistošo noteikumu projekts izskatƯts domes finanšu un
attƯstƯbas pastƗvƯgajƗ komitejƗ un sociƗlo, izglƯtƯbas,
kultǌras un sporta jautƗjumu pastƗvƯgajƗ komitejƗ.

IEVĒRĪBAI
IEVƜRƮBAI
Ērgļu novada pašvaldības
domes deputāti aicina
iedzīvotājus
tikšanos
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas
domes deputƗtiuzaicina
iedzƯvotƗjus uz tikšanos 2015.
gada 23.
plkst.
1730 17.30
2015. gada
23.aprƯlƯ
aprīlī
plkst.
Ērgļu Ɯrgƺu
vidusskolas
centrā
(bibliotēkā).
vidusskolasmultimediju
multimediju centrƗ
(bibliotƝkƗ).

Iedzīvotāju aktivitāte
Iedzīvotāju aktivitāte - vēstule un parakstu vākšana „Par reģionālā autoceļa P33 Ērgļi-JaunpiebalgaSaliņkrogs posma 0.0-19.18 km Ērgļi-Jumurda-Ineši iekļaušanu valsts autoceļu sakārtošanas
programmā 2014.-2020. gadam”
Ērgļu novada Jumurdas pagasta Vecpiebalgas novada Inešu pagasta iedzīvotāji un uzņēmēji, kā arī
autobraucēji, kuri izmanto autoceļu P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs, ir uzrakstījuši vēstuli par saviem
vērojumiem un ieteikumiem saistībā ar situāciju, kāda veidojas uz autoceļa P33. Tālāk citēšu dažu
viedokļus un faktus no šīs vēstules.
„Reģionālais autoceļš P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs posms 0.0-19.18 km Ērgļi-Jumurda-Ineši
nav iekļauts valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014.-2020. gadam, jo saskaņā ar Nacionālajā
attīstības plānā 2014.-2020. gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam
izvirzītajiem mērķiem valsts reģionālo autoceļu ar grants segumu pārbūve, izbūvējot tiem asfaltbetona
segumu, līdz 2020. gadam nav paredzēta”. Tāda ir VAS „Latvijas valsts ceļi” atbilde Ērgļu novada
pašvaldībai par iepriekš minēto ceļa posmu, pamatojot lēmumu, ka visus pēdējos 20 gadus autoceļu jomai
piešķir neadekvāti mazu finansējumu un tieši šī iemesla dēļ autoceļu jomā „pirmā prioritāte ir esošo
autoceļu atjaunošana, nevis jaunu asfaltēto posmu izbūve”. Pieņemot, ka situācija ar finansējumu ir
problemātiska, un cenšoties saprast VAS „Latvijas valsts ceļi” mēģinājumu rast „jaunu pieeju ceļu tīkla
pārvaldīšanai un saglabāšanai”, mums, Ērgļu novada Jumurdas pagasta un Vecpiebalgas novada Inešu
pagasta iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tomēr ir vairāki jautājumi:
1 - Kā noteikta 2013. gada vidējās satiksmes intensitāte kartē (GVDI) ceļa P33 posmā Ērgļi-Vecpiebalga
uzrādītā intensitāte 212 a/m diennaktī, ja, veicot reālu vizuālu uzskaiti, ikdienā izmantojot šo ceļu, posmā
Ērgļi-Jumurda intensitāte ir vismaz 450 a/m diennaktī, bet posmā Jumurda-Ineši vismaz 300 a/m
diennaktī?
2 - Kad un kurš pēdējo reizi ir veicis grants ceļa posma Ērgļi-Jumurda-Ineši tehniskā stāvokļa
novērtēšanu un kāds šis vērtējums bija? Mūsu skatījumā, ņemot vērā grants ceļam nepiemēroti augsto
intensitāti, grants segumam strauji dilstot, vietām ir jau izveidojušās t.s. „smilšu vannas”, t.i., praktiski
ceļš ir sabrukšanas stadijā.
3 - Iepazīstoties ar ceļu posmu sarakstu, kur grants segums jau nomainīts ar asfalta segumu, vienmēr
tiek atzīmēts arī pamatojums, ka „tiek novērsta pagasta nošķirtība no novada centra un valsts galvenajiem
autoceļiem” (piemēram, Kabile, Ranka, Prīkuļi, Puša utt.) Un Jumurda, jūsuprāt, nav nošķirta???
4 - Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcijas plānā 2014.-2020. gadam redzams, piem., ceļa P11 posma
Zemīte-Pūces ar grants segumu rekonstrukcija 10,5 km garumā, ar a/m intensitāti pēc 2013. gada GVDI
kartes, tikai 172 a/m diennaktī. Pamatojums - tas ļaus samazināt laiku ceļā no Kuldīgas līdz Rīgai un
atslogot citus ceļus.
Bet arī posms Ērgļi-Jumurda-Ineši ir ne mazāk svarīgs, jo nodrošina visīsāko un ātrāko ceļu no
Daugavpils un Jēkabpils uz Cēsīm un Valmieru. Šis ceļš nodrošina arī starppilsētu autobusu maršrutu
Daugavpils-Cēsis. Piebildīsim, ka Ērgļu un Vecpiebalgas novada attīstības prioritāte ir tūrisms. Skaistās
ainavas un kultūrvēsturiskās vietas ar jaunizveidotajiem tūrisma infrastruktūras objektiem, piem., atpūtas
komplekss „Jumurdas muiža” ar vairāk nekā 100 gultasvietām, sporta un medību komplekss „Viesakas”,
kurā regulāri notiek starptautiskas šaušanas sacensības, porcelāna darbnīca Inešos utt. vilina pašmāju un
ārzemju ceļotājus. Un viesi savos izteikumos nereti iemet arī pa darvas karotei - viss jau ir labi, bet TAS
CEĻŠ!!!
5 - „2014. gadā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, saņemot pasūtījumu no VAS „Latvijas valsts ceļi”,
veica pirmo 30 km grants ceļa izveidošanu par melno bitumena segumu, veicot dubulto virsmas apstrādi.
Šāds segums nodrošina komfortablākus braukšanas apstākļus un novērš ceļa seguma putēšanu. Valsts
teritorijā tiks uzlaboti 200 km vietējo autoceļu. Šo tehnoloģiju izmanto uz autoceļiem ar nelielu satiksmes
intensitāti”. (Apollo, 2014.g. 9.jūlijs)
Veidojas tāda jocīga „loģika”: reģionālajam autoceļam Ērgļi-Jumurda-Ineši naudas nav, jo tā jātērē
esošo reģionālo asfalta ceļu sakārtošanai („jaunā pieeja ceļu tīkla pārvaldīšanai”). Un vēl pēc VAS
„Latvijas valsts ceļi” datiem, transporta intensitāte uz ceļa ir neliela... Laikam tiem iedzīvotājiem Jumurdā
ceļa putekļu mākonī tā rādās divas reizes lielāka! Sanāk, ka zemākas kategorijas ceļiem ar nelielu
intensitāti seguma maiņai nodokļu maksātāju naudas pietiek! Mūsu priekšlikums tad ir - pārdēvējam (tas
naudu neprasa!) šo autoceļu no reģionālā uz vietējas nozīmes, t.i., zemāku ceļa kategoriju! Pieņemam, ka
transporta intensitāte ir tik zema, kā uzskata VAS „Latvijas valsts ceļi”, un tad ceļa posms atbildīs
kritērijiem, lai grants ceļu pārveidotu par ceļu ar melno bitumena segumu! Pamatojoties uz iepriekš
minēto, Jumurdas un Inešu pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji lūdz:
1. Vidzemes attīstības plānošanas reģionā ceļa P33 posma Ērgļi-Jumurda-Ineši rekonstrukciju noteikt
kā prioritāti!
2. Iekļaut ceļa P33 posmu Ērgļi-Jumurda-Ineši rekonstrukciju valsts autoceļu sakārtošanas programmā
2014.-2020. gadam!
3. Veikt satiksmes intensitātes un slodzes mērījumus ceļa posmos Ērgļi-Jumurda, Jumurda-Ineši!
4. Veikt ceļa seguma, nomaļu un ūdens novades stāvokļa novērtējumu!
5. Kā pagaidu risinājumu pieņemt un realizēt grants seguma maiņu ar melno bitumena segumu!”
Šo vēstuli sagatavoja novada iedzīvotāji un uzņēmēji, parakstīja ceļa izmantotāji, savu atbalstu šai
iedzīvotāju aktivitātei izteikusi un atbalsta vēstuli sagatavojusi arī Ērgļu novada dome.
Iedzīvotāju sagatavotā un parakstītā vēstule tika nosūtīta Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas
Autoceļu padomei, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomei, VAS “Latvijas valsts ceļi”.
Gaidīsim uz attīstību vērstas atbildes.
Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja

Uzmanību - svarīga tēma!

2015. gads ir pasludināts
par pretvēža gadu.
Krūts vēzis ir izplatītākā
onkoloģiskā
saslimšana
sievietēm, un pērn tas tika
konstatēts
rekordlielam
sieviešu skaitam - aptuveni
1200 pacientēm. Socioloģiskie
pētījumi liecina, ka 60%
Latvijas sabiedrības ir zema
interese vai pat vienaldzība
par krūts vēža saslimšanu un
ar to saistītiem riskiem.
Vairumā gadījumu slimība
tiek ielaista un netiek
konstatēta agrīnā stadijā. Tā
rezultātā ik gadu vidēji 500
sievietes zaudē vienu vai abas
krūtis un diemžēl no šīs
slimības mirst vairāk nekā 400 sievietes. Ja slimība tiek konstatēta agrīnā stadijā, tad savlaicīgas un
kvalitatīvas ārstēšanas rezultātā ir iespējams izārstēties no krūts vēža. Lai laikus atklātu saslimšanu ar
krūts vēzi, speciālisti iesaka sievietēm regulāri sekot līdzi krūšu veselībai. Sievietēm paaugstināts risks
saslimšanai ar krūts vēzi ir vecumā no 50 līdz 69 gadiem. Tāpēc ieteicams izmantot valsts dāvāto iespēju
piedalīties krūts vēža agrīnas atklāšanas programmā un veikt valsts apmaksātu mamogrāfiju.
2015. gadā MFD Veselības grupa ir uzsākusi braucienus pa Latvijas mazpilsētām, lai sniegtu iespēju
sievietēm veikt mamogrāfiju pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai.
2015. gada 12. martā mobilais mamogrāfs viesojās Ērgļos un veica pārbaudes 43 sievietēm. No
veiktajiem pārbaudījumiem aptuveni divām trešdaļām pacientu tika konstatētas izmaiņas krūts dziedzeros
un ieteikti papildu izmeklējumi, kā arī mammologa (krūts speciālista) konsultācijas.
Lūdzu par 12. marta izmeklējumu rezultātiem interesēties pie saviem ģimenes ārstiem!
Minētā sakarā aicinām Ērgļu un tuvākās apkārtnes sievietes vecumā no 45 gadiem pieteikties uz
mamogrāfijas izmeklējumiem Ērgļos (pie slimnīcas). Izmeklējumi tiek veikti gan ar ģimenes ārsta, gan
ginekologa nosūtījumu (pacienta iemaksa EUR 2,85) vai arī Nacionālās veselības dienesta sūtīto valsts
apmaksāto skrīninga vēstuli (bez maksas):
Plānotie izbraukumi 2015. gadā no plkst. 10:00 līdz 17:00: 22. maijs, 10. jūlijs, 7. oktobris, 9.
decembris.
Pierakstīties var pie saviem ģimenes ārstiem vai pa mobilās diagnostikas tālruni - 25431313.
MFD radioloģe
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Vidzemes Augstskolas studenti Ērgļu
Profesionālajā vidusskolā
Pirmā līmeņa profesionālajā studiju
programmā Valmieras Augstskolā „Koka
ēku celtniecība un ekobūves” prakses
notiek
ārpus
augstskolas
telpām
celtniecības uzņēmumos un iestādēs
būvniecības jomā pieredzējušu speciālistu
vadībā. To kopējais ilgums ir 16 nedēļas.
Prakses ir neatņemama profesionālās
augstākās
izglītības
sastāvdaļa.
Nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas,
apgūt noteiktas prasmes un iemaņas
Vidzemes Augstskolas studentiem ir
iespēja
arī
Ērgļu
Profesionālajā
vidusskolā. Programmas kopējais mācību
laiks ir 2,5 gadi ar iespēju iegūt 1. līmeņa
profesionālo augstāko izglītību un 4.
līmeņa profesionālo kvalifikāciju Būvdarbu vadītājs.
Balstoties uz Ērgļu Profesionālas
vidusskolas un Vidzemes Augstskolas
sadarbību, arī šogad, no 30. marta līdz 24.
aprīlim, Ērgļu Profesionālajā vidusskolā Vidzemes Augstskolas studenti apgūst praktiskās mācības - 29 studenti, starp kuriem ir arī četras
drosmīgas meitenes. Mūsu skolas būvniecības priekšmetu pedagogi vada praktiskās nodarbības un novērtē studentu līmeni šādos
priekšmetos - kokmateriālu pārstrāde; ģeodēzija; koka būvelementi, savienojumi, mezgli un konstrukcijas; jumtu konstrukcijas; statņu
ēkas karkasa būve; koka ēku apsekošana, balstoties uz ilgtspējīgas būvniecības principiem.
Diāna Kuzina,
Ērgļu Profesionālas vidusskolas bibliotekāre

Jaunrades deju konkursā „Jautrā pastaliņa - 2015”

Novusa, tenisa sestdiena
28. martā Ērgļu vidusskolas sporta zālē notika novusa un
galda tenisa turnīrs Ērgļu novada aktīvākajiem spēlētājiem.
Novusā vīru konkurencē sīvā cīņā papildu spēlē pirmo vietu
izcīnīja Dainis Ivars Vīgubs, otro vietu - Andris Ābels un trešo
- Aldis Jēkabsons. Dāmu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Līga
Tirzmale, otro vietu - Ieva Dūduma un trešo vietu - Līva
Tirzmale.
Galda tenisā pirmo vietu izcīnīja Mārtiņš Dūdums, otro
vietu - Dainis Ivars Vīgubs un trešo - Aldis Jēkabsons. Dāmu
konkurencē pirmā vieta Līgai Tirzmalei un otrā vieta Līvai
Tirzmalei.
I. Budze

Sveicam dejotājus par
panākumiem skatē
Lai nodrošinātu Dziesmu svētku tradīciju nepārtrauktību,
Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pilsētu un novadu
pašvaldībām ik gadu rīko dažādus svētku starplaika pasākumus.
Šogad skatēs izvērtēja dejotāju gatavību piedalīties Jauniešu deju
kolektīvu svētkos Aizkrauklē, VIII Vidējās paaudzes dejotāju
svētkos Jelgavā, XX Senioru deju dienā Madonā un citos pilsētu un
novadu deju svētkos.
29. martā Madonas kultūras namā norisinājās Madonas deju
apriņķa tautas deju kolektīvu skate, kurā no Ērgļu novada piedalījās
divi kolektīvi. Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs
“RŪDOLFS” (skatē gan viņus dēvēja par VPDK „ERLA”) ieguva I
pakāpi un 51,9 punktus, bet Ērgļu saieta nama jauniešu deju
kolektīvs „RŪDIS” skatē parādīja izcilu sniegumu un ieguva
augstāko pakāpi - 55,2 punktus. Šo kolektīvu vadītāja Antra
Grinberga ieguldījusi milzīgu darbu dejotāju sagatavošanā. Paldies
viņai par to!
12. aprīlī Jēkabpils deju apriņķa skatē Viesītē piedalījās Ērgļu
novada deju kolektīvs „Pastalnieki”, kurš ieguva I pakāpi (50,4
punkti). Paldies par darbu vadītājai Mārītei Taškānei!
Dejotājus vērtēja Deju svētku Goda virsvadītāja, horeogrāfe
Ingrīda Edīte Saulīte, Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas
mākslas eksperte Maruta Alpa, Deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs
Jānis Ērglis, Deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs Gints Baumanis,
XX Senioru Deju dienas deju virsvadītājs Andis Lēnmanis, Madonas
deju apriņķa virsvadītāja Maija Rijniece un Jēkabpils deju apriņķa
virsvadītāja Elita Treilone.
Jauktajam korim „Ērgļi” (diriģents Ralfs Šmīdbergs) lielās žūrijas
priekšā jāstājas 18. aprīlī Koknesē. Vēlēsim veiksmi labam
sniegumam arī šim kolektīvam.
Sandra Avotiņa, kultūras darba organizatore

Putnu dienas Sausnējā
14. martā Ērgļu saieta namā norisinājās tradicionālais vidējās
paaudzes deju kolektīvu jaunrades deju konkurss „Jautrā pastaliņa
- 2015”. Šogad dejotāji tika aicināti iejusties tirgus lustēs, ko
meistarīgi vadīja Elita Ūdre un Andris Džiguns. Kā ierasts,
latviešiem ir pavasara, Jāņu un Miķeļdienas tirgi. Tie ir tirgi, kur var
gan pirkt un pārdot, gan mainīt un dāvināt. Meitas var noskatīt
puišus un puiši meitas. Un, protams, kur vēl lielās izpriecas - var
griezties karuselī, izvilkt lielo laimestu Laimes akā, izzīlēt nākotni
pie īstas gaišreģes, var skatīt deju virpuļus un pašiem virpuļot līdzi.
Tā nu šajās lustēs iesaistījās Bērzaunes deju kolektīvs „Atāls”
(vadītāja Judīte Ezerkalne), TDA „Lubāna” (vadītāja Laila Ozoliņa),
Amatas novada deju kolektīvs „Amata” (vadītāja Lilita Ventere),
Vecpiebalgas novada deju kolektīvs „Mudurainis” (vadītāja Antra

Grinberga), deju kolektīvs „Meirāni” (vadītājs Zigfrīds Gora) un
Ērgļu vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rūdolfs” (vadītāja Antra
Grinberga). Jaunrades dejas žūrijas vērtējumam bija sagatavojuši
deju kolektīvi „Mudurainis” - deju „Ja tik mīļa ielūgšana”, autore
Antra Grinberga, „Amata”- deju „Pasaule ir skaista”, autore Lilita
Ventere, un „Meirāni” - deju „Salā jūra Daugaviņa”, autors Zigfrīds
Gora.
Neatkarīgā žūrija vērtēja un Jāņa Roņa veidoto kausu „Jautrā
pastaliņa” piešķīra Meirānu deju kolektīvam „Meirāni”.
Sandra Avotiņa, kultūras darba organizatore
Ilzes Daugiallo foto

Pavasara koncerts

Kā katru pavasari, arī šogad 28. martā Ērgļu
Mākslas un mūzikas skolā notika audzēkņu
koncerts. Līdzās klasiskajai mūzikai skolēni
izpildīja skaņdarbus no Bītlu repertuāra. Dace
Kārkliņa, kas bija pasākuma vadītāja,
iepazīstināja ar reiz tik populāro grupu un
pastāstīja interesanto no mūziķu dzīves.
The Beatles jeb Bītli bija popmūzikas un
rokmūzikas grupa no Liverpūles, Apvienotās
Karalistes. Grupa pastāvēja no 1960. līdz
1970. gadam, bet vēlāk, 1990. gados, uz īsu
brīdi atkal apvienojās. Grupas lielāko
panākumu gados tās dalībnieki bija Džons
Lenons, Pols Makartnijs, Džordžs Harisons un
Ringo Stārs, lai gan pirms pirmā albuma
izdošanas grupā darbojās arī Pīts Bests un
Stjuarts Satklifs. Tā bija viena no komerciāli
visveiksmīgākajām un kritizētākajām grupām
populārās mūzikas vēsturē. Tās inovatīvajai
mūzikai bija liela ietekme uz 1960. gadu
kultūras veidošanos.
Koncertā varēja dzirdēt flautas, saksofona
un ģitāras dzidrās skaņas. Audzēkņi ne tikai spēlēja, bet arī dziedāja. Bija pārsteigums - deju priekšnesumi, ko izpildīja Mareks Dinga un
Krista Daniela Ieleja skolotājas Sandras Avotiņas vadībā.
Mums, vecākiem, pasākums deva daudz prieka un pozitīvas enerģijas, bija patīkami skatīties, kā mūsu lolojumi izauguši, cik viņi
aizrautīgi un prasmīgi spēlē. Gandarījums par absolventiem, kuri mūzikas skolu jau beiguši, bet turpina nākt pie skolotāja Ivara Rutmaņa
uz nodarbībām.
Paldies audzēkņiem par jauko pavasara koncertu - Evelīnai Esterei Jansonei, Alīnai Mušai, Gunai Nikolajevai, Beatrisei Ļebedevai,
Martai Purviņai, Raineram Ģirģenam, Ancei Ludboržai, Dacei Kārkliņai, Lilitai Saulītei, Undīnei Saleniecei, Līvai Dāvei un Naurim
Truksnim!
Vecāku vislielākā pateicība skolotājam Ivaram Rutmanim, kurš ar sirds mīlestību, pacietību un neatlaidību māca mūsu bērnus un ik gadu
organizē pavasara koncertus kā atskaiti par paveikto.
Vecāku vārdā - Zinta Saulīte
Zintas Saulītes foto



Šogad pavasaris atnācis krietni agrāk nekā pagājušajā gadā,
tādēļ naski bija jāsteidz pildīt pērnajā gadā dotais solījums gatavot vēl jaunas mājas mūsu mazajiem svilpotājiem - strazdiem.
Tā kā aprīlis ir Putnu dienu laiks, tad arī mēs Sausnējā rīkojām
Putnu dienas kopā ar meistaru Aivaru Zariņu viņa darbnīcā.
Tas nekas, ka šajā dienā bija vēsāks un vējaināks laiks. Lielākie
putnu mīļi bija klāt, lai saviem pagalma dziedoņiem gatavotu
jaunus būrīšus. Klausoties meistara stāstītajā un atceroties jau
pagājušajā gadā apgūto, tika mērīts, zāģēts un naglots ne pa jokam,
kamēr būrītis gatavs. Šis tas bija aizmirsies no pagājušā gadā
mācītā, bet vēlreiz visi kopā mēģinājām būrīša gatavošanas secību
atkārtot, un viss izdevās. Kopīgiem spēkiem uzmeistarojām 10
būrīšus un vēl no pāri palikušā materiāla meistars Aivars sanagloja
6 būrīšus, tātad 16 strazdu ģimenēm būs jaunas mājas. Un Sausnējā
to svilpošana skanēs arvien skaļāk. Visi tie bērni un viņu vecāki,
kuri cītīgi darbojās, varēja pašu darinātos būrīšus nest sev līdzi uz
mājām.
Lai jaunās putnu mājas taptu, paldies labvēļiem - Jānim
Placēnam un Arnoldam Vestfālam, kuri piegādāja un atvēlēja
sausos dēļus, kā arī Aivaram Zariņam par viņa padomu, gatavojot
būrīšus. Uz tikšanos atkal nākamajās Putnu dienās Sausnējā!
Inese Leiboma, Sausnējas pagasta kultūras darba vadītāja
Valijas Leles foto
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
„Animācijas Brigādes” darbnīca Ērgļu bibliotēkā

Skolēnu pavasara brīvdienu nedēļā 1.-4. klašu skolēniem bija
iespēja piedalīties Ērgļu bibliotēkas rīkotajā konkursā „Es animācijas filmas režisors”, kur 25 veiksmīgākie varēja iegūt
ielūgumus uz studijas „Animācijas Brigāde” rīkoto radošo darbnīcu
Ērgļu bibliotēkā.
Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem bija jāuzzīmē aina no paša
izdomātas animācijas filmas, jāuzraksta filmiņas nosaukums un 1-3
teikumi par ko tā ir. Plus vēl jāpieraksta klāt paša - jaunā režisora
- vārds, uzvārds un klase.
Dalībnieki bija ļoti labi un no sirds pastrādājuši, kā rezultātā
darbiņi bija izdomas bagāti un interesanti. Prieks, ka arī visi
dalībnieki ieguva ielūgumus dalībai darbnīcā.

Jāatzīst, ka dažkārt balvas un dažādus pārsteigumus var nopelnīt
arī, vienkārši darot labi savu darbu… Un tā notika arī šoreiz, kad arī
1.-4. klašu vizuālās mākslas olimpiāžu I-III vietas ieguvēji kā
pārsteigumu saņēma uzaicinājumu piedalīties animācijas darbnīcā.
Pēc labi padarītiem darbiem 25. marta rītā pulcējāmies Ērgļu
bibliotēkas telpās uz godam nopelnīto iespēju - tikties ar īstiem
„Avārijas Brigādes” un citu tik pazīstamo multfilmu autoriem un
veidotājiem - režisori Daci Rīdūzi, animatoru Māri Brinkmani,
skulptori Ilzi Kiršteinu.
Iesākumā mākslinieki pastāstīja, kā top animācijas filmas - no
scenārija, mākslinieku skicēm un leļļu veidošanas līdz filmas
montēšanai un ieskaņošanai.
Kad ar teorētiskajām gudrībām bijām iepazinušies, tad visas
jauniegūtās zināšanas varējām ieraudzīt jau gatavajās animācijas
filmiņās, kas mums tika demonstrētas. Ļoti interesanti bija filmiņā
redzētās lelles apskatīt klātienē un uzzināt, no kādiem materiāliem
tās tiek veidotas un kā top dažādās leļļu mīmikas, kustības un arī
tērpi.
Kaut arī šī daļa šķita jau gana interesanta, pats saistošākais vēl
tikai sekoja, kad mākslinieki, sagatavojot darba vietas, ļāva mums
katram pašam mēģināt izveidot savu animācijas filmas lelli no
plastilīna un mācīties radīt leļļu kustības uz ekrāna, kad katrs
dalībnieks iejutās kāda noteikta filmiņas tēla lomā un, pa milimetram
kustinot un fotografējot varoni, vēlāk varēja apskatīt gala iznākumā,
kā paša vadītais tēls kustas filmiņā.
Kaut arī strādāt par animatoru ir ļoti darbietilpīgs un lielu
pacietību prasošs darbs, kas ne katram ir pa spēkam, jo vienai
sekundei uz ekrāna atbilst 25 fotografēti kadri, tomēr, par spīti tam

Kaivas Bukovskas
teksts un foto

„...Lieldieniņas braukšus brauca, asnus
veda vezumā”

PII „Pienenīte” ziņas

Princešu balle

Kādā senā pilī reiz dzīvoja princese Ērkšķrozīte
(Evita Š.) ar savu māsiņu princesi sārtvaidzīti
(Evita L.). Viņas nolēma sarīkot savā ziedu pilī
balli. Uzaicināja visas mazās princese un prinčus.
Skanot mūzikai, princese un prinči ierodas ziedu
pilī.
Ziedu feja (Mārīte B.) uzaicina pārbaudīt, vai
visas ir īstas princeses un prinči. Pirmais
pārbaudījums - izrādīt savu apģērbu. Tad seko
otrs pārbaudījums princesēm - rotaļa ar zirņu
maisiņiem. Uz krēsliņiem ir izvietoti spilventiņi,
dažiem apakšā ir palikti zirņu maisiņi. Īsta ir tā
princese, kura sajūt zirņu maisiņu.
Sāk spēlēt mūzika, prinči uzlūdz princeses uz
deju. Princeses un prinči ir ļoti pieklājīgi. Ar
burvju nūjiņas palīdzību princesei tiek pasniegta
visskaistākā puķe. Prinči atrāda savus atribūtus
pie tērpa - zobenus, šķēpus.

visam, bija daži, kurus šis darbs patiesi ieinteresēja.
Divas stundas, kas bija atvēlētas darboties kopā ar „Animācijas
Brigādes” māksliniekiem, paskrēja nemanot, un skolēni vēl visu
atlikušo nedēļu runāja par darbnīcā piedzīvoto un izzināto un
jautāja, kad tāda darbnīca būs vēl.
Cerot uz drīzu atkaltikšanos, vēlreiz paldies sakām ļoti
atsaucīgajiem studijas „Animācijas Brigāde” māksliniekiem.

Lieldienas ir saules svētki. Tie simbolizē pavasara atnākšanu. Olas, pūpoli, šūpošanās - ir mums
pazīstamie Lieldienu simboli.
Līdz ar siltajiem saules stariem, putnu jautrajām dziesmām, pirmajiem pavasara ziediem sirdī ielīst
prieks. Prieku mēs protam radīt paši, gatavojoties svētkiem un tos svinot.
7. aprīlī uz svētkiem pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” zālē aicināja Vistiņa, Gailītis un
Kaza ar kazlēniem. Priecīgi un smaidīgi bērni ieradās ar pašu mājās krāsotām olām.
Un svētki var sākties!
Lai bērni neslimotu, būtu veseli, augtu apaļi kā olas, Kaziņa “nopēra” visus ar pūpoliem.
Olu krāsošana ir liela māksla. Vistiņa bija sagatavojusi darbiņu katrai grupiņai. Mazie audzēkņi
kļuva par māksliniekiem un izrotāja Vistiņas lielās olas. Bērni bija atsaucīgi un varēja uzminēt visas
Gaiļa uzdotās mīklas, balvā saņemot krāsainas spalvas.
Lieldienu ticējumi mijās ar dziesmām un rotaļām. Neizpalika tradicionālās olu kaujas un olu
ripināšana...
Svētku noslēgumā katra grupiņa kā dāvanu saņēma šokolādes zaķīšus.
Lai jums visiem saulains un silts pavasaris!

Visi kopīgi apskatām ziedu fejas somiņu, kas
vienmēr ir līdzi princesītēm.
Ziedu pļavā ir uzziedējis burvju ziediņš, skaitot
burvju vārdiņus:
Ačum, bačum
Čumba čū
Čuči rumbā
Ačum bū!
Ziediņš sāka dziedāt. Princeses un prinči ir ļoti
priecīgi!
Balle turpinās ar deju. Ziedu feja no sava ziedu
dārza ir pielasījusi pilnu grozu ar puķītēm. Katra
princese un princis iegūst vienu ziediņu. Pēc tam
visas princesītes un prinči dodas uz savām
grupiņām cienāties ar svētku mielastu.
Mārīte Briška, skolotāja
Evitas Lielupes foto

“Lāsītes”
Evitas Lielupes foto

Lieldienu pasākums Sausnējā „Krāsainās oliņas”
Kas prot krāsot visskaistākās olas? Protams, ka Lieldienu zaķis! Kas visvairāk gaida Lieldienu zaķi?
Nu, protams, ka bērni! Tādēļ arī šogad otrajās Lieldienās Sausnējas pagasta centrā, Sidrabiņos pie
pagasta pārvaldes ēkas, laipni aicināti uz Lieldienu pasākumu „Krāsainās oliņas” bija pagasta
iedzīvotāji. Lustēties gribētāji bija sanākuši ne tikai no mūsu pagasta vien, ciemiņi bija arī no Kokneses,
Madonas, Iršiem, Ērgļiem un varbūt vēl no kādas citas vietas. Mums par to tikai neviltots prieks, jo
nodarbes atradās ikvienam.
Kādam draiskulīgam zaķēnam dauzoties bija izbiris olu grozs, un pašiem mazākajiem bērniem bija
jāskrien aši, aši un jāmēģina atrast vismaz viena zaķa izkaisītā oliņa. Tas, protams, izdevās! Umurkumura
stabs ar savām pārsteiguma balvām stāvēja, stalti izslējies, un gaidīja drosmīgākos, kuri to pieveiks.
Grūti jau gāja, tomēr gan ar pašu spēkiem, gan ar kāda palīdzību visas dāvanas atrada savus īpašniekus.
Kad nu šis uzdevums bija veikts, tad jāsacenšas bija veiklības skrējienos - kurš ātrāks, tam vērtīgāka
balva. Skrējienos sacentās pa grupām, vispirms paši mazākie, tad lielāki bērni, tad mammas, pēc tam
tēti, tad arī vecmāmiņas, viņas varēja arī soļot vai nūjot. Kad visi bija iesildījušies skrienot, tad roku
varēja iemēģināt, metot pa sev izvēlētu balvu, kurai, vējā šūpojoties, nemaz tik viegli nevarēja trāpīt,
bet, kārtīgi pacenšoties un paciešoties, arī šīs balvas atrada savu īpašnieku.
Bet tad, kad sākās izsole „Zaķis maisā”, jautrībai nebija gala. Sākumā kautrīgi, bet, uzņemot jau
lielākus apgriezienus, solītāji iekarsa un solīja par sev neredzamu lietu, kura bija ievietota kastē. Tā
kāds tika pie silta vilnas zeķu pāra, kāds aiznesa mājās pagalma saimnieku - gaili, citam cītīgi nāksies
strādāt pa dārzu, jo sēklas jau ir rokā, kāds cits mielosies ar gardu ābolu kompotu, bet Andriksonu
ģimenei būs jārūpējas par pašu Lieldienu zaķi. Tā, lūk!
Pa šo laiku arī uz skaistas tautiskās segas sabira daudz skaistu un interesanti krāsotu olu, kuras varēja
apskatīt un aptaustīt, kā arī čaklākajām saimniecēm apvaicāties, kā un ar ko tik skaisti var olas
Lieldienām sakrāsot.
Tikmēr paši mazākie pasākuma apmeklētāji cītīgi ripināja olas. Viņi to tik cītīgi darīja, ka beigās
olām čaumaliņas leca pa gaisu. Kad nu oliņas gandrīz kā nomizotas un visi tā labi padarbojušies, tad
gājām iestiprināties un baudīt gardo skābeņu zupu, kura turpat netālu uz ugunskura vēl burbuļoja.
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Tā šī pēcpusdiena tika jauki pavadīta, bet, lai visiem no šīs dienas paliktu kāds neliels pārsteigums,
par to ļoti liels paldies visiem labvēļiem - Sausnējas pagasta pārvaldei un personīgi Lienai Kārkliņai,
z/s „Ūdņēni” īpašniekiem Jānim Jansonam un Ilgai Zvirgzdiņai, Ditai Matvejevai, Vijai Cielavai, Elitai
un Valdim Aļeksejeviem, Ingai un Oskaram Grotēm. Paldies arī visiem tiem, kuri kuplināja mūsu
pasākumu, un uz tikšanos nākamajās Lieldienās.
Inese Leiboma, Sausnējas pagasta kultūras darba vadītāja
Gunas Leibomas foto



Pavasarīgās aktivitātes Jumurdā
Skolēnu brīvlaika nedēļā,
otrdien, 17. martā, siltā pavasara
saulīte rosināt rosināja uz aktīvu
darbošanos. Meitenes un puiši
pulcējās Jumurdas bibliotēkā, lai
atbildētu uz āķīgiem jautājumiem,
kurus bija sagatavojusi bibliotēkas
vadītāja Velga Birkenšteine.
Spēlējām
burtu
spēli
un
iemācījāmies nopīt grāmatzīmīti.
Trešdien devāmies ciemos uz
Jumurdas pagasta „Sniķeriem”
pie
Santas
LasmanesRadzvilavičas un viņas kazu
ganāmpulka. Lauku sētā darba
daudz, un arī mēs pielikām savas
rokas, lai darbi ritētu. Kasījām
lapas, lasījām akmeņus un zarus,
lai mazajām kaziņām vēlāk tur
taptu ganību aploks. Pēc padarīta
darba cepamdesas un maize garšo
pavisam citādi! Un kur vēl lielie
prieki, izlaižot mazos kazlēnus
pirmo reizi ganībās! Sanāca
kārtīga kaziņterapija - tik daudz
prieka, smieklu, glāstu un jestras
lēkāšanas kopā ar kazlēniem! Paldies Santai, Kallem un Ievai par viesmīlību un brīnišķīgo iespēju
ciemoties savā sētā! Savukārt ceturtdienu iezīmējām kā Tīrības dienu. Noskatījāmies kopā multfilmu,
pārrunājām, kas nu mums kuram ir tīrība, un devāmies kurjerbibliotēkas pārgājienā, lai aiznestu
grāmatas skolotājai Vijai, kura ir cītīga grāmatu lasītāja Jumurdas bibliotēkā. Pa ceļam aplūkojām
ceļmalu „bagātības”- šoreiz nepaejot garām, bet paceļot citu izmestos atkritumus. Atgriežoties no
pārgājiena, savāktos atkritumus sašķirojām konteineros, kuri izvietoti pie Jumurdas pagasta Saieta
ēkas. Izrotājām Lieldienu koku pie Saieta ēkas un mazliet patrakojām. Paldies par tēju Ērikai un
Agitai!
Initas Lapsas foto

Viņa mūs iepazīstināja ar bišu produktu labvēlīgo ietekmi uz mūsu organismu, pastāstīja dažas
vienkāršas receptes, ko lietot veselības problēmu gadījumos, dalījās savā pieredzē arī ārstēšanā ar bites
dzēlienu, kas, piemēram, pie locītavu sāpēm esot ļoti efektīvs. Savukārt Aivars interesanti un aizraujoši
stāstīja par savu ikdienas darbu pie bitēm. Dalījās savā pieredzē par knifiem bišu dravu apkopšanā,
iepazīstināja ar paša darinātajiem stropiem, kuri konstruēti tā, lai pēc iespējas mazāk spēka un enerģijas
jāiegulda, apkopjot čaklās medus ražotājas. Interesanta ideja nolūkota Ukrainā. Tagad saimniecībā

tapusi bišu māja ar bišu gultu, kurā guļot var dziedināties ar bišu sanoņu. Bišu mājas projektu izstrādājis
pats saimnieks Aivars, izmantojot labās lietas un veicot arī uzlabojumus. Ar izsmeļošāku informāciju
interesenti var iepazīties mājaslapā www.piebalgasmedus.lv. Radziņu ģimene labprāt uzņem arī viesus
savā saimniecībā, tikai iepriekš lūgums pieteikties. Paldies viņiem par brīnišķīgajām un pirmreizējām
degustācijām, kā arī par interesanto stāstījumu!

27. martā Jumurdas pagasta Saieta ēkā informatīvi izglītojošā cikla „Latvijas un ārzemju pieredzes
stāsti” ietvaros ciemojās bitenieku ģimene no Vecpiebalgas novada „Upmaļiem” - Aivars un Ilona
Radziņi. Ilona ikdienā strādā par ģimenes ārsti un Latvijā ir viena no divām sertificētām apiterapeitēm.

5. aprīlī Jumurdas pagastā atzīmējām Lieldienas. Šoreiz citādi nekā iepriekšējos gadus - mēģinājām
latviskās pavasara svētku tradīcijas iedzīvināt un atgādināt dienas, kad kristieši atzīmē Kristus
augšāmcelšanos. Gadsimtu griežos šīs tradīcijas tik cieši savijušās… Uz baznīcu visi neaizbrauc un
turklāt vēl tik garas brīvdienas...
Ar skanīgu dziesmu akordeona pavadījumā saucām Saulīti, jo latvieši senāk modās ar tautasdziesmu:
„Lec, saulīte, rītā agri/ Lec ar Dieva palīdziņu/ Ir mums tava gaišumiņa/ Vajadzēti vajadzēja.” Ar
grabuļiem, knabuļiem, bungām un dziesmu dzinām putniņus, lai iztīrītu un pasargātu savu māju no
svešiem spēkiem, aitiņu kodējiem vilkiem, cāļu zadzējiem un visādiem citādiem mošķiem. Nobeigumā
metām krūmos šautriņas, lai pazūd viss sliktais un nevajadzīgais. Sasējām rīklītes skauģiem un
nelabvēļiem - aprunātājiem, saviem netikumiem - slinkumam, dusmām, skaudībai. Mazgājām mutes
Jumurdas ezerā, lai būtu sārti kā rozītes, veseli kā rutki, rotātos kā saulītes. Ūdens spēku nostiprinājām
ar 13 dzērveņogām, lai sārti vaidziņi, lai košas lūpiņas. Šūpojāmies šūpolēs, knaulējāmies un
mainījāmies ar sakrāsotajām olām, pērāmies ar maģiskajām deviņu zaru slotiņām un sacentāmies olu
ripināšanā. Tas viss, pateicoties brīnišķīgajai atbalsta grupai no Ērgļiem: Inesei Maltavniecei, Diānai
Kuzinai, Jānim Līcītim, Ievai Einišai, Kristīnei Ikertei, Rūdolfam Ikertam. Paldies jums par atsaucību,
skanīgajām balsīm, saturisko un muzikālo noformējumu! Paldies par silto tēju un uzkodām pagasta
pārvaldes vadītājai Agitai Opincānei!
Inita Lapsa,
kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē

Lieldienu vēstis

Ar skanīgām dziesmām ciemos „Kastaņās”

Ilona un Aivars Radziņi par bitēm.

Ērgļu sociālā centra iemītnieki, interesenti radošajās darbnīcās uzaicināja Madonas bērnu un jauniešu
centra pulciņa - studijas “Tu visu vari” vadītāju Ievu Repšu un audzēkņus palīdzēt izdaiļot telpas ar
pašu gatavotiem Lieldienu rotājumiem. Iemītnieki zīmēja, līmēja, grieza, veidoja un jauki pavadīja
laiku ar atraktīvajām jaunietēm.
Lielā Piektdiena. Kristieši piemin Jēzus sišanu krustā. Grēku nožēlas diena. Šajā dienā iemītniekus
apmeklēja ciemiņi no Rīgas Krusta baznīcas. Draudzes locekļi Aivars, Velta Karīna, Ingrīda un Roberts
sirsnīgi sveica visus, kas dzīvo sociālās aprūpes centrā. Svētdienas skolas audzēkņi bija sagatavojuši
apsveikumus, dekorus, ko saņēma katrs iemītnieks. Krusta draudzes locekļi atveda draudzes kalendārus,
grāmatas un saldu našķi. Aivara spēlētajai ģitārai, draudzes locekļu dziedātajām dziesmām, sagaidot
Lieldienas, pievienojās arī iemītnieki.

Muzikālo skaņdarbu izpilda D. Kārkliņa, L. Saulīte, U. Saleniece.

Klusajā sestdienā uz dievkalpojumu aicināja Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Kaspars
Eglītis. Lieldienas ir pavasara saulgrieži, kad gaisma svin uzvaru. Lieldienās aicinājām iemītniekus,
kas vēlējās ripināt olas un piedalīties olu kaujās. Lieldienu laikā uz dažām dienām pie mums paciemojās
kaimiņu trusis, kas mums radīja patīkamas emocijas. Paldies saimniecei Gaļinai. Paldies visiem
darbiniekiem, kas piedalījās Lieldienu gaidīšanas svētkos.
Ināra Tirzmale, sociālā rehabilitētāja
Ritas Liepiņas foto

10

Mūsu līdzcilvēki ir tik dažādi. Reizēm ikdienas steigā nepamanām, ka tepat dzīvo un mīt cilvēki
ratiņkrēslos, smagi slimie, tiem, kam ir vajadzīga palīdzība un aprūpe. Arī viņi alkst prieka un pozitīvu
emociju, tāpēc jebkurš darbs, ko veicam viņu labā, sasilda slimo un vientuļo cilvēku sirdis un ielīksmo
dvēseli.
Jau par tradīciju katru pavasari no 2007. gada ir kļuvusi „Braku” muzeja un biedrības „R. Blaumaņa
kultūrvēsturiskais mantojums” ciemošanās sociālās aprūpes centrā „Kastaņas”. Lai koncerts būtu
jaukāks un skanīgāks, pasākumā piedalās skolēni no Ērgļu vidusskolas. Šogad viesošanās notika 10.
aprīlī kopā ar 8. klasi un viņu audzinātāju Mārīti Kovaļevsku. Skolēni dziedāja skanīgas dziesmas,
deklamēja Aspazijas un S. Kaldupes dzeju. Ar jaukām flautas melodijām iepriecināja Undīne Saleniece
un Lilita Saulīte, ar saksofonu - Dace Kārkliņa. Jaunieši „Kastaņas” iemītniekiem bija sarūpējuši
nelielas dāvaniņas ar pārsteigumu.
„Braku” muzejs un biedrība „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” sociālās aprūpes centra
„Kastaņas” iemītniekiem dāvināja grāmatu „Blaumanis. Braki. Mājas”, kas veltīta „Braku” muzeja 55.
jubilejai.
Koncerta otrajā daļā muzicēja un dziedāja akordeonists Uldis Vabulis. Viņš vienmēr ir mīļi gaidīts
viesis „Kastaņās”. Skanot dziesmām, katrs varēja dziedāt vai dungot līdzi. Tie, kam solis raitāks, dejoja,
līdz pasākums sanāca kā neliela ballīte sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Kaut akordeonists daudz
spēlēja un dziedāja, allaž gribējās, lai vēl ko nodzied, jo bija labi, jauki un omulīgi.
Paldies „Kastaņu” darbinieku kolektīvam par viesmīlību un aktīvu iesaistīšanos mazajā ballītē! Īpaša
pateicība sociālajai darbiniecei Airisai Bērziņai-Grudulei un pavārītei Valijai Lelei. Uz tikšanos citu
pavasari!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Zintas Saulītes foto
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Kārlis Šmits - ērglēnietis

Moto: „Mūžu dzīvo, mūžu mācies.”

Kad sastapos ar Kārli Šmitu norunātajā dienā viņa ģimenes mājā
„Ceļmalas”, lai parunātos par dzīvi 70 gadu garumā, ieraudzīju
jauneklīgu, labestīgi smaidošu, sportisku kungu, kuram pajautāt par
gadiem nemaz neienāca prātā. Taču jubileja ir neizbēgams fakts, un
dokumentos stāv rakstīts, ka tā ir 11. aprīlī.
Šmitu dzimta Ērgļos ir pieskaitāma pie senākajām, tāpat kā
Augenbergu, Jurjānu, Pfeiferu, Blauu u.c. Kārļa Šmita tēvs Jānis
Šmits (1913-1991) nāk no “Sīlēnu” mājām, kuras piederējušas jau
viņa vectēvam Kārlim Šmitam (1878-1950), kuram vēl bija māsa
Ede un brālis Augusts. (Ede ieprecējās Vecmuižā Šreiberu dzimtā,
un brālis Augusts apprecēja Olgu Groti no Jumurdas.) Visi šīs
dzimtas piederīgie bijuši čakli zemkopji, kuri pratuši iekopt un
sekmīgi uzturēt savu 60 ha lielo saimniecību labā kārtībā līdz
brīdim, kamēr 1949. gada 25. marta naktī pie mājas durvīm atskanēja
dobji klaudzieni un pavēle: „Atvērt! Ātrāk! Savākties
prombraukšanai!” Varbūt vārdi bija citi, un droši vien arī tie skanēja
svešā valodā, bet būtību tas nemaina. Četrgadīgais Kārlis,
septiņgadīgā māsa Anta, tēvs Jānis, māte Alīda, vectēvs Kārlis visa Šmitu ģimene tika aizvesta uz Tomskas apgabalu Sibīrijā. Bet
stāsts nebūs par izsūtījuma gadiem, bet gan par Kārļa Šmita lielo
darbīgumu, uzņēmību, vitalitāti un spējām daudz ko paveikt ar
apbrīnojamu enerģiju, gaidot savu septiņdesmito dzimšanas dienu.
Īsts latviešu spēka vīrs, kuram netrūkst ne fiziskās, ne garīgās jaudas
- tā īsumā varētu izteikt viņa būtību un sūtību.
Kārļa māte Alīda Sproģe (1918-1998) dzimusi Ērgļu mācītājmuižā
kalpa Rūdolfa Sproģa (1885-1958) un Annas Sproģes (1885-1963)
ģimenē. Sproģis saņēma no mācītājmuižas zemi, apmēram 11 ha,
blakus Sīlēnu zemei, un 1930. gadā uzcēla pie Ērgļu-Jumurdas
lielceļa nelielu mājiņu, ko nosauca par „Ceļmalām”. Šmitu un
Sproģu ģimenes saradojās. Sīlēnu Šmitu ģimenē bija vienīgais dēls
Jānis, Sproģiem - divas meitas - Marta un Alīda (Marta apprecējās
ar Pēteri Milni no Ērgļu „Priedniekiem”). „Ceļmalu” mājas kara
laikā netika nopostītas un kalpoja Ērgļos kā sabiedriska ēka no

1950. līdz 1962. gadam. Te dzīvoja Ērgļu ceļa meistars Jānis
Vītoliņš, un te bija arī ceļu daļas kantoris. Kādu laiku „Ceļmalās”
notika arī luterāņu draudzes dievkalpojumi, kamēr vēl draudze
pastāvējusi.
1956. gada maijā Šmiti atgriezās Ērgļos no izsūtījuma. Vecaistēvs
Kārlis mira un palika tur vietējās sādžas kapu kalniņā, bet viņa vietā
atbrauca Jurītis, kas piedzima 1956. gadā, bet diemžēl viņa mūžs
aprāvās pārlieku ātri četru gadu vecumā.
Tēva mājas „Sīlēni” jau bija aizņemtas ar citiem dzīvotājiem.
Ģimene apmetās uz dzīvi Sproģu mājā „Ceļmalas”. Tuvojās 1956.
gada 1. septembris, un māte aizveda Kārli uz Burtnieku skolu. Viņš
bija beidzis Sibīrijā četras klases, zēns neprata latviski ne lasīt, ne
rakstīt. Skolas direktore Nellija Ziediņa teikusi, ka grūtāk jau būs,
bet lai vien puika iet ceturtajā klasē, jo ko tāds vienpadsmitgadīgs
zeņķis darīs pirmajā klasē.
Pēc astotās klases beigšanas Kārlis dodas uz Jāņmuižas 2.
lauksaimniecības skolu, lai mācītos par elektriķi. Profesija Kārli
interesēja, un viņš to ne tikai pa īstam iemīlēja, bet veltīja tai visu
savu darba mūžu. Dzīve drīz vien pierādīja, ka jaunajam speciālistam
bija vajadzīgas ne tikai elektriķa zināšanas. Kārlis atrada jeb,
pareizāk sakot, Kārli atrada tie darbi, kas viņam gāja no rokas - gan
celtniecībā, amatniecībā un zemkopībā, gan un pilnīgi citās jomās
- pasākumu organizēšanā un vadīšanā.
Sākumā Kārlis strādāja par elektriķi Jumurdas kolhozā „Padomju
zeme”, jo pirms iestāšanās lauksaimniecības skolā bija vajadzīgs
norīkojums jeb galvojums no kādas iestādes, ka tai patiešām šāds
speciālists ir vajadzīgs. Un tādu dokumentu viņš bija saņēmis
Jumurdā. Mācību iestāde savukārt neizsniedza diplomu, kamēr
audzēknis nebija iestājies darbā un nebija uzrādījis izziņu, ka viņš ir
pieņemts un strādā norādītajā darbavietā, no kurienes tika sūtīts
mācīties. Tāda bija kārtība.
Ko darīja jaunais speciālists? Viņš staigāja pa mājām un pēc
elektrisko spuldzīšu skaita un to jaudas katrā vietā pēc tabulas
aprēķināja, cik katram patērētājam ir jāmaksā mēnesī par
elektroenerģiju, jo citu elektrības patēriņa uzskaites aparātu
daudziem nebija. Ja ēkā bija kāds kontakts, par to bija atsevišķa
samaksa. Iedzīvotāju rīcībā nebija nekādu citu elektroierīču, tādu
kā gludeklis, elektriskā plīts, sildītāji, ledusskapis utt., bez kā
mūsdienās nav iedomājama neviena mājas iedzīve.
Dzīvē mēdz būt paradoksi, un Kārļa dzīvē arī tādi bija, pat vairāki.
1964. gada 8. novembrī viņu iesauca obligātajā karadienestā
Padomju Savienības bruņotajos spēkos. Kārli Šmitu norīkoja dienēt
Baltijas Kara apgabalā Rīgā, kur viņš uz septiņiem mēnešiem kļuva
par kursantu atomkara masu iznīcināšanas līdzekļu apmācības
programmā, kura gatavoja speciālistus tam gadījumam, ja Padomju
Savienībai uzbruktu ASV. Parasti jau gan bijušos „sibīriešus” salika
celtniecības bataljonos („strojbatos”) un nosūtīja uz tālākām vietām
no dzimtenes. Kārlis kā atomkara speciālists uzdienēja līdz seržanta
pakāpei, un drīzumā no Rīgas viņu kopā ar citiem saskaņā ar pavēli
aiztransportēja nezināmā virzienā (brauciena galapunkts netika
atklāts līdz pat mirklim, kamēr karavīru grupa neizkāpa no
lidmašīnas un nenonāca cita komandiera rīcībā). Kā izrādījās, viņš
nokļuva atkal Sibīrijā, netālu no Novosibirskas, un tikai kādus 200
kilometrus no bijušās izsūtījuma vietas Tomskas apgabalā. Tikai
šoreiz jau citā statusā - kā seržants - instruktors Sibīrijas kara
apgabala rotā Nr.x. Tas bija 1966. gads, kad raisījās konflikti uz
Padomju Savienības un Ķīnas robežas. Kārlis Šmits tika novērtēts
kā priekšzīmīgs gan savā specialitātē, gan sportiskajā sagatavotībā,
gan disciplīnā. Starp saviem padotajiem viņš nepieļāva kareivju
ārpusreglamenta attiecības, kas armijā viscaur bija parasta parādība.
Atgriežoties mājās, viņš atveda vairākus goda rakstus un pateicības
par nevainojamu militāro dienestu. Nokalpojis Padomju Savienības
bruņotajos spēkos trīs gadus, Kārlis, nepieņemdams uzaicinājumu
palikt virsdienestā un strādāt labi atalgotu darbu Novosibirskas

Zinātņu akadēmijas atomieroču aizsardzības nodaļā, atgriezās
Latvijā, Ērgļos, 1967. gada septembrī. Armijā viņš bija ieguvis labu
un ļoti specifisku profesiju. Ko darīt tālāk?
Šajā laikā Ērgļos jau bija izveidots tā sauktais pazemes objekts
- Vissavienības sakaru ministrijas telekomunikāciju maģistrālā
mezgla Nr. 5 (saīsinājumā no krievu valodas - TUSMS) - sakaru
komutācijas un pastiprināšanas stacija, kas strādāja īpašā režīmā.
Kārlis Šmits kļuva par šīs iestādes darbinieku. Vadītāja V. Žoltova
viņu pieņēma darbā par maiņas elektriķi. Šis darbs prasīja lielu
atbildību, precizitāti, zināšanas, disciplīnu un arī nemitīgu sevis
pilnveidošanu. Sākās Kārļa Šmita darbs savos dzimtajos Ērgļos, kur
bija viss iepazīts jau no bērna kājas - daba, cilvēki, tradīcijas un
sadzīve.
Ērgļu sakaru objekta vadītāju V. Žoltovu, kas bija krievu tautības
speciāliste no Krievijas, nomainīja latvietis Elmārs Velcis, kas
atnāca no Kuldīgas. Pēdējais šī objekta vadītājs bija ērglēnietis
Aigars Žīgurs. Ērgļu objektā, kuru pārņēma SIA „Lattelecom”, tika
izveidots Vidzemes sakaru līniju vadības centrs. Vēlāk tas tika
pārvietots uz Cēsīm un Valmieru. Ērgļu sakaru objekts tika likvidēts
2003. gadā
1970. gadā Ērgļu lauksaimniecības skolas direktors Arnolds
Vekmanis uzaicināja Kārli Šmitu strādāt skolā par elektriķi no
pamatdarba brīvajā laikā. Šajā laikā Kārlim laimējās satikt savu
otru pusīti, mūža dzīves biedreni, Mārīti Ancāni, kura strādāja
arodskolā par pavāri. 1972. gadā viņi nosvinēja kāzas, un izveidojās
Šmitu ģimene.
Toreiz arodskolās bija tāda kārtība, ka mācību gada laikā audzēkņi
tika apgādāti ar bezmaksas apģērbu, kopmītnēm un arī ar uzturu.
Mārīte Šmite atceras, ka ēdiens bija jāgatavo trīs reizes dienā brokastīm, pusdienām (obligāti trīs ēdieni) un vakariņām milzīgi
lielā daudzumā - pat līdz četriem simtiem audzēkņu. Pie lielajiem
katliem bija jāstāv no rīta līdz vakaram.
Darbs skolā Kārlim bija savienojams ar pienākumiem specobjektā,
jo te bija maiņu darbs, tāpēc atlika vēl arī iespēja strādāt citur. Ne
tikai strādāt, bet arī mācīties. 1973. gadā Kārlis ieguva šofera
profesiju, mācoties Ērgļu LS šoferu grupā, bet pēc 15 gadiem,
beidzot astoto klasi, 1976. gadā iestājās Ērgļu vakara vidusskolā,
kuru pabeidza 1979. gadā. Tāpēc viņš arī saka, ka visu mūžu
cilvēkam jāmācās, ko viņš arī ir pierādījis.
Ērgļu arodskolā Kārlis Šmits nostrādājis 35 gadus (1970-2005).
Pa šo laiku viņam bijuši četri direktori - J. Zālītis, A. Vekmanis, M.
Radziņš un A. Spaile. Daudz ir pieredzēts un arī daudz laba padarīts.
Par to liecina goda raksti, pateicības, atzinības, kuru Kārlim Šmitam
ir vairāk nekā trīsdesmit. Ne tikai par darbu skolā, bet arī otrajā
darbavietā - Vissavienības sakaru mezglā (TUSMā 1967-2001) sportā, par augstiem darba rādītājiem un priekšzīmīgu darba
disciplīnu. Beidzot savas darba gaitas uzņēmumā, kas Latvijas
brīvvalsts laikā ieguva nosaukumu SIA „Lattelecom”, Kārlim
Šmitam tika piešķirts goda nosaukums „Telekomunikāciju
vecmeistars”. Viņš ir bijis vienmēr labāko darbinieku skaitā, lai kur
arī strādātu, jo darbam tika godprātīgi atdota sirds, prāts un
zināšanas.
Kārlim Šmitam ir bijušas dažādas citas intereses ārpus darba. Jau
no pašas jaunības viņu interesēja sportošana, fotografēšana. Viņš
labprāt iesaistījās pagasta sabiedriskajos pasākumos kā viens no
organizatoriem, rūpējoties par skaņu aparatūras uzstādīšanu sporta
sacensībās, gadatirgos, tā sakot, pildot dīdžeja pienākumus. Viņam
piemīt laba runas dikcija, tāpēc arī bieži nācies lietot mikrofonu
publisku pasākumu laikā.
Kārlis Šmits nekad nav aizmirsis savu latvieša pilsonisko
pienākumu. Viņš ir apbalvots ar 1991. gada barikāžu dalībnieka
Piemiņas zīmi par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā
1991. gada janvārī - augustā.
Kārļa Šmita ģimenē izaudzināti trīs dēli - Raivis (1973), Ainis
(1976) un Vairis ( 1978). Katram no viņiem ir iedotas dzīves
galvenās pamatvērtības, kas piemīt viņu vecākiem, - darba mīlestība
un godaprāts.
A. Kuzina
Foto no Kārļa Šmita personīgā arhīva

„Bērnība pagāja Sibīrijā, jaunība - aptiekā...”
Tā par sevi saka Jumurdas pagasta „Brīvnieku” saimniece, marta
mēneša gaviļniece Anna Sarkanābola. Lielākā daļa manu
vienaudžu gan viņu pazīst kā ilggadēju matemātikas skolotāju,
aktīvu „Sarkanā Krusta” nodarbību un sacensību organizatori,
ārstniecības augu pazinēju un to vākšanas organizatori, arī klases
audzinātāju.
1935. gada 28. martā Marijas Martas un Jāņa Sarkanābolu ģimenē
piedzima meitiņa Anna. Muižas laikā skaistās un plašās „Brīvnieku”
mājas vietā slējās „Mazpiežēni”, bet, lai visai dzimtai vieglāka
sadzīvošana un katram sava istaba, Annas tēvs ap 1933. gadu uzcēlis
šo ēku, bijis plānots pat celt namu divos stāvos. Kamēr nebija
ierīkotas starpsienas, „Brīvniekos” esot spēlēts teātris, spēlējuši gan
abi Annas vecāki, gan nākuši arī citi teātra spēlētāji no tuvākām un
tālākām pagasta mājām. Tā vakari pagājuši jautrībā un interesantās
izdarībās.
Vecvecāki un vecāki mazo meiteni agri radināja pie lauku darbiem
- bija jāiet ganos un jādara visi mazie lauku darbiņi. Tēvam bija
svarīgi, lai meita ir izglītota: skolas gaitas tika uzsāktas Jumurdas
skoliņā. Bet spilgtākās bērnības atmiņas šobrīd skolotājai ir par
izsūtījuma gadiem. Tie atstājuši dziļu rētu viņas sirdī, nesapratni kāpēc - un sajūtu, ka viņi aizsūtīti kādu citu vietā. 1949. gada 25.
martā 14 gadu vecumā Jāņumuižas kalnā, ceļā uz Vecogres staciju,
norietēja saule gan Annai, gan viņas tētim un mammai. Uz astoņiem
gadiem par Sarkanābolu ģimenes mājām kļuva Tomskas apgabala
Koževņikova rajona Pesočnogareļskas sādža. Neziņa, trūkums,
bailes, smags darbs. Jaunajai meitenei bija smagi jāstrādā - jārok
grāvji, jāgāž lieli koki, jāpļauj siens, pārtikas vairāk nebija, nekā
bija. Un tomēr, par spīti visām grūtībām un dzīves līkločiem, Anna
turpināja mācīties, pabeidza Krievijā arī vidusskolu, krievu
skolotāji novērtēja latviešu darba tikumu un izdarību. Annai tika
uzticēts pārrakstīt dažādus uzdevumus un tekstus, vienu vasaru viņa
strādāja uz kombaina par svērēju, tā nopelnot sev skolas naudu.
Skolā viņa noformēja sienas avīzi, un pēc vidusskolas beigšanas
tika uzaicināta strādāt vakarskolā par matemātikas skolotāju. Sūrā
darbā, solīti pa solītim iedzīvojoties vietējos apstākļos un parādot
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sevi no vislabākās puses, bija pagājuši
astoņi gadi. Anna palīdzēja daudziem
rakstīt lūgumrakstus: ”Lūdzu atļaut
man atgriezties Latvijā!”
Un sākās atgriešanās dzimtenē.
Šodien skolotāja saka, ka īsti pat nav
gribējies atgriezties, jo viņai tur bija
darbs, viņa tur bija novērtēta un
cienīta, bet tēvs aicināja, un viņa
atbrauca. Sākumā pat gribējās atpakaļ,
jo šeit bija sajūta kā otrās šķiras
cilvēkam - darbu atrast bija ļoti grūti,
visur tu tiki vērtēts, mērīts un svērts
pēc nezināmām mērauklām...
Siltas un patīkamas atmiņas
skolotājai ir par 12 Ērgļu aptiekā
pavadītajiem kasieres darba gadiem,
jo tur pagāja jaunība, kā viņa pati
saka. Paralēli darbam viņa neklātienē
studēja Daugavpils Pedagoģiskā
institūta Matemātikas - fizikas
fakultātē. Strādājusi arī Sausnējas
vakarskolā, Ērgļu lauksaimniecības
mehanizācijas skolā Nr.7 par
matemātikas skolotāju. Un tad ceļš
pamazām griezās atpakaļ uz Jumurdas pusi. Skolotāja sāka braukāt
uz Jumurdas skolu mācīt fiziku, pēc tam arī matemātiku. Viņas tēva
nepiepildītais sapnis piepildījās - viņa meita kļuva par matemātikas
skolotāju! Meita vienmēr bija arī čakls palīgs vecākiem saimniecībā,
jo „Brīvniekos” vienmēr bijuši lopiņi, kopts dārzs, arī šodien vēl
skolotāja izaudzē varenus kāpostus, ķirbjus un skaistus ziedus.
Skolotāja saka: „Savu dzīvi neesmu dzīvojusi, vienmēr bijis
kādam jāpiekāpjas, kādam jāpakalpo, jāizpalīdz...” Šodien viņas ir
palikušas četras Sibīrijas laiku draudzenes: viena Skujenē, otra
Olainē, trešā Inčukalnā. Viņas sazvanās un izrunājas par tām

smeldzīgajām un senajām atmiņām, par šodienas dzīvi un
aktualitātēm. Jā, paldies krustmeitiņai, kura uz septiņdesmit
gadiem uzdāvinājusi mobilo telefonu, jo sakari ar ārpasauli šodien
svarīgi. Un skolotāja pati papildina o-karti, numurus atceras no
galvas! Vēl skolotāja saka paldies Pēterim Smeilim ar ģimeni, kuri
par viņu parūpējas un atsaucas uz katru zvanu. Paldies kaimiņiem!
Veselību un možu garu vēlot - Inita Lapsa, kultūras darba
organizatore Jumurdas pagastā
Foto no Annas Sarkanābolas personīgā arhīva
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Pasākumu afiša

18. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
uz sadancošanu ielūdz deju kolektīvs „RŪDIS”
Pasākuma tēma - KATLS, kurā tiks savārītas ne tikai dejas, bet arī smiekli,
draudzība un pavasara mīlas reibums.
Pēc koncerta - balle. Spēlēs grupa „Priekšnojauta” no Valmieras. Ieejas maksa
- 2 EUR

***

Bibliotēku nedēļa 20. - 24. aprīlis „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” Ērgļu
bibliotēkā
Visas nedēļas garumā - izstāde „Pavasaris dārzā”;
Visas nedēļas garumā - konkurss ikvienam bibliotēkas apmeklētājam „Ko es
zinu par Ērgļu bibliotēku?”
21. aprīlī plkst.16:00 ģimeņu pasākums bibliotēkā
„Pasakas un internets”;
23. aprīlī plkst. 15:00 nodarbība, darbnīciņa,
konkursiņi sākumskolas skolēniem
„Raiņa un Aspazijas dzeja animācijas filmās”
24. aprīlī no plkst.10:00 bibliotēkas jaunāko grāmatu diena. Jaunieguvumu
izstāde.
Vairāk informācijas par pasākumiem pieejama Ērgļu bibliotēkā un Ērgļu
mājaslapā: www.ergli.lv .

***

23. - 24. aprīlī J. Jurjāna XVII Starptautiskais jauno izpildītāju
konkurss „Jaunais mežradznieks- 2015” Ērgļu saieta namā
23. aprīlis
plkst. 10.00 konkursa atklāšana
plkst. 10.30 izloze A un B grupai
plkst. 11.00 I kārta A grupai
plkst. 12.15 I kārta B grupai
plkst. 13.15 I kārtas rezultāti A un B grupai
plkst. 14.00 izloze C un D grupai
plkst. 14.30 I kārta C grupai
plkst. 15.00 I kārta D grupai
plkst. 16.45 I kārtas rezultāti C un D grupai
plkst. 16.50 mežragu kora mēģinājums
24. aprīlis
plkst. 10.00 II kārta A grupai
plkst. 10.30 II kārta B grupai
plkst. 11.15 II kārtas rezultāti A un B grupai
plkst. 12.30 II kārta C grupai
plkst. 13.00 II kārta D grupai
plkst. 14.30 II kārtas rezultāti C un D grupai
plkst. 14.35 mežragu kora mēģinājums
plkst. 16.30 laureātu apbalvošana un noslēguma koncerts

*** pagasta Saieta ēkas zālē
Līdz 27. aprīlim Jumurdas
apskatāma Broņislavai Martuževai veltīta izstāde
Izstādi sagatavojis Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskais centrs
***

1. maijā plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
deju kolektīvu draudzības koncerts „Ielūdz „Pastalnieki””
Balli spēlē Egils Runcis un grupa „Kad sanāk”. Ieejas maksa - 2 EUR

*** ap Ērgļu saieta namu
4. maija rīta agrumā laukumos
pavasara gadatirgus

*** saieta zālē „Līdumi”
9. maijā plkst. 14.00 Sausnējas
Mātes dienai veltīts koncerts „Māmiņ, šodien tava diena”
Koncertā piedalās Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis „Ievziedi” un
sporta deju kolektīvs „Vizbulīte”
***

10. maijā plkst. 12.00 Jumurdas Saieta ēkas zālē
Mātes dienai veltīts pasākums ”3D Jumurdas ielās”
Pasākumā piedalās:
Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis „Ievziedi”
(vadītāja Ieva Vilnīte)
Sporta deju kolektīvs „Vizbulīte” (vadītāja Sandra Avotiņa)
Ieejas maksa: SMAIDS!
Mīļi aicināti VISI!

***

16. maijā plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
sarīkojumu deju konkurss „Ērgļu vizbulīte – 2015”

***

16. maijā no plkst. 21:00 līdz 00:00 „Muzeju nakts” Brāļu Jurjānu
muzejā „Meņģeļi”
„Rainis un Aspazija „Meņģeļos””
Klētiņā: Izstāde „Manu lellīti sauc Lolīte...” (Ērgļu novada iedzīvotāju seno
leļļu izstāde).
Dzīvojamās mājas saimes istabā: „Spēlēju, dancoju” ar atraktīvajām
saimniecēm.
Klētiņā - austuvē: „Ciku, ciku, caku...” Iespēja izmēģināt aušanas mākslu.
Dzīvojamā mājā: radošā darbnīca „Zem vakara zvaigznes”. (Tikai „Muzeju
naktī” būs iespēja apmeklēt iepriekš nepieejamās muzeja telpas.)
Visa vakara garumā „Meņģeļos” ciemosies Rainis un Aspazija.
Ieeja bez maksas!

***

16. maija „Muzeju nakts” aktivitātes R. Blaumaņa memoriālajā
muzejā „Braki”
20.00 - 21.00 literāri muzikāls sarīkojums „Blaumanis ielūdz Raini un
Aspaziju”
21.00 - 23.00 aktivitātes un darbnīcas „Braku” teritorijā:
• Dari un spried pats!
• Puķu valstībā.
• Raiņa un Aspazijas duelis.
• Spēlēju, dancoju rijā - velnu un raganu izdarības.
• Dziesmu vakars „Tā zilā ilgu puķe”.
• Nakts orientēšanās „Antiņa ceļojums uz stikla kalnu”. Kontrolpunkti Baltā tēva pārbaudījumi; pie Antiņa ugunskura; Vēja un Sniega mātes
uzdevumi; Melnās mātes un kraukļu valstībā; ielūdz vara, sudraba un zelta
zirgs; stikla kalna virsotnē.
20.00 - 23.00 atrakciju parks „Braku takas” -kāpelēšanas un rūdījuma trase
„Uguns un nakts”. Maksas pakalpojums - ar īpašām „Muzeja nakts” atlaidēm.

***
16. maijā „Muzeju nakts” ietvaros
Sausnējas pagasta novadpētniecības
muzejs atvērts līdz 24.00
***

27. maijā Ērgļu saieta namā
„Atļauj saviem gadiem ziedēt!” - 5. nozīmīgu dzīves jubileju
godināšanas pasākums

***
29. maijā Mazie dziesmu
un deju svētki Ērgļu estrādē

Apsveicam!

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Kārlis Līckrastiņš
Matīss Šaicāns
Kārlis Šmits
Mārcis Vīksna
Lolita Kaibe
Vilis Ostrovskis
Maija Rudzīte
Nikolajs Šemjakins
Skaidrīte Valaka
Vladislavs Barišņikovs
Ženija Bērziņa
Vija Gadišķe
Elga Žīgure
Dzidra Biruta Reinholde
Aina Adere
Vera Butāne
Pēteris Grīnbaums

SANDRU SPIRKU un
MĀRTIŅU BUĶELI
ar dēla MATĪSA MARTINA
BUĶEĻA piedzimšanu!
Uzmanību teātra faniem!

3. maijā plkst. 17.00 aicinu uz izrādi Jaunajā
Rīgas teātrī „12 krēsli”. Izbraucam plkst. 14.00.
Lūdzu laikus izņemt biļetes pie dr. Braķes, lai
varētu izvēlēties vietas, cenas. Ir 30 % atlaides
biļetes pensionāriem un studentiem. Autobusā to
nokārtot ir sarežģīti, tādēļ lūdzu iegriezties slimnīcā
pie dr. Braķes (tel. 29441625).
A. Braķe

AICINĀJUMS
Biedrība
“Ērgļu
pensionāri”
trešdien, 22. aprīlī, plkst. 10.00 aicina
interesentus uz pavasarīgu pasākumu
pie Ērgļu saieta nama.
Dāvināsim, mainīsimies, ziedosim
istabas un dārza puķu dēstus, sīpolus,
gumus,
sēklas,
košumkrūmus,
ogulājus…
Dalīsimies
pieredzē,
sniegsim padomus!
Varēs
pieteikties
pensionāru
biedrībā un iemaksāt biedru maksu.

„Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 3 (100) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:
Horizontāli: 7.Vīgners. 8. Mežāzis. 11. Sece. 12.”Indrāni”. 13. Alba. 14. “Silva”. 16. Alise. 17.
Seula. 21. Arkas. 22. Planēta. 24. Galotne. 25. ”Astes”. 29. Talsi. 30. Diēta. 31.Teika. 34. Ūpis. 36.
Puantes. 37. Bute. 38. Kroders. 39. Tritons.
Vertikāli: 1. Līderis. 2. Ance. 3. Arnis. 4. Ķeģis. 5. Zāra. 6. Cimbole. 9. Ēdole. 10. Mārsils. 15.
Vēršacs. 18. Ertnere. 19. Kanoe. 20. Anīss. 23. ”Anniņas”. 26. Kaupers. 27. Otīts. 28. Ikstena. 32.
Spars. 33. Asari. 35. Seda. 37. Beta.

Veidosim
leļļu izstādi kopā!
16. maijā Latvijas muzejos norisināsies ikgadējais pasākums
„Muzeju nakts”. Šogad Latvijas muzeji uzņēmušies aizraujošu
misiju - lasīt, pārlasīt un atrast Raiņa un Aspazijas darbos
vistuvākos, visiedvesmojošākos un aktuālākos motīvus, lai
popularizētu muzejiem nodoto kultūras mantojumu un
uzrunātu „Muzeju nakts” apmeklētājus. 16. maija vakarā
muzeji aicinās gan klejot pa dzejnieku biogrāfiju dramatiskajiem
līkločiem, gan meklēt viņu daiļrades atspulgus apkārtējās
dzīves realitātēs.
Arī Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi” gatavojas
šim pasākumam. „Muzeju nakts” laikā ir plānots izveidot
Ērgļu novada iedzīvotāju seno leļļu izstādi „Manu lellīti
sauc Lolīte...”.
Aicinu Ērgļu novadā dzīvojošos iedzīvotājus padalīties ar
savām bērnības lellēm (30, 40, 50 un vairāk gadus senām) un
atnest tās uz Ērgļu bibliotēku vai Brāļu Jurjānu muzeju līdz
14. maijam. Pēc izstādes lelles tiks atdotas atpakaļ
īpašniekiem.
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja

PIEMINAM MIRUŠOS:
Jānis Suščenko
miris 38. mūža gadā;
Romualda Lielause
mirusi 84. mūža gadā;
Ludmila Kantore
mirusi 83. mūža gadā;
Skaidrīte Staceviča
mirusi 75. mūža gadā;

Velta Kreigere
mirusi 83. mūža gadā;

Jānis Kazeks
miris 69. mūža gadā;

Aivars Larionovs
miris 59. mūža gadā;

Hilda Kārkliņa
mirusi 85. mūža gadā;

Česija Adamoviča
mirusi 82. mūža gadā;

Benilda Stepāne
mirusi 76. mūža gadā;

Ziedonis Opincāns
miris 54. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums 2. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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