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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka ar� �rg�os

Informāciju sagatavoja: Ērgļu novada pašvaldības
Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas
speciāliste Ilze Grietiņa

radīt svētku prieku sev un citiem!

Sandra Avotiņa, speciāliste, kultūras darba organizatore
Kaivas Bukovskas foto
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2021. gada aprīļa domes sēdē lemto

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības mājaslapā:
www.ergli.lv
22. aprīļa domes kārtējā sēdē:
aSaskaņā ar saņemto iesniegumu un sociālā dienesta atzinumu nolēma nodot lietojumā,
izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
aLēma par nekustamā īpašuma nodokļa nokavētā maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no
trīsdesmit deviņiem zemes īpašniekiem par kopējo summu - EUR 20901,22.
aDzēsa nekustamā īpašuma nodokļa parādus par kopējo summu EUR 1768,37.
aSaskaņā ar saņemto iesniegumu nolēma iznomāt pašvaldībai piederošu zemesgabalu 1,57
ha platībā un nomas maksu noteikt atbilstoši pieaicināta neatkarīga vērtētāja noteiktajai
tirgus nomas maksai. Publicēt informāciju pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv par pašvaldības zemes vienības nomu ar apbūves tiesību piešķiršanu.
aSaskaņā ar saņemto iesniegumu nolēma piešķirt finansējumu EUR 200 apmērā biedrībai
„Disku golfs” Ērgļu vidusskolas skolnieces dalībai Eiropas čempionātā disku golfā, sedzot
uzturēšanās un transporta izdevumus.
aSaskaņā ar saņemto iesniegumu nolēma atsaukt Ērgļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju no Ērgļu novada vēlēšanu komisijas locekļa amata.
aIevēlēja Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ērgļu slimnīca” valdes
locekli.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Sausnējas bibliotēkas ziņas
Bez daudzām citām labām lietām, ko sniedz grāmatu lasīšana, ir arī grāmatu spēja izklaidēt
un relaksēt. Un šī nodarbe ir daudzkārt aizraujošāka un pilnvērtīgāka par TV šovu skatīšanos
(kurus var uzskatīt par fast food smadzenēm). Labu grāmatu lasīšana var ne tikai uzjautrināt,
bet arī izglītot, iepazīstinot ar nezināmām vietām, dzīves pieredzēm un sajūtām. Savukārt
visiem tiem, kas saka, ka, lai iegādātos grāmatu, arī ir vajadzīga nauda, vēlos atgādināt, ka
tuvākā bibliotēka ir vieta, kur tevi gaida jaunākās dzimtajā valodā izdotās grāmatas.
aJaunākais Sausnējas bibliotēkas
plauktos
Jauniešu un bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
I. Bērziņa “Kas guļ ziemas miegu?”
M. Lībiete “Mans draugs dzejolītis”
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra:
Latviešu autoru darbi:
N. Ikstena “Ūdens mirdzēšana”
L. Kovaļova “Šoseja”
K. Kurzemnieks “Alkatības grēks”
I. Ķestere “Liepājas spoku stāsti”
I. Puriņa “Negaiss ābelēs”
M. Svīre “Bailes no dziļuma”
D. Šadre “Pagātnes atvari”
R. Štelmahere “Kalps”
Tulkotie darbi:
D. Džeferisa “Pazudusī māsa”
M. Edvardsons “Labie kaimiņi”
Dž. Korija “Kļūdu labirints”
D. Ouensa “Kur vēži dzied”
R. Menase “Lamančas Dons Žuans jeb Baudas audzināšana”

Nozaru literatūra:
I. Brūvere “Mana grāmatvedība. Aktiera kaleidoskopiskā dzīve un pienākumi ” (par Juri
Strengu)
S. Medvedevs “Krievu Leviatāna atgriešanās”
aIzstāde “Kalendāri”
Sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un
mākslas muzeju Sausnējas bibliotēkā no 20.
aprīļa līdz 20. decembrim būs skatāma ceļojošā izstāde “Kalendāri”.
Izstādes 1. daļā no 20. aprīļa līdz 30. jūnijam būs skatāmi eksponētie kalendāri - janvāris līdz jūnijs - un 2. daļā no 2. augusta līdz
20. decembrim eksponētie kalendāri - jūlijs
līdz decembris.
Izstāde “Kalendāri” sniedz ieskatu kalendāru vēsturē un iepazīstina ar latviešu grāmatu
kalendāru daudzveidību no 19. gadsimta beigām līdz 21. gadsimta sākumam.
Inga Grote,
Sausnējas bibliotēkas vadītāja

Bibliotēku nedēļa Jumurdā
1997. gadā aizsākās tradīcija katru pavasari, aprīlī, rīkot Bibliotēku nedēļu. Aktivitāti ierosināja
Latvijas bibliotēku biedrība. Bibliotēku nedēļas
laikā - 23. aprīlī - tiek atzīmēta arī Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena. Šajā dienā
sevi piesaka dāvināšanas tradīcija, vīrieši dāvina
sievietēm rozes, bet sievietes vīriešiem - grāmatas.
Šajā gadā Bibliotēku nedēļa norisinājās no 19. līdz
25. aprīlim ar moto - “Darīt neticamo!”.
Arī Jumurdas pagasta bibliotēkas vadītāja Sarmīte
Dreiblate organizēja aizraujošas aktivitātes saviem
lasītājiem. No 20. līdz 30. aprīlim bija apskatāma
izstāde ,,Reiz Jumurdā”, kurā bija materiāli par Jumurdu un jumurdiešiem. Bibliotekāre tos sameklēja LNB Digitālās kolekcijas Periodika.lv materiālos. Ļoti interesanti fakti, notikumu atspoguļojumi,
kuri risinājušies Jumurdā dažādos laikos.
22. aprīlī bibliotēkas vadītāja aicināja lasītājus
atjaunot selekcionāram Pēterim Upītim veltīto
ziemciešu puķu dobi pie Saieta ēkas. Dārzkopis un
selekcionārs Pēteris Upītis dzimis 1896. gada 16. maijā Jumurdas pagasta ,,Jaunrūsiņos”. Šogad,
16. maijā, izcilajam dārzniekam un daudzu jaunu augu šķirņu radītājam atzīmēsim 125 gadu
jubileju ar skaisti ziedošu, atjaunotu puķu dobi.
Bibliotēkas nedēļas laikā pieaugušie lasītāji varēja atcerēties grāmatas, kuras ir lasījuši savā bērnībā vai arī tagad lasa saviem bērniem priekšā. Sarmīte sagatavoja jautājumus par šīm grāmatām,
katrs varēja pārbaudīt savu atmiņu, pakavēties bērnības saulainajās dienās, nerātnībās un piedzīvojumos.
Jumurdas pagasta bibliotēkas lasītāji šogad aktīvi piedalījās erudīcijas spēlē “Izzini Latvijas
monētās iekaltās kultūrzīmes!”. Spēli rīkoja Gada monētas akcijas ilggadējie sadarbības partneri
- Kultūras informācijas sistēmu centrs un sabiedrība “Tilde”. Spēlē tika aicināti piedalīties pašvaldību publisko un skolu bibliotēku pārstāvji. “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!” uzvarētāji un aktīvākās bibliotēkas, no kurām spēlē piedalījās vislielākais lasītāju skaits, balvās saņem
Latvijas Bankas - 2020. gadā izlaisto kolekcijas monētu “Personiskā brīvība”. Šo monētu saņems
arī piecas bibliotēkas, kuras visaktīvāk rosinājušas savus lasītājus piedalīties spēlē, tajā skaitā arī
Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka, vadītāja Sarmīte Dreiblate. Erudīcijas spēles uzvarētāji individuālajā konkurencē tika noteikti, izlozējot piecus veiksminiekus no tiem spēles dalībniekiem,
kuri bija pareizi atbildējuši uz visiem spēles jautājumiem. No Jumurdas bibliotēkas lasītāju vidus
veiksme sasniedza Velgu Birkenšteini.
Agitas Opincānes,
Jumurdas bibliotēkas lasītājas, teksts un foto
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“Pienenīte” dienasgrāmata

Aprīlis
“Darbs pasargā mūs no trim lieliem ļaunumiem: no garlaicības,
netikuma un trūkuma.”
Voltērs
Aprīlis mūs tiešām ir pasargājis no visiem trijiem netikumiem.
Šī mēneša raibie darbiņi neļāva
garlaikoties. Mēnesi iesākām ar
Lieldienu svinēšanu, olu krāsošanai izmantojot ugunskuru, ripinot
tās. Un, protams, neiztikām arī
bez rotaļām un dejām, par kurām
parūpējās mūsu burvīgā mūzikas
skolotāja.
Šajā mēnesī visas grupiņas izzināja putnu mājvietas. Grupās uz
vietas, un sadarbojoties ar vecākiem, tika taisītas ligzdiņas un tikām arī pie putnu būrīšiem, kuri tika gatavoti gan iestādē,
gan mājās. Tagad mums ir iespēja vērot un baudīt putnu aktivitātes, viņiem dzīvojoties mūsu
teritorijā.
Imunitāti uzlabojām un organismu attīrījām, dzerot pašu tecinātās bērzu sulas. Bērni ar lielu
interesi iesaistījās šajā procesā, bet ar vēl lielāku - devās pie bērza, lai redzētu, cik tad daudz
burvju dziras ir satecējis.
Šis pavasara laiks mums dod tik daudz! Mostamies kopā ar visu dzīvo radībiņu, izzinot, pētot,
eksperimentējot.
Lai izdodas prieku kā saules glāstu ik rītu no jauna rast!
Rita Šeibe, metodiķe
Evitas Lielupes foto

Talka

Disku golfs

24. aprīlī norisinājās Lielā talka, kuras laikā
turpinājām labiekārtot slēpošanas un disku golfa parku. Sakarā ar ziņotajiem sliktajiem laikapstākļiem sanāca ļoti maz cilvēku, tādēļ nepaspējām izdarīt visus ieplānotos darbus. Tāpēc
turpinājām labiekārtošanas darbus 1. maijā.
24. aprīlī, Lielās talkas laikā, Ērgļu vidē tika
savākti 25 maisi atkritumu, lielāko daļu salasīja
Ilze ar ģimeni. Abās talkas dienās visi ieplānotie
darbi tika paveikti, bet darāmā labiekārtošanas
darbos vēl ir ļoti daudz. Tāpēc organizēsim atsevišķas talkas, negaidot Lielo talku.
Aldis Jēkabsons

4. maijā Latvijas Disku Golfa federācija
rīkoja disku golfa zibakciju, kura norisinājās pa visu Latviju. Zibakcija norisinājās 18
disku golfa laukumos, tajā skaitā arī Ērgļos.
Šogad piedalījās mazāks skaits dalībnieku
nekā iepriekšējā gadā. Pa visām trasēm šogad tika uzstādīts spēlētāju skaita rekords
- 426 (pagājušajā gadā 212). Cerams, ka nākamgad būs lielāks dalībnieku skaits.
Lai visiem tālu un precīzi lido!
					
Aldis Jēkabsons,
VGS kluba spēlētājs

Par medicīniskās aprūpes pasākumiem
Ērgļu slimnīcā
14. maijā - MFD mobilās mammogrāfijas buss.
8. jūnijā - bērnu mobilais buss - šoreiz okuliste dr. Daņilāne un bērnu osteopāte - rehabilitoloģe dr. Gaile.
18. jūnijā - MFD mobilās mammogrāfijas buss.

UZMANĪBU !

Esam ārstu praksēs saņēmuši praktiski visas iespējamās Covid -19 vakcīnas - Moderna,
Pfiser, Janssen, Astra.
Jāpiezīmē, ka Astra plānota tikai revakcinācijai, tas ir, 2. potei.
Vakcīnai Moderna 2. pote 28. dienā pēc 1. potes.
Vakcīnai Pfiser - 2. pote 21. dienā pēc 1. potes.
Vakcīnai Astra - 2. pote 9.-12. nedēļā pēc 1. potes.
Nacionālais veselības dienests (NVD) izstrādājis jaunus noteikumus, kā nepieciešams veikt
izmeklējumus uz Covid -19 infekciju, ja esat saņēmuši abas vakcīnu devas.
NVD informācija par izmaiņām testēšanas algoritmā:
Laboratoriskais skrīnings uz Covid-19 infekciju nav nepieciešams.
1. Personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju, nav nepieciešams veikt rutīnas
skrīningu un izmeklēšanu pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz Covid-19 infekciju līdz
simt astoņdesmitajai dienai pēc saslimšanas datuma vai Covid-19 infekciju apstiprinošā parauga ņemšanas datuma, ja gadījums bija asimptomātisks[17].
2. Personām, kuras ir saņēmušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 infekciju ar vakcīnu Comirnaty (ražotājs BioNTech Manufacturing GmbH un Pfizer Manufacturing Belgium
NV) vai vakcīnu COVID-19 Vaccine Moderna (ražotājs Rovi Pharma Industrial Services,
S.A.), vai COVID-19 Vaccine Janssen, nav nepieciešams veikt rutīnas skrīningu uz Covid-19 infekciju pēc 2 nedēļām pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas. Tomēr minētajām
personām ir ieteicams veikt izmeklējumu uz Covid-19 infekciju pēc epidemioloģiskajām
indikācijām (piem., pēc augsta inficēšanās riska kontakta ar Covid-19 pacientu vai strādājot
Covid-19 uzliesmojuma skartajā ārstniecības iestādes struktūrvienībā).
3. Personām, kuras tiek vakcinētas pret Covid-19 ar vakcīnu COVID-19 Vaccine AstraZeneca (ražotājs MedImmune Pharma B.V) rutīnas skrīnings un izmeklēšana pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz Covid-19 infekciju
turpinās līdz 21. dienai pēc pirmās devas saņemšanas un pēc 90. dienas, ja nav saņemta
otrā pote. Pēc vakcīnas 2. devas saņemšanas
izmeklējumu uz Covid-19 infekciju veic pēc
epidemioloģiskajām indikācijām.
Ar testēšanas algoritmu var iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.
Saite: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes
Informāciju sagatavoja Aina Braķe
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redaktores sleja
Jau arvien vairāk, tuvojoties siltajam
laikam, domas novēršas no mācībām un
pamazām plūst uz saules, izpriecu un sen
gaidītās vasaras pusi. Apkārtējais mostošās dabas skaistums liek aizsapņoties,
skolas darbos parādās vēlme paslinkot.
Gribas uzkāpt uz vasaras starta līnijas
un traukties tālāk, bet nedrīkst steigties
pa priekšu jau iesāktajai distancei.
Esam iesākuši vienu trasi. Tad nenovirzīsimies no tās, neļausim kājām nogurt
garajā ceļā, jo kas gan tur vairs palicis!? Ir jau maijs - mācību gada pēdējais
mēnesis. To var salīdzināt ar pēdējiem
metriem distancē. Nevar noliegt, ka, it
īpaši attālinātajās mācībās, ir jūtams nogurums, bet jābūt pietiekami daudz spēkam finišēt godam.
Šajā gadā, nenoliedzami, skolēni ir
smagi strādājuši, cīnījušies un lauzušies. Un vēl turpina to darīt. Ja salīdzina
šo gadu ar trasi, tad tā ir katram citādāka. Vienam bedres un līkumi, otram pastaiga pa parku, citam parādās krustojumi un pēdējā mēnesī jāpievelk aste. Un,
ja izlaists kāds posms, tas ir jāaizpilda.
Kad es saku “pēdējie metri”, es to patiesi tā arī domāju. Parasti šis beigu posms
ir grūtāks nekā pārējie, tomēr parādās
gandarījuma sajūta par izdarīto un piedzīvoto. Bet varbūt tieši šīs sajūtas nav
pietiekamas un jāpacenšas vairāk. Bet,
par spīti tam, manuprāt, brīvlaiks nopelnīts. Kad beidzot tiks pārrauta finiša
lente, ņemsim līdzi sev visu to labāko
un lielisko. Daudziem noteikti šī gada
sagādātais stress un satraukums jāatstāj malā, jo tam nav iemesla svinēt lielo
uzvaru.
Novēlu visiem sasniegt sen gaidīto
līniju un tai pārkāpt ar augsti paceltu
galvu. Un ar tikpat cēlu stāju iesoļot
vasarā. Lai visiem pietiek spēka pēdējā
mēnesī, lai šī gada absolventiem veiksme eksāmenos! Lai gan lieliem, gan
maziem izdodas uzraut rezultātus augšup un visbeidzot lai piedzīvojumiem
pilna vasara!
Signe Solovjeva,
10. klases skolniece
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Ērgļu vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana
Jau kopš aprīļa Ērgļu
vidusskolas ēku ir apjozušas celtniecības sastatnes. Ir uzsākti ēkas fasādes atjaunošanas darbi.
Mūsu pašreizējā skolas
ēka tika atklāta 1957.
gada 16. novembrī, un šī
gada izskaņā tā leposies
ar 64 gadus ilgu mūžu.
Šajos gados mainījušies
skolēni un skolotāji, mācību metodes un formas,
eksāmeni un izlaidumi. Līdz nepazīšanai mainījušās skolas iekštelpas un apkārtne. Taču skolas ārējais veidols - pelēkais apmetums - ir
tāds, kā to izveidoja tālajā 1957. gadā. Tikai plaisas kļuvušas dziļākas,
vietām apmetums nokritis, vietām palabots. Tāda bēdīga, saburzīta
un salāpīta skolas seja uz mums lūkojas, kad ciešāk tajā ieskatāmies.
Šodien skolas ēku jau var uzskatīt par vietējas nozīmes arhitektūras
pieminekli, un fasādes atjaunošana ir ne tikai estētisks jautājums, bet
arī skolas ēkas tālākas uzturēšanas un drošas ekspluatācijas jautājums.
2019. gada nogalē tika izstrādāts fasādes atjaunošanas projekts, un
2021. gada Ērgļu pašvaldības budžetā ieplānoti līdzekļi ēkas fasādes
atjaunošanai. Iepirkumā par būvniecības darbiem tika saņemti piecu
pretendentu piedāvājumi, un līgums tika noslēgts ar zemākās cenas
piedāvātāju - SIA “KraftWork” par kopējo summu 106 810 eiro.
Būvniecības darbi paredz fasāžu mehānisku tīrīšanu līdz vēsturiskajam apmetumam vai mūra konstrukcijai, plaisu aizpildīšanu un jauna
apmetuma izveidošanu. Jaunais apmetums maksimāli saglabās vēstu-

Ārsienu defekti.

risko izskatu. Tiks nomainītas ieejas durvis, uzlabojot energoefektivitāti, un vietām izveidots fasādes apgaismojums.
Būvniecības darbu izpildes termiņš ir 2021. gada 20. augusts. Ceram,
ka 1. septembrī, satiekoties skolas pagalmā, varēsim atkal lūkoties
skolas sejā, un tā mums smaidīs pretī ar jauneklīgu degsmi.

Kādi ir plusi un mīnusi šī gada
attālinātajās mācībās
un kādi ir skolēnu vasaras plāni?

Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
Autores foto

Mans hobijs -

makšķerēšana

Gada noslēgumam tuvojoties, tika veikta neliela aptauja, kuras mērķis
bija noskaidrot, kā skolēniem ir veicies šajā saspringtajā un savādajā
mācību gadā, kā arī uzzināt, ko viņi plāno iesākt, kad būs pienākusi
vasara.
Aptaujai atsaucība bija maza, bet atbildes visdažādākās. 54,2% no iesniegtajām atbildēm nāca no 8. klases, bet pārējie - 45,8% - no 10. klases. Atbildot uz jautājumu par to, kādi ir attālinātās mācīšanās mīnusi,
skolēni minēja daudzus piemērus, no kuriem var secināt, ka attālinātā
mācīšanās nav no pašām labākajām. Vairāk nekā puse par lielāko mīnusu atzina to, ka daudz ir jāizprot pašam, tas ir, nav tik liela atbalsta un
palīgu, kā tas būtu, mācoties klātienē kopā. Vairums piekrita arī tam, ka
tiek uzdots daudz vairāk darbu attālinātās mācībās nekā klātienes mācībās. Par problēmu tika atzīta liela slodze acīm, jo vismaz divas trešdaļas mācību notiek caur tehnoloģijām. Mazāks skaits skolēnu atbildēja,
ka par mīnusu uzskata komunikācijas trūkumu, stresa palielināšanos
un pastāvīgu motivācijas zudumu un nogurumu, kas arī ir ļoti nopietni
argumenti. Bet ne jau visiem šīs problēmas kaitē, jo 8% skolēnu atbildēja, ka attālinātajās mācībās mīnusu nav.
Bet nevar teikt, ka skats uz šī mācību gada mācīšanās veidiem ir tikai
pilns problēmām, jo katram stāstam ir divas puses. Aptaujā parādījās
liels skaits plusu, kurus skolēni ir spējuši saskatīt un pieredzēt. Lielākā
daļa par pozitīvu saskata iespējas, kas ļauj ātrāk paspēt izpildīt uzdotos
darbus, atstājot daudz brīvā laika sev pašiem. Darbus nedrīkst sasteigt,
tādēļ novērtēta ir arī dotā iespēja nedaudz ilgākai darbu izpildei. Protams, kam gan nepatīk ilgāk pagulēt, jo starp aptaujas pildītājiem šis
ir bieži minēts pluss. Gandrīz visi 100% aptaujas veicēju ir priecīgi
par iespēju pašiem izplānot savu mācību un dienas ritmu, izrauties no
rutīnas.
Ar nepacietību tiek gaidīta vasara, bet ko gan skolēni plāno iesākt
savā sen gaidītajā brīvlaikā?
Ļoti liela daļa plāno beidzot kārtīgi atpūsties un izgulēties. Šī bija
viena no populārākajām atbildēm. Daudzi plāno izbaudīt un degustēt
gardos ēdienus. Protams, kur gan vasara bez izklaidēm, tādēļ radušies
plāni sportot, tikties ar draugiem, piedalīties kādā nometnē, peldēt, nodarboties ar saviem iemīļotākajiem hobijiem un pat tiem pievienot ko
nebijušu, jo vēlas iemācīties ko jaunu. Vasarā ir arī daudz darba, tādēļ
dažus sagaida arī dārza un mājas darbi.
Šādi bija aptaujas rezultāti. Jāsaka, ka ir kā nu kuram, ļoti daudzpusīgi pavadīts mācību gads ar saviem plusiem un mīnusiem. Ieteiktu
atskatīties no gaišās puses uz šo laiku un pievērst lielāku uzmanību
pozitīvajam nekā negatīvajam, jo tas taču ir patīkamāk. Prieks bija gūt
mazu ieskatu skolēnu vasaras plānos un iecerēs. Novēlu, lai mācību
gads beidzas uz patīkamas nots, lai mīnusi izgaist un lai piepildās brīvlaikā ieplānotais!

Es makšķerēju jau vairākus gadus. Es sāku makšķerēt jau trīs
gadu vecumā un visu bērnību pavadīju, spēlējoties ar āķiem.
Es uzskatu, ka makšķerēt var pilnībā visi, jo viss, ko vajag, ir
lazdas zars un diegs, kura galā ir āķis. Ar to man aizsākās viss.
Profesionāli makšķerēju foreles ar savu komandu, un pēdējos gados esam sākuši cīnīties par godalgotām vietām. Makšķerēšanu
var ņemt nopietni un iegādāties visus dārgos rīkus, bet var arī ļoti
lēti baudīt šo hobiju un tad izdomāt, vai patīk.
Latvijā ir ļoti labi makšķernieki, un viņi visi ir draudzīgi. Jebkuram ir iespēja to darīt, tāpēc pamēģini un palūdz palīdzību. To
var sniegt jebkurš pie ūdeņiem.

Signe Solovjeva, 10. klases skolniece
Aptauju veidoja Katrīna Rešņa, 10. klases skolniece

Nemo Olte, 10. klases skolnieks
Attēls no autora personīgā arhīva

Foreles svars - 1,7 kg.
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Mācību pārgājiens
Vai tu zini, kas ir paliena, kas ir upes gultne, kādu
darbu veic upe savā tecējumā gan kā kalnu upe, gan
līdzenuma upe? Ogres upe lejpus Ērgļiem met līkumu pēc līkuma. Kā sauc šādus upes līkumus? To visu
mēs esam apguvuši ģeogrāfijas stundās. Un nu klases audzinātāja Antra Grinberga ierosināja doties
un to visu apskatīt dabā.
Nedēļa sākās daudzsološi gan laikapstākļu ziņā,
gan mūsu sajūtās par to, kas mūs tajā sagaida. Pirmās
trīs nedēļas dienas bija neaprakstāmas, piepildītas ar
saules stariem un nelielām vēja plūsmām, kas lika
sajusties kā vienā no vasaras dienām. Un ceturtdiena
sākās pavisam citādāk. Lai gan starp mākoņiem mēs
varējām saredzēt tikai dažus saules starus un dienas
nokrāsa bija pelēka, tas neietekmēja mūsu klasi. Un
mēs sākām savu pārgājienu rīta pusē pie bijušās Ērgļu dzelzceļa stacijas.
Veikuši jau pusi no mūsu izvēlētā pārgājiena maršruta, visi kopīgi izveidojām ugunskuru, ap kuru veidojās visinteresantākās sarunas. Lielāko laika daļu
to temats bija ģeogrāfija, jo, protams, mēs atradāmies dabā. Un netālu no mums bija arī Ogres upes
Brāžu krāces, kas bija pirmais no mūsu galvenajiem
apskates objektiem šajā dienā. Turpinot mūsu ceļu
gar līkumaino Ogres upi, nonācām vietā, uz kuru
ceļu es otrreiz nemaz nevarētu atcerēties. Visapkārt
bija meži ar nelielām pļavām, kas tos atdalīja, lai
būtu iespējams piekļūt vietai, uz kuru tieši mēs tiecāmies šajā pēcpusdienā. Aiz vairākiem koku pudurīšiem mēs beidzot ieraudzījām vienu no Ogres upes
stāvkrastiem. Aplūkojot to un apbrīnojot, kā kaut
kas ar vārdiem tik neaprakstāms un patiešām skaists
savā vienkāršībā var izveidoties dabā, mēs bijām nonākuši līdz mūsu pēdējam apskates objektam mūsu
pārgājiena maršrutā. Un sākās arī mūsu ceļš atpakaļ
uz mājām.
Diena pagāja ātri ar daudz smiekliem un sarunām ar
cilvēkiem, kurus nebijām satikuši jau vairākus mēnešus. Mājās pavadītais laiks nebija salīdzināms ar
šo - pārgājienu ar klasi, kas patiešām bija pietrūcis
ikvienam, kas bija gatavs iepazīt Ērgļu dabu jau atkārtoti, bet šoreiz ceļš mūs veda citā virzienā.
Sabīne Cielava, 10. klases skolniece

Kultūras un mākslas skolotāja Vizma Veipa bija uzdevusi darbu
“Par to, kā es…” . Alisei šis pārgājiens palicis prātā šādi -

“Par to, kā es satiku sen nesatiktos”
Es kā notikumu izvēlējos mūsu klases pēdējo pārgājienu, jo tas
ir viens no spilgtākajiem notikumiem, kas noticis pēdējā laikā,
kā arī tas raisīja diezgan patīkamas noskaņas.
Kādā ierastā dienā, kad mums ar klasesbiedriem bija kopīga
stunda, mēs nolēmām iet pārgājienā, lai padarītu savu ikdienu
interesantāku un dotu sev iespēju atkal visus satikt. (..) No sākuma mēs devāmies uz parku “Ērgļu Gaisa Spēki”, kur mēs cepām desiņas, sēdējām pie galda un pārrunājām dažādas lietas.
Tas bija patīkami, jo atkal varēja sajust kopības sajūtu ar saviem
klasesbiedriem un parunāt par dažādām lietām, ko attālināti mēs
nevaram izdarīt. (..)
Viena no lieliskākajām lietām bija sarunas aci pret aci, kas
tagadējā situācijā ne visiem ir iespējams. Un, ņemot vērā to, ka
dažreiz negribas darīt darbus un tie tiek iekavēti, ne visiem ir
laiks, lai satiktos klātienē ar kādu no draugiem. Ir iegūts daudz
lielāks priekšstats par to, cik svarīgi ir būt blakus cilvēkam, lai
ar viņu no sirds izrunātos.

6. klases pārgājiens

Simboliska krāsa šai dienai varētu būt dzeltenā, jo tā man asociējas ar kaut ko gaišu un saulainu. Arī ārā ik pa laikam uzspīdēja saulīte, tomēr šo dienu īpaši gaišu padarīja visu prieks par
iespēju atkalredzēties un kopīgi pasēdēt ārā, paēst un pastaigāties. Kā vēl vienu simbolisku lietu sev es varētu nosaukt botes
jeb savus apavus, kas bija klāt šajā pasākumā un kas burtiski
mani ved uz priekšu dažādās dzīves situācijās un ir iemesls,
kāpēc es varu tikt tik tālu un kopīgi noiet tik daudz kilometrus,
kādus mēs nogājām - bez sāpēm un bez neērtām sajūtām.
Šis notikums noteikti uzlaboja manu garīgo pašsajūtu un atkal deva kādu nelielu motivācijas devu, lai turpinātu strādāt un
mācīties. Kā arī tas lika man sajust prieku un atcerēties to, kā ir
būt kopā ar saviem klasesbiedriem un cik ļoti mums jānovērtē
tā ikdiena, kad mēs esam skolā un kad mums ir iespēja būt
kopā, kas tajā brīdī mums nešķiet kā vislabākā lieta. Protams,
nevar teikt, ka tā arī tagad ir pati labākā lieta, tomēr iespējai
satikt visus klasesbiedrus un pabūt ar viņiem kopā ir radusies
daudz lielāka vērtība nekā pirms tam.
Alise Olte, 10. klases skolniece
Antras Grinbergas, 10. klases audzinātājas, foto

Skolu literārā avīze “Cinītis”

Vidusskolēnu atsauksmes par Skolas somas organizēto
laikmetīgās mākslas attālināto nodarbību
Ērgļu vidusskolā
Šī nodarbība 10.,11.,12. klases skolēniem bija kā obligāta mācību stunda, jo šādas tēmas apguvi paredz VISC
standarts un paraugprogramma. Tāpēc izmantojām situāciju un izvēlējāmies nodarbību, kuru vada profesionāla
māksliniece. Skolēni novērtēja nodarbību, atbildot uz šādiem jautājumiem.
1. Ko jau zināju?
2. Ko uzzināju no jauna?
3. Kas pārsteidza nodarbībā, salīdzinot ar izlasīto teoriju?
4. Kas patika? Kāpēc?
5. Kas nepatika? Kāpēc?

Recenzija par Līgas Spundes nodarbību

Aprīļa beigās 6. klase devās mācību pārgājienā gar Ogres upes ieleju kopā ar klases audzinātāju K. Ieleju, skolotāju A. Grinbergu un
gidu M. Olti. Mācību pārgājiena laikā uzzinājām, kā atpazīt dažādu
dzīvnieku pēdas, augus, dabas veidojumus. Pētījām, kā radusies
Ogres ieleja un trenējām fizisko formu, rāpjoties pat 40 m augstās
kraujās. Ogres upes ieleja ir ļoti skaista - ar dziļām gravām, stāviem krastiem, neparastiem līkumiem. Un izrādās, ka tas ir tepat,
vien dažus kilometrus no Ērgļu centra.
Viens no bailīgākajiem mirkļiem izrādījās, kad bija jāšķērso
Ogres upe, izmantojot tiltiņu, kas taisīts no metāla režģiem. Taču
visi veiksmīgi tika pāri gan pirmajā, gan otrajā reizē.
Kā jau kārtīgā pārgājienā, pusdienojām pie pašu iekurta ugunskura, cepot desas un maršmelovus. Redzējām arī balto zaķi, kas
beigās izrādījās kaķis. Kopā pieveicām 14 km, taču nebija grūti, jo
bija puiši - stiprinieki, kuri palīdzēja nest meiteņu somas gandrīz
visus 14 km.
Laiks paskrēja ļoti ātri, jo bija prieks par kopā pavadīto laiku,
Māra stāstiem un būšanu dabā.

Otrdien, 13. aprīlī, mums, 12. klasei, notika Līgas Spundes nodarbība, kurā viņa stāstīja par savu biogrāfiju un par saviem darbiem.
Šī nodarbība ilga divas mācību stundas. Līga Spunde ir māksliniece, kura izpaužas laikmetīgās mākslas stilā, un viņai tas ļoti labi
padodas.
Pirms tam mēs apguvām tēmu par laikmetīgo mākslu. Un es uzzināju daudzas lietas par to, tātad es jau zināju, ka mākslas galvenā
uzmanība ir vērsta uz saturu, nevis formu. Ideja nosaka izteiksmes
materiālu un tehniku, kā arī, ka tagad mākslas darbs vairāk atgādina
projektu, nevis gatavu gleznu vai skulptūru. Modernā māksla šodien var izskatīties ļoti dažādi. Šodienas māksla nevis meklē daiļo
vai atspoguļo apgūto mantojumu, bet gan pievēršas aktuāliem sociāliem, politiskiem/eksistenciāliem jautājumiem. Par šo visu mums
arī pastāstīja Līga.
Nodarbībā es uzzināju vairāk par to, kā māksliniece veido šos
mākslas darbus, kā izpaužas un kā tie top. Likās ļoti svarīgi, ka
ideja nosaka visu, jo bez tās darbs nav svarīgs un nav vairs laikmetīgā māksla, kā arī, ka laikmetīgās mākslas darbi ir ļoti saistīti ar
telpu, nevis kā agrāk.
Šajā nodarbībā man patika, ka Līga pastāstīja par savu biogrāfiju,
jo viņai tā ir ļoti interesanta. Vēl man likās interesanti tas, kā radās
šīs darbu idejas un kādi stāsti ir pamatā katram darbam. Piemēram,
darbs par jūru bija ļoti aizraujošs un ar reāli labu stāstu aiz tā. Man
tiešām ļoti patika, ka viss bija ar reāliem pārdzīvojumiem saistīts.
Tāpat kā darbs par bijušo, kur bija apslēpta doma. Bija ļoti interesanti kopumā visu klausīties, kā arī daudz deva, ka viņa ir jauna
Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Skolēnu domas apkopoja Klinta Ieleja, 6. klases audzinātāja
Klintas Ielejas foto
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Atmodas dziesmas.
Dziesmotā revolūcija
12. klase vēsturē un literatūrā klausījās un skatījās koncertlekciju un izvērtēja, kuri 20. gadsimtā ir bijuši spilgtākie neatkarības atjaunošanas
notikumi, kuras dziesmas tos raksturoja, kādi ir bijuši spēcīgākie/ iedvesmojošākie vārdi šajās dziesmās. Pēc tam sasaistīja tos ar rakstnieces Noras
Ikstenas romāna „Dzīves svinēšana” tekstu: “Vārdiem bija milzīgs spēks.
Tie turēja gūstā un piešķīra neredzētu brīvību. Tie lika ciest kā moku rīki,
un tie bija ilgi gaidītais atveldzes malks. Par tiem varēja sadegt sārtā un
iegūt mūža labvēlību. Ar tiem varēja lādēt un lūgties. Varēja salti melot un
teikt baltu patiesību.”
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Raksta turpinājums no 4. lpp.

sieviete un ir piedzīvojusi traku jaunību, kuru mēs tagad
piedzīvojam. Tas viss ļoti iedvesmoja.
Kas man nepatika šajā nodarbībā? Es pat konkrēti nevarētu atbildēt, jo man personīgi viss likās tik interesants, protams, ja mēs neskaitām interneta problēmas. Varbūt labāk
būtu satikt šo mākslinieci klātienē, bet šis arī bija ļoti labs
atrisinājums. Žēl, ka netika dots vairāk laika, par ko es ļoti
priecātos. Bet viss bija pārdomāts un kā radīts mūsu vecumam, kā arī atbilda tieši mūsu tēmai kulturoloģijā.
Nobeigumā es vēlos pateikt, ka ir svarīgi organizēt šādas
nodarbības, jo mēs varējām no tām mācīties un daudz uzzinājām jauna. Prieks par šādu iespēju!
Ance Millere,
12. klases skolniece

Ieva Radzvilaviča, 12. klases skolniece

3. Kas pārsteidza nodarbībā, salīdzinot
ar izlasīto teoriju?

Lekcija lika aizdomāties par to, ka jebkuru situāciju var
pārvērst mākslā, ja uz to paskatās no cita skatu punkta.
Mani pārsteidza tas, ka aiz iepriekš aplūkotajiem mākslas
darbiem un instalācijām slēpjas Līgas piedzīvotais, viņas
pieredze. Iepriekš par to nemaz nebiju iedomājusies, ka
mākslas darbs ir kā vizualizējums no Līgas izdzīvotajiem
brīžiem. Mani pārsteidza, ka pat no nepatīkamajām atmiņām un negadījumiem viņa spēj radīt mākslu, skatītājiem
nododot tādu kā mācību un izrietošo rezultātu situācijas,
kuras visbiežāk neparedzam. Es arī nebiju iedomājusies, ka
reālas situācijas var atspoguļot ar fantāziju un interpretāciju, taču mākslas darbā atstājot galveno domu ar stipru
domu graudu. Laikmetīgajā mākslā tiek izmantoti 20. un 21. gadsimta materiāli, kas tiek pārstrādāti pārsteidzošā veidā, lai izaicinātu skatītāju kritiski domāt par mūsdienu dzīvi un sabiedrību.
Mākslinieces dzīves stāti bija ļoti interesanti, bet vienīgais, kas mani pārsteidza par viņu, bija tas, ka viņa
nebija pratusi īsti zīmēt, pirms iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā. Lai gan šis fakts nav nekas pārsteidzošs, es
vienmēr biju domājusi, ka galvenais, kas ir vajadzīgs, ir prasme zīmēt.
Viens no lielākajiem pārsteigumiem man personīgi bija pati māksliniece, jo šķita, ka tā būs sieviete gados un
būs grūti saprast viņas domu gaitu. Bet tā tomēr nebija, jo bija saprotama valoda un bija brīva atmosfēra. Personīgi man nešķita ērti klausīties par mākslinieces nelaimīgajām attiecībām.
Samanta Kārkliņa, 10. klases skolniece

4. Kas patika? Kāpēc?

Patika, ka bija sagatavota prezentācija un uzskates materiāli. Viņa interesanti stāstīja par sevi kā mākslinieci.
Bija viegli uztvert viņas teikto, jo Līga galvenokārt stāstīja visu no sava subjektīvā viedokļa un izteicās ar
saviem vārdiem, izmantojot sarunvalodu bez gudriem terminiem. Ļoti patika! Tā bija iedvesmojoša lekcija!
Patika redzēt darbus un dzirdēt par tiem stāstus, kas man lika tos saprast un arī novērtēt no cita skata punkta,
jo sākotnēji manas domas par šiem darbiem bija šaubīgas,
tās svārstījās. Man vienmēr paticis dzirdēt par darbu tapšanas procesu un uzzināt jaunu informāciju. Tas nodarbību
padarīja daudz oriģinālāku. Sapratu to, ka no savas dzīves
situācijām var izveidot izcilus darbus ar dziļu zemtekstu un
emocionālo vērtību, parādot tos citā gaismā.
Man ļoti patika klausīties mākslinieces stāstos, jo gandrīz
katrs viņas darbs bija saistīts ar kādu notikumu pašas dzīvē.
Likās arī interesanti iepazīties, kā viņa šos notikumus bija
atspoguļojusi mākslas darbos. Pavadītais laiks ar mākslinieci bija patiešām īpašs.
Sabīne Cielava,
10. klases skolniece

5. Kas nepatika? Kāpēc?

Tehnoloģiju īssavienojumi. Ieteiktu publiku iesaistīt kādās
praktiskās nodarbēs, uzdodot kādus uzdevumus vai pašiem
radīt kādu mākslas darbu.
Guna Kalniņa,
12. klases skolniece
Nav nekā tāda, kas man šajā nodarbībā nepatika, jo mani
viss stāstījums, kas tika pasniegts, ļoti apmierināja. Tā kā
šeit nav tādas noteiktas lietas, kas man varēja nepatikt, jo
nekas nebija ne par maz, ne par daudz. Māksliniece L. Spunde savā nodarbībā izcēla pašu vissvarīgāko - plaši un kodolīgi.
Lauris Saulītis,
12. klases skolnieks

Ērgļu novada skolu izdevums 2021. maijs

Domājot par dziesmu tekstu nozīmi 3. atmodas laikā, jāpiekrīt N. Ikstenas
teiktajam, ka “vārdiem bija milzīgs spēks”.
Liels iespaids ir valodai pavēles izteiksmē. “Dzīvību, dzīvību Tēvzemei nelūdzam, pieprasām!” - šos vārdus sarakstījis Rodrigo Fomins dziesmai “Pie
laika”. Dziesmas vārdi parāda būtiskas pārmaiņas sabiedrībā - PSRS laika
uzspiesto pasivitāti nomaina tautas gars un aktīva rīcība. Astoņdesmito gadu
vidū notiek protesti pret Daugavas HES celšanu, populāras kļūst “aizliegtās
dziesmas”.
“Spēcīgi” vārdi ir vienkārši, bet meditatīvi. Valdis Pavlovskis sarakstījis
vārdus: “Atmostas Baltija - Lietuva, Latvija, Igaunija!” Akcijas “Baltijas
ceļš” laikā dziesma “Atmostas Baltija” tika dziedāta trīs dažādās valodās.
Šie vārdi tika atkārtoti kā lūgšana.
Dziesmotā revolūcija pierādīja to, ka vārdiem ir liela nozīme - vienalga, vai
mēs tos dziedam, čukstam vai kliedzam.

Piekrītu Noras Ikstenas teiktajam, ka vārdiem bija milzīgs spēks… Vārdiem bija, ir un būs liels spēks. Mēs to nejūtam darbībās, taču emociju un
mirkļu varā. Dziesmotajā revolūcijā vārdi dominēja un radīja savu stāstu.
Tas ir stāsts par mūsu Latviju.
Nevar nepiekrist, ka Latvijas vēsture ir bijusi raiba. Latvijas pagātne ir saklausāma vairākās latviešu dziesmās, kas tolaik bija kā atbalsts un mierinājums latviešiem. Šajās dziesmās ir vārdi, kas izsaka visu. Piemēram, “Līvi”
dziesmā “Zābaku dziesma” stāsta: “Daudz zābaku pa zemi staigā un manai
zemei dikti sāp…”, kas nepārprotami rada smeldzīgas sāpes ikviena latvieša
sirdī. Arī Ieva Akuratere dziesmā izsaka stiprus vārdus - “Mana tauta, tā
nīkst visās pasaules malās…” Tas ir brīdis, kad latvieši ir “izmētāti” pa visu
pasauli, jo pa viņu zemi staigā cita vara.
Mūziķiem bija liela nozīme atmodas veicināšanā, jo tieši caur dziesmām
viņi latviešus mudināja nepadoties, palikt stipriem. Aicināja turēties pretī un
aizsargāt savu zemi. Jo tieši mūzika ir tā, kura sasniedz ikviena garāmgājēja
ausis un sirdi.
Guna Kalniņa, 12. klases skolniece
Daudzas dziesmas, ko
muziķi dziedāja neatkarības atjaunošanas posmā,
bija riskantas un neatļautas. Dziedāšana un dziesmās izteiktie vārdi kā
nevardarbīgas
politikas
līdzeklis vienoja tautu arī
svešumā. Tas mūsu tautiešus ietekmēja arī iekšēji
- dvēselē, piemēram, Z.
Liepiņa dziesma “Atgriešanās” ar M. Zālītes vārdiem: “Celieties, svešumā sastingušie ļaudis!”.
Neatkarības atjaunošanas
laikmeta dziesmu vārdos
atspoguļojas tautas vienotība un dzimtenes mīlestība. Mēs, latvieši, esam
dziedātāju tauta, tātad nevardarbīgas tautas spēks
ar milzīgu vārdu spēku.
Dzirdot citas balsis līdzās savējai, tautā nostiprinās apziņa, ka mēs neesam
vieni paši. Mēs zinām, ka dziedāšana kā fiziska darbība veicina gan mīlestību pret savu dzimteni, gan arī motivāciju būt vienotiem, pašpārliecinātību un neaptveramo drosmi, kliedējot bailes. “Es savu zemi nepārdotu, kad
melni kraukļi nāvi kauks!” - vārdi no Z. Liepiņa un M. Zālītes dziesmas
“Tu vari paļauties uz mani”. Šie vārdi raksturo mūsu tautu, kas bija gatava
stāties pretī apspiedēju varām, liekot pretī savu dzīvību. Šie vārdi apraksta
šausmas un stipro vēlmi pēc brīvības un neatkarības, pretinieku salīdzinot ar
melnajiem kraukļiem.
Mūsdienu paaudzei ir grūti izprast šo vārdu nozīmi, jo mēs dzīvojam citos
apstākļos. Bet mums jāzina mūsu tautas vēsture.
Ance Millere, 12. klases skolniece
Es piekrītu N. Ikstenas teiktajam: “Vārdiem bija milzīgs spēks. Tie turēja
gūstā un piešķīra neredzētu brīvību...”.
***
Vārdiem, manuprāt, ir sava veida spēks un vara, atkarībā no tā, ko mēs sakām. Padomju Latvijas iedzīvotāji dzīvoja apspiestībā un bailēs. Pakļaušana
un baiļu ieviešana bija iespējama ar vārdu palīdzību. Un ne velti vairāki
darbi, piemēram, R. Kalniņa filma “Četri balti krekli” bija aizliegti, valdīja
cenzūra, jo darbības un vārdi ietekmē cilvēku. “Ak vai, cik stulbi ir nosist
gulbi, bet stulbāk vēl, ja vēlāk žēl...” - M. Melgalva rakstītie vārdi ietekmēja
klausītājus, kuri bija aizgājuši uz grupas “Pērkons” koncertu. Var teikt, ka
padomju varai jauniešu darbošanās nepatika. Igo ir rakstījis: “Dzīvību, dzīvību, Tēvzemei, nelūdzam - pieprasām!”. Divos pēdējos vārdos ir ļoti liela
atšķirība.
Tātad vārdiem ir spēks, jo mēs zinām to nozīmi, jo to nozīme ir mums
svarīga.
Rinalds Žuks, 12. klases skolnieks
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Aprīlī un maijā, tuvojoties Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienai, 6., 7. klases skolēni literatūras stundās sprieda par to, kā vēstures notikumi saistīti ar daiļliteratūru, kā tie ietekmējuši mūsu zemes
šodienu.

Kā vēsture ietekmējusi
mūsdienu Latviju
Mūsdienu Latviju ļoti ir ietekmējuši mūsu senči, kuri cīnījās par Latvijas brīvību un par
Latvijas nākotni. Vieni no tiem, kas ietekmēja mūsdienu Latviju, bija mežabrāļi. Ziemā,
kad teltīs palikt vairs nebija iespējams, viņi cēla bunkurus no lieliem, neapstrādātiem baļķiem zem zemes. (..)
Taču siltākā laikā mežabrāļi aktivizējas, lai pamatīgi kaitētu padomju varai. Piemēram,
1946. gada maijā Pīlanta un Strazda apvienotā partizānu vienība uzbruka Ērgļu ciema padomei. Cēsīs toreiz atradās čeka, kura, saņēmusi ziņas par uzbrukumu, sūtīja cilvēkus mežabrāļu sagūstīšanai. Taču viņi pat nenojauta, ka mežabrāļi to bija izplānojuši un uz ceļa
uzstādījuši mīnu. Tāpat pirms 1946. gada vēlēšanām mežabrāļi saspridzināja vairākus tiltus,
ceļus, traucēja telefonsakarus, uzbruka vēlēšanu iecirkņiem. Mežabrāļi veica arī miermīlīgas akcijas. Piemēram, 1946. gada Lieldienās bārdām noaugušie vīri ieradās Sērmūkšu
skolā, pārtraucot padomju pasākumu un liekot dziedāt “Dievs, svētī Latviju!”. Pēc tam viņi
pateicās un devās prom. Tāpat viņi drukāja paziņojumus un afišas, dažas mežabrāļu grupas
meta tos pastkastītēs, sludinot, ka Latvija būs brīva valsts.

Madara Purviņa, 9. klases skolniece. Robežas. Jaunība-vecums.

Eduards Bukovskis, 7. klases skolnieks
Mežabrāļi bija bruņoti un viņi vēlējās aizstāvēt savu valsti, jo nebija mierā ar okupāciju.
Paši pirmie mežabrāļi bija tie, kuri mēģināja izbēgt no iesaukšanas padomju vai vācu armijā.
(..)
Šie vīri bija ar lielu krampi, ļoti stipri. Viņi teica, ka nesēdēs, rokas klēpī salikuši. Viņi devās cīņās. (..) Vēl tagad, 21. gadsimtā, ir atrodamas mežabrāļu apmešanās vietas - bunkuri.
Linards Leimanis, 7. klases skolnieks
Latvijas vēsture ir bijusi diezgan smaga (..)
1989. gadā Latvijas Tautas frontes valde uzsāka sarunas par pilnīgu Latvijas valstisko
neatkarību. 1990. gadā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju ”Par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu”. Tam sekoja arī tautas akcija “Baltijas ceļš” un barikāžu aizstāvēšanas dienas.
Tā, pateicoties mūsu drosmīgajiem 50 000 Latvijas iedzīvotāju, arī manas mammas brālim,
1991. gadā, kad Rīgā notika pēdējais OMON specvienību uzbrukums Jēkaba ielas barikādēm, šie cilvēki tās nosargāja. Un tā Latvija atkal atguva savu neatkarību.
Vēsturisko notikumu rezultātā mēs dzīvojam brīvā, neatkarīgā valstī!
Viesturs Baužis, 7. klases skolnieks

Signe Solovjeva, 10. klases skolniece. Robežas. Mierīgs-vētra.
Protams, daudzu gadu laikā Latvija ir ļoti mainījusies. Es noskatījos dokumentālo animācijas filmu “Mans mīļākais karš”. Šī filma man atvēra acis un lika padomāt vairāk par
padomju laikiem. Pēc filmas noskatīšanās guvu lielāku izpratni par tā laika notikumiem.
Nepārprotami, ka daudzie vēsturiskie notikumi ir ietekmējuši Latviju. Jāsaka paldies mūsu
senčiem, kuri cīnījās par mūsu zemi. Padomju laikos ļoti daudzas lietas bija aizliegtas, pārtika bija ierobežotā daudzumā, bija ļoti daudz trūcīgu cilvēku. Esmu dzirdējusi, ka tādēļ
mūsu vecmammas un vecvecmāmiņas visu taupīja un krāja. Savukārt šobrīd, mūsu laikos,
mums netrūkst nedz pārtikas, nedz apģērba.
Es novēlu, lai katram ir liela mīlestība un lepnums par savu zemi!
Megija Jeršova, 7. klases skolniece
Filma “Paradīze 89” stāsta par 1989. gada augustu.
Viens no filmas un Latvijas spilgtākajiem notikumiem ir akcija “Baltijas ceļš”.
“Baltijas ceļš” tajā laikā cilvēkiem bija nozīmīgs, jo jebkurš latvietis vēlējās, lai Latvija ir
brīva valsts. Manuprāt, tas tikpat svarīgi bija gan lietuviešiem, gan igauņiem. Man ir prieks,
ka pirms 32 gadiem cilvēki uzdrošinājās un iesaistījās šajā akcijā, un izcīnīja Latvijas neatkarību jau divus gadus vēlāk.
Alise Skuja, 7. klases skolniece

Guna Nikolajeva, 9. klases skolniece. Robežas. Diena-nakts.

Katrs ir klausījies vecvecāku un vecāku stāstos par padomju laikiem un par to, kā bija dzīvot nebrīvā Latvijā. Kā arī dažādos televīzijas kanālos ir redzējis dažādas filmas.
Es personīgi esmu dzirdējis ļoti daudz dažādu stāstu. Mana ome bieži stāsta par to, kā
bija dzīvot PSRS. Es no stāstītā esmu sapratis to, ka nebija viegli, jo pārtika bija veikalos
dabūjama ļoti ierobežotā daudzumā un uz taloniem. Īpaši grūti bija dabūt dažādas skolas
preces, piemēram, flomāsterus, klades un pildspalvas. Atceros, ome teica, ka trauku dvieļu
un tējas servīzes dēļ stāvēja rindā pie veikala no 5.00 rītā. Tas viss man lika padomāt, cik
viegli ir tagad - aizej uz veikalu un visu nopērc, jo nekā netrūkst. Bet tad visu taupīja, pat
meiteņu ādas krāsas zeķubikses lāpīja. Kā tas ietekmē mūsdienas? Tagad daudzi veci cilvēki
vēl joprojām visu taupa bailēs, ka varbūt nevarēs kaut ko nopirkt…
Noskatoties filmu “Paradīze 89”, sapratu, ka man ir paveicies, ka esmu piedzimis šajā
laikā, jo dzīvot okupētā valstī ar tik daudz liegumiem, noteikumiem būtu grūtu un nomācoši.
Es esmu pateicīgs visiem, kas darīja tik daudz, lai atgūtu mūsu valsts neatkarību, jo nevaru
iedomāties, kā būtu dzīvot tik skumju dzīvi.
Raivo Milnis, 7. klases skolnieks
Es lepojos ar vēstures liecībām, ko var redzēt Brīvības piemineklī.
Šie ir trīs simboli Brīvības piemineklī - vidū Māte Latvija, kura vienā rokā tur zobenu, kas
sargā Dzimteni, bet otrā labības kūli - maizes, darba un bagātības simbolu.
Mātei Latvijai vienā pusē tautumeita, otrā tautudēls, kas simbolizē valsts nākotni.
Darbu simbolizē zemnieks, strādnieks un zvejnieks, kuriem blakus trīs atribūti: veseris,
tīkli un pakavs.
Tēvzemes sargi ir centrā stāvošais senlatviešu karavīrs, blakus uz ceļiem nometušies Latvijas nacionālās armijas divi karavīri ar zvērestā paceltiem zobeniem. Senlatviešu karavīra
apmetnis it kā sargādams daļēji apsedz abus karavīrus.
Latvijai ir bijuši savi kāpumi un kritumi. Latvija ir sasniegusi daudz ko un visiem ar to
būtu jālepojas.
Liene Feldberga, 7. klases skolniece
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Ieva Milne, 9. klases skolniece. Robežas. Zeme-ūdens.

Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.

Skolu literārā avīze 2015. gada oktobris
Ērgļu novada skolu izdevums 2021. maijs

Maijā iedzīvotāji saņems pārrēķinātās minimālās
pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus
Labklājības ministrija informē, ka maijā minimālo valsts pensiju (vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumā) un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
saņēmēji saņems pārrēķinu par laiku no š.g. 1. janvāra līdz 30. aprīlim atbilstoši jaunajiem minimālo ienākumu sliekšņiem.
No šā gada 1. janvāra ir paaugstināti minimālo valsts pensiju un nodrošinājuma
pabalsta apmēri, tādējādi nosakot augstākus minimālos ienākumu sliekšņus. Kopumā izmaiņas ietekmē aptuveni 115 000 cilvēku. Tāpēc, lai sagatavotos jauno apmēru
izmaksai un veiktu pielāgojumus IT sistēmās, no šā gada janvāra līdz aprīlim bija
noteikts pārejas periods - minimālo pensiju un nodrošinājuma pabalstu izmaksu Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nodrošināja atbilstoši apmēram un regulējumam, kāds bija noteikts līdz 2020. gada 31. decembrim.
Minimālās valsts pensijas vecuma invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumā,
sākot ar 2021. gada maiju, tiks izmaksātas jaunajā minimālajā apmērā. Vienlaikus
kopā ar maija pensiju iedzīvotāji saņems pensijas starpību par periodu no janvāra līdz
aprīlim.
Tāpat pārrēķins tiks veikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, un
maijā tiks izmaksāta pabalsta starpība par gada pirmajiem mēnešiem. Svarīgi atzīmēt,
ka vienlaikus ar pabalsta starpības izmaksu notiks pāreja uz nodrošinājuma pabalsta
izmaksu par iepriekšējo mēnesi (šobrīd izmaksa ir par kārtējo mēnesi). Tiks nodrošināts, ka maijā cilvēkam izmaksātais valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta starpības
apmērs nav mazāks par 2021. gada aprīlī piešķirtā pabalsta apmēru.
Tādējādi neviens valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs maijā nepaliks bez
ienākumiem. Sākot ar jūniju, tas tiks izmaksāts par iepriekšējo mēnesi - valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta saņēmēji ik mēnesi saņems pabalstu par iepriekšējo mēnesi,
un, piemēram, attiecīgi decembra pabalstu cilvēki saņems nākamā gada janvārī.
Pāreja uz izmaksu par iepriekšējo mēnesi nepieciešama, jo cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, kas ir liela daļa no visiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
saņēmējiem (~60%), turpmāk pabalsta apmērs būs atkarīgs no iepriekšējā mēnesī fiksētajām dienām, kad persona ir bijusi nodarbināta vai nenodarbināta.
Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Kandidātu saraksti

Ko un kā rakstīja avīzēs 1940. gados
aSvētdienas vakarā Sausnējas Jāņa Zālīša pamatskolā pulcējās pagasta sabiedrība, lai atzīmētu Sausnējas mazpulka 5 gadu darbības atceri.
Svinību noslēgumā Sausnējas mazpulkam nodeva
mazpulku Virsvadoņa Valsts Prezidenta velti grāmatu plauktu ar rakstāmgaldu. „Brīvā Zeme”
23.04.1940.
aValsts kontroles tautas komisariāta darbinieku
kolektīvs ņēmis savā pārziņā Ērgļu pagastu. Kolektīvs gādās, lai šis pagasts piedalās vēlēšanās
simtprocentīgi. Līdz vēlēšanu dienai komisariāta
darbinieki rīkos uz Ērgļiem vairākus izbraucienus un mītiņos iepazīstinās ērglēniešus ar vēlēšanu svarīgo uzdevumu. „Brīvais Zemnieks”
26.11.1940.
aĒrgļu pagasta lauksaimniecības biedrība izstrādājusi darba plānu 1941. gadam. Tajā paredzēts
izvest plašu propagandu darba zemnieku starpā
par kūdras lietošanas lielo nozīmi, sarīkojot kūdras propagandas dienas. Noteikts nekavējoši iegādāties kūdras plucināmo mašīnu. „Cēsu Stars”
09.04.1941.
aTuvojamies Ērgļiem. Grūti viņus tagad pazīt,
šo kādreiz tik skaisto vietu Vidzemes vidienē.
Gandrīz visas lielākās ēkas nodegušas, tāds pats
liktenis arī luterāņu baznīcai. Biedrības nams gan
vēl turas, bet tā iekšpusi ir sašķaidījušas un izpostījušas granātas. „Tēvija” 29.08.1944.
aLiepas pagasta nepilnās vidusskolas saime savākusi un nosūtījusi priekš Ērgļu pagasta skolām
lielāku vairumu dažādu produktu, mantas un naudu. Savākts: 215 kg zirņu, 160 kg miltu, 72 kg

putraimu, 115 gab. olu, 18 kg gaļas, 9 kg sviesta,
1l sīrupa, 9 pāri cimdu, 4 pāri zeķu, 1 kg dzijas,
6 gab. dvieļi, 2 pāri čībiņu, 1 pāris pastalu, 4 gab.
ziepju, 1 adīta cepure, 1 ziemas mētelītis, 10 zīmuļi, 370 rubļi naudas. „Cēsu Stars”13.03.1945.
aJumurdas pagasts izsaucis uz sacensību Ērgļu
pagastu ražas novākšanā un obligāto nodevu pildīšanā. Jumurdas pagasts sagaidīs ražas novākšanu pilnīgi sagatavots un savus pienākumus godam veicot. „Cēsu Stars”18.08. 1945.
aAtsevišķi minams Liepkalnes pagasts, kur
gadskārtējie remonti izpildīti sekojoši: atjaunoti
2115 m grāvju, izlaboti 6 tilti, iztīrītas 64 drenu
notekas un 3 kontrolakas. Jāpiezīmē, ka Liepkalnes pagasts ir viens no karā visvairāk nopostītiem.
Arī citiem pagastiem būtu laiks sekot liepkalniešu piemēram. „Madonas Arājs” 07.09.1945.
aĒrgļu pagastā pašlaik pilnā sparā rit ceļu labošanas darbi. Jau divas dienas gan kājnieki, gan
zirdzinieki rosīgi strādā uz ceļiem: pieved kokus
tiltu atjaunošanai, rok grāvjus, ved granti. Katram kājniekam un pajūdzniekam pēc izstrādes
plāna uzlikta zināma darba norma, kuru visi cītīgi
pilda. „Cēsu Stars” 03.06. 1947.
aKatrīnas ciema darbaļaužu deputātu padomes otrā sesija nolēma visdrīzākā laikā atjaunot
sagrauto tautas namu. Pašdarbības pulciņa dalībnieki un visi katrinieši par to ļoti priecīgi un
solās pielikt palīdzīgu roku, kur vien tas būtu
vajadzīgs, lai ātrāk atjaunotu savu tautas namu.
„Cēsu Stars” 28.04.1948.
Izrakstīja Mārīte Breikša

dzīvotāju labklājība, kvalitatīva dzīves vide un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas strukpakalpojumi, uzņēmējdarbībai un tūrismam pie- tūrvienību;
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- Madonas
vaines un Lubānas pašvaldības apvienosies vienā - Madonas novadā. Jaunajā novadā vēlēšanās Mūsu mērķi:
lai veicinātu kopā būšanu.
Jaunajā novadā vēlēšanās startēs seši saraksti ar 128 deputātu kandidātiem. Aicinām iepazīties ar Madonas novada vēlēšanu
startēs seši saraksti ar 128 deputātu kandidātiem. Aicinām iepazīties ar Madonas novada vēlēšanu Uzņēmējdarbība - jaunas un labāk apmaksātas Veselība un sociālā joma
kandidātu sarakstiem un piedāvātajām programmām.
kandidātu sarakstiem un piedāvātajām programmām.
esošās darbavietas
Pilnveidot Madonas slimnīcas pakalpojumu pieAtbalstīt novada uzņēmējus un piesaistīt inves- dāvājumu un pieejamību, tehnisko nodrošināju1.
Jaunā
VIENOTĪBA
1. Jaunā VIENOTĪBA
torus;
mu;
Atbalstīt vietējos ražotājus;
Piesaistīt jaunos ārstus un medicīnas darbinieKārtas
Dzimšanas
Pilnveidot uzņēmēju atbalsta projektus, atbalstīt kus;
Kandidāts
nr.
Darbavieta / nodarbošanās
Amats
gads
sociālo uzņēmējdarbību;
Uzlabot veselības aprūpes, bērnu zobārstniecīsarakstā
Uzlabot
uzņēmējdarbībai
svarīgu
infrastruktūru
bas pieejamību;
Andrejs
1
1964 Madonas novada pašvaldība
Deputāts
visā novadā;
Nodrošināt kvalitatīvu sociālo, finansiālo, psiCeļapīters
Veidot biznesa centru, atbalstot Biznesa inkuba- holoģisko palīdzību ikvienam iedzīvotājam, kas
Valsts Meža dienests
toru;
nonācis grūtībās;
1953
Virsmežzinis
Arvīds Greidiņš 2
Centrālvidzemes Virsmežniecība
Veicināt mazo uzņēmēju un lauksaimnieku ko- Atbalstīt sociālās nozares projektus un sociālos
Oskars Žvagins 3
1977 SIA Aiviekstes klēts
Valdes loceklis
operāciju;
pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai;
Atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasarā;
Sadarboties ar NVO uzņēmējiem sociālo pakal4
1985 SIA "Mailīšu Fabrika"
Valdes locekle
Ilze Mailīte
Veicināt
sadarbību
starp
uzņēmējiem
un
izglītīpojumu pieejamībai;
Kaspara Udrasa privātprakse
bas iestādēm ar prakses iespējām.
Nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumus bēr1979 veterinārmedicīnā, SIA Kaspars
Valdes loceklis
Kaspars Udrass 5
Vide un infrastruktūra.
niem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu
Udrass
Organizēt optiskā tīkla - interneta pārklājuma ģimenēm.
Flautas spēles pedagogs,
pieejamību visā novadā;
Kultūra un tūrisms
Jāņa Norviļa Madonas mūzikas
Pūšaminstrumentu spēles
Stiprināt pašvaldības komunālos uzņēmumus, Atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšaArtūrs Grandāns 6
1966
skola
izglītības programmas
ceļot pakalpojumu kvalitāti;
nu un popularizēšanu;
vadītājs
Veikt ceļu uzturēšanu, atjaunošanu, tīrīšanu zie- Atbalstīt amatiermākslas kolektīvus;
mā līdz katrai viensētai un uzņēmumam;
Pilnveidot kultūras infrastruktūras projektus;
Andrejs
Pensionārs, privātīpašuma
7
1950
Uzlabot apgaismojuma un drošības tehnoloģis- Attīstīt bibliotēkas kā iedzīvotājiem tuvāko pašPiekalns
apsaimniekošana
kos risinājumus;
valdības un valsts pakalpojumu saņemšanas, soLiena
8Kārtas
1988 Latvijas Universitāte
Pētniece
Attīstīt veloinfrastruktūru un drošu pārvietoša- cializēšanās un kultūras norišu vietas;
Hačatrjana
Dzimšanas
Kandidāts
nr.
Darbavieta / nodarbošanās
Amats
nos visiem (kājām, velo, ratiņkrēslā);
Veidot vienotu attīstību tūrisma jomā visā novagads
Mārtiņš Ezeriņš sarakstā
9
1978 Rīgas 6. vidusskola
Skolotājs
Sakārtot pašvaldības dzīvojamo fondu: speciālis- dā, popularizējot to un attīstot infrastruktūru.
tiem, ģimenēm un sociālo jautājumu risināšanai, Sports un atpūta
10
1950 MMB Kadiķis
Valdes loceklis
Aldis Stienis
piedāvāt zemes mājokļu būvniecībai;
Pilnveidot apstākļus, lai nodrošinātu augstākā
1978 Cesvaines novada pašvaldība
Tūrisma centra vadītāja
Laura Smudze 11
Atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas teritoriju sakop- līmeņa sporta sacensību rīkošanu Madonas noOjārs Krūmiņš 12
1990 OJC Systems SIA
Valdes loceklis
šanai, labiekārtošanai un ēku siltināšanai;
vadā;
Sakopt degradētās vietas (t.sk. graustus);
Gundars
Sniegt atbalstu sporta aktivitātēm, sportistiem
13
1968 LSK Madonas komiteja
Padomes loceklis
Veicināt vides problēmu risināšanu, atkritumu dalībai dažāda līmeņa sacensībās;
Riekstiņš
samazināšanu.
Veicināt iespēju dzīvot aktīvi, nodrošinot publisViktors
14
1974 SIA LANCORI
Valdes priekšsēdētājs
Izglītība - iespēja mazināt nevienlīdzību no ko infrastruktūru (pastaigām, skriešanai, riteņAbramovs
pirmsskolas līdz vecumdienām
braukšanai, tenisam, slēpošanai u.c.);
Daiga
Praulienas pagasta pirmsskolas
Nodrošināt plašu interešu un profesionālās ie- Sakārtot peldvietas novadā;
15
1964
Vadītāja
Maderniece
izglītības iestādes "Pasaciņa"
virzes izglītības piedāvājumu, atbalstīt vecākus Vairāk soliņu, taku un atpūtas vietu.
Brīvā laika un sportisko finansiāli;
Pārvaldība un sadarbība
Aldis Jēkabsons 16
1967 Ērgļu novada pašvaldība
Celt pedagogu prestižu;
Pilnveidot uz klientu orientētus pašvaldības paaktivitāšu organizators
Atbalstīt jauniešu iniciatīvas;
kalpojumus;
Direktores vietniece
Ligita Irbe
17
1990 Madonas Valsts ģimnāzija
Īstenot
programmas,
kas
mazina
savstarpējo
aizIeviest digitalizāciju efektīvākai pārvaldībai;
audzināšanas darbā
Pārvaldība un sadarbība
skaršanu;
Iesaistīt iedzīvotājus nepilnību novēršanā un lēPilnveidot uz
orientētus
pašvaldības
pakalpojumus;
Ārsts rezidents
Līdzfinansēt
uz klientu
specializāciju
vērstus
un inovatīmumu pieņemšanas procesā;
Andris Levis
18
1992 MNP SIA “Madonas slimnīca”
Ieviest
digitalizāciju
efektīvākai pārvaldībai;
traumatologs-ortopēds
vus
izglītības
iestāžu projektus;
Atbalstīt sabiedrisko organizāciju darbību un ieIesaistīt
iedzīvotājus
nepilnībuizdevumu
novēršanā
un lēmumu
pieņemšanas
procesā;
Praulienas pagasta "Grāvīšu" māju
Veikt
transporta
un
ēdināšanas
segšadzīvotāju
iniciatīvas;
Aigars Oļukalns 19
1974
Uzņēmuma vadītājs
Atbalstīt
sabiedrisko organizāciju darbību un iedzīvotāju
iniciatīvas; sociālās garantijas visiem
nu
izglītojamiem;
zemnieku saimniecība
Veidot vienlīdzīgas
Veidot stipendijas
vienlīdzīgasstudentiem,
sociālās garantijas
visiem
darbiniekiem,
jomās;
Piešķirt
kuri iegūst
paš- pašvaldības
pašvaldības
darbiniekiem,t.sk.,
t.sk.,sociālās
sociālāsun
unizglītības
izglī1947 Biedrība Akmeņu parks Vaidavas Valdes loceklis
Vilnis Strautiņš 20
valdībai
nepieciešamu
specialitāti;
tības jomās;
Sadarboties
un
atbalstīt
kristiešu
draudzes.
Dāvis
Atbalstīt augstskolu programmu īstenošanu un Sadarboties un atbalstīt kristiešu draudzes.
21
1992 Baltic Block
Strādnieks
Veckalniņš
2. Partija ”Vienoti Latvijai”
Normunds
Vada komandiera
2. Partija ”Vienoti Latvijai”
22
1981 VUGD VRB Madonas daļa
Arama
vietnieks
Kārtas
Dzimšanas
Kandidāts
nr.
Darbavieta / nodarbošanās
Amats
Programma
gads
sarakstā
Programma
Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada mūsu visu labā, lai ikviens jauno novadu uztverDomes priekšsēdētāja
1962
Madonas novada pašvaldība
Ivars Miķelsons 1
iedzīvotāji! Uzturot un kopjot dzimtās puses lo- tu kā savu un lepotos ar to, vienlaicīgi saglabāvietnieks
kālpatriotismu, veidosim kopā mūsu jauno nova- jot un kopjot dzimtās puses tradīcijas, pat esot
Andris Sakne
2
1954
Madonas novada pašvaldība Domes deputāts
du. Cienījamie vēlētāji, mēs apņemamies Jūsu tālu prom, nesaraujot emocionālo saiti ar dzimto
Bulduru Dārzkopības
Kokkopju (arboristu)
uzticības doto mandātu izmantot, lai strādātu pagastu, pilsētu, novadu. Mūsu prioritāte ir ieTurpinājums
nākamajā lpp.
1961
Andris Spaile 3
vidusskola
nodaļas vadītājs
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2021. maijs
Inguna
7
4
1969
Lubānas pilsētas bibliotēka Vadītāja
Kaņepone
Rūdolfs
5
1988
SIA denne
Izpilddirektors
Pulkstenis

Kandidāts

Kārtas
Dzimšanas
nr.
Darbavieta / nodarbošanās
gads
sarakstā

Ivars Miķelsons 1

Turpinājums
Andris Sakneno 7.2 lpp.
Andris Spaile
Inguna
Kaņepone
Rūdolfs
Pulkstenis
Ilze Šulce

Kandidāts
Silvija Čurkste
Ivars Janovskis
Artūrs Vāvere
Liene Ankrava
EdgarsBelorags
Lācis
Māris

Dace Kalve
Valdis Broks
Gita Lancmane
Jana Medniece
Guntis Šahno
Vaira Studente
Oskars Janovičs
Jevgenijs
Tarasovs
Uldis
Ogorodņikovs
Andris
Stalīdzāns

1962
1954

3

1961

4

1969

5

1988

Amats

Domes priekšsēdētāja
vietnieks
Madonas novada pašvaldība Domes deputāts
Bulduru Dārzkopības
Kokkopju (arboristu)
vidusskola
nodaļas vadītājs
Madonas novada pašvaldība

Lubānas pilsētas bibliotēka
SIA denne

Palielināt “Madona var labāk” grantu pieejamo summu un saņēmēju loku.
Konsultēt uzņēmējus, iesaistot biznesa inkubatoru.
Jaunajiem uzņēmumiem NĪN atlaide līdz 90% vismaz divus gadus.
Atbalstīt sociālo un kultūras inovatīvo uzņēmējdarbību.
3. Jaunā
konservatīvā
partija partija
3.
Jaunā
konservatīvā
Kandidāts

Vadītāja
Izpilddirektors

Madonas pilsētas kultūras
6
1964
Direktore
nams
Kārtas
Dzimšanas
Aronas
pagasta
PII
nr.
Darbavieta
/ nodarbošanās
Amats
7
1962
Vadītāja
gads
“Sprīdītis”
sarakstā
un Vestienas
10
1964
SIA Biroja apgādes centrs Liezēres
Valdes loceklis
8
1990
Madonas novada pašvaldība
pagasta
pārvaldes
vadītājs
11
1984
Dzelzavas pagasta pansionāts Vadītāja
Bērzaunes
un
Mārcienas
SIA Bērzaunes
9
1960
Madonas
novadakomunālais
pašvaldība Valdes loceklis
12
1963
pagasta pārvaldes vadītājs
uzņēmums
IU AURIS - ārsta
13
1962
Ārsts - otorinolaringologs
privātprakse
Īpašumu uzturēšanas
14
1965
Mētrienas pagasta pārvalde
nodaļas vadītājs
15
1970
Madonas PII “Priedīte”
Vadītāja
16
1988
Cesvaines PII ”Brīnumzeme” Skolotāja
17
1963
SIA Madonas ūdens
Tehniskais direktors
18
1966
SIA SVAIRA
Zobārsts
19
1967
SIA Madonas namsaimnieks Valdes loceklis
Sporta pasākumu
20
1989
Mārcienas pagasta pārvalde
organizators
SIA Bērzaunes komunālais
21
1965
Struktūrvienības vadītājs
uzņēmums
SIA Bērzaunes komunālais
22
1963
Struktūrvienības vadītājs
uzņēmums

Kārtas
Dzimšanas
nr.
Darbavieta / nodarbošanās
gads
sarakstā
1

1971

2
Mārtiņš Kalnājs
Sandra Maksimova 3

1972
1963

Vita Robalte

Inga Bite
Kandidāts
Aivars Zariņš

Imants Spridzāns
Sandis Kalniņš
Armands Cirsis
Juris Silups
Rihards Erelis
Sandra Spaile
Kārlis Edvards
Bandenieks
Ilona Zeltiņa
Andris Blāķis

SIA “GLG Būve”

Amats
Būvuzraugs un būvdarbu
vadītājs

bezdarbnieks
Izdienas pensionārs
Biedrības “Alternatīvā
Dibinātāja, valdes
4Kārtas Dzimšanas
1967
Attīstība”
nr.
Darbavieta / nodarbošanās locekle Amats
gads
sarakstā
5
1973
SIA AZ Translations
Valdes loceklis
Madonas pilsētas kultūras
Mākslinieks- inscenētājs
6
1974
nams
Dzelzavas un Sarkaņu
7
1993
Madonas novada pašvaldība pagasta pārvaldes
vadītājs
8
1964
Pašnodarbinātais
Pašnodarbinātais
Saimniecības daļas
9
1961
SIA ANODAM
vadītājs
10
1988
SIA “Cesvaines siltums”
Valdes loceklis
Saimnieciskās darbības
11
1960
Grāmatvede
veicēja

12

1958

SIA “Zaļā Māja Cesvainē”

Valdes priekšsēdētājs

13
14

1974
1979

SIA Herbtaste
Vestienas putnis SIA

Klinta Ieleja

15

1990

Ērgļu vidusskola

Valdes priekšsēdētāja
Valdes loceklis
Direktores vietniece
audzināšanas jomā

Ija Malkause

16

1967

Madonas novada
pašvaldības SIA Madonas
slimnīca
Zemnieku saimniecība
“Auziņas”

Ārste onkoloģeķīmijterapeite

Lauksaimniecības
Programma
šķiršanas, samaksas un grupu komplektēšanas
Programma
17
1988
Edmunds Malta
MĒRĶIS
mehānikas inženieris
kārtību.
MĒRĶIS
Ekonomiski attīstīts, godprātīgi pārvaldīts no- Nodrošināt speciālos pedagogus un pavadoņus
Resursu
un datu
Kārtas
vads.
Turpināt attīstīt
jauno
Madonaspārvaldīts
novadu, lainovads.
bērniem
ar īpašām
vajadzībām.
Dzimšanas
Ekonomiski
attīstīts,
godprātīgi
Turpināt
attīstīt
jauno Madonas novadu, lai
iedzīvotāji
1968
Madonas novada
bibliotēka pārvaldības
nodaļas
Kaiva
Veita gribētu18šeit
Kandidāts
nr.
Darbavieta
/
nodarbošanās
Amats
iedzīvotāji
gribētu
šeit dzīvot,
veidot
ģimenes,
transports
skolēniem
un sporta,
gads
dzīvot, veidot
ģimenes,
audzināt
bērnus,
mācīties,Bezmaksas
strādāt, uzsākt
un attīstīt
uzņēmējdarbību,
iesaistīties novada dzīvē. sarakstā
vadītāja
audzināt bērnus, mācīties, strādāt, uzsākt un at- mākslas un mūzikas skolu audzēkņiem.
UZDEVUMI
tīstīt
uzņēmējdarbību, iesaistīties novada dzīvē.
19
1968
Vidzemes rajona tiesa
administrators
Bezmaksas ēdināšana bērnudārzos un vispāriz- Gintis Birziņš
UZDEVUMI
glītojošajās skolās.
PĀRVALDE
Rekonstruēt Madonas mūzikas un mākslas sko- Programma
veidotā novada līdzsvarotai attīstībai;
Programma
Uzlabot pašvaldības darbinieku darba efektivi- las.
Madonas, Ērgļu, Cesvaines un Lubānas nova- - Veicināsim mazo un vidējo uzņēmējdarbību,
tāti.
Atbalstīt skolēnu Mācību Centra darbību.
Madonas, Ērgļu, Cesvaines un Lubānas novada iedzīvotāji, novadnieki! Jaunās konservatīvās partijas Madon
iedzīvotāji, novadnieki! Jaunās konserva- tostarp lauku tūrisma attīstību un mārketingu;
Nodrošināt personāla atlases speciālistu.
Ieteikt Madonas vidusskolai izveidot ziemas da
jauns pašvaldību vēlēšanu piedāvājums Madonas novada vēlētājiem, bet JKP paveiktais 13. Saeimā, valdībā,
tīvās partijas Madonas nodaļa ir jauns pašval- - Veicināsim Gaiziņkalna virsotnes dāvinājuSaglabāt esošās darbavietas jaunajā novadā, ie- sporta veidu mācību programmu.
ir nozīmīgs devums Latvijas tautai un valstij.
kļaujot kopīgajā struktūrā.
Bērzaunes pagastā uzbūvēt sporta zāli, plānot dību vēlēšanu piedāvājums Madonas novada ma saņemšanu valsts īpašumā, attīstot to par
Izvēlies JKP vērtības - latviska nācija, demokrātija un tiesiskums, ģimene un labklājība! Mūsu mērķis ir stabi
Izveidot pašvaldības policiju.
pamatskolas renovāciju.
vēlētājiem, bet JKP paveiktais 13. Saeimā, nacionāla līmeņa tūrisma objektu.
novada
tāpēc saglabāsim esošos efektivitāti pierādījušos pašvaldības pakalpojumus un sociālos pro
BUDŽETS
Atbalstīt profesionālo un pieaugušo neformālo valdībā,izaugsme,
un Rīgas domē ir nozīmīgs devums Kopienai!
īstenosim jēgpilnus investīciju projektus visu apvienoto novadu teritorijās, piedāvājot šādus jaunus risinājumu
Paredzēt kopīgās naudas izmantošanu pēc iespē- izglītību.
- Palielināsim pašvaldības dzīvojamo fondu
Latvijas tautai un valstij.
Ģimenēm!
jas lielākam iedzīvotāju skaitam.
KULTŪRA
Izvēlies JKP vērtības - latviska nācija, demo- (atbalstīsim jaunos speciālistus). Uzlabosim
- Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu - 1000 EUR;
Budžetu plānot ne tikai proporcionāli iedzīvotāju Piešķirt finansējumu bibliotēku materiāli teh- krātija
un tiesiskums, ģimene un labklājība! publiskās ārtelpas pieejamību un labiekārtoun iestāžu skaitam pilsētās un pagastos, bet ņemt niskās bāzes uzlabošanai, tās veidojot par vietu - Nodrošināsim apmaksātu ēdināšanu bērniem Madonas novada izglītības iestādēs;
Mūsu
mērķis
ir stabila jaunā novada izaug- jumu, arī daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmos;
vērā konkrētās iedzīvotāju vajadzības.
mūžizglītībai un pašmācībai.
- Stiprināsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm, bērniem - invalīdiem;
sme,
tāpēc
saglabāsim
esošos efektivitāti pie- - 50% apmērā līdzfinansēsim privātu objektu
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Atbalstīt grāmatu izdošanu par apdzīvoto vietu
- Nodrošināsim līdzfinansējumu skolēnu tiešsaistes mācību aprīkojumam;
rādījušos pašvaldības pakalpojumus un sociā- pieslēgšanu siltumapgādei, ūdensapgādei un
Izmantot EF līdzfinansējumu inženiertīklu ma- vēsturi.
- Veicināsim atbalstu skolēniem par izciliem sasniegumiem mācībās, zināšanu olimpiādēs, sportā, mūzikā un
projektus, īstenosim jēgpilnus investīciju kanalizācijai, optiskā interneta tīklam;
ģistrāļu izbūvē, ēku siltināšanā, īres namu būv- Veidot muzeju darbību kā kultūras un tūrisma los
- Palielināsim līdzfinansējumu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm un skolēnu darbavietām;
projektus visu apvienoto novadu teritorijās, - Iesaistīsim ciematu, pagastu un mazpilsētu
niecībā.
aktivitātes stimulu.
- Sekmēsim atbalstu jauniešu organizācijām un to iniciatīvām brīvā laika pavadīšanai.
iedzīvotāju apvienību pārstāvjus pašvaldības
Atbalstīt daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu lab- Sakārtot Meņģelu muzeja infrastruktūru.
piedāvājot šādus jaunus risinājumus:
Attīstībai un izaugsmei!
iekārtošanu.
Uzbūvēt Madonas daudzfunkcionālo estrādi.
darbā, lai stiprinātu iedzīvotāju kopienas un
Ģimenēm!
- Īstenosim godīgu konkurenci pašvaldības izsludinātajos iepirkumos;
Ieviest bioloģisko un tekstila atkritumu šķirošanu. Sekmēt amatiermākslas kolektīvu darbību.
- Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu - respektētu viņu intereses.
- Attīstīsim kvalitatīva interneta pieejamību visā novadā, vienotas IT sistēmas izveidi ātrākai pakalpojumu saņ
Paplašināt publisko labierīcību pieejamību.
Renovēt Madonas kinoteātri “Vidzeme”.
Pilnvērtīgai dzīves videi - aprūpei, sportam
1000 EUR;
- Veicināsim efektīvu un caurskatāmu administratīvo pārvaldi;
Labiekārtot kapsētas, veikt to digitalizāciju.
SPORTS
- Nodrošināsim apmaksātu ēdināšanu bēr- un kultūrai!
- Sekmēsim NĪ nodokļa atbilstību iedzīvotāju maksātspējai;
Īstenot meža resursu apsaimniekošanu.
Nodrošināt sporta nodarbību pieejamību visiem niem
- Nodrošināsim kvalitatīvu un daudzpusīgu
Madonas novada izglītības iestādēs;
- Atbalstīsim iedzīvotājiem un uzņēmumiem svarīgus transporta un sakaru risinājumus novadā:
Uzlabot labturības apstākļus Madonas dzīvnieku novada iedzīvotājiem.
izglītības pieejamību, pilnveidojot izglītības
Stiprināsim
atbalstu
daudzbērnu
ģimenēm
patversmē.
Kopā ar LSFP organizēt Latvijas skolu Ziemas - Elektroauto uzlādes punktu attīstību;
iestāžu infrastruktūru un materiālo bāzi;
un
audžuģimenēm,
bērniem
invalīdiem;
Dzīvnieku aizsardzības biedrībām piedāvāt dele- olimpisko festivālu.
- Atjaunotus un jaunus zemes un asfalta ceļu segumus;
Nodrošināsim līdzfinansējumu skolēnu - Attīstīsim “Smeceres silu” kā daudzfunkģējuma līgumus.
Visām sporta aktivitātēm un sporta veidiem - -Ātrāku
vilcienu Rīga-Madona-Rīga, kas kursēs ik dienu;
cionālu, Eiropas līmeņa sporta centru;
tiešsaistes mācību aprīkojumam;
Izķert klaiņojošos mājdzīvniekus.
sniegt vienlīdzīgu atbalstu.
- Atbalstīsim mazās aviācijas infrastruktūras izveidi;
- Veicināsim atbalstu skolēniem par izciliem - Īstenosim peldbaseina būvniecību Madonā
Izveidot struktūrvienību pašvaldības centralizē- Attīstīt tautas sporta tradīcijas.
tai ceļu apsaimniekošanai un skolēnu pārvadā- Rekonstruēt Madonas pilsētas un Ērgļu vidus- sasniegumiem mācībās, zināšanu olimpiādēs, ar SPA un atrakcijām bērniem;
šanai.
skolas stadionus.
- Atbalstīsim daudzpusīgu un mūsdienīgu
sportā, mūzikā un mākslās;
Ielu segumus nomainīt no grants uz melno segu- Madonā uzbūvēt peldbaseinu un hokeja lauku- - Palielināsim līdzfinansējumu bērnu un jau- slimnīcu Madonā, veicinot medicīnas persomu, plānot gājēju celiņu izbūvi.
mu.
niešu vasaras nometnēm un skolēnu darba- nāla klātbūtni pagastos;
SOCIĀLĀ APRŪPE UN VESELĪBAS AIZ- Attīstīt Smeceres sila sporta bāzi, tai kļūstot par vietām;
- Organizēsim vienotu kārtību senioru un bērSARDZĪBA
vadošo Baltijas slēpošanas centru.
- Sekmēsim atbalstu jauniešu organizācijām nu nokļūšanai ārstniecības aprūpes iestādēs;
Ievērot principu - katrs cilvēks ir rūpju vērts.
Ērgļos un Lubānā izveidot Madonas sporta sko- Nodrošināsim cilvēkcienīgu sociālo integrāun to iniciatīvām brīvā laika pavadīšanai.
Bērna piedzimšanas pabalsts - 300 eiro.
las nodaļas.
ciju senioriem, sociāli mazaizsargātām persoAttīstībai
un
izaugsmei!
Vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem pie- TŪRISMS
šķirt vienīgā mājokļa 90% NĪN atlaidi.
Izveidot bukletus un viedierīču aplikāciju par vi- - Īstenosim godīgu konkurenci pašvaldības nām, ģimenēm ar bērniem;
- Veicināsim mūsdienīgas kultūrvides attīsizsludinātajos iepirkumos;
Mājokļa pielāgošanas pabalsts invalīdiem līdz siem tūrisma objektiem.
5000 eiro.
Labiekārtot publisko apskates objektu apkārtni, - Attīstīsim kvalitatīva interneta pieejamību tību, kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu,
Apbedīšanas pabalsts - 550 eiro.
veidot atpūtas zonas, dabas takas, uzstādīt vienā- visā novadā, vienotas IT sistēmas izveidi āt- attīstību un popularizēšanu, tostarp palielinot
Atbalstīt DI projektu ieviešanu.
da stila norādes.
kultūras namu vadītāju un bibliotekāru atalrākai pakalpojumu saņemšanai;
Sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām so- Atbalstīt kulināro un zaļo tūrismu.
- Veicināsim efektīvu un caurskatāmu admi- gojumu;
ciālo pakalpojumu sniegšanā.
Attīstīt sezonālo tūrismu Smeceres sila sporta nistratīvo pārvaldi;
- Veicināsim dabas vērtību saglabāšanu,
Atbalstīt pensionāru un NVO sabiedriskās akti- bāzē.
- Sekmēsim NĪ nodokļa atbilstību iedzīvotāju ūdenstilpju kvalitātes monitoringu, stāvokļa
vitātes.
Atbalstīt Gaiziņkalna un Ērgļu kalnu slēpošanas maksātspējai;
uzlabošanu, atkritumu šķirošanas sistēmas
Palielināt pansionātu skaitu.
trašu darbību.
- Atbalstīsim iedzīvotājiem un uzņēmumiem sakārtošanu;
Saglabāt Madonas slimnīcu ar skaidru attīstības UZŅĒMĒJDARBĪBA
vīziju, piesaistīt prakses un rezidentūras ārstus.
Iekārtot Tirgus laukumus Lubānā, Ērgļos un Ma- svarīgus transporta un sakaru risinājumus no- - Paplašināsim uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstību Cesvaines pilī un tās kompleksā;
vadā:
Medicīnas studentiem piedāvāt līgumu ar paš- donā.
- Attīstīsim pagastu bibliotēku funkcijas, tovaldību, nodrošinot stipendiju.
Sakārtot esošo infrastruktūru un veidot industriā- - Elektroauto uzlādes punktu attīstību;
- Atjaunotus un jaunus zemes un asfalta ceļu starp nodrošinot klientu apkalpošanas centru
Atbalstīt ģimenes ārstu prakses, veidot feldšeru los parkus uzņēmējdarbības attīstībai.
pakalpojumus, tālmācības un tūrisma inforpunktus.
Palielināt “Madona var labāk” grantu pieejamo segumus;
Sniegt bērnu zobārstniecības bezmaksas pakal- summu un saņēmēju loku.
- Ātrāku vilcienu Rīga-Madona-Rīga, kas mācijas uzziņas nodrošināšanai;
pojumus.
Konsultēt uzņēmējus, iesaistot biznesa inkuba- kursēs ik dienu;
- Palielināsim pašvaldības finansējumu mūsMediķus nodrošināt ar dienesta dzīvokli.
toru.
- Atbalstīsim mazās aviācijas infrastruktūras dienīgam kultūras piedāvājumam, tradicionāIZGLĪTĪBA
Jaunajiem uzņēmumiem NĪN atlaide līdz 90% izveidi;
lā kultūras mantojuma saglabāšanai un amaPamatskolu un bērnudārzu darbība pēc iespējas vismaz divus gadus.
tiermākslas attīstībai.
- Velo infrastruktūras attīstību;
tuvāk dzīves vietai.
Atbalstīt sociālo un kultūras inovatīvo uzņēmēj- - Piesaistīsim Eiropas fondu līdzekļus jaunTurpinājums nākamajā lpp.
Pirmsskolā noteikt vienotu amata vienību pie- darbību.
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Turpinājums no 8. lpp.

4. Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”,
“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Kārtas
Dzimšanas
nr.
Darbavieta / nodarbošanās
Amats
gads
sarakstā
1984
Madonas novada pašvaldība Domes priekšsēdētājs
Agris Lungevičs 1
Sporta un atpūtas bāze
Gunārs
2
1971
Vadītājs
“Smeceres sils”
Ikaunieks
Madonas novada pašvaldība,
1964
Tautas nams “Kalnagravas” Vadītāja
Valda Kļaviņa 3
un Amatu skola
Aktīvā tūrisma centrs “Ērgļu
4
1968
Valdes loceklis
Māris Olte
stacija”, SIA
Guntis Klikučs 5
1974
ZS “Vilces”
Īpašnieks
Uģis Fjodorovs 6
1966
Cesvaines novada pašvaldība Izpilddirektors
Latvijas valsts mežu
Informācijas centra
7
1994
Gatis Teilis
Kalsnavas arborētums
vadītājs
MNP SIA “Madonas
Ekonomists, projektu
Vents Ikaunieks 8
1988
slimnīca”
koordinators
Madonas pilsētas pirmsskolas
Dace Raubiška 9
1975
Vadītāja
izglītības iestāde “Kastanītis”
Aleksandrs
Madonas novada Barkavas Īpašumu uzturēšanas
10
1982
Šrubs
pagasta pārvalde
nodaļas vadītājs
Madonas pilsētas
Guntis Ķeveris 11
1976
Madonas novada pašvaldība
pārvaldnieks
Rūdolfs Preiss 12
1989
Madonas slimnīca
traumatologs, ortopēds
13
1987
Cesvaines novada pašvaldība Sociālais darbinieks
Ilvija Kecko
Tatjana
Kārtas
14
1972
Ļaudonas pansionāts
Vadītāja
Dzimšanas
Kriškāne
Kandidāts
nr.
Darbavieta / nodarbošanās
Amats
gads
15
1972
Madonas pilsētas vidusskola skolotāja
Santa Šķēle
sarakstā
Kandidāts

Jānis Mārciņš
Igors Šapovals

16
17

Sarmīte Pabērza 18

1944
1981
1960

19

1981

Aldis Ošs
20
Rihards Saulītis 21

1972
1953

Aigars Šķēls

1971

Jānis Lūsis

22

Pensionārs
SIA “Madonas nami”
Madonas novada bērnu un
jauniešu ārpusģimenes
aprūpes un atbalsta centrs
“Ozoli”
Dzelzavas pagasta J. Lūša
zemnieku saimniecība
“Ozolkalns”
Pašnodarbinātais
Madonas novada pašvaldība
Madonas novada pašvaldība:
Barkavas un Ošupes pagasta
pārvalde

Valdes loceklis,
būvdarbu vadītājs
Vadītāja

Īpašnieks

deputāts
Pārvaldes vadītājs

mitrājs, Braku un Meņģeļu muzeji u. c.), popularizējot vietējo identitāti un piedāvājot pilnu
pakalpojumu klāstu.
- Atbalstīt valsts un starptautiska mēroga kultūras pasākumu organizēšanu.
Drošība un vide
- Izveidot Madonas novada pašvaldības policiju.
- Pilnveidot Madonas dzīvnieku patversmes darbību, rūpēties par bezsaimnieku dzīvniekiem.
- Aktīvi iekļauties jaunākajās tendencēs tīras un
zaļas vides radīšanā.
- Veidot labiekārtotas zaļās atpūtas un rekreāci-

jas zonas - parkus, atpūtas vietas, peldvietas.
- Veicināt graustu sakārtošanu vai nojaukšanu.
Novada pārvalde
- Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pašvaldības
pārvaldi novada pilsētās un pagastos.
- Saglabāt un attīstīt novadu veidojošo teritoriju
patstāvību apvienotā novada ietvaros, stiprināt
klientu apkalpošanas centru darbību.
- Saglabāt nepieciešamo speciālistu darba vietas
un iedzīvotājiem svarīgos pašvaldības pakalpojumus visā novada teritorijā.

5. “Latvijas attīstībai”, “POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME”
Kandidāts
Artūrs Čačka
Andris
Dombrovskis
Valentīns
Rakstiņš
Lienīte Ozolniece
Ilze Brante

Kārtas
Dzimšanas
nr.
Darbavieta / nodarbošanās
Amats
gads
sarakstā
1
1986 SIA “Kalna Zīles”
valdes loceklis
2

1965

SIA “Baltic Block”

3

1955

Madonas novada pašvaldība deputāts

4
5

1974
1976

SIA “Apotheka”
SIA “Naudulis”

Andris Trečaks

6

1956

SIA “Madonas Siltums”

Reinis Braķis

7

1990

Ērgļu novada pašvaldība

Jānis Sirmais

8

1976

Silvija Smeltere

9

1959

SIA “Egļukalns 2015”
Jēkabpils Agrobiznesa
koledža Barkavas
struktūrvienība

Ivars Tirzmalis

10

1984

SIA “IMG Energy”

Edīte Miķelsone 11
Aldis Bondars
12

1990
1967

SIA “RAAMA ESM”
Valsts meža dienests

Elīna Štromberga 13

1981

SIA “Specprojekts”

Artūrs VīleBērziņš
Kandidāts
Jānis
Putniņš

14
1966 Ļaudonas pagasta pārvalde
Kārtas
Dzimšanas Biedrība “Orientēšanās
15 nr.
1962 Darbavieta / nodarbošanās
gads
klubs Mežmalas”
sarakstā
Biedrība “Signals EM
Valdis
16
1987
Trophy”
Madernieks
Dace Meldere
17
1970 SIA “Goba - Farm”
1985 SIA “Kraftpro”
Agris Kaščjuks 18
1991 SIA “Baltic Block”
Andis Akmentiņš 19
SIA “Madonas
Monta Zepa
20
1987
namsaimnieks”
Sergejs Falejs
21
1972 SIA “Ziemeļu nafta”
Cesvaines pirmsskola
Irēna Lecīte
22
1968
“Brīnumzeme”

projektu vadītājs

farmaceita asistente
valdes loceklis
Siltumtehnisko iekārtu un
darba aizsardzības inženieris
ceļu uzturēšanas dienesta
vadītājs
valdes loceklis
struktūrvienības vadītāja
Atbildīgais būvdarbu
vadītājs, projektu vadītājs
valdes locekle
vecākais mežzinis
Nekustamo īpašumu
pārvaldniece
labiekārtošanas speciālists
Amats
valdes loceklis
valdes loceklis
īpašniece, vadītāja
valdes loceklis
maiņas vadītājs
biroja administratore
operators
Mūzikas skolotāja

Programma
- Attīstīt Madonas slimnīcu kā valsts mēroga
Programma
Dzīvokļu un komunālā saimniecība:
Programma
Programma
Mūsu
mērķis ir jaunizveidotā Madonas novada traumatoloģijas un ortopēdijas centru.
Latvija
nav
tikai
Rīga!
• daudzdzīvokļu ēku siltināšanas kredītu galvolīdzsvarota attīstība pēc administratīvi teritoriā- - Rūpēties par ģimenes ārstu pieejamību visā noAdministratīvi
reforma iezīmē jau- šana ekonomiski pamatotiem projektiem visā
Mūsu
mērķisiekļaujot
ir jaunizveidotā
Madonas
attīstība pēc administratīvi teritoriālās reformas,
iekļaujot
Latvija
nav
tikai teritoriālā
Rīga!
lās
reformas,
Cesvaines,
Ērgļu, novada
Lubā- līdzsvarota
vada teritorijā.
na- stiprai
attīstības
posma iespējas novados. Mūsu teritorijā;
Cesvaines,
Lubānas
pagastareiespējas
un pieejamos
resursus. Stiprs Madonas novads
Latvijai.
nas
un katraĒrgļu,
pagasta
iespējasununkatra
pieejamos
Sociālā
joma
Administratīvi
teritoriālā reforma
iezīmē
jauna •attīstības
posma
iespējas
novados. Mūsu
komandu veido p
veido pieredzējuši
profesionāļi,
kuri,
kvalitatīvi
komunālie
pakalpojumi
visā teritosursus. Stiprs Madonas novads - stiprai Latvijai. - Nodrošināt bezmaksas bērnudārzus visā nova- komandu
profesionāļi,
kuri,
gudri
strādājot
Madonas
novadā,
izmantos
reformas
radītās
iespējas,
lai
veidotu
pamatu jaunu
Mūsu prioritāte ir katrs novada iedzīvotājs.
strādājot Madonas novadā, izmantos re- rijā;
Mūsu prioritāte ir katrs novada iedzīvotājs.
da teritorijā un bezmaksas ēdināšanu visās vis- gudri
piesaistei
un darbavietu
radīšanai,
panākot
konkurētspējīga
atalgojuma
iespējas.sistēmas
Strādāsim,
lai uzlabotu iedzīvo
formas
radītās
iespējas,
lai
veidotu
pamatu
jau•
centralizētas
kanalizācijas
ciematos;
Uzņēmējdarbība
pārizglītojošajās skolās.
Uzņēmējdarbībaununinfrastruktūra
infrastruktūra
apstākļus visā novada teritorijā.
--Īstenot
līdzsvarotu
attīstību
visā
novadā
turpi- Nodrošināt
jaundzimušā
300radīšanai.
eiro par nu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, • pašvaldības dzīvojamā fonda inventarizācija
Īstenot līdzsvarotu attīstību visā novadā - turpināt
veidot apstākļus
jaunupabalstu
darbavietu
panākot
konkurētspējīga
iespējas.
un atjaunošana.
Apvienojoties
četriem atalgojuma
pašpietiekamiem
novadiem,
jaunais Madonas novads kļūs par vienu no teritoriāli
nāt veidot apstākļus jaunu darbavietu radīšanai.
pirmo bērnu, 400 eiro par otro, 500 eiro par trešo
- Organizēt jaunu biznesa ideju radīšanu un industriālo teritoriju izveidi.
Strādāsim,
lai
uzlabotu
iedzīvotāju
dzīves
apdarbs: novadu centri jaunajā novadā
Latvijā. Partijas “Izaugsme” un “Latvijas attīstībai”Izglītība
iestāsiesun
parjauniešu
to, lai līdzšinējie
- Organizēt jaunu biznesa ideju radīšanu un in- utt.
stākļus
visā novada
teritorijā.
- Turpināt
veidot izveidi.
un attīstīt sistēmu nekustamā īpašuma
nodokļa
nomas atlaidēm
zemniekiem.
• interešu izglītības
pieejamība
visā teritorijā;
dustriālo
teritoriju
- Veicināt
jaunuun
speciālistu
piesaistiuzņēmējiem
novadam un
par
četriem
attīstības
centriem, saglabājot to kultūrvēsturiskās
robežas
un iedzīvotāju
identitāti, savukārt s
Apvienojoties
četriem
pašpietiekamiem
nova•
pašvaldības
līdzfinansējums
bērnu
nometnēm,
Pašvaldības
iepirkumos
piemērot
zaļā
iepirkuma
principus,
tādā
veidā
atbalstot
vietējos
uzņēmumus
- Turpināt veidot un attīstīt sistēmu nekustamā medicīnā, izglītībā un citās nozarēs, nodrošinot
robežām jaunā Madonas novada iekšienē turpmāk nozīme zudīs, jo katram iedzīvotājam
būs pieejami vienlīdz
jaunais Madonas novads kļūs par vienu • Jaunsardzes darbības veicināšana un jaunatnes
īpašuma nodokļa un nomas atlaidēm uzņēmē- dienesta dzīvokļus, mācību maksu vai stipendi- diem,
pašvaldības pakalpojumi neatkarīgi no dzīvesvietas atrašanās.
no teritoriāli lielākajiem Latvijā. Partijas “Iz- patriotiskā audzināšana;
jiem un zemniekiem.
ju, rezidentūras un prakses iespējas.
Pārvalde:un “Latvijas attīstībai” iestāsies par • brīvpusdienu finansēšana visās izglītības ies- Pašvaldības iepirkumos piemērot zaļā iepirku- - Ieviest jaunus sociālos pakalpojumus, tostarp augsme”
to,
lai līdzšinējie
centri
jaunajā pakalpojumi
novadā tādēs;
• vienlīdz
augstasnovadu
kvalitātes
pašvaldības
visā novadā;
ma principus, tādā veidā atbalstot vietējos uzņē- izveidot bērnu ar īpašām vajadzībām dienas atizveidojas
par četriem
attīstības
centriem,
• vienas pieturas
aģentūras
attīstības
centros; sa- • vietējo ražotāju produkcijas iegādes veicināmumus
balsta centru novadā.
- Rūpēties par pašvaldības autoceļiem un ielu se- - Stiprināt sadarbību ar nevalstisko sektoru un glabājot to kultūrvēsturiskās robežas un iedzī- šana izglītības iestādēm;
gumu - realizēt lauku ceļu rekonstrukcijas prog- biedrībām, deleģējot tām pašvaldības funkciju votāju identitāti, savukārt saimnieciski robežām • veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu pojaunā Madonas novada iekšienē turpmāk nozī- pularizēšana.
rammu, apdzīvotās vietās sakārtot un apstrādāt izpildi.
ielu grants seguma virsmu. Turpināt ierīkot un - Nodrošināt kvalitatīvu novada pansionātu dar- me zudīs, jo katram iedzīvotājam būs pieejami Kultūra:
vienlīdz kvalitatīvi pašvaldības pakalpojumi • kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšana noatjaunot energoefektīvu ielu apgaismojumu Ma- bību.
vadā;
donā, Cesvainē, Lubānā, Ērgļos un novada pa- - Īstenot sabiedriskā transporta braukšanas mak- neatkarīgi no dzīvesvietas atrašanās.
Pārvalde:
• bibliotēku, kultūras namu, muzeju, pašdarbīgastu centros.
sas atlaidi senioriem.
• vienlīdz augstas kvalitātes pašvaldības pakal- bas kolektīvu un dziesmu svētku tradīciju sa- Aktīvi iesaistīties valsts autoceļu atjaunošanas
Sports
glabāšana;
programmā.
- Nodrošināt aktivitāti visā novada teritorijā, pojumi visā novadā;
• finansējums nevalstisko organizāciju iniciatī- Nodrošināt ceļu tīrīšanu ziemā līdz katrai ap- attīstot infrastruktūru un organizējot dažāda mē- • vienas pieturas aģentūras attīstības centros;
•
budžeta
investīcijas
visā
teritorijā;
vām kultūras jomā;
dzīvotai mājai visā novada teritorijā.
roga sacensības.
- Izstrādāt mājokļu politikas programmu, līdz- - Atbalstīt bērnu un jauniešu sportu visā novada • sabalansēts, uz ilgtermiņa attīstību vērsts bu- • esošās kultūras infrastruktūras uzturēšana pagastos;
finansēt daudzdzīvokļu māju un iekšpagalmu teritorijā, stiprināt Madonas Bērnu un jaunatnes džets;
• privātām investīcijām pievilcīga vide;
• Madonas pilsētas estrādes atjaunošana.
labiekārtošanu.
sporta skolu.
•
pilnīga
izmaksu
uzskaite
pašvaldības
uzņēmuSports:
- Turpināt atjaunot rotaļu laukumus pie bērnu- - Atbalstīt novada sporta klubus, organizācijas,
mu pakalpojumiem;
• novada sportistu dalības līdzfinansēšana valsts
dārziem, veidot papildu laukumus, aktīvās atpū- augsta līmeņa sportistus.
•
mērķtiecīga
komunikācija
ar
sabiedriskajām
un starptautiskās sacensībās;
tas vietas ģimenēm visā novada teritorijā.
- Turpināt attīstīt sporta un atpūtas bāzi „Smece• esošās sporta infrastruktūras uzturēšana attīsIzglītība un jaunatne
res sils” un Madonas novadu kā ziemas sporta organizācijām;
•
iedzīvotāju
iesaiste
pašvaldības
īstenotajos
tības centros un pagastos;
- Turpināt modernizēt visu izglītības iestāžu ma- veidu centru Latvijā un starptautiskā mērogā.
pasākumos.
• peldbaseina projekta virzības veicināšana;
teriāltehnisko bāzi.
- Rūpēties par tautas sporta attīstību.
Tautsaimniecība:
• āra tenisa laukuma seguma atjaunošana Ma- Rūpēties par bērnu nokļūšanu vispārējās un in- Kultūra un tūrisms
terešu izglītības iestādēs.
- Nodrošināt dziesmu un deju svētku procesa • Biznesa inkubatora un citu atbalsta mehānis- donā;
- Atbalstīt jauniešu un mulifunkcionālos centrus, nepārtrauktību, labvēlīgu vidi amatiermākslas mu pieejamība maziem un vidējiem uzņēmu- • Mākslīgā seguma hokeja laukuma izveide.
miem;
Sociālā sfēra:
stiprināt mūžizglītības iespējas.
kolektīvu darbībai un jaunradei.
•
ielu
un
ceļu
rekonstrukcijas
darbu
apjoma
kā• informācija par sociālajiem pakalpojumiem
- Rūpēties par iespēju iegūt augstāko izglītību - Nodrošināt vietējo kultūrvietu - kultūras namu
visiem, kam tiesības tos saņemt;
Madonā un arodizglītību Barkavā.
un bibliotēku – darbību, atbalstīt iniciatīvu izdot pināšana attīstības centros;
•
kooperācijas
iespēju
veicināšana
lauksaimnie• vienota pabalstu sistēma visā novadā;
Veselība
vietējos informatīvos izdevumus.
• sociālais atbalsts personām ar invaliditāti;
- Saglabāt esošo medicīnas pakalpojumu klāstu - Veicināt Madonas novada atpazīstamību Lat- kiem;
•
ES
finansējuma
piesaiste
infrastruktūras
proMadonas slimnīcā, stiprināt jaunu nozaru attīstī- vijā un ārpus tās, veidojot kopīgu, daudzveidīgu
Turpinājums nākamajā lpp.
bu: rehabilitāciju - fizioterapiju u. c.
tūrisma piedāvājumu (Cesvaines pils, Lubāna jektiem visā teritorijā.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2021. maijs

9

Turpinājums no 9. lpp.
• kompleksa sociālā atbalsta plāna izstrāde ģimenēm ar bērniem;
• finansējuma dubultošana pensionāru organizācijām, politiski represētām personām, Černobiļas seku likvidēšanas un barikāžu dalībniekiem.
Veselība:
• telpu un transporta nodrošināšana visām ģimenes ārstu praksēm;
• jaunu speciālistu piesaiste novada medicīnas
iestādēm, nodrošinot ar dzīvojamo platību;

• ģimenes ārstu līdzfinansēšana profilaktisko
pasākumu īstenošanai;
• bezmaksas zobārstniecība bērniem;
• bezmaksas rehabilitācija bērniem pēc traumām, operācijām;
• veselības veicināšanas aktivitāšu plāna izstrāde un ieviešana.
Vide un tūrisms:
• zīmola “Mana Madona - no Gaiziņa līdz Lubānam” mārketinga aktivitātes;
• inovatīvu tūrisma ideju atbalstīšana;
• dalība tūrisma izstādēs.

6. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Kandidāts

Kārtas
Dzimšanas
nr.
gads
sarakstā

Darbavieta /
nodarbošanās

Zigfrīds Gora 1

1963

Tālis Salenieks 2

1962

Madonas novada
pašvaldība
Lubānas novada dome

3

1966

Cesvaines novada dome

Vilnis Špats

Amats
Domes priekšsēdētāja
vietnieks
priekšsēdētājs
Novada domes
priekšsēdētājs

Aivis
4
Masaļskis
Didzis Baunis 5
Edgars Šķēle 6

1974

SIA “Saules serviss”

Direktors

1965
1960

Cesvaines novada dome
SIA AVE MTP

7

1967

Madonas pilsētas
vidusskola

Laila Ozoliņa 8

1969

LOG Birojs SIA

Deputāts
Valdes loceklis
Direktore, programmēšanas
pamatu skolotāja, skolotāja
(LIZDA) arodbiedrības
biedre
Valdes locekle
direktora vietnieks
saimnieciskajā darbā.
Skolotājs

Inese Strode

Finansēsim izglītības programmas ar augstu
pievienoto vērtību – programmēšanu, dizainu,
robotiku, bioloģiju, ekonomiku u.c.
Īpašu vērību pievērsīsim jaunatnes patriotiskajai audzināšanai.
Atbalstīsim un īstenosim mūžizglītību.
Pastiprināsim drošību novada izglītības iestādēs.
Kultūra
Kopsim Dziesmu un deju svētku tradīcijas, atbalstīsim pašdarbības kolektīvus.
Saglabāsim un popularizēsim kultūrvēsturisko
mantojumu, māksliniecisko jaunradi, atbalstīsim starptautiskus kultūras sakarus.
Pilnveidosim kultūras infrastruktūru.
Atbalstīsim efektīvu, mūsdienīgu bibliotēku
tīklu.
Izveidosim Kultūras sadarbības projektu programmu.
Veicināsim muzeju, novadpētniecības centru un
piemiņas vietu sadarbību, iekļaujot tos Vidzemes un Latvijas kultūras un tūrisma piedāvājumā.
Attīstīsim Madonas muzeju kā reģiona vēstures
un kultūras mantojuma glabāšanas, pētniecības
un izglītības centru.
Seniori
Pilnveidosim senioru sociālo aprūpi.
Atbalstīsim un nodrošināsim senioru aktivitātes

veselīga dzīvesveida, sporta, kultūras un atpūtas jomās.
Sociālais atbalsts
Nodrošināsim atbalstu Madonas slimnīcas attīstībai.
Īstenosim deinstitucionalizācijas projektus.
Veidosim diennakts ģimeņu atbalsta, krīzes
centrus, kā arī dienas centrus dažādām sociālām
grupām.
Nodrošināsim sociālo mājokļu pieejamību.
Izveidosim jaunus sociālās aprūpes centrus
Cesvainē un Rupsalā.
Palielināsim pabalstus medikamentu iegādei un
ārstēšanās izdevumiem.
Materiāli atbalstīsim politiski represētos, leģionārus, nacionālos partizānus, barikāžu dalībniekus un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus.
Sports
Attīstīsim sporta un atpūtas infrastruktūru.
Rūpēsimies, lai “Smeceres sils” kļūst par starptautiska mēroga sporta centru.
Atbalstīsim talantīgos novada sportistus, trenerus un komandas, kā arī valsts un starptautiska
mēroga sporta notikumus novadā.
Popularizēsim veselīgu dzīvesveidu, atbalstīsim tautas un pielāgoto sportu.
Informācija publiskota no Centrālās
vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv

5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā
sava vēlēšanu apgabala iecirknī

Pēc mazāk nekā mēneša, 5. jūnijā, gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas
Edgars
Madonas pilsētas
apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes
9
1974
Avišāns
vidusskola
vēlētāju reģistrs.
Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai personas apLolita
10
1974
Latvijas Universitāte
Madonas filiāles vadītāja
liecības svītrkodu vai QR kodu un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības
Kostjukova
vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā
Dace Zeile
11
1965
Mārcienas pansionāts
vadītāja
balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks
ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu
Linda
Madonas novadpētniecības
12
1984
izstāžu kuratore
aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.
Bakmane
un mākslas muzejs
Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji vaImelda Saulīte 13
1962
Madonas novada bibliotēka direktore
Kārtas
rēs
nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs
Darbavieta
1964
Lubānas
vidusskola/
direktore Amats
Iveta
Peilāne 14 nr. Dzimšanas
Kandidāts
parakstīsies
par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm
gads
nodarbošanās
Cesvaines
bibliotēka
vadītāja
Vēsma Nora 15
sarakstā 1961
tiks izsniegta vēl viena aploksne - reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un
personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu
loģistikas speciālists,
16
1970
SIA “OZOLS LG”
Līga Ozola
būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie
kempinga vadītāja
vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.
Atis Brants
17
1975
SIA Celmi Solutions
valdes loceklis
Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja
Madonas novada
balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā
1975
pašvaldības Vestienas
ĪUN vadītāja
Marika Veiba 18
atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirpagasta pārvalde
knī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.
Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apSandris
19
1970
SIA “S.S.Music
“direktors, valdes loceklis
gabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā - jaunajās admiSproģis
nistratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais DienNormunds
20
1960
Pašnodarbinātais
vidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev
Broks
tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.
Madonas novada
Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas
21
1968
pašvaldība Sociālais
sociālā darbiniece
Ilze Kanča
mājaslapā: www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams
dienests
noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā: “Vēlēšanu apgabala
noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts
Programma
šanas infrastruktūru starp apdzīvotām vietām.
Programmaapvienības ideāls un mērķis ir lat- Veicināsim vides pieejamību cilvēkiem ar īpa- vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim - 67049999.
Nacionālās
Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.
viska un pārtikusi Latvija, izglītota, radoša un šām vajadzībām.
Nacionālās
apvienības
ideāls
un mērķis
ir latviska
pārtikusivienotu
Latvija,novada
izglītota,
radoša plānošanu,
un veselīga tauta.
Balstoties
vienotādarba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz
Vēlēšanu
iecirkņu
veselīga
tauta.
Balstoties
vienotā
izpratnē
par un
Īstenosim
telpisko
izpratnē
par
mūsu
tautas
vēsturi,
mēs
izjūtam
atbildību
par
tās
tagadni
un
nākotni.
mūsu tautas vēsturi, mēs izjūtam atbildību par izmantojot ES finansējumu “zaļās” infrastruk- 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:
tās tagadni un nākotni.
tūras un energoefektivitātes projektiem
• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
Kopiena
Kopiena
Ģimene
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
Jaunā Madonas
Madonas novada
iekļaujošu,
uz sadarbību
un bērna
cieņu balstītu
attīstību.
pamats4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Jaunā
novada izveidošana
izveidošanaveicinās
veicinās
Ieviesīsim
progresīvo
piedzimšanas
pa-Novada izaugsmes
• piektdien,
iekļaujošu,
un cieņu
balstītuun
attīsbalstu.
būs pagastuuzunsadarbību
pilsētu kopienu
dažādība
sadarbība.
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties
tību.
Novada
izaugsmes pamats
un attīstības
Atbalstīsim
ģimenes,
kas audzina
ar un
īpa-Madonā.
Veidosim
decentralizētu
pārvaldibūs
ar pagastu
līdzsvarotas
centriem
Cesvainē,
Ērgļos,bērnus
Lubānā
balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija
pilsētu
kopienuklientu
dažādība
un sadarbība.
vajadzībām.
varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko paNodrošināsim
apkalpošanas
centru darbībušām
pilsētās
un pagastos.
Veidosim
Attīstīsimdecentralizētu
e-pārvaldi. pārvaldi ar līdzsvaro- Sniegsim atlaides daudzbērnu un audžuģime- rakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.
tas
attīstības centriem
Cesvainē, Ērgļos,
Lubānā
nēm pašvaldības
sniegtajiem
pakalpojumiem.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoAtbalstīsim
senioru apvienības,
nevalstiskās,
sabiedriskās
un reliģiskās
organizācijas.
un Madonā.
Nodrošināsim bērniem apmaksātu ēdināšanu ņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā
Attīstība
Nodrošināsim
klientu apkalpošanas centru dar- izglītības iestādēs.
teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašbību pilsētās un pagastos.
Veicināsim mācību līdzekļu iegādi 6.-12. klašu valdībā pieder nekustamais īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas vēlēt pašvaldībā, kur viņiem pieder
Attīstīsim e-pārvaldi.
skolēniem tiešsaistes nodarbībām.
nekustamais īpašums, līdz 27. maijam ir jāpiereģistrējas balsošanai attiecīgajā vēlēšanu apgaAtbalstīsim senioru apvienības, nevalstiskās, Jaunatne
balā. Pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu iespējams PMLP e-pakalpojumā: “Vēlēšanu apgabala
sabiedriskās un reliģiskās organizācijas.
Sekmēsim jauniešu iniciatīvas, neformālo izglī- noskaidrošana un maiņa” vai jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Attīstība
tību un Jauniešu domes darbību.
Attīstīsim industriālos parkus un biznesa infra- Rūpēsimies par finansiālu atbalstu bērnu un
Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā
struktūru, atbalstīsim mazos un vidējos uzņē- jauniešu nometnēm, skolēnu nodarbinātībai vaturpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.
mējus, zemnieku saimniecības.
saras brīvlaikā.
Pašvaldības īpašumus piedāvāsim uzņēmējdar- Novērtēsim un prēmēsim skolēnus par izcilību
Laura Zaharova, Centrālās vēlēšanu komisijas Informācijas nodaļas vadītāja
bības attīstībai.
mācību un ārpusstundu darbā.
Veicināsim sociālo uzņēmējdarbību.
Līdzfinansēsim jauniešu dalību starptautiskos
Atjaunosim dzīvojamo fondu.
projektos.
Veicināsim ekonomiski aktīva novada stratēģi- Izglītība
jas un attīstības programmas izstrādi un to īs- Nodrošināsim konkurētspējīgu visu līmeņu iztenošanu.
glītību.
Tūrisms
Rūpēsimies, lai izglītības iestādes atrastos ieAtbalstīsim tūrisma objektu attīstību, dabas spējami tuvu bērnu un jauniešu dzīvesvietai.
Aina Kļimoviča mirusi 80. mūža gadā;
taku izveidi.
Atbalstīsim Madonas Valsts ģimnāziju, vidusJautrīte Līga Masaļska mirusi 69. mūža gadā;
Veicināsim novada atpazīstamību ar valstij no- skolas Cesvainē, Ērgļos, Lubānā, Ļaudonā un
Ērika Anda Veidemane mirusi 93. mūža gadā.
zīmīgu novadnieku piemiņas
Madonā.
Kopienas telpa
Celsim profesionālās ievirzes un interešu izglīAtjaunosim ielas un ceļus, attīstīsim velobrauk- tības programmu kvalitāti novada skolās.
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IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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