
Zenta Ērgle

(dzimusi Vīgante 1920. gada 23. decembrī Rīgā, mirusi 1998. gada 11. jūnijā Rīgā) 



Personiska informācija

1926–1936: mācījusies Rīgas 8. sākumskolā.

1936–1941: mācījusies Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijā.

1941–1949: mācījusies Latvijas Valsts universitātes Arhitektūras fakultātē.

1942: apprecas ar matemātikas studentu Artūru Ērgli.

1943: piedzimst dēls Guntis.

1945: piedzimst meita Māra.

1947–1948: strādā par Tehniskās uzskaites biroja tehniķi.

1949–1975: profesionāla arhitekte, strādā projektēšanā un plānošanā, par 

inženieri arhitekti Zemes ierīcības projektēšanas institūtā; izstrādājusi ciematu 

projektus Salaspilī, Ikšķilē, Madlienā, Barkavā un citur.



Zentas Ērgles ģimene



Profesionālā darbība

Pirmā literārā publikācija: stāsts “Mūsu sētas bērni” žurnālā "Bērnība" (1954, nr. 

11 – 1955, nr. 8).

Zenta Ērgle rakstīt sāka aiz… 

garlaicības. Kur slēpās 

rakstnieces popularitātes 

fenomens?



Garstāsti
1956: "Mūsu sētas bērni", atkārtoti 1972 grāmatā "Par mūsu sētas bērniem, indiāņiem un 

melno kaķi" (Liesma), 1980 grāmatā "Stāstu izlase" (Zvaigzne), 2006 (Zelta grauds).

1959: "Tā tik bija vasara!", atkārtoti 1972 grāmatā "Par mūsu sētas bērniem, indiāņiem un 

melno kaķi" (Liesma), 1980 grāmatā "Stāstu izlase" (Zvaigzne).

1962: "Esmu dzimis neveiksminieks" (Latvijas Valsts izdevniecība), atkārtoti 1972 grāmatā 

"Par mūsu sētas bērniem, indiāņiem un melno kaķi" (Liesma).



1967: "Tas sākās puķu mājā" (Liesma).

1970: "Uno un trīs musketieri" (Liesma).

1971: "Operācija "Kanna"" (Liesma).

1980: "Noslēpumainais atradums" (Liesma).

1986: "Lips Tuliāns zaudē maču" grāmatā "Lips Tuliāns zaudē 

maču. Tāpat vien" (Liesma).

1986: "Tāpat vien" grāmatā "Lips Tuliāns zaudē maču. Tāpat 

vien" (Liesma).



Garstāstu triloģija “Starp mums, meitenēm, 

runājot...”

1976: "Starp mums, meitenēm, runājot...", atkārtoti 1984 un triloģijas izdevumā 

2010 (Zelta grauds).

1983: "Bez piecām minūtēm pieauguši" (periodikā 1981–1982), atkārtoti triloģijas 

izdevumā 2010 (Zelta grauds).

1987: "Nosargāt mīlestību", atkārtoti triloģijas izdevumā 2010 (Zelta grauds).



Stāsta darbība norisinās mūsdienu vidusskolā. Rakstniece 

pieskaras pusaudžu dzīves problēmām: zēnu un meiteņu 

attiecībām, nākamas profesijas izvēlei, pieaugušo un 

bērnu attiecībām.

Turpinājums Stāstam “Starp mums meitenēm runājot”. 

Stāsta „Bez piecām minūtēm pieauguši” (1983) darbība 

risinās kādā profesionāli tehniskajā šuvēju vidusskolā. 

Galvenajiem varoņiem Baibai un Daumantam piepulcējas 

citi — bārene Svetlana, skaistā, iecirtīgā Dēzija, 

paslinkais Leons

Trešā daļa triloģijai “Starp mums 

meitenēm runājot.” Stāsta, galvenie 

varoņi Baiba un Daumants pēc skolas 

beigšanas apprecas un sāk patstāvīgu 

dzīvi. Pēc rakstura abi ir dažādi –

Baiba smagi pārdzīvo katru sīkāko 

nesaskaņu, Daumants turpretim ir 

straujš, vieglprātīgs. Lai nosargātu 

savu mīlestību, abiem nākas 

pārdzīvot grūtus brīžus



Atmiņu tēlojumi

2010: "Pāri gadiem bērnības zemē" (Zelta grauds).

“Kad es piedzimu, Rīgā bijušas tikai astoņas 

kravas automašīnas, deviņpadsmit motociklu 

un viena autobusu līnija, kas no pilsētas 

centra gājusi uz Āgenskalnu”.



Citi darbi bērniem un izdevumi ar 

Zentas Ērgles tekstu

1966: "Saulainie nami" (kopā ar Egonu Cēsnieku) (Liesma).

1967: "Labi sēņu māmiņai" (kopā ar Margaritu Stārasti), atkārtoti 2005 (Annele), 

2018 (Zvaigzne ABC).

1968: E. Andersone. "Mēs paši!" Zentas Ērgles stāstiņi un Laimoņa Vāczemnieka

dzejoļi (Zvaigzne).

1969: "Es pazīstu pulksteni" (kopā ar Valtrauti Šeibi) (Liesma).

1974: "Ieviņa Āfrikā" (kopā ar Margaritu Stārasti) (Liesma, divi izdevumi).

1975: "Ato un brīnumpērle" (kopā ar Margaritu Stārasti), atkārtoti 2019 (Zvaigzne 

ABC).

1980: "Kā mēs dzīvojam" (kopā ar Ivaru Lapiņu) (Liesma).

1980: "Mana Rīga" (kopā ar Jāni Spalviņu) (Liesma).

1980–1981: "Ceļojošais cirks "Matilde"" (periodikā: "Zīlīte", 1980, nr. 12 – 1981, 

nr. 6).



Grāmata “Ieviņa Āfrikā” ar rakstnieces pieredzējumiem ceļojumā bija kaut kas 

neiedomājami eksotisks arī tādēļ, ka vairumam padomju pilsoņu nebija iespēju 

pašiem aizbraukt uz ārzemēm.

Grāmatas, kuras tapušas sadarbībā ar grāmatu ilustratori 

Margaritu Stārasti



Populārzinātniski darbi

1968: "Ko stāsta vecās Rīgas ielas un nami" (kopā ar Skaidrīti Cielavu) (Liesma).



Ceļojumu apraksti pieaugušajiem

1975: "No Plutona līdz Neptūnam" (Liesma).

1979: "Gads ar diviem pavasariem" (Liesma)



Lugas un dramatizējumi

1961: "Tā tik bija vasara!" (Latvijas Valsts izdevniecība).

1966: "Mikus un Māris Leiputrijā" kopkrājumā "Notikums Vāveru silā" (Liesma).

1967: "Esmu dzimis neveiksminieks" (Liesma).

1968: "Pasaku lugas" (latviešu tautas pasakas "Zelta putns" un "Trīs tēva dēli") 

(Liesma).

1973: "Uno un trīs musketieri" (Liesma).

1979: "Starp mums, meitenēm, runājot..." (Liesma).



Tulkojumi

Zentas Ērgles grāmatas plaši tulkotas – krievu, igauņu, lietuviešu, vācu, angļu, 

baltkrievu, poļu, čehu, ukraiņu, ungāru un armēņu valodā.



Nozīmīgākie darbu iestudējumi teātrī 

un televīzijā 

1960: "Mūsu sētas bērni" Jaunatnes teātrī; dramatizējuši Edgars Liepiņš un V. 

Eglītis, režisori Tālivaldis Āboliņš un Edgars Liepiņš.

1976: "Mikus un Māris Leiputrijā" Valsts Liepājas teātrī.

1977: "Starp mums, meitenēm, runājot..." Latvijas Televīzijā.

1984: "Detektīvu vasara", pēc grāmatas "Noslēpumainais atradums" motīviem; 

Latvijas Televīzijā.

2015: "Tā tik bija vasara", brīvdabas izrāde pēc Zentas Ērgles stāstu motīviem; 

režisors, scenogrāfs un tērpu mākslinieks Kārlis Anitens; pirmizrāde 24. jūlijā 

Saulkrastos, izrādes arī Valmierā, Alūksnē, Tukumā, Madonā, Ikšķilē, Bauskā un 

Kuldīgā.



https://www.youtube.com/watch?v=i_5adwM

qgi0

https://www.youtube.com/watch?v=i_5adwMqgi0

