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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2018. gada februāra domes sēdē lemto
aNolēma slēgt papildu vienošanos ar SIA „Granulu Mobilais Siltums” par nomas līguma tiesību pagarināšanu līdz
2024. gada 31. decembrim, lai SIA „Granulu Mobilais Siltums” izpildītu nosacījumus, piedaloties Centrālās finanšu
un līguma aģentūras (CFLA) izsludinātajā konkursā “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”.
aApstiprināja Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” 2017. gada finanšu pārskatu.
aApstiprināja Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” darbības stratēģiju 2018. -2020. gadam.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības iestādes Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas likvidēšanas un pievienošanas
Ērgļu novada pašvaldības iestādei Ērgļu vidusskolai plānu.
aNolēma, ka Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda divas zemes vienības.
aApstiprināja grafisko pielikumu Ērgļu novada pašvaldībai
piederošajai zemes vienībai ar robežu izmaiņām posmā, kas
robežojas ar VAS “Latvijas valsts dzelzceļš” piekrītošo zemes vienību.

JUMURDAS PAGASTA ZEMLEDUS
MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS - 2018

Veiksmīgākie makšķernieki “Jumurdas pagasta zemledus
makšķerēšanas sacensībās - 2018”.

Šogad jau 21. reizi uz Jumurdas ezera tika aicināti izturīgie,
pacietīgie, manīgie un gudrie zemledus makšķerēšanas meistari. Pamatus šai tradīcijai 1997. gada ziemā lika aktīvais dabas
draugs Vilis Purviņš un radoši uzņēmīgā Inita Lapsa. Sportiski
veselīga ir šī azartiskā nodarbe, kurā ieguvējs ir gan pats makšķernieks, gan radi, draugi un, protams, rudais runcis uz mūrīša.
Tā nu arī 17. februārī pie Jumurdas ezera pulcējās vīri, sievas
un jaunieši, lai pavadītu azartiskas četras stundas uz Jumurdas
ezera. Pēc sacensību atklāšanas, galvenā tiesneša Jura Rudzīša
instrukcijas par sacensību noteikumiem plkst. 9.00 sacensību dalībnieki devās norādītajā virzienā meklēt labākās zivju vietas,
lai tiktu pie kārotā lielā uzvarētāja loma. Jumurdas ezeru pieskandināja ledus urbju melodiskās skaņas. Laika apstākļi makšķerniekus lutināja - bezvējš, sauss sniegs, kādu brīdi uzsmaidīja
arī saulīte. Bet vai tas viss veicināja lielo copi? Šogad sacensību
uzvarētāja titulam pieteicās 24 dalībnieki no Jumurdas, Kalsnavas, Mētrienas, Ērgļiem, Ļaudonas, Madonas, Aiviekstes, Vietalvas, kuru vidū bija četras daiļā dzimuma pārstāves un viens
jaunietis. Laiks ritēja zibenīgi. Pēc četru stundu spraigas makšķerēšanas un daudziem izurbtiem āliņģiem makšķernieki devās
krastā, lai sacensību tiesnešiem uzrādītu savus lomus. Jau tradicionāli makšķerniekus krastā sagaidīja uzmundrinošie līdzjutēji
ar ugunskuru un karstu zupu. Tika svērti lomi, meklēta lielākā
zivs, kā arī pārrunāts uz ezera piedzīvotais. Jumurdas pagasta pārvalde sadarbībā ar mednieku un makšķernieku biedrību
“Jumurda” apbalvoja ar diplomiem, kausiem un dāvanu kartēm
pirmās trīs vietas grupās: vīrieši, sievietes, jaunieši (līdz16 gadiem). Tika noskaidrots VEIKSMĪGĀKAIS JUMURDIETIS un
Lielākās zivs īpašnieks.
REZULTĀTI:
Vīrieši:
I vieta - Jānis Viļevičs (Kalsnava) - 3,796 kg
II vieta - Andris Turkins (Madona) - 2,277 kg
III vieta - Dailis Auziņš (Ērgļi) - 2,083 kg
Sievietes:
I vieta - Evita Masaļska (Jumurda) - 1,348 kg
II vieta - Ilze Barūkle (Ļaudona) - 1, 092 kg
III vieta - Liene Strušeļe (Ērgļi) - 0,859 kg
Jaunieši:
I vieta - Emīls Ķipēns (Ērgļi) - 0,186 kg
VEIKSMĪGĀKAIS JUMURDIETIS - Elmārs Purviņš
Lielākā zivs - asaris (123 grami) - Evitai Masaļskai.
Paldies sacensību galvenajam tiesnesim Jurim Rudzītim par sacensību perfekto vadīšanu, paldies tiesneša palīdzei Madarai Salnītei par precīzu lomu svēršanu un rezultātu apkopošanu! Paldies
visiem Jumurdas ezera draugiem, ciemiņiem par atbalstu šim
ziemas sporta veidam! Diena pagāja, aktīvi rosoties, atpūšoties
un veselīgi sacenšoties. Uz tikšanos nākamajā gadā Jumurdā!
Agita Opincāne Jumurdas pagasta pārvaldē
Alīnas Šmites foto
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aNolēma slēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu
starp Ērgļu novada pašvaldību un VAS “CSDD” elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei Stacijas ielā, Ērgļos, Ērgļu
pagastā, Ērgļu novadā.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības noteikumus “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites
kārtība Ērgļu novada pašvaldībā”.
aPiešķīra finansējumu no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem līdzekļiem EUR 800,00 apmērā Latvijas valsts ģerboņa iegādei.
aNolēma izīrēt Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.
aNolēma nepārņemt Ērgļu arodvidusskolas nekustamos
īpašumus, ēkas - “Skola”, “Dienesta viesnīca”. Nolēma lūgt
Priekuļu tehnikumu nodot īpašumā Ērgļu novada pašvaldībai zemes vienības daļu 6,6091 ha platībā, kurā par Ērgļu
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ierīkota un uzturēta
distanču slēpošanas trase, lai veicinātu novada iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu.
aNolēma piedzīt bezstrīda kārtībā par labu Ērgļu novada

pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli un
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu kopsummā EUR
23,28.
aNolēma atļaut Sandrai Avotiņai savienot Ērgļu novada
pašvaldības speciālistes kultūras darba organizatores amatu
ar Ērgļu novada pašvaldības domes deputātes amatu.
aPiešķīra Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Guntaram Velcim ikgadējo atvaļinājumu.
aNolēma veikt izmaiņas Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” apsaimniekošanā nodoto Ērgļu novada pašvaldības dzīvokļu
sarakstā.
aProjekta - zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā, nārsta vietu atjaunošana Ogres upē - apstiprināšanas gadījumā lemt par konkrētu Ērgļu novada pašvaldībai
piederošu vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu iznomāšanu biedrībai “Zivju gani”.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Ērgļu novada ziemas sporta diena

Sacensības dīķa hokejā.

Spītējot lielajam aukstumam, 24. februārī pie Ērgļu vidusskolas pulcējās ziemas sporta veidu cienītāji. Par medaļām gan lieli,
gan mazi sportisti cīnījās slēpošanas trasē, ātrslidošanas sacensībās, ragaviņu braucienos un hokejā. Bet 25. februārī, sacensību
garam nenorimstot, uz Pulgošņa ezera par lielākajiem lomiem
spēkojās zemledus makšķernieki. Dalībnieki, līdzjutēji un atbalstītāji uzmundrinošas mūzikas pavadībā pie ugunskura varēja
sildīties ar karstu tēju un gardu zupu. Spraigās hokeja cīņas un
citas sacensības komentēja un jautru garu uzturēja Valdis Zirnis.
Uzvarētāji balvā saņēma medaļas un diplomus, bet 1. vietu izcīnītāji arī siltas cepurītes Latvijas karoga krāsās, atzīmējot valsts
simtgadi.
Paldies dalībniekiem un organizatoriem: Sandrai Avotiņai,
Aldim Jēkabsonam, Oļegam Jegorskim, Justam Jēkabsonam,
Valdim Zirnim, Aldim Oltem, Ivaram Budzem, Tomam Rotam,
Līgai Tirzmalei, Sanitai Jansonei, Ilzei Feldbergai, Ancei Jēkabsonei, Nikolai Jegorskai, Alisei Andriksonei, Rimantam Stankevičam, Līgai Ezergailei, Egīlam Ezergailim, Dacei Jēkabsonei.
Rezultāti
Ragaviņu stafete: 1. vietā Ance Jēkabsone un Jānis Tīrons
2. vietā Pēteris Zaretoks un
Everita Elizabete Mietule
3. vietā Jānis Zosārs un Francis Zosārs
Tālākais nobrauciens ar ragaviņām:
1. vietā Paula Piebalga
2. vietā Rūdolfs Zosārs
3. vietā Everita Elizabete Mietule
Šorttreks sievietēm: 1. vietā Līga Tirzmale
2. vietā Lelde Strazdiņa
3. vietā Līga Plēpe
Šorttreks vīriešiem: 1. vietā Mārtiņš Jaunozoliņš
2. vietā Egons Antons
3. vietā Justs Jēkabsons
Šorttreks zēniem (līdz 14 gadiem):
		
1. vietā Artjoms Sibiļevs
2. vietā Jorens Vezetiu
3. vietā Markus Renckulbergs
Šorttreks meitenēm (līdz 14 gadiem):
		
1. vietā Līva Tirzmale
2. vietā Liene Feldberga
3. vietā Guste Strazdiņa
Slēpošana sprints sievietēm: 1. vietā Līga Tirzmale
2. vietā Jolanta Lamberte
3. vietā Anta Velce
Slēpošana sprints vīriešiem: 1. vietā Jānis Zosārs
2. vietā Rūdolfs Zosārs
3. vietā Ainis Šmits
Slēpošana sprints zēniem (līdz 14 gadiem):
		
1. vietā Gustavs Dūdums
2. vietā Kārlis Dūdums
3. vietā Oto Strazdiņš

Zemledus makšķerēšanas vīriem uzvarētāji.
No kreisās: Jānis Kūlītis, Raimonds Rumulis, Andris Rudzītis.

Slēpošana sprints meitenēm (līdz 14 gadiem):
		
1. vietā Līva Tirzmale
2. vietā Tīna Tirzmale
3. vietā Guste Strazdiņa
Slēpošana sievietēm: 1. vietā Līga Tirzmale
2. vietā Jolanta Lamberte
3. vietā Anta Velce
Slēpošana vīriešiem: 1. vietā Rūdolfs Zosārs
2. vietā Jānis Zosārs
3. vietā Ainis Šmits
Slēpošana zēniem (līdz 14 gadiem):
		
1. vietā Kārlis Dūdums
2. vietā Gustavs Dūdums
Slēpošana meitenēm (līdz 14 gadiem):
		
1. vietā Līva Tirzmale
2. vietā Tīna Tirzmale
3. vietā Guste Strazdiņa
Dīķa hokejs: 1. vietā Līva Tirzmale, Markuss Renckulbergs,
Guste Strazdiņa
2. vietā Linards Leimanis, Oto Strazdiņš,
Rūdolfs Šmits, Rihards Gedušs
3. vietā Jorens Vezetiu, Rūdolfs Venškevics,
Dāvis Ludboržs
Precīzākais metiens vārtos (bērniem): Artjoms Sibiļevs
Hokejs: 1. vietā Justs Jēkabsons, Kaspars Kurpnieks,
Rihards Vesels, Mareks Silovs,
Egons Antons un Māris Tirzmalis
2. vietā Jānis Kalniņš, Harijs Dombrovskis,
Krists Krastiņš, Oskars Nikolajevs,
Edgars Avotiņš un Leonards Kaspars
3. vietā Kristaps Jaunozoliņš, Mārtiņš Jaunozoliņš,
Jānis Bērzkalns, Jānis Gangnuss, Niks Jegorskis,
Ivars Dainis Vīgubs
Stiprākais metiens hokejā: Jānis Gangnuss
Precīzākais metiens hokejā: Niks Jegorskis
Rezultatīvākais spēlētājs hokejā: Justs Jēkabsons
Zemledus makšķerēšana (bērniem): 1. vietā Emīls Bernāns
Zemledus makšķerēšana (sievietēm): 1. vietā Liene Strušeļe
2. vietā Sarmīte Kūlīte
3. vietā Nikola Jegorska
Zemledus makšķerēšana (vīriem): 1. vietā Raimonds Rumulis
2. vietā Jānis Kūlītis
3. vietā Andris Rudzītis
Mazākā noķertā zivs: Dailis Auziņš 0,0005 kg
Lielākā noķertā zivs: Raimonds Rumulis 0,255 kg
17 dalībnieku kopējā loma smagums: 14,845 kg
Lelde Strazdiņa,
Ērgļu novada kultūras pasākumu organizatore

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. marts

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Grūti noticēt, ka klāt jau marts. Lai gan ārā ir vēl liela
sniega kārta, gaisā jau jūtams pavasaris. Palikuši tikai trīs
mēneši, un klāt būs ilgi gaidītā vasara. Bet nesteigsimies
notikumiem pa priekšu, vēl daudz kas ir jāpagūst. Noteikti
vēl pāris reizes jāaiziet uz kalnu un jāizpriecājas sniegā,
lai godam var aizvadīt ziemu, kas šogad mūs beidzot priecēja ar daudz sniega un dažām ļoti aukstām dienām.
Visus skolēnus noteikti priecē tas, ka klāt ir ilgi gaidītās
pavasara brīvdienas, bet divpadsmitajiem priekšā smags
darbs. Pienācis pirmais eksāmens. Pa to laiku jaunsargi
dosies uz trešā līmeņa nometni Valmierā, kas noteikti būs
interesanta un izaicinoša. Lai gan saistībā ar marta sākumā
notikušo pirms brīvlaika nevarējām sarīkot skolas pasākumu. Tomēr nevajag bēdāt. Gan mēs to vēl paspēsim, un
papildu laiks dos mums iespēju visu labāk izdomāt.
Cerams, ka pavasaris neatstās negatīvu ietekmi uz skolēnu disciplīnu un mācīties prieku, un visi, par spīti saulītei,
spēs koncentrēties mācībām, jo nekas daudz jau vairs nav
palicis.
Viktorija

Ērgļu vidusskolas skolēni
mācību olimpiādēs
Skolas olimpiādes un konkursi

2018. gada MARTS

Fizikas stundas kopā ar
jaunāko klašu skolēniem

7. martā mēs, 11. klase, demonstrējām dažādus fizikas eksperimentus bērniem no 1. līdz 6. klasei. Mēs varējām iejusties skolotāju lomā, sapratām, kā tas ir, darboties gandrīz
visu dienu ar bērniem. Bijām izveidojuši četras stacijas, kurās skolēni varēja uzzināt par šķidrām un cietām vielām, to
reakcijām savā starpā, vielu peldēšanu un grimšanu ūdenī,
kā arī to ietekmējošiem faktoriem, par bezgaisa telpu vakuumu.

Latvijas Skolu ziemas Olimpiskā
festivāla dalībnieku iespaidi

Vidzemes reģiona skatuves runas konkursa dalībnieki:
Liene Feldberga, Viktorija Vīgube, Endijs Cepurītis,
Guste Strazdiņa, Emīlija Gustīne Zommere ar drāmas pulciņa
vadītāju Kaivu Leibomu (otrā no kreisās).
Latviešu valoda
1.klase
1. Evelīna Zariņa
2. Klāvs Konovalovs
3. Stella Tetere
2. klase
1. Kārlis Dūdums
2. Samanta Liepiņa
3. Mairis Seskis
3.klase
1. Karolīna Keita Vanaga
2. Inese Monika Seska
3. Līna Madsena
4.klase
1. Liene Feldberga
2. Brenda Briņķe-Balode
3. Alise Skuja
Matemātika
1.klase
1. Evelīna Zariņa
2. Klāvs Konovalovs
3. Endijs Cepurītis
2.klase
1. Kārlis Dūdums
2. Mairis Seskis
3. Samanta Liepiņa

3.klase
1. Līna Madsena
2. Patrīcija Dance
3. Sendijs Vīgubs
4.klase
1. Gustavs Dūdums
2. Liene Feldberga
3. Rūdolfs Venškevics
Skaļās lasīšanas konkurss
1. Anete Rudzīte
2. Samanta Ungure
3. Laura Gunita Lapiņa
Skatuves runas konkurss skolā
1.klase
Endijs Cepurītis
2.-3.klašu grupa
Guste Strazdiņa
4.- 6.klašu grupa
Liene Feldberga
7.- 9.klašu grupa
Emīlija Gustīne Zommere
10. - 12.klases
Viktorija Vīgube

Starpnovadu olimpiādes

Emīlijai Gustīnei Zommerei – 2. vieta ķīmijas olimpiādē
Gunai Nikolajevai – atzinība matemātikas olimpiādē
Laumai Kodolai – atzinība latviešu valodas olimpiādē

Vidzemes reģiona skatuves runas konkurss

I pakāpe – Guste Strazdiņa,
II pakāpe – Emīlija Gustīne Zommere, Viktorija Vīgube, Endijs
Cepurītis, Liene Feldberga
Paldies drāmas pulciņa vadītājai Kaivai Leibomai par skolēnu sagatavošanu konkursam!
Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas mācību pārzine
Foto no Kaivas Leibomas personīgā arhīva
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. marts

2. un 3. martā Ērgļos valdīja patīkama, bet tajā pašā laikā kaujinieciska gaisotne. Visapkārt bija liela rosība, bija
dzirdami jauniešu smiekli un atbalsta saucieni saviem skolasbiedriem. Jaunie sportisti šo festivālu tiešām uztver visai nopietni. Viņi atdod visus spēkus, lai sasniegtu labākos
rezultātus. Brīdī, kad piedzīvots zaudējums, sportisti ir sadusmoti, taču gatavi turpināt iesākto un atgriezties nākamajā gadā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Mēs, Ausma un
Madara, vēlējāmies noskaidrot, kādi ir sportistu iespaidi par
Ērgļiem un Latvijas Skolu ziemas Olimpisko festivālu. Uzklausījām 9 skolu pārstāvjus.
Brocēnu vidusskolas hokejisti - iespaidi ir labi, bija ļoti
patīkami piedalīties. Kopā var uzspēlēt hokeju pat ar tādām
skolām, pret kurām vēl nav spēlēts. Šis gads Brocēnu vidusskolas hokejistiem izvērties ļoti veiksmīgs, jo izcīnītas zelta
medaļas, tāpēc viņi noteikti atgriezīsies arī nākamajā gadā.
Jelgavas 4. vidusskolas hokejisti - festivāls normāls, visas
sacensības notiek tuvu cita citai, tāpēc var apskatīt visu, kas
notiek. Sportistus neapmierināja kopmītnes, jo bija mazliet
vēsi. Viņi vēlētos labākus dzīvošanas apstākļus. Patika tas,
ka šeit dod tēju ar cukuru. Arī šie sportisti noteikti atgriezīsies nākamajā gadā un līdzi ņems siltākus apavus.
Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Mālpils novada vidusskolas hokejisti - bija nice, viss patika, vēlētos atgriezties nākamajā festivālā Ērgļos.
Siguldas Valsts ģimnāzija - sportisti no Siguldas kā jau
katru gadu piedalās festivālā, viss jau ir daudz maz zināms.
Jā, visiem patīk, tāpēc jau arī katru gadu brauc uz Ērgļiem.
Madonas Valsts ģimnāzijas lielās skolu stafetes dalībnieki - viss ļoti patika. Piedaloties lielajā skolu stafetē, varēja
iepazīt Ērgļus, visu kontrolpunktu uzdevumi bija ļoti interesanti. Kopumā viss bija ļoti labi noorganizēts. Ja būs iespēja,
piedalīsies vēlreiz. Arī šogad šīs skolas sportisti palika nepārspēti lielajā skolu stafetē.
Rīgas Angļu ģimnāzijas lielās skolu stafetes dalībnieki
- Ērgļos bija pirmo reizi. Viss bija diezgan labi. Patika lielā skolu stafete, lai arī tālu bija jāskrien, tas tāpat sagādāja
pozitīvas emocijas. Noteikti vajadzētu turpināt šo tradīciju,
jo tas aizrauj skolēnus un viņi savu ikdienu saista ar sportu.
Superīgi ir tas, ka var aizstāvēt skolas godu.
Gulbenes 2. vidusskolas slēpotāji un slidotāji - bija interesanti, nākamajā gadā noteikti piedalīsies, jo vēlas uzlabot
savus rezultātus.
Ventspils 4. vidusskolas hokejisti un slidotāji - par festivālu superīgi iespaidi, bija interesanti. Lieliska atmosfēra.
Un forši pavadīts laiks. Visvairāk patika spēlēt hokeju pret
tām skolām, ar kurām vēl nebija spēlēts. Patīk tas, ka visas sacensības notiek samērā netālu. Tas ļauj atbalstīt savus
draugus un skolasbiedrus. Nākamajā gadā daži sportisti nevarēs piedalīties festivālā, jo ir vecuma ierobežojums. Tas
mazliet sarūgtina.
Madara Salnīte, 11. klases skolniece
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Stacijā par vielu blīvumu bērni varēja pārbaudīt 12 sadzīves priekšmetu peldēšanas īpašības. Mazajiem interesanti
šķita tas, ka pilna, neattaisīta Coca - Colas bundžiņa grimst,
bet Coca - Colas Zero bundžiņa peld. Stacijā, kurā bija jādarbojas ar vielām, bērni varēja pārbaudīt, kas notiek, ja
Skittles konfektes aplej ar ūdeni. Ūdenī veidojās krāsains,
interesants raksts. Tas patiešām pārsteidza bērnus. Tika pārbaudīts, kā minerālūdens, zefīri un ar gaisu piepūsti baloni
reaģē, ievietoti vakuumā, kuru ieguvām ar vakuuma sūkņa
palīdzību. Jaunāko klašu skolēni, vērojot šos demonstrējumus, bija ļoti ieinteresēti un ar lielu aizrautību vēroja, kā
zefīri vakuumā palielināja savus izmērus trīs reizes. Skolēni
veica arī uzdevumu, kurā vajadzēja rūpīgi izvērtēt, kas jādara, lai no šķīvja ar ūdeni dabūtu centu monētas, nepieskaroties ūdenim.
Pēc nodarbībām, kas ilga četras stundas, mēs bijām ļoti noguruši, taču bērniem pasākums patika. Visi uzzināja ko jaunu un bija apmierināti. Mēs savu mērķi sasniedzām, un tas
arī bija galvenais. Mēs sapratām, ka būt skolotājiem nemaz
nav tik viegli. Šī profesija prasa neizsīkstošu enerģiju. Mēs
vēlam, lai enerģijas netrūktu nevienam skolotājam. Nākotnē
šādas praktiskas darbības noteikti ir nepieciešams atkārtot.
Tas ļauj jaunajiem skolēniem praktiski darboties un labāk
izprast mācību vielu.
Kristaps Kartenbeks, 11. klases skolnieks
Sintijas Zābakas foto

Ziņo “Olgas Vēstis”!

23. februārī mēs, 12. klase, aizvadījām fantastisku un jautru
Žetonvakaru.
Vakara pirmajā daļā pavasarīgā gaisotnē citējām dzejas rindas par taureņiem un dzīves mīklām. Tam sekoja direktores
un 12. klases skolotājas Olgas Elksnes uzrunas, kas mūs visus
iedvesmoja nebaidīties, pieņemot lēmumus pēc vidusskolas
absolvēšanas. Skolotājai nolasot interesantus raksturojumus
par mums, vienlaikus demonstrējot mūsu bērnības fotogrāfijas uz ekrāna, katram tika izsniegts viņa žetongredzens.
Pēc svinīgās daļas sekoja 6,55 minūšu garš pārtraukums.
Tieši tā! 6,55 minūtes nostalģiskām fotogrāfijām pilns pārtraukums. Ritēja pēdējās sekundes, un no skatuves labā stūra
parādījās gaisma - pie TV ekrāna bija piesēdusies Olga! 12.
klase bija pārvērtusies par ziņu diktoriem, TV zvaigznēm,
šovmeņiem, ziņu korespondentiem, producentiem un reportieriem. Studijā bija ieradies ziņu dienests “Olgas Vēstis”,
kur dažādās rubrikās, piemēram, “Kultūras ziņās” - “Brunču
grieznis”, “Galda kultūra” un “Paletes plaukstā”, “Sporta ziņās”, “Tizluma kriminālvēstīs” un citos tikpat izglītojošos raidījumos tika vēstīts par jauniešu sasniegumiem, aktivitātēm,
prasmēm un izgāšanās pilniem mirkļiem. Tika demonstrēti
video un foto materiāli, reklāmas, kā arī spilgti priekšnesumi.
Skatītāju sajūsmu izraisīja reklāma šovam “Saimnieks meklē
saimnieci”. Tajā Žubītes pieteikties aicināja lāga vīrs Spildurs, kuram nepieciešama lustīga dāma, kura palīdzētu saimniecībā. Vēl un vēl dažādas citas smiekliem pilnas reklāmas
un priekšnesumi priecēja skatītājus.
Vakara noslēgumā lustīgi priecājāmies ballē un sajūsminājāmies par paveikto. Liels prieks bija par mūsu spēju būt daudzpusīgiem - dziedāt, dejot, tēlot un vienkārši baudīt mirkli.
Lielu paldies sakām mūsu skolotājai Olgai Elksnei, skolotājai Dainai Dundurei un 11. klasei par palīdzību zāles dekorēšanā, skolotājai Mārītei Kovaļevskai par dziedātprasmes apguves cītīgām stundām, kā arī Ērgļu saieta nama kolektīvam
par rekvizītu aizdošanu un skaņu aparatūru.
Mums bija un ir prieks censties! Par izdošanos arī turpmāk!
Sabīne Solovjeva, 12. klases skolniece
Klāva Andriksona foto
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Intervija ar Latvijas Skolu ziemas Ērgļu vidusskola Latvijas Skolu
Olimpiskā festivāla vēstnesi
ziemas olimpiskajā festivālā
Dāvi Zvejnieku
2., 3. martā Ērgļos notika Latvijas

Kādi ir tavi iespaidi par Ērgļiem?
Ērgļos vienmēr ir forši. Es jau esmu desmito gadu atbraucis
uz šo festivālu, pirmo gadu ne kā dalībnieks. Man ļoti patīk,
ka te visi ir kopā un ka šeit var darīt visu divdesmit, trīsdesmit
minūšu rādiusā. Gan slēpot, gan slidot, spēlēt hokeju, braukt
ar ragaviņām un vēl daudz ko citu.
Kas tevi motivēja atgriezties vēl un vēl uz šo festivālu?
Mani atgriezties šeit motivēja tas, ka tā bija ļoti laba iespēja
pārstāvēt savu skolu, aizstāvēt tās godu un iznest savas skolas
vārdu Latvijā.
Kas ir visspilgtāk palicis atmiņā no Latvijas Skolu ziemas
Olimpiskā festivāla?
Visspilgtāk man atmiņā palikusi ir zelta medaļas izcīnīšana.
Kā tas ir - izcīnīt zelta medaļu?
Bija ļoti brīnišķīgi, jo es tiešām deviņus gadus uz šejieni braucu un ne reizi man zelta medaļa nebija iekritusi. Man bija gan
sudraba, gan bronzas medaļas, bet zelta medaļu es vēl nebiju
ieguvis. Ļoti labi zvaigznes sastājās, un es pēdējā gadā izcīnīju zelta medaļu.
Ko tu teiktu tiem, kas vēl ne reizi nav pieteikušies?
Es teiktu to, ka noteikti ir jāpiedalās, jo tā ir ļoti laba iespēja
pārstāvēt savu skolu un pavadīt laiku superīgā gaisotnē, labos
laika apstākļos, ārā, svaigā gaisā, sportiskās aktivitātēs. Tas
jau vien viss ir forši!
Paldies, ka atradi laiku atbildēt uz jautājumiem! Veiksmi!

Skolu ziemas olimpiskais festivāls,
kas pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu - 1418 skolēnus no 146
skolām. Par trašu sakārtošanu, sacensību norisi, dalībnieku labsajūtu
rūpējās apmēram 200 brīvprātīgie
un darbinieki no Ērgļu vidusskolas,
Priekuļu tehnikuma Ērgļos, kā arī
novada sporta entuziasti.
Savukārt sacensībās bija gatavi
startēt 32 Ērgļu vidusskolas skolēni vairākos sporta veidos - distanču slēpošanā, ziemas orientēšanās
sportā, hokejā, lielajā skolu stafetē, kamaniņu braukšanā. 2. marta
sacensības Olimpiskajā festivālā
Ērgļu vidusskolai sākās ļoti veiksmīgi. 7. klases skolniece Elīza
Madsena ziemas orientēšanās
sportā 3. grupā izcīnīja zelta
medaļu. Arī lielās skolu stafetes
dalībnieki bija gatavi vismaz atkārtot pagājušā gada sasniegumu - 2. vietu. Diemžēl hokejistu
nesportiskās rīcības dēļ Ērgļu vidusskolas visa komanda tika
diskvalificēta. Tā 3. martā atbildīgi, sportiski mūsu skolēni bija
spiesti tikai noskatīties, kā citi sacenšas.
Protams, ļoti vēlamies, lai mūsu skolas komandu vārds turpmākajos Olimpiskajos festivālos izskanētu godam. Tāpēc direktore un sporta skolotāji aicināja uz tikšanos skolēnus un viņu
vecākus, kurus interesē skaists hokejs. Ceram, ka labās ieceres
piepildīsies un turpmākajos Latvijas Skolu ziemas olimpiskajos
festivālos mūs ar lieliskiem rezultātiem priecēs arī Ērgļu vidusskolas hokeja komanda.
Uz tikšanos nākamajā festivālā!
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas brīvprātīgo koordinatore
Ilzes Daugiallo foto

Basketbola komandas panākumi

Ausma Ozola, 11. klases skolniece
Foto no Ausmas Ozolas personīgā arhīva

Intervija ar Santu Blumbergu

Lai Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls noritētu veiksmīgi, daudz darba jāiegulda iepriekš, saskaņojot sacensību
laikus, vietas, noorganizējot tiesnešu brigādes, sarūpējot dāvanas, atribūtiku sportistiem un brīvprātīgajiem. Savukārt
festivāla laikā jāskatās, lai viss ieplānotais tiktu veikts. Šogad
šo darbu bija uzņēmusies Santa.
Cik gadus jūs šajā ziemas Olimpiskajā festivālā darbojaties?
Pašā pasākuma rīkošanā šis ir mans pirmais ieskrējiena gads.
Kādi ir jūsu iespaidi par Ērgļiem?
Ļoti pozitīvi, jo visi ir ļoti pretimnākoši. Sākot ar skolotājiem,
brīvprātīgajiem, kas nāk un palīdz. Cepuri nost! Palaimējās,
ka laika apstākļi ir labi un ka saulīte spīd. Tas nav joka darbs
- visu dienu stāvēt ārā un kaut ko darīt.
Ir arī kādas grūtības, ar kurām saskārāties?
Vienmēr jau sanāk kādi pigori, kad tik daudz skolu sanāk
kopā, jo kā nekā šis ir rekorda gads, kad ir vairāk nekā 1400
dalībnieku, līdz ar to ir ko norauties. Es domāju, ka uz visa
pasākumu fona tās lietas, kas neizdevās tik labi, ir pilnīgi sīkumi.
Kāds, jūsuprāt, ir iemesls, ka festivāls ar katru gadu pulcē
arvien vairāk dalībnieku?
Mums jau Latvijā ir tāda tendence, ka latvieši kļūst arvien
aktīvāki un aktīvāki. Nāk klāt daudz un dažādi sporta veidi,
un ar tiem sāk nodarboties daudzi.
Kā tika izvēlēts festivāla vēstnesis Dāvis Zvejnieks?
Dāvis ir foršs džeks, kalnu slēpotājs un māk komunicēt. Par
to, kāpēc tieši viņš tika izvēlēts, es nezinu, bet Dāvis ir lielisks
piemērs visiem jauniešiem festivālā. Viņš pats ir piedalījies
un izcīnījis medaļas.
Vai šajā festivālā ir iekļauts arī kāds sporta veids, ar kuru
jūs nodarbojaties?
Mans sirdsāķītis ir kērlings. Es pati spēlēju Latvijas pieaugušo sieviešu izlasē un jaukto pāru izlasē.
Paldies! Uz tikšanos nākamgad!
Ausma Ozola, 11. klases skolniece
Foto no personīgā arhīva
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Jaunsargu nometnē

Šī gada 15. februārī es kopā ar citiem jaunsargiem un mūsu
instruktori Kristīni Puziņu devos uz Cesvaini, kur mums notika mācību nometne. Varējām uzlabot savas zināšanas un atkārtot jau esošās. Kā jau mēs zinām, atkārtošana ir zināšanu
māte.
Pirmajā dienā mūs sadalīja četrās nodaļās. Ar šiem cilvēkiem
mums nācās pavadīt nākamās dienas, veicot dažādus uzdevumus. Šajā nometnē mācījāmies medicīnu, siet mezglus, noteikt azimutu, lasīt karti, strādāt ar militārajām rācijām un nodot ziņojumus, šaut ar gaiseni, veikt AK4 daļējo jaukšanu, bet
man visvairāk patika LKI jeb lauka kaujas iemaņu apgūšana.
Daudzas no lietām mums bija jau zināmas, bet tas nenozīmē,
ka laiku pa laikam šīs zināšanas nevajag atsvaidzināt.
Protams, bija gan labāki, gan sliktāki brīži, bet lielākoties
nometne bija interesanta. Es priecājos, ka tajā piedalījos. Atmiņā paliks daudzi jautri brīži.
Viktorija Vīgube, 11. klases skolniece
Foto no Viktorijas Vīgubes personīgā arhīva

Sadarbība ar bibliotēku
Kāpēc bērni iet uz bibliotēku? Vai mūsdienās grāmatu lasīšana
vairs ir nozīmīga? Ērgļu vidusskolas un Ērgļu pagasta bibliotēkas darbinieki mēģina izdomāt dažādus veidus, lai ceļu uz
bibliotēku atrastu iespējami vairāk bērnu.
Arī Ērgļu bibliotēka ir atsaukusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzsāktajam jaunajam konkursam Skaļās lasīšanas
sacensība, kurā aicināti piedalīties 11 - 12 gadus veci 5. un
6. klašu skolēni. Uzsākot jauno lasīšanas kampaņu, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām,
saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt
lasītprieku.

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas meiteņu basketbola
komanda kopā ar sporta skolotāju Ivaru Teteri.

2018. gada 22. februārī Madonas pilsētas sporta centrā notika
Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde 3x3 basketbolā. Sacensības organizētas saskaņā ar Starptautiskās Basketbola federācijas
(FIBA) 3x3 basketbola noteikumiem. Spēle notika uz vienu grozu.
A un B grupu dalībnieki spēlēja līdz 11 punktiem, sasniedzot divu
punktu pārsvaru. C un D grupas spēlē 8’. Katrā grupā 1. - 3. vietu
ieguvēji tika apbalvoti ar medaļām, bet 1. vietu ieguvusī komanda
saņēma arī kausu.
Spartakiādē piedalījās Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 4. - 5.
klases meiteņu komanda. Mūsu meitenes aizvadīja četras spēles,
bija jāspēlē arī vecāko grupu meitenēm. Veicās diezgan labi, pietrūka tikai viena punkta, lai mūsu komanda iegūtu 3. vietu 6. - 7.
klašu grupā. Skolas komandu spartakiādē pārstāvēja: Anda Andriksone, Kristīne Anna Prauliņa, Santa Valaine, Aina Zemzare,
Aivija Putniņa.
Anda: „Man ļoti patīk spēlēt basketbolu, jo spēles laikā var
labi izskrieties. Basketbola pulciņā piedalās vairākas draudzenes.
Mans brālis Niks iedvesmoja mani spēlēt basketbolu, jo viņš bieži
vien brauca mājās no sacensībām ar medaļām.”
Aivija: „Man patīk sportot, tādēļ es eju uz basketbola pulciņu.
Sākumā spēle tik labi nepadevās, taču tagad jau ir daudz labāk, jo
mēs nopietni trenējamies. Es nedomāju pamest pulciņu.”
Santa: „Man patīk gan basketbols, gan strītbols, gan 3x3 spēles.
Ir prieks ieraudzīt plauktiņā pie skolas sienas skaistus, mirdzošus
kausus. Viens no šiem zelta kausiem ir mūsējais!”
Sporta skolotājs Ivars Teteris: „Skolā regulāri, divreiz nedēļā,
notiek basketbola pulciņa nodarbības. Gatavojoties sacensībām,
treniņos ir jāiegulda nopietns darbs, lai sasniegtu labu rezultātu.
Vērojot spēli, secinu, ka mūsu meiteņu komanda ir uz pareizā
ceļa.”
Vēlam mūsu basketbola komandai interesantas spēles, sportisku
veiksmi un panākumus! Lai zelta kausu plauktiņš mūsu skolas gaitenī papildinās ar jauniem kausiem!

15. februārī Ērgļu pagasta bibliotēkā savu klasesbiedru un 4.
klases skolēnu atbalstīti, lasīšanas čempionātu sāka 11 dalībnieki. Skolēnu lasītprasmi vērtēja sākumskolas skolotāja Ieva
Rota, Jumurdas pagasta bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate
un Ērgļu novada kultūras pasākumu organizatore Lelde Strazdiņa. Pasākumu vadīja priecīgā bibliotēkas Puteklīte (11. klases skolniece Ausma Ozola), kura žūrijas apspriešanās laikā
vadīja arī jautras, radošas atrakcijas. Uz reģionālajām Skaļās
lasīšanas sacensībām dosies Anete Rudzīte (6. klase), Samanta
Ungure (5. klase), Laura Lapiņa (5. klase).
28. februārī Ērgļu pagasta bibliotēkas un drāmas pulciņa
vadītājas Kaivas Bukovskas un skolotājas Dainas Dundures
rosinātie 1.-12. klases audzēkņi uzstājās skatuves runas konkursā. Skolēni bija izvēlējušies dzejoļus un prozas fragmentus,
kuri saistīti ar pārdomām par tēmām - es pats, valoda, ģimene,
mans novads, brīvība, Tēvzeme, ņemot vērā, ka 2018. gadā
svinam Latvijas valsts 100gadi un 2018. gadā ir atzīmējamas
jubilejas rakstniekiem un dzejniekiem - Rūdolfam Blaumanim,
Leonīdam Breikšam, Guntaram Godiņam, Imantam Ziedonim,
Ojāram Vācietim, Olgai Lisovskai, Elīnai Zālītei. Un tā žūrijas pārstāvji - skolotāja Daina Dundure, vecāku domes vadītājs
Aivis Masaļskis, Ērgļu vidusskolas bijusī latviešu valodas skolotāja un drāmas pulciņa vadītāja Dzintra Rudzīte vērtēja 16
drosminieku priekšnesumus. Viņus atbalstīja arī vecāki, skolotāji, klasesbiedri. Uz starpnovadu skatuves runas konkursu
Madonā tika izvirzīti pieci skolēni, no kuriem vislabāk veicās
Gustei Strazdiņai - iegūta I pakāpe.
Bibliotēkas un skolas sadarbība turpināsies arī citos projektos.
Indra Rone, Ērgļu vidusskolas latviešu valodas skolotāja
Kaivas Bukovskas foto
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Materiālu sagatavoja skolotāja Elita Leiboma
Samantas Ērgles foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. marts

Valsts konkursa I kārta
ĒMMS mākslas nodaļā

Skolu literārā avīze 			
“Skolas Ziņu” turpinājums.
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Ēnu diena

Daudziem skolēniem februāris asociējas ar
Ēnu dienu. Šogad arī es un mana klasesbiedrene Lilita izlēmēm piedalīties šajā karjeras
izglītības pasākumā. Ilgi cenšoties atrast labāko profesiju un uzņēmumu, mēs nonācām
pie slēdziena, ka 14. februārī ēnosim Raimondu Elbakjanu no “Ghetto Games”. Esam
vairāk nekā priecīgas par šo izvēli.
Dienas pirmajā daļā mums bija iespēja nedaudz ielūkoties darbinieku ikdienā un iepazīties ar pasākumu plānošanu, bet vēlāk
devāmies uz Grīziņkalnu, vietu, kur viss sākās. Uzzinājām par “Getiņa” pirmsākumiem
un to, kam ir nācies iet cauri, lai sasniegtu
to visu, ko tagad pazīst gandrīz katrs. Lieliskam dienas noslēgumam gājām uz Ghetto
Burgeru, lai klausītos Raimonda stāstos un pieredzē, dzertu tēju un apēstu kādu gardu picas šķēli. Domāju, ka viņš
spēja motivēt ikvienu no mums un sniedza mums jaunu iedvesmu.
Manuprāt, šī bija viena no labākajām pieredzēm. Nevienu brīdi nenožēloju, ka aizbraucu. Un, ja būs iespēja, darīšu
to atkal. Novēlu ikvienam atrast tādu spēku, kādu atrada viņš. Iesaku uzzināt vairāk par Raimondu Elbakjanu, jo
pirms šī brauciena pati neko par šo spilgto personību nezināju. Tagad nevaru sagaidīt, kad atkal būs iespēja viņu
satikt.
Viktorija Vīgube, 11. klases skolniece
Foto no personīgā arhīva

Jaunais mācību semestris ĒMMS mākslas nodaļā iesākās ar ļoti atbildīga
darba posmu. Visiem audzēkņiem līdz 6. kursam bija jāpiedalās Latvijas
Izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa I kārtā.
Uzdevums bija izvēlēties vienu latviešu autora dzejoli, sadalīt to vismaz
astoņās daļās un par tā saturu izveidot nelielu grāmatiņu ar ilustrācijām.
Darbam atvēlētais laiks bija sešas nedēļas. Andris Džiguns un Vizma Veipa
bija skolotāji, kuri vadīja šo procesu.
Ērgļu MMS mākslas nodaļā ieradās mākslas skolotāji no Lubānas un Pļaviņu Mākslas skolas un Inešu pamatskolas. Mākslas skolu skolotāju uzdevums
bija vienoties par vērtēšanas kritērijiem un izvērtēt visu četru skolu iesniegtos darbus. No mūsu mākslas nodaļas audzēkņiem uz Valsts konkursa II kārtu pirmajā vecuma grupā tika izvirzītas 2. kursa audzēknes Ketija Tipaine un
Liene Feldberga, otrajā vecuma grupā - 5. kursa audzēknes Signe Solovjeva
un Elīza Madsena. Piedāvājam ieskatu dažu jauno mākslinieku ilustrācijās.
Lai skatītāji labāk varētu uztvert ilustrācijas, publicējam arī izmantoto dzejoļu tekstu fragmentus.
Vizma Veipa, Ērgļu Mākslas un
mūzikas skolas mākslas nodaļas vadītāja

Signe Solovjeva - ilustrācija
Ineses Zanderes dzejoļa “Klauks blauks” rindām
”ragans mājā atnāk vells
ko tam ragan galdā cels.”

“Valodas vingrotava 2018”

„Valodas vingrotava” ir spēle 5.- 12. klašu skolēniem.
Tā notiek no 5. marta līdz 7. maijam deviņas nedēļas pēc
kārtas.
Letonika.lv informē, ka arī šogad spēle “valodas vingrotava 2018” noritēs, sacenšoties ar latviešu valodas un
literatūras zināšanām un izveicībā par spēju atbildēt pietiekami ātrā laikā, lai varētu pretendēt uz vērtīgām balvām
un nozīmīgiem tituliem.
Letonika.lv aicina: IESAISTIES PATS - IESAISTI KLASI - IESAISTI SKOLU!
Uzvarētājus gaida lieliskas balvas:
* Katras kārtas noslēgumā:
3 MĒNEŠA CĪNĪTĀJI - skolēni, labāko rezultātu īpašnieki - iegūs biļeti 2 personām uz pārsteidzošo Ilūziju mu-

zeju.
Letonika.lv komanda piešķirs nelielu pārsteiguma balvu
nominācijā “VALODAS NOKAUTS” - ceram uz kādu izcilu valodas šedevru!
SPĒLES NOSLĒGUMĀ MAIJĀ apbalvosim labāko
skolēnu, klasi un skolu:
CĪŅAS LIELMEISTARS - skolēns, kurš 3 kārtu kopvērtējumā būs ieguvis lielāko punktu skaitu, saņems TILDES
BIROJA gada abonementu un kopā ar 3 draugiem izklaidēsies batutu parkā JUMPSPACE.
TRĀPĪGĀKĀ UN GUDRĀKĀ KLASE spēles noslēgumā saņems gardu pārsteiguma paku no SKRĪVERU
SALDUMIEM un galda spēli BURTOŠANAS ČEMPIONĀTS no Kokmaizītēm.
ERUDĪTĀKĀ SKOLA iegūs letonika.lv gada abonementu visiem skolēniem un skolotājiem, CATAN, ICE
COOL, HALLI galli un citas populārākās galda spēles
NO BRAIN GAMES, kā arī DĀVANU KARTI 200 EUR
VĒRTĪBĀ NO BIROJA PREČU TIRDZNIECĪBAS VEIKALA ŪPIS.

Signe Solovjeva - ilustrācija
Ineses Zanderes dzejoļa “Klauks blauks” rindām
“klauks blauks pierē puns
pakaļ dzenas niknais suns.”

Informāciju apkopoja Indra Rone, Ērgļu vidusskolas
latviešu valodas skolotāja

“Rosinātava”
6. martā piedalījos pasākumā @rosinatava,
kas notika Spīķeru koncertzālē. Tajā augstskolas
“Turība” studenti organizēja pasākumu vidusskolēniem. Tā bija tikšanās ar sabiedrībā zināmiem
cilvēkiem, kuri atraduši labu darbu, izveidojuši
veiksmīgu biznesu tepat - Latvijā. Šajā tikšanās
reizē ar mums sarunājās Raimonds Elbakjans,
Ghetto Games izveidotājs, Ansis Kolmanis, reperis, bītmeikers, Imants Pankars, Pancars.lv radītājs, Valdis Sils, improvizators, Artjoms Smirnovs, Playground festival organizators, Marija
Ručevska, Tech Chill līdzdibinātāja un vadītāja,
Valters Vestmanis, finanšu analītiķis, Viesturs
Saldavs, alternatīvā fitnesa treneris, Jānis Sildniks, DELFI.lv žurnālists.
Man īpaši patika Elbakjans un Kolmanis, viņu
dēļ arī braucu. Bija prieks, ka varēju personīgi satikt un parunāties ar iecienītu reperi. Man šķiet,
ka arī mani klasesbiedri Leonards un Anete uzskata, ka tikšanās bija motivējoša, iedvesmojoša,
rosinoša domāt kreatīvi.
Rimants Stankevičs, 12. klases skolnieks
No Rimanta Stankeviča personīgā arhīva
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. marts

Keita Daumane - ilustrācija
Ineses Zanderes dzejoļa “Klauks blauks” rindām
“ko tam ragan galdā cels
katlā pannā tukšums vien.”

***

Elizabete Annamarija Leice - ilustrācija
Ineses Zanderes dzejoļa “Klauks blauks” rindām
“ko tam ragan galdā cels
katlā pannā tukšums vien.”
Turpinājums nākamajā lpp.
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Turpinājums.

Ērgļu vidusskolas 9. klases
skolēni dalās pārdomās, kad

…”Visskaistāko smaidu uz
pasaules es redzēju…!
Smaidi vienmēr un visur!

Liene Feldberga - ilustrācija
Aleksandra Čaka dzejoļa “Sapņo” rindām
“Sapnis viscietāko tēraudu dzeļ
Un cilvēku visam pāri ceļ.”

Eduards Bukovskis - ilustrācija
Māra Runguļa dzejoļa “Mežā plata cepure” rindām
“Nebija tā bērzlape, ne baravika.
Visa tā mušām pusdienās tika.”

Visskaistāko smaidu uz pasaules es redzēju manai mammai.
Smaids par cilvēku var pateikt ļoti daudz… Smaids ir viens
no veidiem, kā izrādīt mīlestību. Katru dienu, pārnākot no
skolas, mani ar platu smaidu sagaida mamma - viņas smaids
ir vismīļākais un pasaulē skaistākais.
Cilvēkiem vajag vairāk uzdrīkstēties - no smaida nav jābaidās, tas var padarīt kāda dienu daudz labāku. Ja esi mamma
vai tētis, tad, sagaidot savus bērnus, smaidi un ļauj arī viņiem smaidīt tev pretī!
Ne velti ir teiciens - “Smaidi, un pasaule pasmaidīs arī
tev!” Tāpēc smaidi, cik vien daudz spēj - visur!
Ralfs Bolzans, 9. klases skolnieks

Mani divi visskaistākie smaidi

Elīza Madsena - ilustrācija
Eduarda Veidenbauma dzejas rindām
“Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo,
Tie strādā kā skudras un godīgi krāj.”

Patrīcija Bolzane - ilustrācija
Arnolda Gruzdiņa dzejoļa “Meitene un skudra” rindām
“Antra pa meža taciņu gāja,
skudra uzmina viņai uz kājas.”

Visskaistāko smaidu uz pasaules es redzēju tad, kad māsai
nopirku jaunu leļļu māju.
Smaids, kuru redzēju, likās tik apburošs… Ja viņa smaidītu
katru dienu man, tad būtu pavisam jauki un silti ap sirdi.
Manuprāt, mums visiem vajadzētu smaidīt katru dienu, jo
tad mēs kļūtu skaistāki un pasaule neliktos tik drūma. Ja mēs
smaidīsim cits citam, tad būs vieglāk dzīvot, un mums neliksies pasaule tāda kā velna māja.
Vēl man palicis atmiņā viens smaids, kuru atcerēšos, kad
būšu vecs. Šis smaids bija manai mammai, kad man bija
pieci gadi. Toreiz es mammai uz dzimšanas dienu gāju ārā
lasīt puķītes un taisīju apsveikuma kartīti. Tas smaids nebija
vārdiem aprakstāms…
Šādi vienkārši tik brīnišķīgi un apburoši smaidi vislabāk
paliek atmiņā.
Toms Siliņš, 9. klases skolnieks

Smaids, kas dara laimīgu

Egita Vaska - ilustrācija
Eduarda Aivara dzejoļa ”Situācija” rindām
“Man prasa: “Cik pulkstenis, lūdzu?”
Es paloku knābi.”

Joku stūrītis
Skolotāja: Man ļoti nepatīk, ka veikali saka “Noliktavu tīrīšana”. Tāda sajūta, ka viņi tur vecas zaptes pārdos.
Juris: Priekš ZPD ir dots pārāk ilgs laiks. Ja būtu
tikai viens mēnesis, tad es ātri izdarītu un viss.
Visi: Bet tev ir palicis tikai viens mēnesis.
Juris: Jā, bet es negribu.
Skolotāja: Zini, cik man sirmu matu tevis dēļ?
Klāvs: Nevienu neredzu.
Skolotāja: Jo es pie friziera biju.
Liene: Kāpēc tā, ka citās valstīs uz ielas visu pārdod bez čeka, visiem vienalga, bet Latvijā - neiedosi čeku, iedos pa galvu.
Toms: Tipisks latvietis ir izputējis latvietis.
Matemātikas stunda.
Uzdevums. Annai ir 60,00 eiro, bet Līgai - 25,00
eiro. Anna katru dienu iztērē 2,00 eiro, bet Līga
katru dienu nopelna 5,00 eiro. Nosaki mazāko dienu skaitu, kam jāpaiet, lai Līgai būtu vairāk naudas
nekā Annai!
Risinājums. Līgai vairāk naudu nedod, lai saprot,
ka vajag ietaupīt savu mantu. Annai savukārt nevajag katru dienu pelnīt naudu, strādājot ir jāaprimst
ar naudas krāšanu.
Apkopoja Viktorija Vīgube,
11. klases skolniece
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Ketija Tipaine - ilustrācija
Aleksandra Čaka dzejoļa “Sapņo” rindām
“Sapnis viscietāko tēraudu dzeļ
Un cilvēku visam pāri ceļ.”

Ko skolēni iesaka saviem
vienaudžiem izlasīt, noskatīties…
Recenzija par Toma Kreicberga
grāmatu “Dubultnieki un citi stāsti”
Cilvēku veido grāmatas, kādas viņš lasa. Ja savas dzīves laikā
ir lasītas tikai skolas mācību grāmatas, lai arī cik daudz laba no
tām var iegūt, cilvēks palaiž garām daudz citu lietu, kas dažkārt
ir pat svarīgākas par labu izglītību. Viena no tām ir spēja saprast
cilvēkus. Es cenšos lasīt nedaudz no visa - dzeju, lugas, stāstus,
romānus dažādos žanros. Tomēr no fantastikas žanra es parasti
“turos pa gabalu”, jo tas man liekas pārāk sarežģīts un nepraktisks. Tomēr manas domas mainīja nesen izlasītā grāmata “Dubultnieki un citi stāsti”.
Grāmatas autors ir Toms Kreicbergs (Tom Crosshill), viņš ir
dzimis Latvijā, bet astoņpadsmit gadu vecumā pārcēlies uz ASV.
Šo divu valstu krasās atšķirības viņš bieži apraksta savos stāstos.
T. Kreicbergs pārsvarā raksta fantāzijas un fantastikas žanrā angļu valodā. Krājums “Dubultnieki un citi stāsti” ir autora pirmā
publikācija latviešu valodā. Grāmata sastāv no savstarpēji nesaistītiem īsiem stāstiem, kas katrs beidzas ar autora komentāru
par to, kā viņš šo stāstu rakstījis un ko tas nozīmē.
Vairākos viņa stāstos tika pieminēta saslēguma tehnoloģija, kas
ļauj cilvēkam iekļūt cita smadzenēs un otrādi. Man patīk tas, ka
T. Kreicbergs parāda gan šo tehnoloģiju labo un praktisko pusi,
gan to, ka cilvēkam tās var nodarīt ļaunu.
Mani mīļākie stāsti bija “Mammu, te raksta Žeņa, tavs dēls”,
“Gaidot piekto”’ un “Andra Pakalniņa beidzamā glāzīte”. Lai
gan šie stāsti ir nesaistīti, ir lietas, kas tajos ir līdzīgas, piemēram,
tas, ka galvenie varoņi ir pakļauti kāda cita cilvēka gribai un viņi
vēlas būt no tā brīvi.
Fantāzijas žanra darbi reti nonāk manā lasāmvielu plauktā, jo
parasti tajos trūkst cilvēcības un tiem nav dziļākas domas. Tomēr šī grāmata ir izņēmums, jo Toms Kreicbergs prot vienkārši
izskaidrot fantastikas elementus un izmanto tos, lai norādītu uz
varoņu skaudro realitāti.
Ieva Radzvilaviča, 9. klases skolniece

Visskaistāko smaidu uz pasaules es redzēju, kad ieskatījos
vecajos ģimenes fotoalbumos, kurus nobružājušas rokas un
laiks.
Tur es to atvēru - portālu uz savu bērnību… No fotogrāfijām uz mani skatās priecīgas acis, degsmes un dzīvesprieka pilnas. Un es skatos viņiem pretim. Ar skatienu izsekoju
mammas siluetu, brāļu sejas pantus. Es lasu viņu stāstus.
Atnāk mamma, apsēžas man blakus un stāsta man par vecmāmiņu, vectētiņu, par māsīcām… Viņi raugās uz mani, un
es iemīlos viņu pagātnes smaidos, kuri no lūpām atstarojas
arī acīs. Smaidi ir neviltoti un skaisti. Un, uz tiem lūkojoties,
arī manas lūpas neviļus paveras smaidā.
Ģimenes laime ir mana laime, viņu prieks ir mans prieks.
Es redzu savu smaidu, māmiņas un tēta smaidu, brāļu, māsīcu, brālēnu… Un viņu smaidi ir visskaistākie!
Marta Simona Štila, 9. klases skolniece

Mana vecvecmāmiņa
Visskaistāko smaidu uz pasaules es redzēju melnbaltajā fotogrāfijā, kas bija paslēpta manas vecvecmāmiņas pierakstu
kladē.
Mana vecvecmāmiņa, kas jau piekto gadu atdusas vecajos
Rīgas kapos, jaunībā ir bijusi ļoti skaista sieviete. Tomēr tas
viņu nebūtu paglābis no cietuma, ja tiktu atrasta viņas pierakstu klade.
Šodien ir saulaina, bet auksta marta pēcpusdiena, es esmu
viena pati. Aiz gara laika uzlienu bēniņos un sāku darboties ap mantojumā atstāto vecvecmāmiņas lādi, kas rotāta
ar smalkiem kokgriezumiem. Atverot tās vāku, mani apņem
putekļu migla, kas ilgi virmo gaisā un tad nosēžas uz plauktiem, grīdas un manos matos.
Lāde līdz augšai ir piekrauta ar grāmatām un pierakstiem.
Daudzi no tiem ir rakstīti vecajā drukā, kuru es, par brīnumu, saprotu. Apbrīnoju vecvecmāmiņas skaisto rokrakstu.
Viņa ar roku ir pārrakstījusi vairākas grāmatas un rakstījusi
dzejoļus par brīvu Latviju un ticību Dievam. Ja kāds padomju laikos būtu atradis viņas pierakstus, kas zina, kas būtu
noticis.
Vienā no šādām kladēm ir melnbalta fotogrāfija, kurā redzama skaista sieviete ar brīnišķīgu seju un kupliem matiem.
Viņai ir tāds pats mirdzums acīs, kāds bija manai vecvecmāmiņai, kad viņa bija vēl dzīva. Un viņas smaids atdzīvina
foto, un es gandrīz varu redzēt, kā viņa jautri iespurdzas, tāpēc ka ir atradusi jaunu un drošu slēptuvi savām grāmatām.
Visskaistākais smaids uz pasaules pieder manai vecvecmāmiņai šajos putekļainajos bēniņos!
Ieva Radzvilaviča, 9. klase skolniece
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Pasākumi saieta namā
“KORI SADZIED ĒRGĻOS”

Februāris Sausnējā
Sveču gatavošanas pēcpusdiena
Tautā februāri reizēm dēvē par
sveču mēnesi. Dabā vēl valda
ziema un aukstums, skopi atspīd
saule, bet cilvēki ļoti alkst siltuma un gaismas. Viens no veidiem,
kā vairot gaišumu sev apkārt,
ir sveču aizdegšana. 9. februāra
novakarē “Līdumu” mājā spoži
dega gaisma un uz plīts virsmas
rindojās dažādi trauki un trauciņi, kuros kusa vasks un parafīns.
Bija sagādātas veidnes un formiņas, kur pārliet izkusušo masu,
gatavo sveču dekorēšanai - dažādi dabas materiāli. Galvenais šīs
kopdarbošanās mērķis un uzdevums - izveidot sveci Latvijai, godinot to lielajā jubilejā. Sveces “Līdumos” lējām arī pērn
un aizpērn. To gadu darinājumus varēja apskatīt izstādē.
Daudz vērtīgu padomu sveču liešanā, materiālu sagatavošanā, apstrādē un apdarē sniedza
Ilze un Mārcis Feldbergi. Liels paldies viņiem!
Gala iznākums - dažādu nokrāsu, veidu, dažādi rotātas sveces no vaska un parafīna. Pati
lielākā, pati krāsainākā un pati skaistākā noteikti bija kopīgi darinātā svece, ko mēs veltījām
Latvijai tās simtgadē.

24. februārī Ērgļu saieta namā izskanēja koncerts “Kori sadzied Ērgļos”, kurā pēc
mājinieku jauktā kora “Ērgļi” dziedātajām dziesmām skatuve tika nodota Latvijas Meža
darbinieku vīru korim „Silvicola”. Vīru koris dibināts 1980. gadā, kad atsevišķos mežrūpniecības saimniecību vīru vokālos ansambļus apvienoja vienā korī. “Silvicola” ir unikāls
kolektīvs, jo sastāv no astoņiem ansambļiem. Reizi mēnesī koris ierodas izraudzītā pilsētā
vai lauku kultūras namā, kur pēc kopēja mēģinājuma sniedz koncertu. „Silvicola” ir vienīgais koris mūsu valstī, kas regulāri sniedz koncertus pat attālākajos ciemos un pilsētās, ar
to veicot lielu kultūrizglītības un kora dziedāšanas tradīciju attīstības darbu. Latvijas Meža
darbinieku vīru koris „Silvicola” savos 28 darba gados sniedzis koncertus kā Rīgā, tā rajonu
centros, lauku kultūras iestādēs, kā arī daudzkārt koncertējis ārpus valsts robežām.
Vīru koris piepildīja zāli ar vīru skanīgajām balsīm un ļoti dažādo koncerta programmu.
Koncerts bija ļoti skanīgs un patika skatītājiem. Bet pašiem dziedātājiem tas bija viena no
svarīgākajām uzstāšanās reizēm pirms lielās Dziesmu svētku atlases skates, kas teju, teju
sāksies. Tā Ērgļu korim savs sniegums skatē jārāda 15. aprīlī Madonas kultūras namā.

“Jautrā pastaliņa 2018”

“Pastalnieku” koncerts
Aukstā 25. februāra rītā saieta telpās “Līdumos” sagaidījām viesus - Ērgļu saieta nama
tautisko deju kolektīvu “Pastalnieki”. Kolektīva ciemošanās pie mums ir izvērtusies par
jauku tradīciju vairāku gadu garumā. Kā ierasts, vispirms ritēja deju mēģinājums. Skatītāji
saradās plkst. 12.00. Koncertu ievadīja kolektīva vadītājas Mārītes Taškānes uzruna. Viņa
stāstīja par kolektīva ikdienu, par mērķiem un sasniegumiem. “Pastalnieki” koncertu Sausnējā uzskata par ģenerālmēģinājumu pirms skates ar tērpiem, ar aksesuāriem un mūziku.
Skatītājiem ļoti patika dejotāju atraisītība, emocionalitāte, kustību plastiskums un dejas izpratne. Publikas smaidi un aplausi bija pateicība dejotājiem par sniegto pozitīvo baudījumu.
Koncertam beidzoties, publikas atzinību pauda sniegtie ziedi un teiktie pateicības vārdi.
Ļoti gaidīsim nākamo tikšanos ar “Pastalniekiem”. Lai viņiem raits dejas solis, lai veiksme
skatēs un konkursos!

Atgādinājums
Jau iepriekšējā gada novembrī tika aizsākta Sausnējas pagasta musturdeķa - veltījuma
Latvijas simtgadei - veidošana. Diemžēl iesūtīto fragmentu ir maz, bet neaizpildītais laukums liels. Lūdzam atlicināt laiku un paust savas emocijas, savu attieksmi pret gaidāmo lielo
notikumu - Latvijas simtgadi - jebkurā tehnikā (adījums, tamborējums, izšuvums, auduma
aplikācija u.c.), veidojot rokdarbu 20x20 cm vai 40x40 cm izmērā un iesniedzot to Sausnējas
vēstures muzejā “Līdumi”.
Informāciju sagatavoja Inese Leiboma un Ilga Kronīte

Ziņas no Sausnējas bibliotēkas

Foto no Indras Filipsones personīgā arhīva

10. martā Ērgļu saieta namā vidējās paaudzes tautisko deju dejotāji pulcējās uz ikgadējo jaunrades deju konkursu- koncertu “Jautrā pastaliņa”.
Šogad ciemos brauca deju kolektīvi:
Pļaviņu kultūras nama TDA “Daugaviņa” (vad. Ineta Reitere), Vecpiebalgas kultūras nama
VPDK “Mudurainis” (vad. Antra Grinberga), Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
kultūras pils “Ziemeļblāzma” vidējās paaudzes deju kolektīvs “Auda” (vad. Nadīna Neimane- Gardoviča), Dzērbenes tautas nama senioru tautas deju kolektīvs “Juveris” (vad. Uldis
Blīgzna), Priekuļu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Virpulis” (vad. Uldis Blīgzna),
Raunas jauniešu deju kopa “Trejdeviņi” (vad. Ilona Klince), Lubānas kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs “Žuburi” (vad. Laila Ozoliņa). Bet Ērgļu novadu pārstāvēja pašmāju kolektīvi
- saieta nama jauniešu deju kolektīvs “Rūdis” (vad. Antra Grinberga), Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rūdolfs” (vad. Antra Grinberga), Ērgļu vidusskolas jauniešu
deju kolektīvs “Ērgļu jaunieši” (vad. Antra Grinberga), kā arī Ērgļu saieta nama deju kolektīvs “Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne). Šogad koncertā piedalījās arī paši mazākie - bērnu
deju kolektīvs “Pienenīte” un kolektīvs, kas arī pretendē uz dalību XXVI Vispārējo latviešu
dziesmu un XVI deju svētku lieluzvedumā “Māras zeme”. Tas ir Ērgļu vidusskolas 3. un 4.
klašu deju kolektīvs, kuru vada Antra Grinberga.
Koncertā šogad jaunrades deju prezentēja tikai deju kolektīvs “Auda”, iepazīstinot skatītājus ar deju “Latgaliešu dancis” (horeogrāfe Nadīna Neimane- Gardoviča), līdz ar to saņemot
arī īpašu balvu, kas lemta jaunrades dejas autoram un radošajam kolektīvam.
Koncerts bija interesants, tika radīta sajūta, ka deju kolektīvi jau iejutušies XXVI Vispārējo
latviešu dziesmu un XVI deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” un koncerta “Vēl simts
gadu dejai” koncepcijā, dejas rakstura atveidē un sajūtu radīšanā. Bet koncertu uz Ērgļu saieta nama skatuves vadīja Ērgļu teātra aktieri Maiga Picka, Sandra Konovālova un Auseklis
Picka.
Pēc kolektīvu apdāvināšanas ar tradicionālajām tortēm, ko saņēma katrs kolektīvs, sākās
balle grupas “Brālīši” vadībā. Saviesīgajā daļā savu sniegumu rādīja arī Sporta deju kluba
“Vizbulīte” dejotāji - Alens Kārlis Kārkliņš un Monta Masaļska, kā arī Aivars Skābarnieks
un Ginta Lazdiņa.
Bet savukārt kolektīvu vadītājiem bija iespēja radoši apmainīties ar viedokļiem par dažos
deju apriņķos jau notikušo skašu rezultātiem, deju soļu izpildījuma īpatnībām un skates tērpu valkāšanas kultūru, jo mums skates tomēr vēl priekšā. Un tas vienmēr ir ļoti satraucošs
un atbildīgs pasākums. Lai veicas!
Sandra Avotiņa

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. marts

Laiks skrien nemanot. Jau jūtams pavasara tuvums, bet šķiet, ka pavisam nesen bija decembris. Visu decembri Sausnējas bibliotēkā bija apskatāma Valda Zirņa fotoizstāde “Līgo vakars
Ērgļos ar Raimondu Paulu”. Fotogrāfijās fiksēta pasākuma tapšanas gaita - no idejas līdz pasākuma īstenošanai. Paldies Valdim par iespēju sausnējiešiem ielūkoties nesenajā vēsturē un
saprast, ka šodiena jau ir rītdienas vēsture.
Vēl pērnā gada nogalē bibliotēkas krājums papildinājās ar 21 jaunu grāmatu. Arī šogad jau
grāmatu plauktus papildinājusi 21 grāmata. No šīm 42 grāmatām, manuprāt, vērtīgākie ieguvumi ir: Guntis Eniņš “Koki mājas nepamet”, Māra Zālīte “Paradīzes putni”, Irēna Lagzdiņa
“Lidojošā zirga mugurā. Pēteris Liepiņš”, Lilita Maija Klinkerte “Margarita Stāraste. Post
Scriptum” un Līga Blaua “Indra Briķe. Krodera aktrise”. Mans grāmatu vērtējums ir subjektīvs, tāpēc aicinu - nāciet uz bibliotēku, lasiet un vērtējiet paši.
Preses izdevumus bibliotēka abonē visam gadam. Šogad varēsiet lasīt žurnālus: Sestdiena,
Praktiskais Latvietis, Ievas Stāsti, Ievas Virtuve, Astes, Kā tas strādā, Ilustrētā Junioriem,
Ilustrētā Pasaules Vēsture, Leģendas, Lauku Avīzes tematiskā avīze, Čaklās Rokas, Patiesā
Dzīve, Citādā Pasaule, Mājas Viesis, Dari Pats un 36.6 C. Bibliotēka abonē arī laikrakstu
Stars, bet lasīt varēsiet arī Latvijas Avīzi, jo to bibliotēkai dāvina lasītāja Ilga Zvirgzdiņa. Arī
žurnāli Rīgas Laiks, Ir, Vides Vēstis un Putni Dabā bibliotēkas plauktā nonāk kā dāvinājumi.
No 19. līdz 23. martam bibliotēkā noritēs “Digitālā nedēļa”, kas agrāk tika dēvēta par “E prasmju nedēļu”. Šoreiz bibliotēkas apmeklētājiem individuālas konsultācijas būs par datu
bāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka, kā arī informācijas meklēšanu tajās. Aicinu
ne tikai šajā nedēļā, bet arī jebkurā citā dienā vaicāt arī par citiem ar e - vidi saistītiem jautājumiem. Cik zināšu, tik palīdzēšu.
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

Zemledus makšķerēšana Sausnējā
Latvijas valsts simtgade nav iedomājama arī bez mums - sausnējiešiem. Tāpēc, atsaucoties
uz iedzīvotāju ierosinājumu, Sausnējas pagastā tiks rīkota zemledus makšķerēšana uz Cālīša
ezera. Šogad šis pasākums tiek veltīts Latvijas simtgadei. Ceram, ka šī aktivitāte kļūs par tradīciju. Aicinām piedalīties ikvienu, kam patīk atpūta un aktivitātes svaigā gaisā un patīkamā
sabiedrībā. Lielā mērā šī pasākuma norise atkarīga no laika apstākļiem. Šoziem ir labvēlīgs
laiks zemledus makšķerēšanai. Tiksimies uz ledus!
24. martā no plkst.9:30 Sausnējas pagasta ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANA.
PULCĒŠANĀS pie Cālīša ezera Sausnējas pagastā
REĢISTRĀCIJA no plkst.9:30
MAKŠĶERĒŠANAS sākums plkst. 10:00 uz Cālīša ezera
MAKŠĶERĒŠANAS ilgums - četras stundas
APBALVOSIM trīs pirmo vietu ieguvējus atsevišķās grupās - sievietes, vīrieši un bērni
PĀRSTEIGUMA balva - lielākajai un mazākajai zivtiņai.
OBLIGĀTI JĀBŪT LĪDZI DERĪGAI MAKŠĶERNIEKA KARTEI. (Karte nav nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar
invaliditāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.)
DALĪBAS MAKSA - VIENA SASTĀVDAĻA KOPĒJAI PUSDIENU ZUPAI (kuru vārīsim
uz vietas pie ezera)
Sīkāka informācija pa tālruni - 27833520 Valija.
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Pasākumu afiša

17. martā plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu turnīra 3. noslēguma kārta (dambrete, šautriņas)
17. martā plkst. 22.00 Ērgļu saieta namā
“Ērgļos atkal diskotēka!”. Dj Martin Alex
(Spēkā pasākuma apmeklētāju vecuma ierobežojums - no 18 gadu
vecuma). Ieejas maksa 3,00 EUR
18. martā plkst. 14.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
Lauteres amatierteātris ,,Aronieši” izrādīs R. Blaumaņa
komēdiju ,,Paradīzē”
Režisore - Laima Vanaga. Izrādi ar dziesmām
kuplinās tradīciju ansamblis “Mežābele”
Vadītāja - Laila Jēkabsone
Ieeja uz izrādi 1,50 EUR
21. martā plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Tautasdziesmu un danču vakars
Ērgļu tautas muzikanta Pētera Štefāna vadībā
24. martā plkst.11.00 Liepkalnes tautas namā
galda spēļu turnīrs
25. martā plkst. 10.00 Komunistiskā terora
upuru piemiņas diena
Tikšanās pie Ērgļu novada domes ēkas Komunistiskā terora
upuru piemiņai veltītā pieminekļa akmens:
ziedu nolikšana;
aizlūgums luterāņu baznīcas dievkalpojumā. Dievkalpojumu
vada mācītājs Ivars Cišs
25. martā plkst.15.00 Sidrabiņos pie piemiņas akmens
Komunistiskā terora upuru dienai veltīts atceres brīdis

Informācija mežu īpašniekiem
No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim var pieteikties atbalsta saņemšanai jaunaudžu kopšanai, mazvērtīgu audžu
nomaiņai apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”.
Tiem meža īpašniekiem, kuri atbalstu nesaņēma iepriekšējā kārtā, projektus jaunaudžu kopšanai var sniegt atkārtoti.
Biedrības biedriem ir jāsaņem jaunas izziņas.
Lai pārliecinātos par atbalsta iespējām jaunaudžu kopšanā,
mežniecībā izņemiet 2018. gada aktualizēto izdruku. Konsultēties varat pie manis - biedrībā „VIDZEMES AUGSTIENES MEŽI”, tālrunis - 29450715.
Biruta Nebare, biedrības
„VIDZEMES AUGSTIENES MEŽI”
valdes priekšsēdētāja

Ainavu elementus var precizēt
līdz šā gada 3. aprīlim
Šobrīd lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018. gadam.
Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka līdz šā gada 3.
aprīlim LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var ierosināt precizēšanas pieprasījumus, lai kā ainavas elementi tiktu
izveidoti koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, vai
dīķi. Pēc šī norādītā termiņa Vienotā iesnieguma pieņemšanas laikā precizēšanas darbu vairs nevarēs veikt.
LAD atgādina, ka 2018. gadā stājas spēkā izmaiņas nosacījumos, kas jāņem vērā, norādot ekoloģiski nozīmīgās platības. Tāpēc svarīgi izvērtēt nepieciešamību pieteikt arī jaunus
ainavas elementus, lai noteiktās prasības varētu izpildīt.

31. martā plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
basketbola spēle “Labais krasts - Kreisais krasts”
Labā krasta spēlētājiem ierasties melnas krāsas t-kreklos un Kreisā krasta spēlētājiem - baltas krāsas t-kreklos. Īpašais atbalstītājs
- “Būve IG”

1. aprīlī plkst. 15.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā
svinēsim jautrās Lieldienas kopā ar Jumurdas pagasta
sieviešu vokālo ansambli ,,Ievziedi”
1. aprīlī plkst. 20.00 Ērgļu saieta namā
kriminālkomēdija
“KRIMINĀLĀS EKSELENCES FONDS”
Krāpnieki, pistole un nolaupīts sunītis - komēdijā “Kriminālās ekselences fonds”.
Imants Veide raksta scenāriju seriālam par krāpniekiem un kopā
ar čomu Hariju Kuharjonoku izmēģina dažādas krāpšanas shēmas.
Taču Imants tik ļoti iejūtas jaunajā tēlā, ka pašam sakārojas kļūt
par kriminālo autoritāti. Pie apvāršņa parādās veci žuļiki Duļķis un
Aļģe, bet lielākais šķērslis ceļā uz kriminālās autoritātes statusu ir
Imanta Kaimiņiene.
Bērniem līdz 16 gadiem filmu skatīties nav ieteicams.
Biļetes cena - 3,00 EUR

Lieldienu dievkalpojumi
Ērgļu katoļu draudzē
Ērgļu Svētā krusta baznīcā
Lielajā Piektdiena - 30. martā - plkst.10.00
Lielajā Sestdienā - 31. martā - plkst. 12.00
Lieldienās (svētdienā) - 1. aprīlī - plkst. 12.00

Ērgļu evaņģēliski luteriskajā draudzē
25. martā plkst.10.00 pulcēšanās iepriekšējās baznīcas
vietā (pie pašvaldības ēkas), kur notiks īss svētbrīdis.
Pēc tam visiem kopā ar pūpolu zariem rokās gājiens uz
jauno - Svētā Jāņa baznīcu, kurā būs Pūpolu svētdienas
dievkalpojums.
1. aprīlī plkst. 10.00 LIELDIENU- KRISTUS
AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS.

15. aprīlī jauktais koris “Ērgļi” piedalās koru skatē Madonā
18. aprīlī plkst. 9.00 “Brakos” Rūdolfa dienas talka

Jumurdas pagasta Saieta ēkā līdz 30. aprīlim
apskatāma Ērgļu novada Mākslas un mūzikas skolas
audzēkņu darbu izstāde
3. maijā talka Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi”

Bezmaksas vingrošanas nodarbƯbas iedzƯvotƗjiem, kas vecƗki par
gadiem, notiek Ɯrgƺu saieta namƗ trešdienƗs no 7. marta lƯdz 25. aprƯlim
plkst.16.00 lƯdz plkst.17.00.
Lai gan nodarbƯbu cikls ir jau sƗcies, ieinteresƝtie dalƯbnieki joprojƗ
var pieteikties uz vingrošanu, iepriekš piesakoties pie Kristapa BƝrziƼa
tƗlruni 28861524 vai e-pastƗ: kristaps.berzins@prakse.lv.
NodarbƯbas vada sertificƝts treneris Viesturs Dumpis.
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ApdzƯvota
vieta
Ɯrgƺi

SidrabiƼi
Liepkalne

Datums Laiks
Norises vieta
20.04.
10:00 Oškalna iela 10 (mƗcƯbu
04.07.
11:00 darbnƯcas)
Pie bijušƗm mehƗniskajƗm
16.04.
12:00 darbnƯcƗm (serviss)
Pie bijušƗm mehƗniskajƗm
18.04.
11:00 darbnƯcƗm
MehƗniskƗs darbnƯcas
19.04.
11:00 (KS SidrabiƼi)
19.04.
14:00 “IeviƼas” (centrs)

PIEMINAM MIRUŠOS:
Iraida Vasiļjeva
mirusi 77. mūža gadā;

UZMANĪBU
TEĀTRA DRAUGIEM!
2018. gada 3. aprīlī braucam uz Dailes teātra romantisko drāmu “Būt Kejai
Gondai ”. Lūdzu pieteikties pie dr. Braķes - tel. 64871471 vai 29441625.

21. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Deju kolektīva “Rūdis “ vārda došanas svētku koncerts
28. aprīlī Lielā talka Ērgļu, Sausnējas, Jumurdas pagastā

PasƗkumi bƝrniem notiek Ɯrgƺu vidusskolƗ un PII “PienenƯte”.

SausnƝja

3. aprīlī plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Jautro klaunu cirka izrāde
Programmā: profesionālu klaunu priekšnesumi, burvju triki, žonglieru un sīko dzīvnieciņu parāde.
Biļetes cena - 2,00 EUR

8. aprīlī Ērgļu novada deju kolektīvi piedalās
deju kolektīvu skatē Madonā

3) divas rotaƺu nodarbƯbas bƝrniem par veselƯga uztura pamatprincipiem.

Jumurda

2. aprīlī plkst.12.00 Lieldienu pasākums lieliem un maziem
Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas.
“Nāc nākdama, Liela diena!”

7. aprīlī no plkst. 10.00 Ērgļu saieta namā
Latvijas Nacionālā kultūras centra projekta
„Satiec savu meistaru!” nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas
un tālāknodošanas procesa ietvaros
TLMS “ĒRGĻI” veidota darbnīca
“Rakstaino dūraiņu noslēpums”

Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2. projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
pašvaldībās” ietvaros martā Ērgļu pašvaldībā sākti īstenot
šādi pasākumi:
1) vingrošanas nodarbību kopums iedzīvotājiem, kas vecāki
par 54 gadiem;
2) divi pasākumu kopumi bērniem fiziskās sagatavotības
stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei;
3) divas rotaļu nodarbības bērniem par veselīga uztura pamatprincipiem.
Pasākumi bērniem notiek Ērgļu vidusskolā un PII “Pienenīte”.
Bezmaksas vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem, notiek Ērgļu saieta namā trešdienās no
7. marta līdz 25. aprīlim no plkst.16.00 līdz plkst.17.00.
Lai gan nodarbību cikls ir jau sācies, ieinteresētie dalībnieki
joprojām var pieteikties uz vingrošanu, iepriekš piesakoties
pie Kristapa Bērziņa pa tālruni 28861524 vai e-pastā: kristaps.berzins@prakse.lv.
Nodarbības vada sertificēts treneris Viesturs Dumpis.

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās
valsts tehniskās apskates laiki un
vietas 2018. gadā Ērgļu novadā

1. aprīlī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Lieldienas lieliem un maziem

Programmā:
Konkurss “Lieldienu cālis Ērgļos 2018”;
Dejas dziesmas un rotaļas pašu bērnu izpildījumā;
Lieldienu Zaķu barošana un samīļošana. (Līdzi var paņemt kādu
gardumu - burkānu vai salātlapiņu)

Slimību profilakses un kontroles
centra projekta realizācija Ērgļos

Informācija pensionāriem
13. aprīlī plkst.11.00 Ērgļu saieta namā seniori mīļi
aicināti uz kopsapulci par pensionāru biedrības paveikto un turpmāko darbību.
Biedrības “Ērgļu pensionāri” valde

Pēteris Rūniks
miris 70. mūža gadā;
Jānis Dambītis
miris 79. mūža gadā;
Marta Krēsliņa
mirusi 98. mūža gadā;
Roberts Modris Rempe
miris 72. mūža gadā;
Ausma Ilma Skabarga,
mirusi 95.mūža gadā;
Juris Krišus Nikolajs Jankovskis,
miris 85.mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
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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