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Īsziņas
�rg�u novad�
rekultiv�s tr�s normat�vo aktu pras�b�m
neatbilstošas izg�ztuves

2018. aprīlis

Br�vpr�t�go darbs �rg�u
2018. gnovada
ada 5. maijÃ
muzejos
JÃï
a ZÃlÝša SausnÑjas pamatskolÃ

aNo 3. līdz 6. aprīlim „Braku” muApr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
zeja
Zinta
2. vadītāja
j�lij� starp
Vides ministriju k�
Otr� projekta ietvaros – normat�vo kumi par darb�bas programmas “Infra- �u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
Saulīte
„Meņ-un �rg�u novada aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u nova- strukt�ra un pakalpojumi” papildin�ju- t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
atbild�gouniest�di
ģeļu”
muzeja
va- sa��m�ju tika da Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidra- ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikudomi k�
nans�juma
dītāja
Ieva vienošan�s
Vilnīte
parakst�tas
par tr�s nor- bi�i”.
aktukÃrtÝbÃ:
pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
Dienas
bija
Vidzemes
Tūmat�vo
aktu pras�b�m
neatbilstošo
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Savuk�rt treš� projekta ietvaros pare- rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
> dalÝbnieku
reÛistrÃcija skolÃ
nopied�v�jums
plkst.15.00n�ca no biedr�bas „Ra- un latviešiem k� par attur�giem zieme�risma
asociācijas
izg�ztuvju
rekultiv�cijas projektu �s- dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�- Latvijas
Republikas normat�vajiem
ak- -Šis
organizētajā
piedošo Efektu
darbn�ca”
(RED).
Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labtenošanu. Šos projektus
�stenos Ma- b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumur- tiem par
Koh�zijas fonda
vad�bu,
k� ar� muzejÃ
> pasÃkums
pagasta
vÑstures
„LÝdumi”
- plkst.
15.30
nieši
jau
ir
iestr�d�jušies
un
j�tas
sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
redzes
apmaiņas
donas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�> piemiïas brÝdis SausnÑjas kapos - plkst. 16.30
braucienā
PēterSavien�basuzKoh�zijas
fonda l�dzŠo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sa- des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
burgu.
Kopā
ar ci- apakšaktivit�tes st�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m par min�to
pasÃkums
skolas
zÃlÑ -Eiropas
plkst.18.00
> svinÝgs
nans�t�s
3.5.1.2.1.
Eiropas
Savien�bas
Koh�zidz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
tiem
Vidzemes
mu„Normat�vo aktu pras�b�m neatbil- 179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas jas fonda
projektu
iesniegumu
apstipri> svÑtku
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- no plkst.
20.00 lÝdz
rÝtausmai l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
nas sarunvalodas
zeju
speciālistiem
stošo izg�ztuvju
rekultiv�cija” ietva- Savien�bas Koh�zijas fonds, bet p�r�jo n�šanu.
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
profesionālu
gidu
ros.
No Vides
ministrijas komunik�ciju
summu 35,65 t�kstošu latu apm�r�DalÝbas
iemaksa
absolventiem
EUR
5,00;
absolventiem
ar savu
otrovad�t�ja
pusÝti - EUR
8,00
ja
Lase un „Me��e�u”
muzeja
vad�bas
tekstu pa „Brakiem” un ir novadībā
tika iepazīPirm� projekta ietvaros tiks rekulti- gulda �rg�u novada dome.
noda�as informat�v�
pazi�ojuma
Ieva
Viln�te.
KontaktinformÃcija:
tel:
23372631;
e-pasts:
sausnsk1@inbox.lv
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rta Puškinas Kriev�ta normat�vo aktu pras�b�m neatMin�t�s vienošan�s nosl�gtas, pamaVair�k past�st�šu par Kristi�nu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
vijas caru vasaras
bilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta iz- tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada
darbojas „Braku” muzej�. Vi�a darba
rezidence,
aplūdiena s�kas reiz� ar muzeja atv�ršanu
g�ztuve “Lemp�ni”.
30.j�nija noteikumiem Nr.490 „Noteikots Valsts Krievu
un beidzas ar t� sl�gšanu. Uz „Bramuzejs, kurā atrodas pasaulē lielākā krievu tēlotājmākslas kokiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
lekcija. Krievu muzejā notika arī apaļā galda diskusija, kurā
arodvidusskolas dienesta viesn�c�.
bija iespēja uzzināt, kāda ir muzeja ikdiena, problēmas, darbs
Kristi�nam ir 20 gadu. Vi�š ir m�c�jies
ar �rg�u
apmeklētājiem.
5. piedal�s
aprīlī Latvijas
piedalījās
Er- starptautisks p�rsvar� pa pašvald�bas ce�iem. Mar- tirdzniec�bas m�rketinga koledž� Ausnovada dome
Igauni- delegācija
Projekt�
tiks izstr�d�ts
mitāžas
organizētajā
konferencē
„Muzeji
unmaršruts
kultūras„Dienvidigaunija
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p�rrobežu
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velo
– Zie- šrut� tiks uzst�d�tas maršruta mar��ju- trij�, bet turpm�k m�c�sies par saimnieproblēmas”,
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iepazīta
Ermitāža
un
tās
daudzveidīgā
ko- posms b�s pa ma z�mes, pie Jumurdas ezera izveidota c�bas m�rketinga skolot�ju. Ja �sum�
programm�, kuras realiz�cijas laik� tiek me�latvija”, kura viens
lekcija.
6. aprīlī tika aplūkota Staraja Derevnja, kurā atrodas
�stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi Madonas rajonu un ar� �rg�u novadu. atp�tas vieta, �rg�os novietota velo no- b�tu j�raksturo Kristi�ns, tad j�saka t�:
Ermitāžas fondu glabātuve. Ekskursija bija vērtīgs ieguvums
k� cilv�ks Kristi�ns ir �oti simp�tisks,
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais No liel� velo maršruta tiks veidoti vai- vietne pie �rg�u vidusskolas.
muzeju darba pilnveidošanai.
ar vi�u pat�kami un viegli kontakt�ties,

SausnÑjas skolu

absolventu salidojums

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

partneris ir Vidzemes t�risma asoci�ci- r�ki ap�veida maršruti, lai pied�v�tu ieja, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes, sp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas,
a28. martā pēc reģionālās diskusijas Madonas kultūras namā
C�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kur�m v�sies lielais loks. Mums
par
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1519238,13
apk�rtni.
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Liene�rg�u
Jansone,
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mazais interesi
velo maršruts tiks pieattīstības
atbalsta
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direktore,�rg�u
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p�rrobežu
sadarb�d�v�ts
pa
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�rg�u centrs – Palšu
uzklausīja Mārča Feldberga pieredzi tūrisma jomā un pieredzi
bas programmas
nans�jums,
5% valsts
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Projekta ieviešanas laiks ir no š� gada
apr��a l�dz 2010. gada augustam. Projekta realiz�cijas laik� tiks izdota rokasgr�mata par velot�rismu, organiz�ts
semin�rs t�risma nozares uz��m�jiem,
izdotas velot�risma broš�ras un velot�risma kartes.

Rakstaino dūraiņu
noslēpums

Bezmaksas konteineru izmantošana

Barona taka ar� �rg�os

Ērgļu novada pašvaldība piedāvā bez maksas izmantot konteinerus
lielgabarīta
savākšanai. Konteineru novietošaIr zin�ms
fakts, atkritumu
ka 1859. gad�
nas
laiki
un
vietas:
Krišj�nis Barons, b�dams T�rbaNo
līdz 06.05.
Jumurdā pie Jumurdas Saieta ēkas Ezera
tas 30.04.
universit�tes
Matem�tikas
ielā
2; Sausnējas pagastā pie Sausnējas pagasta pārvaldes ēkas
fakult�tes students, 24 gadu veSidrabiņos.
cum� ce�oja k�j�m 5 ned��as no
Ērgļos:
T�rbatas cauri Valkai, Smiltenei,
no 07.05 līdz 13.05. J. Grota ielā 1 (pie dzīvojamās mājas); MeRaunai, Taurenei, Inešiem, �rhanizatoru ielā 1 (pie dzīvojamās mājas);
g�iem,
no
14.05.Koknesei,
līdz 20.05. Skr�veriem,
Blaumaņa ielā (pie katlu mājas); Parka ielā
�eipenei,
L�gatnei, Siguldai, R�20 (pie veikaliņa);
gai,21.05.
Jaunpilij,
Kandavai,ielā 10 (pie katlu mājas); Zaļajā
no
līdz Irlavai,
27.05. Oškalna
Sabilei,
Talsiem
l�dz sav�m
m�ielā
31 (pie
dzīvojamās
mājas.)
j�m
Dundag�.
�rg�os
vi�š
ieraKonteineri paredzēti nederīgu mēbeļu un citu lielgabarīta atkrid�s t�p�c,
ka te dz�voja
studijuatbrīvoties no nolietotās sadzīves
tumu
novietošanai.
Ja vēlaties
biedrs, v�l�kais
tehnikas,
to lūgumsVecpiebalgas
nemest konteinerā iekšā, bet novietot tam
�rsts, m�zi�u
Jurj�nu
br�lis lai atbrīvotos no šīfera un ciblakus.
Konteineri
navt�va
paredzēti,
J�nisazbestu
Anžs Jurj�ns.
Tr�spriekšmetiem.
dienas
tiem
saturošiem

Ilze Daugiallo,
Inform�cijas speci�liste

k� darbinieks – lab�ku nevar�tu iedom�ties jebkur� sf�r�. �imen� ir audzin�ts darba dz�vei vislab�kaj� š� v�rda
noz�m�. R�p�gs, korekts, izdar�gs, at-

Notikumu apskats
Kristi�ns J��u vakar� Brakos,
23. j�nij�.
Jumurdas pagastā

a18. martā Jumurdas pagasta Saieta ēkā Lauteres amatierteātris ,,Aronieši” izrādīja komēdiju ,,Paradīzē” pēc Rūdolfa Blaumaņa tāda paša
nosaukuma stāsta motīviem. Izrādes režisore Laima Vanaga. Mūžsena
pamācība vīriešiem par to, kā neuzticība tiek sodīta. Katra lauku daiļaviņa ir sapņojusi par mīlestību - cerētu, gaidītu kā lolotu sapni, kas iedegas
sirdī. Reizēm gadās, ka sastaptais bruņinieks ar skaistajām acīm un saldo
balsi tikai spēlējas ar meitu sirdīm un ar šo „divu gaņģu” meistaru saderināta labākā draudzene! Tad gan neatliek nekas cits, kā ietīties segā un
paraudāt vai arī atmaskot šo blēdi un sniegt mācību līdzīgiem meistariem.
Izrādi ar dziesmām kuplināja tradīciju ansamblis ,,Mežābele”, vadītāja
Laila Jēkabsone. Kopā pavadījām jautru, pamācošu pēcpusdienu. Paldies
kaimiņu - Aronas - pagasta amatiermākslas kolektīviem par prasmi iepriecināt!
a22. marta rītā Jumurdā atskan zivju gārņu un dzērvju atgriešanās sveicinājuma saucieni.

Sanita Kanneniece ar meitu Līvu Beļinsku un TLMS
Ērgļi vadītāja Sandra Lauberte pie cimdu stenda. Lorenco (st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.

7. aprīlī no plkst. 10.00 Ērgļu saieta namā TLMSbild�gs. Kad projekta vad�t�ja Sintija
jaut�ja, k� Kristi�ns str�d� un uzvedas,
“ĒRGĻI” austuvē Latvijas Nacionālā kultūras centad par vi�u ir tikai viena atbilde – gritra projekta „Satiec savu meistaru” - nemateriālāb�tu, bet nevar saskat�t nevienu vi�a
kultūras mantojuma saglabāšanas un tālāknodoša-tr�kumu. Vai tieš�m m�dz b�t tik ide�li
nas procesa ietvaros tapa TLMS “ĒRGĻI” veidotajaunieši?!
darbnīca “Rakstaino dūraiņu noslēpums!”.
Abi puiši raksta person�g�s dienas-

kuru izveidoja Kristi�ns ab�s svešvalod�s, cerams, var�sim iespiest tipogr�j�, kad mums b�s lab�ka nansi�l� situ�cija.
Par it��u puisi Lorenzo Bianco „Me��e�u” vad�t�ja Ieva Viln�te st�sta, ka
Krišj�nis Barons viesoj�s Me�puisis pal�dz saimnieciskajos darbos –
�e�os,
kop� ar Jurj�nu
iepaz�Aicinām
piedalīties
Lielajā talkā! Barona takas dal�bnieki Brakos.
gr�matas. Tas noz�m�, ka vi�i v�ro un gan kopj muzeja apk�rtni un uzkopj
dams �rg�u apk�rtni.
1. Ērgļu pagastā, R. Blaumaņa memoriālā
“Braki”
teriNomazg�6. līdz dolfs
8. aprīlim
visā Latvijā
Blaumanis,
sajut�mnorisinājās
m�ju liego pa-apraksta ar� savus v�rojumus �rg�os. telpas, gan ar� piedal�s muzeja pas�kul�timuzeja
un M�r�ti
Breikšu,
bet pirms
Jau piekto gadu notiek velomatorijā, 18. aprīlī plkst. 9.00 Rūdolfa dienas talka, talkas vadītāja sākums “Satiec savu meistaru” ar aptuveni 150 da-Sarun�s noskaidroj�m vi�u domas par mu organiz�šan�. Lorenzo akt�vi str�d�
ratonsSaulīte,
Baronat.taka,
kad 17 dienu laik� šan�s Me��e�u pirti��, Meža m�tes ai- veldzi vasaras karstum�, pasp�l�j�m
Zinta
26388629.
žādām darbnīcām un aktivitātēm. Arī Ērgļu audējumums, latviešiem, k� ar� uzzin�m daudz pie br��u Jurj�nuAgritas
muzeja m�jaslapas
Lūses foto izmeža klavieres viesu istab�. Tad dev�mies pa
tiek
veikts
aptuveni
1000
km garais
2. Vējavas kapos 28. aprīlī
plkst.ce�š,
9.00, cin�ti,
talkas ce�ot�ji
vadītājasiejut�s
Agita daž�dos
studija iekļāvās šajā projektā. Šogad atšķirībā nointeresanta par dz�vi un cilv�kiem vi�u veides un septembr� pl�no noorganiz�t
un paši sevi un cits citu p�rsteidza tak�m. Ieelpoj�m p�avu reibinošo smarko savulaikt.k�j�m
g�jis Krišj�nis
Opincāne,
29400442,
MarutaBarons.
Vītoliņa, t�los
t. 29185811.
iepriekšējiem gadiem darbojāmies ar adīšanu, jo šīdzimten�. Uz jaut�jumu, kas Lieldienas
Latvij� m�zikas
pas�kumu.
Jumurdā.
savu erud�ciju
par Latvijas augu un žu, sa��m�m pozit�vo ener�iju no Zitakaspagasta
idejas autore
ir neform�l�
3.Barona
Sausnējas
Sausnējas
parkā un ar
vēstures
muzeja apkārvisvair�k,
atbilde skan�ja
– Saieta
pir- ēkāJaunieši
ir �oti zin�tk�ri
atsauc�gi.
gada rudenī - Latvijas simtgades mēnesī - novembrīpat�ka1.
aprīlī
Jumurdas
pagasta
sagaidījām
mazus ununlielus,
gabensš�elt� akmens un nodzied�j�m matn�j�, neskart� daba – p�avas, lauki. Ir apmekl�juši vair�kus
dz�vnieku
valsti. Elita
videsSidrabiņu
izgl�t�bas projekta
„P�das”
tnē,
parkā 28.
aprīlīvad�t�ja
plkst. 9.00,
talkas vadītāja
pas�kumus
�rvisā Latvijā leposimies
ar mūsu tautas izcilu vērtību rus un īsus, resnus un tievus, vecus un jaunus zaķus, lai kopīgi
piedalītos
pasveicin�j�m
skulpt�ru nēsāsim
„Ed- Dz�ves temps sal�dzin�jum� ar Austriju pus muzeja un piedal�jušies vis�s abos
„N�kamaj� r�t� viesi klaus�j�s
m�zi- dziesmu,
Vita Jaunzeme,
kura kopš 2002. gada uzŪdre,
t. 29277083.
- rakstainiem
dūraiņiem.
Adīsim, dāvināsim,
pasākumā
,,Kas
gan
sunim
asti
cels?”.
Pasākuma
scenārija
autore
Inita
gars”Darbnīcā,
un apl�koj�m
p�av�s
Jurj�nu
iepazina
Talkuskolas
organiz�šanu
4.s�ka
Pie Lielo
Burtnieku
atmiņasLatvij�,
vietas 28.�u
aprīlī
plkst.dz�vesst�stu,
10.00 pen- tuv�k
liekoties
pie mums
muzejos
notikušaj�s
Nebaikrāšņus
cimdus!
kas v�griežu
norisinājās
7. paaprīlī,un It�liju
Lapsa vi�iem
par galveno
notikumu
varoņiem
izvēlējās
cilvēka aktivit�t�s.
labākos draugus
sl�pušos
Lejas
aku,
kur�
esot
tas
Pulgoš�a
sionāru
biedrības
organizēta
talkas muzeja
vadītājsapk�rtni,
Robertspriec�j�s
Čeičs, par
bet pirms
5 gadiem
pirmoreiztalka,
�stenoja
l�n�ks, gaus�ks, šeit ir t�, k� d�s str�d�t ar� zisku darbu - p�auj z�li,
apguvām dažādus interesantus cimdu valnīšulab�varian-daudz
suni un kaķi. Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Ievziedi”
kais �dens. K�
jauku piemi�as
z�miadī-Austrij� tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. uzkopj apk�rtni, rav� pat pu�u dobes, ja
t.savu
29216114.
Barona takas projektu. Vitas Jaun- ezera vilin�jumu,” st�sta br��u
tus, Jurj�nu
adīšanas uzmetumus.
Iepazināmies
ar cimdu
izspēlēja dziesmu spēli par senu teiku, kā suns un kaķis tika pie saviem
5.zemes
Ērgļuaizraut�ba
viduslaiku
pils
drupu
teritorijā
(aiz
Ērgļu
zobārstniecīIespaidi,
izbr�na, ir, ka, piem�r�m, ir vajadz�ba. Vi�i labpr�t pam�c�tu k�dal�bnieki
iest�d�ja
rozi
P�rs
Gints,
muzeja
vad�t�ja
Ieva
Viln�te.
„Velomaun azartiskums droši
tāju Sanitu Kannenieci, kuras pašreizējā pūrā ir ap- darbakuri
pienākumiem,
kā veidojās abu ne vienmēr saskanīgās attiecības.
uz
iel�m,
cilv�ki
nesveicin�s. Kristi�ns diem skol�niem ar� ang�u, v�cu un it��u
bas
aprīlīizcil�s
plkst. š��pmet�jas,
10.00 - 15.00 biedrības
“Ērgļu sirds”
kura
kuplos
pie
dz�vojam�s
m�jas.
Katratona dal�bnieku
trad�cija mēram
ir ar� koku
vienēkas)
radies28.m�tes,
40 pāri cimdu, no kuriem izveidota piemiņas Mazākos skatītājus
piesaistīja
suņa un
kaķa Varb�t
klātbūtne
par šo
dz�vo
sav�
dzimten�
mazpils�t�,
kur ar�
valodu.
k�diuzvedumā,
�rg�u jaunieši
vai
rīkota
talka
teritorijas
sakopšanai,
talkas
vadītāja
Lelde
Gangnugadu, ciemojoties
tiek iest�viet�s, kuMelburnas olimpisko sp��u �empiones vai košuma kr�mu st�d�šanaizstāde
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Ērgļu novada pašvaldības domē

Ērgļu novada ūdeņu statuss. Copmaņiem un Co

Pārskats par 2018. gada marta domes sēdēs lemto
15. marta domes ārkārtas sēde tika sasaukta pēc deputātu A. Spailes, M. Oltes un I. Bites pieprasījuma, lai izskatītu jautājumu par Ērgļu vidusskolas hokeja komandas incidentu
Latvijas Skolu ziemas Olimpiskā festivāla laikā. Uzklausot un izvērtējot Ērgļu vidusskolas
direktores sniegto ziņojumu, dome noraidīja lēmuma projektu par izpilddirektora pienākumu atbildīgāku veikšanu, atbilstoši Ērgļu novada pašvaldības nolikumam uzdodot par
pienākumu izpilddirektoram informēt domi 2018. gada aprīļa domes sēdē par plānotiem
pasākumiem pašvaldības iestāžu darba koordinācijas uzlabošanā un uzdodot izpilddirektoram izvērtēt Ērgļu vidusskolas direktores kompetenci un atbildību skolēnu un skolotāju
sagatavošanā masu sporta pasākumiem.
29. marta domes kārtējā sēdē:
a Apstiprināja SIA „Ērgļu slimnīca” finanšu pārskatu par 2017. gadu.
a Apstiprināja SIA „Ērgļu slimnīca” valdes locekļa mēnešalgu.
a Apstiprināja Ērgļu novada bāriņtiesas 2017. gada pārskata ziņojumu.
a Apstiprināja Ērgļu novada bāriņtiesas lēmumu par Ērgļu novada bāriņtiesas iestāšanos
Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā un nolēma apmaksāt no Ērgļu novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem iestāšanās maksu un ikgadējo biedru naudu.
a Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta grupu dzīvokļa nolikumu.
a Nolēma slēgt papildu vienošanos pie Ērgļu novada pašvaldības un SIA “TeleTower” noslēgtā zemes nomas līguma par nomas līguma tiesību pagarināšanu.
a Piešķīra finansējumu EUR 146 apmērā basketbola klubam “Madona”, Ērgļu novada sportista finansiālam atbalstam, piedaloties starptautiskajā basketbola turnīrā Rīgā un komandai
vajadzīgā inventāra iegādei.
a Precizēja Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu un nolēma lūgt Priekuļu tehnikumu nodot īpašumā Ērgļu novada pašvaldībai nekustamā īpašuma “Ērgļu arodvidusskola”
sastāvā esošo zemes vienību 6,6091 ha platībā, kurā par Ērgļu novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem ierīkota un uzturēta distanču slēpošanas trase, lai realizētu pašvaldības funkciju
- veicinātu novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar sportu. Šīs zemes
vienības sastāvā esošo valsts meža zemi 1,38 ha platībā pašvaldība plāno izmantot, lai realizētu pašvaldības funkciju - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu.
a Nolēma Ērgļu novada pašvaldībai iesaistīties Latvijas Zaļo ceļu asociācijas uzsāktajā
projektā “Green Ways Heritage”, paredzot dalībai projektā pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 1500 apmērā, un deleģēt Guntaru Velci, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju, dalībai projekta pasākumos.
a Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izdevumu
tāmi 2018. gadam.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Aktuālais sociālajā dienestā
Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests informē, ka 2018. gada 27. februārī valdībā tika
pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 ”Darbības
programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām
2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.
Grozījumi paredz, ka Fonda atbalstu no 2018. gada 1. aprīļa papildus varēs saņemt ne tikai
trūcīgas un krīzes situācijā nonākušas personas vai ģimenes, bet arī maznodrošinātas ģimenes,
kuru vidējie ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 188,00 eiro. Tāpat kā līdz
šim, pamats pārtikas paku saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa, kurā būs
nepieciešamā norāde “Ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem
saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada
plānošanas periodā “īstenošanas noteikumi”4.1.3. apakšpunktu.
Tāpat Fonda atbalstu no 2018. gada 1. aprīļa varēs saņemt ģimenes (personas), kuras atzītas
par maznodrošinātām atbilstoši Ērgļu novada pašvaldības 26.01. 2017. gada saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu
Ērgļu novada pašvaldībā”, jo ienākumi mēnesī personai nepārsniedz 153, 70 eiro.
Trūcīgajām ģimenēm/ personām (ienākumi uz 1 personu mēnesī 128,06 eiro)
Maznodrošinātajām ģimenēm/ personām (ienākumi uz 1 personu mēnesī 153,07 eiro):
1. Pārtikas pakas (katram ģimenes loceklim)
2 pakas, ja trūcīgas / maznodrošinātas ģimenes/ personas statuss piešķirts uz 3 mēnešiem);
4 pakas, ja trūcīgas / maznodrošinātas ģimenes/ personas statuss piešķirts uz 6 mēnešiem);
2. Higiēnas un saimniecības preču komplekti (tikai bērniem no 0 līdz -18 gadu vecumam)
1 komplekts, ja trūcīgas / maznodrošinātas ģimenes/ personas statuss piešķirts uz 3 mēnešiem);
2 komplekti, ja trūcīgas / maznodrošinātas ģimenes/ personas statuss piešķirts uz 6 mēnešiem);
3. Individuālo mācību piederumu paka (tikai bērniem no 5 līdz 16 gadu vecumam)
1 komplekts kalendārā gada laikā.
4. Mājokļa pabalsts;
5. Latvenergo atlaide pirmajiem 100 kilovatiem;
6. Bezmaksas juridiskā palīdzība.
Maznodrošinātām ģimenēm/ personām (ienākumi uz 1 personu mēnesī 188,00 eiro)
1. Pārtikas pakas (katram ģimenes loceklim)
2 pakas, ja trūcīgas / maznodrošinātas ģimenes/ personas statuss piešķirts uz 3 mēnešiem);
4 pakas, ja trūcīgas / maznodrošinātas ģimenes/ personas statuss piešķirts uz 6 mēnešiem);
2. Higiēnas un saimniecības preču komplekti (tikai bērniem no 0 līdz 18 gadu vecumam)
1 komplekts, ja trūcīgas / maznodrošinātas ģimenes/ personas statuss piešķirts uz 3 mēnešiem);
2 komplekti, ja trūcīgas / maznodrošinātas ģimenes/ personas statuss piešķirts uz 6 mēnešiem);
3. Individuālo mācību piederumu paka (tikai bērniem no 5 līdz 16 gadu vecumam)
1 komplekts kalendārā gada laikā.
Vienlaikus informējam, ka ģimene/persona pēc izvēles var saņemt atsevišķus komplektus vai
visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu
kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.
Informāciju sagatavoja Ērgļu novada pašvaldības
sociālā dienesta sociālā darbiniece Signe Masaļska
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Jumurdas ezers.

Kā novada domes deputāts esmu apņēmies pastrādāt ar Ērgļu novada ūdeņiem. Ko tas nozīmē?
Vispirms jau saprast, kādi ūdeņi novada teritorijā ir un ko drīkstam tajos darīt.
Šobrīd skaidrs, ka mums trūkst peldvietas, nezinām, kuros ezeros ko drīkst darīt makšķernieki vai
tie, kas grib laivot…
Tas, no kā ļaudis lūko piesargāties visvairāk, ir pārkāpt likumus. Negrib konfliktēt ar agresīviem
privātīpašniekiem un strīdēties par neskaidrām likumu normām. Tāpēc lūkošu visiem saprotami
izklāstīt “minimālo ūdens lietotāja” kursu.
Ūdeņi pie mums ir divos pamata statusos: publiski un privāti. Savukārt privātie dalās - kuros zvejas
tiesības pieder valstij un tīri privātos.
Publiskie pieder visiem vienādā mērā, drīkst braukt ar laivām, makšķerēt, tajos darbojas “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”. Ērgļu novadā tāda ir Ogre lejpus Valolas
ietekas un Jumurdas ezers. Par Jumurdas ezeru runājot - šogad rakstījām projektu kopā ar Agitu
Opincāni un panācām, ka ezeru vasarā apsekos zinātnieki no Vides risinājumu institūta. Naudu
piešķīra Vides aizsardzības fonds. Kam tas vajadzīgs? Lai apzinātu ezera resursu esošo situāciju
un saprastu, kā saimniekot nākotnē. Tā ir jēdzīgākā lietu secība - pirms kaut ko ūdeņos pasākt,
vienmēr nepieciešams tos zinātniski pārbaudīt.
Privātie ūdeņi. Ja tas ir ezers, kas pilnībā atrodas kāda īpašumā, pie kura nepieved neviena robeža
- tajā saimnieko īpašnieks, kuram jāprasa atļauja. Ja cilvēks līdz ūdenim nonāk, drīkst pārvietoties
pa tauvas joslu. Tas nozīmē - iet, izkāpt krastā no laivas, arī makšķerēt.
Tas, ko daudzi nezina - Latvijā visas mazās upes ir privātīpašums. Līdz tām var nonākt pa pievadceļiem (servitūti), zemes robežām, bet, to darot, ir jāzina - tas ir privāts īpašums. Ogres upe ir
privāta upe līdz Valolas ietekai, lejpus tā ir publiska.
Apskatot upes privātīpašnieku iespējas smalkāk, klasiski upes iedomātais vidus ir vieta, kurā robežas sastopas. Vienā pusē viens saimnieks, otrā - otrs. Taču ir vēl situācijas, kad gabals privātā upē
no krasta kores līdz upes vidum pieder pašvaldībai. Skaidrs, ka tas pārvietošanos un makšķerēšanu
vai laivošanu neietekmē, bet tad, kad gribi upē ko darīt - kaut ko sakopt - tas ir svarīgi.
Tā mūsu biedrība “Zivju gani” šogad, Zivju fondā aizstāvot projektu par zivju nārsta vietu kopšanu un Ogres augšteces zivju nārsta vietu iekopšanas darbiem, dabūja 12044 eiro. Piebilde - nauda dabūta darbiem. Situācijas izpētei pirms darbu uzsākšanas nepieciešami aptuveni 1500 eiro…
Rakstīsim iesniegumu līdzfinansējumam un ceru, ka novada dome to atbalstīs. Ja viss veiksies labi,
darbiem būtu jānoris jūnija beigās, augustā, septembrī, kad upes zivīm nav nārstošanas laiks.
Privātie ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij. Tā ir interesanta sadaļa - vispirms valstī nav
noteikta zīmju veida, kā krasta zemes īpašnieks var apmeklētājam dot ziņu par šī ūdens statusu.
Ja skatās likumi.lv, tur neko nevar saprast. Pašvaldībā tādas ziņas principā sniedz, bet tikai darba
laikā.
Es vados pēc informācijas, kas atrodama vietnē: www.kadastrs.lv Daudz nesaprašanās bijis ar
Mūrnieka ezeru. Tas ir privāts ezers, atrodas triju zemes īpašnieku pārziņā. Ja kāds grib tajā makšķerēt - jāvienojas ar kādu no viņiem. Tas pats ir ar Cālīti, Blodonīti, Lācīti, Vecmuižas un citiem
mazajiem ezeriņiem. Jāvienojas ar īpašniekiem - tas ir jāatceras.
Ja rodas pārpratumi un nesaskaņas, kā man paskaidroja Valsts vides dienestā, - agresīvi noskaņoti privātīpašnieki ir pašvaldības kārtību sargājošo dienestu darīšana, bet, ja kāds redz aizliegtus
zvejas rīkus vai Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumus, tad gan var zvanīt inspektoriem. Citiem
vārdiem sakot, lecīgs krasta zemes īpašnieks - novada problēma.
Interesējoties Zemkopības ministrijā, uzzināju, ka zivju ielaišana un citi ezera kvalitāti uzlabojoši
pasākumi var tikt īstenoti arī šāda statusa ūdenstilpnēs, vien nepieciešama visu krasta zemju īpašnieku piekrišana un attiecīga vienošanās.
Vēl īsi par zivju nārsta liegumiem.
Laivošanas sezona sākas vienlaicīgi ar līdaku ķeršanas atsākšanu - no 1. maija. Minimālais zivs
garums - 50 cm. Zandartu nārsta liegums no 16. aprīļa līdz (beidzas) 31. maijam. Minimālais zivs
garums - 45 cm.
Ja upē gadās alata - to nārsta liegums beidzas 30. aprīlī. Lai arī pēc noteikumiem lomā drīkst paturēt vienu alatu, kuras garums pārsniedz 29 centimetrus, mudinu šīs trauslās un jūtīgās zivis atlaist
un nesist nost. Gribētos, lai katru cilvēku arī.
Māris Olte
Arņa Leitāna foto

Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sadarbībā ar 64
muzejiem no visas Latvijas veido izstādi, kas veltīta Latvijas simtgadei. Izstāde “Latvijas gadsimts” notiks Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā no 2018. gada 4. maija. Lai izstādes veidošanā
iesaistītu sabiedrību, jo Latvijas gadsimts veidojas tieši no tās, tad ir radīta virtuāla izstādes veidošanas vietne www.latvijasgadsimts.lv/albums. Gadsimta albuma ideja ir aicināt ikvienu izveidot
savu lappusi virtuālā Latvijas vēstures albumā. Pievienotās fotogrāfijas par personiski svarīgiem
cilvēkiem, vietām un notikumiem kļūs par Latvijas vēstures stāsta sastāvdaļu. 2018. gada maijā
Gadsimta albums papildinās Latvijas muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”.
Aicinu Ērgļu iedzīvotājus pievienot savas atmiņas šim foto albumam. To ikviens var izdarīt vietnē
www.latvijasgadsimts.lv/albums
Ja nepieciešama palīdzība, griezties Ērgļu saieta namā pie Leldes Strazdiņas, telefons - 29453486.
Lelde Strazdiņa, Ērgļu novada kultūras pasākumu organizatore

PIETEIKŠANĀS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM
2018. GADĀ ĒRGĻOS
No 16. aprīļa līdz 22. maijam var pieteikties platību maksājuma saņemšanai Ērgļu novadā pie
LLKC novada lauku attīstības konsultantes (iesnieguma aizpildīšana EPS, tāpat kā 2017. gadā, ir
maksas pakalpojums). Tikšanās laiku lūdzu precizēt iepriekš pa mobilo telefonu - 26117524, Diāna
Suščenko, Ērgļu novada LAK.
Pieņemšanas laiki:
Sausnējas pagasta pārvaldes telpās otrdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00;
Ērgļos pašvaldības telpās trešdienās no plkst. 8.00 līdz 15.30;
Jumurdas pagasta pārvaldes telpās piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Lauku atbalsta mājaslapā EPS pieejams no 11. aprīļa. Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu:
klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni - 67095000.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. aprīlis

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Saule paceļas arvien augstāk, un gaiss
kļūst siltāks. Ar katru dienu tuvojamies
ilgi gaidītajai vasarai, bet nesteigsimies
notikumiem pa priekšu, jo mums priekšā
vēl ir divi notikumiem bagāti un nozīmīgi
mēneši - aprīlis un maijs. Laiks, kad domas vairs nevar noturēt pie sevis, gribas
izbaudīt saulainās dienas un nedomāt ne
par ko.
Šo divu mēnešu laikā mums daudz kas vēl
jāpagūst. Mūs gaida vairāki skolas pasākumi - gan izglītojoši, gan izklaidējoši,
Lielā talka un dažādi apkārtnes sakopšanas darbi, jaunsargu pasākumi un pārgājieni, pēdējais zvans un beigu beigās arī
eksāmeni. Cerams, ka ikviens centīsies un
atradīs spēkus, lai noturētu savu uzmanību, spētu koncentrēties un nesteigsies pretī vasarai ar bezrūpību, kamēr priekšā vēl
daudz darba.
Novēlu visiem izbaudīt jauko saulīti, kas
mūs beidzot atkal silda, bet neaizmirst par
to, kas jāpaveic.
Viktorija

Īsziņas
16. 04. - Latvijas Universitātes karjeras pasākums 10.-12. klasei
17.,19.,20. 04. - S PK projekts “Papardes zieds” 5., 6. un 10., 11. klasei
18. 04. - Karjeras Iniciatīvas diena Ērgļu vidusskolā kaimiņu skolām
19. 04. - Nodarbība skolēniem “Mobilais zināšanu ekspresis”
21. 04. - Darba diena Ērgļu vidusskolā
- Lielā talka
11.05. - Mātes dienas pasākums

Cien. Sausnējas, Mazozolu, Taurupes, Vestienas, Bērzaunes un
Inešu pamatskolas
skolēni un vecāki!
Aicinām uz
KARJERAS INICIATĪVAS DIENU
Ērgļu vidusskolā
2018. gada 18. aprīlī
no plkst. 8.30 līdz 14.30
Būs iespēja:
1. uzzināt par Ērgļu vidusskolu 9. klases
skolēnu skatījumā;
2. ieklausīties vecāku viedoklī par skolu;
3. līdzdarboties atraktīvās darbnīcās:
- „Zinātne” kopā ar 11. klasi;
- „Uzņēmējdarbība” kopā ar 12. klasi;
- „Māksla” kopā ar 4. klasi;
4. kopīgi pusdienot;
5. pavadīt pēcpusdienu jautrās interešu
izglītības pulciņu aktivitātēs un sadraudzēties.
Uz tikšanos!

Ērgļu novada skolu izdevums 2018. aprīlis

2018. gada APRĪLIS

Konkurss „Domā, zini, mācies!”
Tehnoloģiju un zinātņu jomas metodiskās komisijas darba plānā jau
otro mācību gadu esam iekļāvuši uzdevumu veidot un nostiprināt skolēnu prasmes strādāt jauktās vecuma grupās, saskatīt saikni starp tik ļoti
dažādiem mācību priekšmetiem, rast iespēju pielietot skolas solā mācīto dažādās dzīves situācijās - būt zinošiem, drošiem, daudzpusīgiem un
optimistiskiem.
Konkursa „Domā, zini, mācies!” četras kārtas ir noslēgušās. No rudenī
pieteiktajām piecpadsmit komandām godam ir izturējušas četrpadsmit,
„Vecpuiši” dažādu apsvērumu dēļ nevarēja piedalīties divās pēdējās
kārtās.
Bet trīs komandas - „KLEO”- Esther Margaret Roth, Katrīna Rešņa
un Kristiāne Grabovska, „Sniega pērles”- Beatrise Ļebedeva, Ieva Poča
un Sanda Leimane un „Briļļainās” - Guna Nikolajeva, Veronika Ivanova un Dace Kārkliņa - izturēja godam visas četras garās, aizraujošās,
humora pilnās, darbīgās un atbildīgās kārtas. Un meitenes ir gatavas
pierādīt savu varēšanu katru mīļu brīdi! Bravo, meitenes!
Pēdējā konkursa kārta bija īpaša. Konkursa rīkotājas gaidīja uzdevumu
un jautājumu lavīnu, ko konkursanti būtu gatavi uzdot saviem pretiniekiem. Bet vai nu aizkavējis pavasaris, vai nogurums - tikai četrām
komandām ļāva sagatavot savus jautājumus konkursam. Tāpēc organizatori lēma piešķirt papildu punktus par sagatavoto mājas darbu šīm
četrām komandām: “Mežonīgajām kaķenēm”, „Trim rozītēm”, „Briļļainajām” un „Rozītēm”.
Rezultāti ir iepriecinoši. Kopvērtējumā lielāko punktu skaitu ieguva
„Rozītes”- Madara Purviņa - 6. klase, Anete Bukovska - 7. klase un
Lauma Kodola - 12. klase. 2. vietu dalīja „Lavāra kalpi” - Andrejs
Kulišs - 6. klase, Markus Užāns - 7. klase un Rimants Stankevičs - 12.
klase un „Mežonīgās kaķenes” - Keita Una Daumane - 5. klase, Benita
Kārkliņa - 8. klase un Lilita Saulīte - 11. klase. 3. vietā „Punktiņš un
punktiņas”- Samanta Ungure - 5. klase, Elīza Madsena - 7. klase un
Arvis Zeibots - 12. klase.
Paldies konkursa dalībniekiem par jūsu prieku, mirdzošajām acīm,
strīdiem un ilgām sarunām, paldies kolēģēm Annai Ielejai, Maigai Pickai, Baibai Kaļvai, Ilzei Eņģei, Antrai Grinbergai par jūsu degsmi dot,
iepriecināt, dalīties ar zināšanām, prasmēm, paņēmieniem un par sirsnīgu atbalstu. Paldies! Es guvu gandarījumu un pedagoga darba piepildījumu.
Jūsu Olga Elksne, Ērgļu vidusskolas matemātikas skolotāja
Konkurss „Domā, zini, mācies!” Ērgļu vidusskolā norisinājās jau otro
gadu pēc kārtas. Konkurss norisinājās četrās kārtās. Katrā kārtā dalībniekiem tika piedāvāti eksakto mācību priekšmetu skolotāju sagatavoti
uzdevumi un jautājumi. Tika pārbaudītas gan dalībnieku zināšanas fizikā, bioloģijā, matemātikā un citos mācību priekšmetos, gan asprātība,
risinot dažādus atjautības uzdevumus. Skolotāju sagatavotie uzdevumi
bija ļoti aizraujoši, turklāt, veicot šos uzdevumus, laiks aizskrēja vēja
spārniem, kas tikai apliecina to, ar kādu aizrautību un ieinteresētību tie
tika izpildīti. Atmiņā iespiedies viens no amizantākajiem jautājumiem:
Uz robežas starp Poliju un Vāciju avarēja lidmašīna un nokrita neitrālā
teritorijā. Kurā valstī vajadzētu apglabāt izdzīvojušos? Vai tu zini atbildi?
Bez šaubām, atrisināt uzdevumus pareizi motivēja arī balva, ko saņem
komandas, kas ieguvušas lielāko punktu skaitu par pareizi atrisinātiem
uzdevumiem. Pagājušajā gadā, piedaloties šajā konkursā, ar komandas
biedrenēm Aneti un Ilonu izcīnījām pirmo vietu, tāpēc varējām doties
bezmaksas ekskursijā uz AHHA centru Igaunijā. Arī šajā gadā man bija
liels prieks piedalīties konkursā kopā ar attapīgākajām un erudītākajām
meitenēm - Madaru un Aneti, jo kopā mums izdevās iegūt augstāko rezultātu. Šogad konkursa dalībnieki dosies ekskursijā uz Lietuvu, kur varēs pacelties pāri koku galotnēm, pastaigājoties pa Anīkšču gaisa takām,
un iepazīt lietuviešu tradicionālo virtuvi, nobaudot cepelīnus. Esmu priecīga, ka nolēmu piedalīties šajā konkursā, jo iemācījos, piemēram, risināt
sudoku mīklas, uzzināju dažādus interesantus faktus, kā arī nostiprināju
jau skolā iegūtās zināšanas. Esmu pateicīga skolotājām, kurām, kopīgi
sadarbojoties, izdevās radīt bērniem un jauniešiem aizraujošu un izglītojošu konkursu.
Lauma Kodola, 12. klases skolniece
Konkursā “Domā, zini, mācies!” piedalos jau otro gadu. Pirmajā gadā
kopā ar savu komandu ieguvu ceturto vietu, bet šogad jau otro vietu.
Šis konkurss notiek četrās kārtās, ik pēc mēneša. Pirmajā gadā uzdevumi
bija citādāki, šogad tie ir kļuvuši daudz interesantāki, tomēr arī sarežģītāki, kas liek padomāt. Ļoti patika skolotāju ideja skolā aktu zālē sataisīt
dažādas stacijas, kurās bija jāveic dažādi uzdevumi, kur bija nepieciešamas daudzu priekšmetu zināšanas un loģiskā domāšana. Patika arī tas,
ka komandām pašām bija jāiesniedz savi uzdevumi. Tomēr ne visi tos iesniedza, domāju, ka nākamajā reizē arī par uzdevumu iesniegšanu varētu
dot punktus, lai skolēniem būtu lielāka motivācija tos atrast vai pašiem
izdomāt. Atceros, ka pirmajā konkursa gadā visi dalībnieki varēja doties
uz Igauniju AHHA centru, pirmajai vietai šī ekskursija bija par brīvu kā
uzvarētājiem. Šajā gadā visiem skolēniem, kas piedalījās, atkal būs iespēja doties uz kādu interesantu vietu. Šī konkursa laikā esmu ieguvusi sev
daudz ko, esmu lauzījusi galvu, lai izdomātu atbildi uz jautājumiem, kā
arī uzzinājusi ko jaunu, par ko agrāk nebiju domājusi. Ceru, ka šis konkurss notiks arī nākamgad, jo tas mani ir ļoti aizrāvis. Tas māca strādāt
komandā, uzklausīt citu viedokli un izdomāt, kāda tad varētu būt pareizā
atbilde.
Lilita Saulīte, 11. klases skolniece
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Eksāmens dejotājiem

Apsveicam Ērgļu vidusskolas deju kolektīvu “Ērgļu jaunieši” un
viņu vadītāju Antru Grinbergu ar iegūto I pakāpi XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra
pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē C grupā Madonā!
Paldies 4.- 5. klases kolektīvam par dalību skatē un iegūto II pakāpi! Lai nākotnē tikpat labi sasniegumi kā lielajiem!
Lepojamies, ka kolektīvs „Rūdis”, kurā dejo daudzi Ērgļu vidusskolas absolventi un 12. klases skolniece Sabīne, skatē ieguvuši
augstāko pakāpi!
Ineses Šaudiņas,
Ērgļu vidusskolas direktores, teksts un foto

Sasniegumi olimpiādēs un konkursos
Skolas olimpiādes
Bioloģija
7. klase
1./2. Signe Solovjeva, Alise Olte
3. Katrīna Rešņa
8. klase
1. Anda Katrīna Reine
2. Ilona Riekstiņa
3. Veronika Ivanova
Starpnovadu (Madonas, Ērgļu, Varakļānu, Cesvaines, Lubānas)
mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
Ieva Radzvilaviča - 3. vieta konkursā “Pazīsti organismu”
Liene Feldberga - atzinība latviešu valodā
Rezultātus apkopoja Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas mācību pārzine

Ārpusskolas olimpiāžu pieredze
5. aprīlī mēs ar Gustavu devāmies uz Madonu, lai piedalītos novadu
apvienības 4. klašu olimpiādē. Es piedalījos latviešu valodas olimpiādē, bet Gustavs piedalījās matemātikas olimpiādē. Mums tā bija
lieliska pieredze.
Manas sajūtas bija labas, bet satraukums tomēr bija liels. Spriežot
pēc Gustava teiktā, arī viņam bija “taureņi vēderā”.
Mēs ar Gustavu arī 3. klasē devāmies uz olimpiādi Cesvainē. Šis bija
lielisks piedzīvojums. Ir forši dažreiz izbraukt no skolas un iepazīt
citus skolēnus. Ļoti ceram uz labiem rezultātiem.
Liene Feldberga, 4. klases skolniece

Joku stūrītis

Santa: Dažkārt cilvēki tā uzskata… Nu... Es tā uzskatu.
***
Amanda: Nu kā lai es pierakstu to atbildi?
Jana: Es tev tikko simts teikumos izstāstīju.
Amanda: Ammm… Varbūt tu vari vienā?
***
Dita: Mans viedoklis ir tāds, ka man nav viedokļa.
***
Dana: Manas domas mainās kā pagoda (gadalaiki) Latvijā.
***
Skolotāja: Kas ir skaists?
Krista: Es!
Marta Kristai: Pff… Nesmīdini!
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Sausnējas skolas koka
četri gadalaiki

Pavasara koks.

Vai koki aug tikai mežos, parkos, pagalmos un ceļu malās?
Atbildot uz šo jautājumu, vairums no mums apstiprinoši teiktu: „Jā!” Taču koki aug un zaļo visneparastākajās vietās. Neticiet? Atbrauciet uz Sausnējas skolu, un, ejot pa otrā stāva
gaiteni, jūs ieraudzīsiet neparastu koku.
2013. gada novembrī, Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā, uz skolas sienas izauga liels koks. To uzzīmēja skolotājs
Ivars Teteris. Jau nākamajā dienā koks tika ietērpts mirdzošu
sniegpārslu un zvaigznīšu tērpā. Kopš tā laika mūsu neparastais koks ir nomainījis krāšņos tērpus vismaz 38 reizes. Skolotāja Elita Leiboma ir iemūžinājusi fotogrāfijās pilnīgi visas
koka pārvērtības.
Sākumskolas skolēni gatavo kokam rotājumus, kas atbilst gadalaikam un latviešu gadskārtu svētkiem. Bērnu radošo domu
un praktisko darbošanos vada prasmīgo roku pulciņa vadītāja
Dace Dombrovska. Skolotāja izvēlas piemērotāko, interesantāko, krāšņāko rotājumu un pārrunā ar skolēniem tā tapšanas
gaitu. Bērnu rokas pārvērš ideju par mākslas darbu, un atkal
mūsu kokam ir, ar ko dižoties. To ir rotājušas daudzkrāsainas
lapas, sārtvaidži āboli, saulīte un zvaigznītes, lietus pilieni,
sniegpārslas, sirsniņas, raibas oliņas, pazarēs slēpušies putni
un mazie rūķēni; neparasto koku saradušies apbrīnot dažādi
dzīvnieciņi. Pirmssvētku dienās vērojām valsts karodziņus un
latvju rakstu zīmes. Prieks gan pašiem, gan skolas ciemiņiem!
Rudenī, ziemā un pavasarī koks lepni valkā bērnu darinātos
tērpus, bet vasarā tas ir kails. Skolā valda klusums, gaiteņi
ir tukši, bērni bauda vasaras sauli, brīvdienu priekus. Skolas
koks gaida septembri un sapņo par jauniem tērpiem, kurus
darinās skolas bērni.
Materiālu sagatavoja Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
skolotāja Elita Leiboma
E. Leibomas foto

Lieldienu pasākums Ērgļu
vidusskolā

Rūpes par veselību
Šajā mācību gadā Ērgļu novads un Ērgļu vidusskola ir iesaistījušies Eiropas Sociālo fondu projektā 9.2.4.2. „Slimību
profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”.
Martā un aprīlī norisinās “Izglītojošu nodarbību kopums
bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas
elpošanas tehnikas apguvei 1. - 2. klasei” . Skolēni šajās nodarbībās apgūst vingrojumus vispārējās fiziskās sagatavotības
uzlabošanai, t.sk., muguras muskulatūras stiprināšanai, stājas
problēmu profilaksei un pareizas elpošanas tehnikas apguvei.
3. - 4. klase aprīlī piedalījās “Veselīga uztura olimpiādē”,
kurā bērni saprotamā un ierastā veidā apguva ar veselīga uztura jautājumiem saistītu informāciju.
7. klases skolēni februārī piedalījās nodarbībās cieņpilnas
attieksmes un komunikācijas kultūras veicināšanai skolā
“Izzini sevi - saproti citus!”.
Seminārā caur dažāda veida praktiskiem uzdevumiem vadītāji centās veicināt skolēnu pašizpratni (izpratni par cilvēka
emocijām, uztveres procesa principiem), pašregulācijas prasmes un izpratni par cieņpilnas komunikācijas nozīmi un principiem, tādējādi uzlabojot klases sociāli emocionālo klimatu.
Nodarbības vadīja arī Arstarulsmirus, iepriekš pazīstams kā
reperis Gustavo.

Ērgļu jaunsargu vienības
aktivitātes

Jaunsargu svinīgais solījums Ērgļu vidusskolā.

Savukārt 8. - 9. klasei martā bija nodarbību cikls “Izglītojošas nodarbības pusaudžiem par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un
sekām”, lai veidotu pusaudžiem izpratni par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, narkotiku lietošanas un procesu atkarību
kaitīgumu veselībai. Vienlaikus projekta organizatori popularizēja dzīvi bez smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, narkotiku lietošanas un procesu atkarībām kā pareizo izvēli mērķu
sasniegšanai dzīvē, balstoties uz pozitīviem piemēriem.
Projekts noslēgsies aprīlī ar nodarbību ciklu 5., 6., 10., 11.
klasei “Seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumi”,
pārrunājot vecuma grupām atbilstošas tēmas par fizioloģiskajām un psiholoģiskajām pārmaiņām pubertātes laikā, personīgo higiēnu, ķermeņa kopšanu; prasmi veidot attiecības ar
apkārtējiem cilvēkiem, konfliktu risināšanu, lēmumu pieņemšanu, par sekstingu u.c. jautājumiem.

Pavasaris ir klāt, un tas nozīmē, ka jaunsargu aktīvākais laiks
ir sācies. Ērgļu vidusskolas aktu zālē jaunsargu kandidāti deva
svinīgo solījumu, un apliecības saņēma skolēni, kuri ir apguvuši
pamatus, lai kļūtu par jaunsargiem. Šie jaunieši ir nākamais pamatakmens, kurš tiek ielikts, veidojot Ērgļu jaunsargu vienību,
kā arī šie ir tie jaunieši, kuri nes Ērgļu vārdu visā Latvijā. Jāteic
gan, ka jaunsargi man uzdod jautājumu: “Vai tagad es nevarēšu izstāties no jaunsardzes un būšu karavīrs?” Varu apgalvot, ka
jaunsardze ir tāds pats pulciņš kā visi pārējie, kur var iestāties,
un, kad saprot, ka tas neaizrauj, var izstāties. Protams, ja jaunieši
vēlēsies savu dzīvi pēc tam saistīt ar militāro karjeru, būs pamati
jau apgūti, taču tā ir tikai katra paša izvēle. Jo citādāk viņi ir tikai jaunsargi, kuri vēlas aktīvi pavadīt laiku, piedalīties dažādos
pasākumos, sacensībās un izjust militāro garšu un gūt iespēju sakarīgi pavadīt savu brīvo laiku.
No 13. līdz 16. martam jaunsargi devās uz Valmieru 3 NN 3.
līmeņa nometni, kur tika kārtoti testi, pilnveidotas prasmes un
zināšanas. Šeit jaunsargi rādīja arī jau apgūtās prasmes un izjuta
grūtāku režīma ikdienu, kā arī bija jācīnās ar aukstumu. Jaunsargi
veica ieroču testu ( G36), bija šaušanas nodarbības ar mazkalibra
ieročiem, lauku kaujas iemaņas, mērķu norāde, maskēšanās, roku
signāli, granātu mešana, pirmā medicīniskā palīdzība, orientēšanās, kā arī orientēšanās labirints, fiziskas aktivitātes un kompleksais tests. Jāatgādina, ka šie jaunieši savas pavasara brīvdienas
izvēlējās pavadīt šādi. Manuprāt, tas stiprina mūsu jauniešus gan
raksturā, gan prasmēs, kā arī fiziski un emocionāli. Paldies šiem
stiprajiem jaunsargiem un tie ir -Vits Ādams Olte, Viktorija Vīgube, Lilita Saulīte, Marta Simona Štila, Kristaps Gūts.
24.03.2018. Rigas rogainings 6h. Jāteic, ka šis sporta veids
jau ir kā tradīcija jaunsargiem, jo katru reizi, pievarot sešas stundu skriešanas distanci, plus atrodot kontrolpunktus, tas rada tikai
gandarījumu, ka mēs to spējam. Pēc sacensībām sāpošie muskuļi, tulznas un nobristie apavi ir nieks, jo katru reizi, pievienojot
jaunu medaļu jau esošajām un atzīmējot jauno noskrieto un iepazīto apgabalu, saprotam, ka tas ir to vērts. Šoreiz apskrējām
apkārt Juglas ezeram un iepazinām Rīgu no cita rakursa. Iesakām
šo sporta veidu visiem, jo tas lieliski ļauj pārvarēt sevi grūtos
brīžos, māca veidot komandas sadarbību, uzlabo fizisko sagatavotību un, protams, orientēšanās un kartes lasīšanas prasmes.
Tiekamies 10. novembrī - nākamajā simtgades rogainingā. Ja
jaunsargi var, tad tu arī vari. Par stirpu Latviju!
Tūliņ mums priekšā ir foto orientēšanās, izdzīvošanas pārgājiens, talkas, sacensības, sporta spēļu atlase, Lattelecom maratons un citi pasākumi. Ērgļu jaunsargi ir aktīvi. Paldies!

Informāciju apkopoja Indra Rone un Maruta Bitīte
Marutas Bitītes foto

Kristīne Puziņa, jaunsardzes instruktore
Indras Rones foto

Basketbola sezona pilnā sparā…

Mūsu skolā notika pasākums Lieldienu noskaņai, kuru rīkoja 5. klase un tās audzinātāja Indra Rone. Dalībnieki sadalījās grupās un izpildīja dažādus uzdevumus, pašās beigās visi
varēja ripināt līdzi paņemtās krāsainās olas. Katrā stacijā par
izpildītu uzdevumu viņi saņēma punktu.
Katrā stacijā komandu sagaidīja kāds uzdevums:
volejbols - komanda sadalās divās daļās, ņem rokās dvieļus,
ieliek vienā olu un met uz otru dvieli un tā vairākas reizies.
Galvenais, lai nesaplīst ola!
Olu stafete - no komandas tiek izvēlēts viens dalībnieks, kurš
izpilda šo uzdevumu. Rokas tiek sasietas uz vēdera, abās rokās
ir karote, kurā ir jānotur ola. Dalībniekam jāiet apkārt konusiem un jānokļūst atpakaļ startā, izejot pilnu apli. Olu nedrīkst
nomest zemē.
Olu mozaīka - krāsainas un krāšņas papīra olas ir sagrieztas pa daļām. Saliec tās atpakaļ, lai tava komanda varētu iegūt
punktu!
Olu zīlēšana - ir trīs olas. Viena no tām ir jēla, pārējās - vārītas.
Pēc ārējā izskata uzmini, kura ir jēlā, un iegūsti punktu!
Un pašās beigās atraktīvās komandas varēja ripināt līdzi paņemtās olas. To varēja darīt arī tie, kuri nepiedalījās komandu
sacensībās. Daudz olu tika noķerts!
Mums, piektajiem, pirmo reizi šo pasākumu organizēt bija
diezgan grūti, bet esam ļoti priecīgi, ka viss sanāca. Mums
patika piedalīties un būt vadītājiem visās stacijās, paskaidrot
uzdevumu un mazliet parādīt priekšā. Paldies visiem, kuri piedalījās, un veiksmi nākamajiem piektajiem - nākamo Lieldienu
pasākuma rīkotājiem!
Alīna Muša, 5. klases skolniece
Marutas Bitītes foto
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U14 komandas abi gali – no kreisās: Gustavs Dūdums
un Mikus Briežkalns.

2017./18. gada basketbola sezona palēnām tuvojas finiša taisnei. Kā sokas mūsu novada puišiem un meitenēm?
Vispirms īsi par Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas sacensībām. Mūsu U4 grupas zēnu komanda, startējot ar mainīgām
sekmēm, pašlaik 13 komandu konkurencē Nacionālajā austrumu grupas divīzijā ieņem 9. vietu. Diemžēl puišiem ir problēmas gan ar treniņu, gan spēļu apmeklējumu. Jāuzslavē Valts
Masaļskis, kurš vienīgais ir piedalījies pilnīgi visās spēlēs. Kā
arī Nemo Olte, kuram ir labākais treniņu apmeklējums.
Trīs mūsu jaunie basketbolisti, kuri ir pat jaunāki par U10,
Madonas komandas sastāvā “Baltais kauss” 3. posma turnīrā
Madonā marta brīvdienās izcīnīja divas uzvaras un turnīra kopsavilkuma tabulā pašlaik atrodas 21. vietā 68 Latvijas komandu
konkurencē.
Mūsu novada U11 komanda šī paša turnīra ietvaros Rēzeknē
tajā pašā laikā uzvarēja Rēzekni, bet, nepietiekami noskaņojušies spēlei, diemžēl ar dažu punktu pārsvaru zaudēja Gulbenei.
Tā kopvērtējumā pašlaik ieņemot 19. vietu 59 Latvijas komandu konkurencē.
Beidzies ir arī Madonas reģionālais starpnovadu skolēnu turnīrs basketbolā, kas šogad tika aizvadīts, spēlējot diemžēl tikai
3x3 formātā. Ļoti ceru, ka nākamgad tas tiks aizvadīts, spēlējot
klasisko basketbolu. Mūsu novadu pārstāvēja četras komandas.
Tā 4./5. klašu grupā Sausnējas meitenēm 1. vieta, Ērgļu zēniem
3. vieta. 6./7. klašu grupā mūsu zēniem diemžēl, nenospēlējot
atbilstoši savām spējām, tikai 3. vieta. Meitenes šinī grupā bez
piepūles izcīnīja 1. vietu. Turpinājumā šīs pašas 7. klases meitenes, palīdzot Benitai Kārkliņai, pārliecinoši uzvarēja arī 8./9.
klašu grupas pretinieces. Bet vislielākais gandarījums bija, kad
šīs pašas meitenes apspēlēja arī Madonas un Lubānas vidusskolnieces un rezultātā triumfēja 3 vecuma grupās un tagad,
esot tikai 7. klasē, meitenēm ir jau, ja nemaldos, padsmit čempionu tituli.
Veiksmi un izturību treniņos un sacensībās!
I. Teteris, treneris
Ievas Dūdumas foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. aprīlis

Studiju gads Ķīnā
Pēc Ērgļu vidusskolas beigšanas bija ļoti grūti izdomāt, ko vēlos darīt turpmāk. Šķiet, savā prātā paspēju pielaikot visas iespējamās profesijas un iespējas, taču, par spīti visam, gala lēmums
sanāca visai spontāns. Līdz pat pašai pēdējai dienai mani mocīja
šaubas, tomēr kaut kas lika nosvērties par labu ķīniešu valodai.
Tā nu es ieguvu budžeta vietu Latvijas Universitātē un Humanitāro zinātņu fakultātē sāku studēt sinoloģiju. Pirmais pusgads
pagāja burtiski kā pa kalniem, jo mācīties svešvalodu ir viens,
bet iemācīties veidu, uz kura pamata balstīt austrumu valodas zināšanas - pavisam kas cits. Sapratu, ka ne velti sastopami dažādi
izteicieni, kas iesmej par sarežģīto ķīniešu valodu.
Universitātes pirmā pusgada beigās uzzināju par iespēju studēt
Ķīnā. Teicu sev, ka jāmēģina, jo kas gan es par sinologu, ja nekad
nebūšu bijusi Ķīnā. Lai gan 2017. gadā Ķīnas valdība Latvijai
piešķīra tikai sešas stipendijas, no kurām trīs bija paredzētas zinātniskajai izpētei, saņēmu dūšu un pēc mēneša VIAA iesniedzu
visus nepieciešamos dokumentus, lai izmēģinātu savu veiksmi.
Pienāca intervijas diena. Ieraugot visus pretendentus, man, tikko
izceptam pirmkursniekam, bez nekādām reālām valodas zināšanām šķita, ka nu nekādi nevaru ar viņiem konkurēt. Bet aptuveni
divas nedēļas pēc intervijas saņēmu paziņojumu no Ķīnas vēstniecības, ka stipendiju esmu saņēmusi. Biju šokēta un bezgala
laimīga, bet ar to jau nekas nebeidzās. Tieši otrādi. Nācās izvēlēties universitāti, kurā tālāk studēt. Atkal bija jākārto visādas
papīru jūras, taču drīz vien pienāca augusta pēdējās dienas, un es
sēdos lidmašīnā uz Šanhaju. Man bija ļoti bail, jo pat īsti nebija
skaidrs, kā nokļūt līdz universitātei. Kā jau minēju, valodas zināšanas man bija ļoti niecīgas, bet Ķīnā taču neviens nerunā ne
angliski, ne krieviski. Tobrīd laikam jau atrados nelielā eiforijā,
tāpēc nekas mani neapturēja, un ceļš noritēja veiksmīgāk, nekā
plānots.
Vēl pirms došanās uz Ķīnu daudzi vaicāja, kur es dzīvošu, un
es ar humoru atbildēju: ”Naņdzjinā, Šanhajas piepilsētā. Tur tikai
astoņi miljoni iedzīvotāju.” Tad jau vēl varēja jokot, jo es nezināju, kāda patiesībā ir dzīve pārapdzīvotā komunistiskās Ķīnas
galvaspilsētas provincē. Ceļš bija ērkšķiem pilns, bet zvaigznes
diemžēl atrodas stipri tālāk, nekā gribētos.
Pirmā ierašanās nedēļa bija kārtējās formalitātes. Daudz papīru
un daudz cilvēku. Šogad uz Naņdzjinas Pedagoģiskās Universitātes ķīniešu valodas kursiem bija pieteikušies 237 studenti no 87
dažādām pasaules valstīm. Kad viss beidzot bija nokārtots, sākās

Televīzijā
viss izskatās citādi

mācības. Visas lekcijas jau no pašas pirmās dienas notika ķīniešu
valodā, jo pat skolotāji īsti nerunā angliski. Kādas divas nedēļas
nesapratu gandrīz neko, bet pēc tam palēnām sāku iegaumēt ikdienas frāzes, biežāk lietotos vārdiņus un pēc diviem mēnešiem
no šīs problēmas biju veiksmīgi tikusi vaļā.
Kopumā izglītība Ķīnā ļoti atšķiras no izglītības Latvijā. Šeit patiešām ir jāmācās. Ne velti saka, ka aziāti ir gudri - bērnu jau no
agra vecuma skolā tur līdz pēdējam brīdim. Un nav arī brīnums.
Šeit ir tik liela pārapdzīvotība, ka, ja tu neesi labākais, tu neesi
nekas. Konkurence darba tirgū ir nežēlīga, un cilvēkus vienkārši
piespiež. Un arī fakts, ka šeit nav pensiju sistēmas, jaunatnei uzliek lielu atbildību.
Jāsaka, Ķīna patiešām ir ne vien cita valsts un kultūra, bet pilnīgi cita pasaule. Šeit nestrādā mūsu ikdienas likumi, cilvēkiem ir
pavisam cita vērtību sistēma, cita izpratne par pasauli. Kad tikko
ierados, teju katru dienu saskāros ar lietām, kas mani šokēja, un
domāju, ka nu mani vairs nekas nespēs pārsteigt. Tās bija manas
vismuļķīgākās iedomas! Visgrūtāk laikam bija samierināties ar
faktu, ka ķīnieši citās valodās nerunā. Diezgan sarežģīti aiziet
uz aptieku un izskaidrot, ka tev vajag pretsāpju tabletes, taču vēl
sarežģītāk - saprast, ko tev atbild. Arī atrast, kur tā aptieka atrodas, nav nekāda izklaide. Vēl mani kā eiropieti ļoti apgrūtina tas,
ka šeit ir aizliegtas google aplikācijas un ir ļoti lēns internets.
Latvijā ir viens no ātrākajiem internetiem pasaulē, bet cilvēkam
diemžēl ir raksturīgi novērtēt lietas tikai tad, kad to vairs nav.
Ēdiens patiesībā arī bija un joprojām ir liels izaicinājums. Šeit,
piemēram, pamatēdiens dalās rīsos un nūdelēs, kam attiecīgi pieejamas dažādas piedevas, visvairāk - jūras veltes. Ironiski, ka
Latvijā es rīsus neēdu, bet, atbraucot uz šejieni, nekas cits neatlika. Ņemot vērā to, ka šeit ēd burtiski visu iespējamo, Āzijas
virtuve tiek uzskatīta par bagātīgāko pasaulē, taču es domāju, ka
tā gluži nav. Ja tā būtu, tad es diez vai skumtu pēc šeit nepieejamiem piena produktiem, maizes, šokolādes, desas (kurā jau pat
pie mums gaļu grūti atrast, bet šeit neviens pat nepūlas to ievietot
ledusskapī). Bija neierasti sevi pieķert pie domas, ka skumstu
pēc vienkāršas sviestmaizes ar desu.
Par spīti visam, savu izvēli nenožēloju. Gads vēl nav beidzies,
bet jau esmu uzkrājusi brīnišķīgu pieredzi. Nemaz nerunājot
par milzīgo progresu pašā valodas apguvē. Ir cilvēki, kas jautā:
”Vai tu vēlētos palikt Ķīnā uz dzīvi?” Droši varu atbildēt, ka nē.
Lai gan Latvijā ik uz soļa nākas saskarties ar valdošās iekārtas

netaisnību, dzīves pabērnu negācijām pret valsti un sabiedrību,
nekur nav tik labi kā mājās. Nekur citur uz ielas latviešu čalas
nedzirdēt, nekur citur “Ķelmēnu” rupjmaizi neieēst, nekur citur
līgo dziesmas neizdziedāt un tautu dejas arī neizdejot. Mums ir
milzīgs kultūras mantojums, ar ko lepoties. Tā kā Latvija šogad
svin savu apaļo jubileju, ļoti ceru, ka izdosies tradīcijas vest atpakaļ pie tautas, jo, manuprāt, tieši tradīcijas parāda to, kas mēs
esam.
Arita Braķe, Ērgļu vidusskolas 2016. gada absolvente
Foto no autores personīgā arhīva

Kāršu spēle “duraks”
Kā katru gadu, tuvojoties pavasarim, skolā skolēni sāk spēlēt kārtis. Es nolēmu 6. aprīļa pēcpusdienā noorganizēt kāršu spēli
“Duraks”. Uzrakstīju pieteikumu direktorei un izkarināju afišu. Uz manu uzaicinājumu atsaucās 13 skolēni – 5 meitenes un 8
zēni no 1. līdz 7. klasei. Spēlē azartiski tika pavadītas 3 stundas.
Labākā kāršu spēles “Duraks” spēlētāja ir Alise Olte (7. klase), kura ieguva 1. vietu. 2. vietu izcīnīja Jana Gulbe (7. klase) ,
bet trešais palika Roberts Umbraško no 6. klases.
Domāju, ka šādu turnīru organizēšu arī nākamgad.
Līva Tirzmale, 7.klase

Ērgļu vidusskolas sākumskolas vecāku kopsapulce 11.04.2018.
Darba kārtībā:
aKompetenču izglītība un mūsu gatavība tai
aKlašu izvietojums un darba ritms
aSkolēnu formu pasūtījums
aTikšanās ar savu nākamā mācību gada klases audzinātāju
Paldies vecākiem par izteikto viedokli, par aktīvu
līdzdalību bērnu izglītības procesā!

DARBA LAPAS apkopojums

Raidījuma dalībnieki kopā ar pusfināla vadītāju
Valteru Frīdenbergu.
Šajā mācību gadā uz televīzijas raidījuma „Gudrs, vēl gudrāks” pusfināliem tika uzaicināti 3 Ērgļu vidusskolas skolēni –
no 9., 11. un 5. klases. Ērgļu vidusskolas 5. klases skolniece Alīna Muša un vēl vienpadsmit pusfināla dalībnieki bija izvēlēti no
250 pretendentiem. Alīnu atbalstīt brauca 7 klasesbiedri, mamma un klases audzinātāja. Kādi tad ir piektklasnieku iespaidi?
Alīnai ļoti patika sagatavošanās filmēšanai grimētavā. Grimētājas profesionālās otiņas bija ļoti mīkstas un pufīgas. Un lūpu
krāsa bija ļoti garšīga. Bet mums nevienam nepatika, ka skolotāja bija nogrimēta tik bāla. Bez grima viņa izskatās labāk. Kad
bija jāstāv dalībnieku vietās pie pultīm, kas atgādina grāmatas,
līdzjutējus gandrīz nevarēja redzēt. Prožektori ļoti spieda acīs.
Ļoti gribējās paskatīties, kāda izskatās raidījuma „V.I.P.” filmēšanas telpa.
Savukārt līdzjutēji – Samanta, Evelīna, Keita, Ralfs, Ingus,
Haralds un Ivars – redzēja studiju no citas puses. Bija pārsteigums, ka kopā bija tik daudz līdzjutēju no dažādām skolām. Un
visi bija sagatavojuši interesantus un košus plakātus savu draugu
uzmundrināšanai. Studija izskatās pavisam citāda kā televīzijas
pārraidē. Arī atsevišķo fragmentu filmēšana notiek pavisam citādā secībā, nekā to parāda gatavajā, samontētajā raidījumā. Bija
ļoti interesanti iepazīt filmēšanas procesu, redzēt, cik daudzu
profesiju cilvēki strādā pie raidījuma tapšanas. Bija pārsteigums,
cik garā stienī ir nostiprināta studijas kamera. Kā tā nenokrīt!
Studijā bija daudz labas datortehnikas. Aizkadra cilvēki bija ļoti
jauki. Raidījuma vadītāji izteica visādas jautras replikas, lai mūs
uzmundrinātu, jo filmēšana bija ļoti gara. Tā ilga no 10. 00 līdz
15.00.
Mēs bijām ļoti priecīgi, ka 5. klašu pusfinālu vadīja Valters.
Viņš jau ir tik stiprs! Bija ļoti smieklīgi un jauki klausīties Valtera un Kaspara jautros jokus.
Iesakām visiem izmēģināt spēkus šajā raidījumā. Domājam piedalīties arī nākamgad!
Alīna, Samanta, Evelīna,
Keita, Ralfs, Ingus, Haralds un Ivars, 5.klase
un klases audzinātāja Indra Rone
Indras Rones foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. aprīlis

1. Kādu Jūs vēlaties redzēt savu bērnu, kad viņš/a beigs Ērgļu
vidusskolu?
Vairākums vecāku grib redzēt:
- patstāvīgu, drošu,
- zinošus, dzīves gudru, atbildīgu,
- radošu, mērķtiecīgu,
- pieklājīgu, spēju cienīt apkārtējos,
- konkurētspējīgu
Vēl vēlas redzēt:
- apmierinātu ar to, ko dara,
- lepnu,
- patriotisku,
- varošu,
- daudzpusīgu,
- ar velo un auto vadītāja tiesībām
- pliku un laimīgu
2. Kādas skolas aktivitātes Jūs atpazināt fotogrāfijās?
Vairākums atpazina:
- Vecāku dienas,
- Skolotāju diena,
- Projektu nedēļa,
- 18. novembra svētki,
- Ziemassvētku pasākums,
- Miķeļdienu tirdziņš.
Vēl saskatīja:
- Baltā galdauta svētki
- Iespējamā misija,
- Olimpiskā nedēļa slidotavā,
- Skolu Ziemas jaunatnes festivāls
- Zinoo centrs
- Dzejas dienas,
- Ēnu dienas
3. Kādus mācību priekšmetus bērni apgūst, šādi darbojoties?
- zīmēšanu,
- ģeogrāfiju,
- informātiku

4. Kādas dzīvē noderīgas prasmes (kompetences) bērni apgūst
šajās aktivitātēs?
5. Kā mēs, vecāki, varam būt līdzatbildīgi šajā pārmaiņu procesā
skolā?
- atbalstīt, iesaistīties skolas procesā, pārrunāt, iedrošināt,
- sekot un līdzdarboties, ieklausīties bērnā,
- ieklausīties klases audzinātājā vai skolotājā,
- būt ieinteresētiem,
- palīdzēt veidot psiholoģiski stabilu vidi,
- rādīt piemēru.

Skolēnu formas tērpa ieviešana Ērgļu vidusskolā
Pēc vecāku ierosinājuma rudenī Skolas padome organizēja aptauju par skolēnu formas ieviešanu Ērgļu vidusskolā.
Saskaņā ar aptaujas rezultātiem vairāk nekā 60% vecāku ir
„par” skolēnu formu ieviešanu Ērgļu vidusskolas 1.-4. klasēm.
Skolas padomes sēdē tika nolemts, ka skolēnu formas obligātas
sastāvdaļas ir veste un džemperis ar Ērgļu novada logo, kuru iegāde notiek centralizēti, kā arī polo krekls un balts krekls, kurus
vecāki var pasūtīt centralizēti vai arī iegādāties paši.
Aicinām visus sākumskolas vecākus atbalstīt vairākumu un nodrošināt saviem bērniem skolas formas, kas disciplinēs skolēnus,
nodrošinās atpazīstamību, gan ienākot lielās skolas telpās, gan uz
ielas un dos visiem vienādas iespējas apģērba izvēlē.

Skolas teritorijas labiekārtojums
Lai nākamajā mācību gadā 1. -4. klašu skolēni varētu uzsākt
pilnvērtīgu mācību procesu ”lielajā” skolā ir jāveic ne tikai telpu
pārbūve, bet arī apkārtnes labiekārtošana Iežogota rotaļu laukuma izveidei sākumskolas skolēniem, paredzot drošas ierīces skolēnu darbībai un attīstībai.
Drošas piekļuves ceļa izveidei no auto stāvlaukuma līdz ieejām
skolā.
Jauna gājēju ceļa tīkla izveidei ar jaunu, modernu segumu, par
pamatu ņemot esošos celiņus, paredzot apzaļumotu atpūtas zonu
un funkcionāli estētisku skolas apkārtējo vidi.
Autotransporta stāvvietu pārplānošanai.
Mazēkas izveidei sporta un apkārtnes apkopšanas inventāra glabāšanai skolas teritorijā.
Visā skolas teritorijā jānodrošina vides pieejamība cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
Inese Šaudiņa, ĒV direktore
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Pirmās zemledus makšķerēšanas sacensības Sausnējā veiksmīgi aizvadītas
Saulains, bet gana dzestrs atausa 24. marta rīts. Nedaudz satraukušies par šāda pasākuma pirmo rīkošanu, bet ar vajadzīgo bruņojušies un visāda veida pavērsieniem gatavi, gaidījām
pirmo dalībnieku ierašanos uz Cālīša ezera Sausnējas pagastā.
Vīlušies nebijām, jo pēc neilga brīža pie ezera jau sāka pulcēties zemledus makšķernieki no tuvākām un tālākām vietām.
Pavisam sacensībām pieteicās 30 dalībnieki: no mūsu pašu
Sausnējas pagasta, Ērgļiem, Ļaudonas, Kalsnavas, Aiviekstes,
Mētrienas un pat no Mālpils: četri jaunieši, trīs sievietes, 23
vīrieši. Pēc dalībnieku reģistrācijas, dalībnieka numura piešķiršanas, instrukcijas par sacensību noteikumiem un mūsu Sausnējas - pagasta pārvaldes vadītājas Elitas Ūdres uzrunas
un veiksmīgas copes novēlējuma tika dots signāls četru stundu
makšķerēšanas laikam. Kamēr makšķernieki meklēja labākās
copes vietas, urba āliņģus un sāka gaidīt savu pirmo lomu, tikmēr mēs, krastā palikušie, steidzām kurināt ugunskuru, lai vārītu zupu, ar ko cienāt makšķerniekus, kad viņi pēc sacensību
beigām nāks krastā. Laiks aizsteidzās ātri. Četras stundas bija
pagājušas, un nu tika svērti lomi, izmeklēta lielākā un mazākā
zivtiņa un noteikti uzvarētāji. Kamēr makšķernieki ēda pusdienu zupu, tika apkopoti rezultāti un tie bija šādi: jauniešu
grupā 1. vietā Emīls Nils Eltermanis (0,785 kg.) , 2. vietā Deivids Valainis (0,185 kg.), 3. vietā Emīls Bernāns (0,135 kg.).
Sieviešu grupā 1. vietā Liene Strušeļe (1,935 kg.), 2. vietā Ilze
Barūkle (1,235 kg.), 3. vietā Daiga Karlsone (0,875 kg.). Vīriešu grupā 1. vietā Jānis Viļevičs (3,100 kg.), 2. vietā Valdis
Barūklis (2,250 kg.), 3. vietā Agris Lasis (1,745 kg.). Lielākās
zivs īpašnieks - Kristaps Ādamsons, bet mazākās - Aigars Ķi-

Pārdomas pēc “Labā: Kreisā
krasta” basketbola turnīra

31. martā pēc 16 gadu pārtraukuma Ērgļos atkal notika
Ogres upes abu krastu cīniņš basketbola laukumā. Šīs krastu
spēles bija 12. pēc kārtas un to sākums meklējams 1992. gadā.
Kas, jāatzīmē, bija agrāk, nekā Rīgā sāka rīkot šādu turnīru.
Uzreiz jāsaka milzīgs paldies sacensību organizatoriem un
atbalstītājiem: Strazdiņu ģimenei, Aldim Jēkabsonam, dāsnajam sponsoram Ivaram Tirzmalim, novada pašvaldībai u.c.
Kā arī tiem daudzajiem basketbola entuziastiem, kuri cīnījās
laukumā.
Personīgi man šis pasākums bija kā manu bērnu salidojums.
Jo gandrīz visi sacensību dalībnieki agrāk vai vēlāk ir vai bija
mani audzēkņi. Tas tiešām man sagādāja lielu prieku. Kupli
bija pārstāvētas gan sieviešu, gan vīriešu komandas, kurās ritēja bezkompromisa cīņas. Pēc katras spēles sacensību dalībniekus gaidīja turnīra uzlīmes, garšīgs un sponsoru sarūpēts
cienasts, kā arī liela garda torte noslēgumā. Tā galu galā ar
rezultātu 300:257 par šī turnīra uzvarētāju kļuva “Kreisais
krasts”, kura pārstāvji saņēma arī lielo, ceļojošo kausu. Bet
turnīru kopējais rezultāts nu ir 8 : 4 “Labā krasta” labā.
Diemžēl ne viss izdevās tik skaisti un rožaini. Vairākas
spēles nenotika, jo vienkārši trūka spēlētāju. Protams, šīs ir
manas subjektīvās domas, bet skumji, ka Ērgļos nav cieņā
sporta veids nr.1 Latvijā. Esmu dzirdējis skolas vadību sakām
- mums skolā ir basketbols… Nu nav mums Ērgļu vidusskolā basketbola. Ja no 12 klasēm tikai divās nodarbojamies ar
to, tad drīzāk jau šī sporta veida nav, kā ir. Pašlaik Ērgļiem
ir divas bērnu komandas, ar kurām startējam valsts mēroga
čempionātā. Tā LJBL Nacionālajā divīzijā spēlē mūsu U14
vecuma zēni. Pēdējās spēlēs ir grūtības ar spēlētājiem, kuri
neapmeklē ne treniņus, ne spēles. Vecāki paskaidro, ka nevar atrast motivāciju, lai bērns nodarbotos ar sportu. Ar čipsu
paku pie datora? Tas, protams, ir vieglāk, nekā liet sviedrus
treniņos. Bet kādi izaugs mūsu bērni? Mēs treniņos mācāmies
ne tikai mest bumbu grozā. Bērni apgūst iemaņas darboties
kolektīvā, uzņemties atbildību, būt tolerantiem… Protams,
visi nebūs Porziņģi, bet par labiem, normāli fiziski un garīgi
attīstītiem cilvēkiem gan vajadzētu kļūt… Nākamgad šo komandu pievienosim madoniešiem. Laikam jau nevajag mūsu
novadam pašam savu komandu valsts čempionātā? Tāds pats
liktenis, iespējams, sagaida arī U11 zēnu komandu.
Visiem labu vēlot, ar cieņu treneris - I. Teteris
Leldes Strazdiņas foto
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Sacensību dalībniekus uzrunā Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre.

pēns. Šīsdienas veiksmīgākie makšķernieki saņēma piemiņas
kausus, medaļas, diplomus un veicināšanas balvas. Visu šīsdienas makšķernieku kopējais loma svars bija 28,257 kg. Es
domāju, ka pirmajai reizei nav slikti. Un par to mēs sakām
LIELU PALDIES Dailim Auziņam, jo viņš bija iniciators tam,
lai arī mūsu pagastā tiktu sarīkotas zemledus makšķerēšanas

sacensības. Paldies Sausnējas pagasta pārvaldei un personīgi
Elitai Ūdrei, Inesei Leibomai, Dailim Auziņam un Aināram
Vestfālam par palīdzību pasākuma organizēšanā. Novēlu visiem zemledus makšķerniekiem drošu ledu, labus lomus un uz
tikšanos nākamajā gadā!
Valijas Leles teksts un foto

Pasākumi Ērgļu saieta namā
Sveicam kolektīvus par
panākumiem deju skatē!
8. aprīlī Madonas kultūras namā norisinājās Madonas
deju apriņķa tautas deju kolektīvu skate, kurā izvērtēja
repertuāra apguvi un dejotāju gatavību XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzvedumam
„Māras zeme”. Ērgļu novadu šajā skatē pārstāvēja pieci kolektīvi. Bērnu kolektīvu grupā no Ērgļu vidusskolas piedalījās Ērgļu vidusskolas 3. - 4. klases bērnu deju kolektīvs, kuru
vērtējums skatē ir II pakāpe (38,6 punkti), Ērgļu saieta nama
jauniešu deju kolektīvs “RŪDIS” B grupā ieguva AUGSTĀKO pakāpi (56,1 punkti), Ērgļu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Ērgļu jaunieši” C grupā ieguva I pakāpi ar vērtējumu
43,3 punkti. Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs
“RŪDOLFS” E grupā ieguva I pakāpi ar 43,5 punktiem. Visu
šo kolektīvu vadītāja - Antra Grinberga. Ērgļu novada deju kolektīvs “Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne) dejoja D grupā un
ieguva I pakāpi (53,3 punkti). Paldies kolektīvu vadītājām par
ieguldīto darbu un par kolektīvu labiem rezultātiem skatē!
Dejotājus vērtēja horeogrāfe, Deju nozares konsultatīvās padomes vadītāja, Dziesmu svētku mākslinieciskās padomes locekle, Deju svētku virsvadītāja Zanda Mūrniece, Latvijas Nacionālā kultūras centra skatuviskās tautas dejas eksperte, deju
lieluzveduma “Māras zeme” projekta vadītāja Maruta Alpa,
horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja Ilze Mažāne, horeogrāfe,
deju svētku virsvadītāja, koncerta “Vēl simts gadi dejai” mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja, horeogrāfs, deju lieluzveduma
“Māras zeme” mākslinieciskais vadītājs, deju svētku virsvadītājs Jānis Ērglis, horeogrāfs, deju lieluzveduma “Māras zeme”
mākslinieciskais vadītājs, deju svētku virsvadītājs, Liepājas
deju apriņķa vadītājs Jānis Purviņš, horeogrāfs, deju svētku
virsvadītājs Agris Daņiļēvičs.
Ērgļu novada jauktajam korim „Ērgļi” (diriģents Ralfs Šmīdbergs, kormeistare Mārīte Taškāne) skates satraukums vēl
priekšā, jo korim lielās žūrijas priekšā jāstājas 15. aprīlī Madonā. Vēlēsim veiksmi labam sniegumam arī šim kolektīvam.

Tautas dziesmu un danču vakarā
21. martā Ērgļu saieta namā notika tautas dziesmu un
danču vakars. Sekojot Pētera Štefāna izveidotajai tradīcijai, atkal kopā skanēja Signes Masaļskas, Vinetas Dāves, Justīnes Kindzuļes-Tirzmales, Jāņa Mājenieka, Ineses
Zvaigznes, Andra Džiguna un sanākušo ļaužu balsis latviešu
tautasdziesmās. Pasākums bija atvērts ikvienam interesentam. Bija pieejami dziesmu vārdi līdzi dziedāšanai, kas nebija obligāta, bet vēlama. Repertuārā bija gan zināmas, gan
mazāk pazīstamas latviešu tautasdziesmas, kā arī dziesmas,
kuru noskaņa un gaišums radīja tautasdziesmai līdzvērtīgu
stāstu: “Ai, zaļā līdaciņa”, “Skaista mana tēva sēta”, “Es izjāju prūšu zemi”, “Saulīt, mana krustamāte”, “Lien, pelīte,
pazemē”, ”Saule deva sav’ meitiņu”, “Gaismeņa ausa, saulīte lēca”, “Pūt, vējiņi, dzen laiviņu” u.c. dziesmas. Noslēgu-

mā visi vienojās kopīgos dančos un rotaļās tautas mūzikas
pavadībā. Kājas izlocīja gan jauns, gan vecs, un visi jutās
vienlīdz labi un vienoti savās sajūtās. Paldies Pēterim par
iedvesmas radīšanu, paldies Inesei Zvaigznei, kas uzņem
muzicējošos ļaudis savā pirtiņā, lai mēģinātu šīs dziesmas,
kas skatītājos rada īpašas sajūtas un piepilda telpu un sirdis.
Sandra Avotiņa,
Ērgļu novada speciāliste, kultūras darba organizatore

Lieldienu rīts Ērgļu saieta namā

1. aprīlī, Lieldienu rītā, Ērgļu saieta namā mazos dziedātājus
un viņu vecākus, radus un draugus un visus pārējos Lieldienu
svinētājus sagaidīja Varde un Cālis, lai kopā dziedātu, dejotu,
jokotu, smietos, ripinātu olas un šūpotos.
Mazo dziedātāju konkursu “Ērgļu cālis -2018” ar savām balstiņām pieskandēja Mīlīgākais cālis - Rasa Tirzmale, Skanīgākais cālis - Dārta Bukovska, Melodiskākais cālis -Aksels
Zommers, Pūkainākais cālis - Elizabete Kļaviņa, Saulainākais
cālis - Alise Grima, Brašākais cālis - Hugo Graudiņš, Sapņainākais cālis - Laine Pinka, Staltākais cālis - Oskars Feldbergs,
Centīgākais cālis -Katrīna Āzena, Pavasarīgākais cālis - Beāte
Bukovska, Saulainākais cālis - Laima Kalniņa, Čaklākais cālis
- Keita Kupe, Kustīgākais cālis - Kate Māliņa, Drosmīgākais
cālis - Miks Ielejs, Dzidrākais cālis - Kristena Picka. Dziedātāji saņēma diplomus un pārsteiguma balviņas, kā arī krāsotas Lieldienu olas. Jaunos māksliniekus ar dejām sveica tautas
deju kolektīvs “Pienenīte” un sporta deju kolektīvs “Vizbulīte”,
bet ar dziesmām - bijušie konkursa “Cālis” dalībnieki - Guste
Strazdiņa, Emīlija Apsīte, Undīne Ceplīte un bērnu vokālais
ansamblis “Ķipari”.
Jautro rītu papildināja radošās darbnīcas bērniem un iespēja
ikvienam samīļot un pabarot īstus Lieldienu zaķus. Noslēgumā
visi tika aicināti uz olu ripināšanu un šūpošanos.
Paldies visiem mazajiem māksliniekiem un viņu skolotājām,
vecākiem un atbalstītājiem!
Ērgļu novada kultūras pasākumu
organizatore Lelde Strazdiņa
Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Bibliotēku nedēļa
aIzstāde “Atbrīvošana, pārdzīvojums mākslas valodā”
No 16. līdz 27. aprīlim Ērgļu bibliotēkas telpās tiks izvietota izstāde, kurā būs apskatāmi holokaustā izdzīvojušo ebreju
mākslinieku darbi, kas tapuši laika posmā no 1945. līdz 1947.
gadam. Mākslas darbos atspoguļoti autoru personīgie pārdzīvojumi atbrīvošanas brīdī un uzsākot dzīvi brīvībā.
aIzstāde “Lelles”
Ērgļu bibliotēka aicina apmeklēt Ineses Litauniks darināto

leļļu izstādi. Tikšanās ar leļļu meistari 23. aprīlī plkst.17:00.
Interesenti izstādi varēs aplūkot no 23. līdz 27. aprīlim Ērgļu
bibliotēkas telpās.
aJaunāko grāmatu parāde
No 23. līdz 26. aprīlim Ērgļu bibliotēkas telpās norisināsies
bibliotēkas jaunieguvumu parāde, kur lasītāji varēs iepazīties
ar jaunāko grāmatu un citu izdevumu klāstu. Jaunieguvumu
parādes laikā būs iespēja rezervēt jaunāko lasāmvielu, kuru
27. aprīlī varēs saņemt lasīšanai mājās.
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PII “PIENENĪTE” ZIŅAS

Nāc nākdama, Liela diena, Sausnējā!

Draugi no policijas

Ej projāmi, gavēnīti,
Ar saviem kāpostiem,
Atnāks mana Lieldieniņa
Ar skaistām oliņām
/latviešu tautasdziesma/

Lieldienas gaidot

Pateicoties Undīnes un Dina mammai Ievai Gudeļonokai, 14.
martā pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte” apciemoja
draugi no policijas - Agnese Krafte un Laura Krīgale (VP Vidzemes reģiona Madonas iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektores), kuras vēlreiz bērniem atgādināja par drošību uz
ielas, mājās un arī iestādē. Viņas vēlreiz ar bērniem izrunāja
dažādas situācijas, kā rīkoties tajās, uzsvēra telefona numuru,
uz kādu jāzvana bīstamās situācijās. Bērni uzdeva jautājumus
gan no savas pieredzes, gan fantazējot, kā būtu… Lai bērniem
būtu interesantāk un spilgtāk paliktu atmiņā dažādas situācijas uz ielas, tās izspēlēja ar policistu draugiem - runci Rūdi
un bebru Bruno.
Bērniem, protams, visvairāk patika Rūdis un Bruno, kas ar
visiem droši sasveicinājās, fotografējās un dalīja dažādas dāvanas - uzlīmes, atstarotājus, balonus.

Ko es protu?

22. un 23. martā pirmsskolas izglītības iestādē
“Pienenīte”
norisinājās
izklaides pasākums “Ko
es protu?”. Ceturtdien uzstājās mazo grupu bērni,
piektdien lielās grupas bērni rādīja vecākiem dziedāšanas un dzejoļa skaitīšanas
prasmi.
Šķiet, ka tas ir tāds sīkums
- iziet vienam priekšā un
noskaitīt dzejoli vai vienam
nodziedāt dziesmu. Taču tā
noteikti nav, kad ir pilna
zāle ar vecākiem, kas vēro
tavu uzstāšanos. Ir vajadzīga milzīga drosme, lai mazais ķipars saņemtos un aizietu līdz mikrofonam. Pasākumu papildināja arī moderno deju
“Vizbulīte” dejotāji ar krāšņiem tērpiem un skaistām dejām.
Katrs bērns saņēma dāvanā balonu un kopā ar vecākiem notiesāja gardu kliņģeri, vēlreiz pārrunājot, kas izdevās, ko varbūt vajadzēja darīt savādāk.
Manuprāt, koncerts izdevās jauks, sirsnīgs un pavasarīgs.

Veselīgs uzturs

Esam jau gana noguruši no garās ziemas un ar lielu nepacietību
gaidām, kad viss sniegs beidzot nokusīs un varēsim ieraudzīt pirmās
sniegpulkstenītes spraucamies ārā no zemes. Bet ko nu daudz skumt,
gan jau saulīte sāks arvien vairāk sildīt un varēsim siltās ziemas jakas
un mēteļus nomainīt pret plānāku un pavasarīgāku apģērbu. Lieldienas bija klāt un jāsvin tās tā, kā to varam un spējam. Tradicionāli,
kā jau katru gadu, Otrajās Lieldienās uz pasākumu Sausnējas pagasta
centrā, Sidrabiņos, pie pārvaldes ēkas tika aicināti visi pagasta mazie
un lielie iedzīvotāji. Šogad laika apstākļi mūs nepažēloja, kā tas bijis
citus gadus. Bet vai lietus līst, vai vējš pūš kā traks, pasākumam bija
jānotiek.
Sākumā pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre visus klātesošos drosmīgos, kurus nenobiedēja vēsā un lietainā diena, apsveica svētkos,
uzaicināja būt atsaucīgiem, piedalīties šīsdienas aktivitātēs un novēlēja katram no pasākuma aiziet mājās tikai ar labām un patīkamām
emocijām. Sākām rīkoties. Ātri tika atrasta vēja mazāk skarta vieta
ugunskuram, kur likām vārīties tradicionālo Lieldienu skābeņu zupu.
Solīts bija, jāvāra! Vai vēji pūš, vai līst! Ātri vien pie pagasta pārvaldes
ēkas uz sniega vaļņiem tika izvietotas dažādas saldas un saimniecībā
noderīgas lietas, pa kurām no noteikta attāluma ar krāsainām bumbiņām bija jātrāpa. Kas trāpa, tam arī laimests. Vēlāk, sadaloties pa
komandām, savus spēkus un ātrumu pierādīja kombinētās stafetes un
foto orientēšanās dalībnieki. Kamēr komandas veica ne tik vieglos uzdevumus, paši mazākie turpat netālu varēja ripināt olas un cīnīties ar
tām. Citi varēja šūpoties lielajās šūpolēs. Vislielākās lustes sākās pie
izsoles. Tur noslēpumainās kastēs paslēptās mantas izrādījās visām
dzīves situācijām noderīgas. Kāds tika pie jaunām zeķēm, kāds pie
sēklu paciņām un darba cimdiem, kādam tika mīksta šalle, citam trīs
litri saldas ābolu sulas un vēl citas noderīgas lietas. Bet vienam veiksminiekam mājās modinātājs no rītiem vairs nebūs jāliek, jo viņu pamodinās skaists gailis ar savu skaļo dziesmu. Kad nu visi kārtīgi bija
izbaudījuši dažādas aktivitātes, kārta nāca zupas ēšanai. Izdevusies
bija ļoti garšīga, par ko jāpateicas mūsu pavāriem Ingai un Oskaram.
Kad Lieldienu olas izripinātas un apēstas, šūpolēs izšūpots un Lieldienu zaķis aizsteidzies, lielie un mazie sausnējieši saka LIELU PALDIES par sagādāto prieku un pārsteiguma balvām Sausnējas pagasta
pārvaldei un personīgi Elitai Ūdrei, SIA “Ūdņēni 2” veikalu īpašniecei
Ilgai Zvirgzdiņai, Līgai Ziediņai, Valijai Lelei, Anitai Platperei, Aināram Vestfālam, Ingai un Oskaram Grotēm, jo bez viņu atbalsta un
palīdzības šie svētki nebūtu tik jauki un izdevušies. Paldies visiem
pasākuma apmeklētājiem un uz tikšanos jau nākamajā gadā, cerams,
ka saulainās un siltās Lieldienās!
Inese Leiboma
Valijas Leles foto

Pasākumus apkopoja un fotografēja
metodiķe Evita Lielupe
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Ērgļu sociālās aprūpes centrā Ērgļos marta mēnesis aizvadīts ar aktivitātēm. Jauku koncertu mums sniedza šlāgerdziedātājs Harijs Užāns. Darbinieces Ludmila un Mārīte
tika godinātas un teikts paldies par 25 gadiem, kas nostrādāti mūsu centrā. Tuvojoties Starptautiskajai sieviešu dienai,
saņēmām ielūgumu piedalīties pasākumā Iršu veco ļaužu
pansijā, kur mūs jauki uzņēma. Tur mēs baudījām lielisku
pēcpusdienu.
Gaidot Lieldienas, rīkojām spēļu rītus, krāsojām Lieldienu
olas uz papīra, plaucējām bērzu zarus un pūpolus, noformējām telpas, lai svētki būtu pavasarīgi. Zaļajā ceturtdienā
koncertu mums sniedza Ērgļu mazie dziedātāji un dejotāji
skolotāju Ievas un Antras pavadībā. Mazos māksliniekus
atbalstīt bija atnākušas arī māmiņas un vecmāmiņas. Mums
ļoti patika.
Iemītnieki saka paldies Carnikavas pamatskolas 3.b klases skolēniem, kas ar labām domām par savu zemi, tautu
un valsti, sagaidot Latvijas simtgadi, sūtīja mums pavasara
sveicienus, vēlot saulainu un siltu simtgades pavasari.
Pasākuma noslēgumā sveicām 1. aprīļa jubilāri.
Ināra Tirzmale, Ērgļu novada sociālās aprūpes centra
sociālā rehabilitētāja
Ievas Einišas foto

Kā Lieldienas Jumurdas
bibliotēkā gaidīja…
Lai meklētu pavasara svētku prieku, skolēnu brīvdienu laikā
četras pēcpusdienas bibliotēkā ikviens interesents varēja noskaņoties Lieldienu gaidīšanai, darbojoties “Meža zaķa meistarfabrikā”. Iepriekš tika sagatavoti paraudziņi un katram apmeklētājam tikai vajadzēta apbruņoties ar pacietību un ļauties fantāzijai.
No pelēkas un raibas dzijas, sagatavojot dažāda lieluma pūkainus
bumbuļus un tos saliekot kopā, tika veidoti priecīgi Lieldienu zaķēni. No dzeltenās dzijas tapa mazi cālīši un kompānijā iemaldījās pat viena pūce. Izmantojot sagatavotos šablonus, no krāsaina
kartona varēja izgriezt un salīmēt dažādu formu kastītes nelielām dāvaniņām, piemēram, burkāna formā. Izmantojot salvetes
un līmi, tapa olu trauciņi. Šīs dažas stundas vienmēr pagāja lielā
jautrībā. Prieks, ka blakus mazbērniem ar lielu aizrautību strādāja arī vecmāmiņas. Pauls un Elza - visčaklākie mazie meistarotāji - aktīvi darbojās visas četras pēcpusdienas. Paldies viņiem un
arī Dainai, Stasei, Astrīdai, Ērikai, Velgai saka Meža zaķis.
Jau visas Lieldienu zaķa olas sameklētas, izcīnītas “olu kaujas”,
raibu raibās olas sakrāsotas un apēstas…Tiksimies nākamgad!
***

Arī Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” iesaistās ESF projektā „Slimību profilakses un kontroles
centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” par
veselīga uztura pamatprincipiem. Tā kā norādītajā vecumā
iekļāvās arī 1. klases bērni, mēs labprāt uzaicinājām ciemos
savus mīļos absolventus. Secināju, cik viņi ir izauguši lieli
un prātīgi. Arī 1. klases skolēniem bija interesanti atgriezties
bērnudārza telpās pēc pusgada.
No Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” šajā projektā piedalījās divas vecākās grupiņas. Projektā
daudz tika stāstīts, rādīts, izspēlēts un pat eksperimentēts ar
ikdienas uzturā lietotiem pārtikas produktiem. Bērni ļoti uzmanīgi klausījās, jautāja un īstenībā ļoti labi mācēja atbildēt
uz katru āķīgo jautājumu.
Manuprāt, bērniem ļoti patika nodarbība par veselīgu uzturu.
Vēlreiz tika atgādināts, kas ir veselīgs, kas ne tik ļoti, un mēs
visi zinām, ka čipsi nav veselīgi :)

Pie jubilāres Elfrīdas Milleres viesojas Anna Kuzina.

Reti kurai sievietei nav kāda vaļasprieka. Vai tā būtu adīšana,
vai tamborēšana, pērļošana, vai kūku cepšana.
Lazdoniete Inese Litauniks ar savu vaļasprieku - leļļu gatavošanu - sāka nodarboties pirms pāris gadiem. Lai izprastu gatavošanas principus, tika apmeklētas dažas meistarklases, bet pārsvarā
visus knifus Inese apguvusi pašmācības ceļā, meklējot informāciju internetā, skatoties pamācību video.
Meistare stāsta, ka lelles tiek gatavotas no parastiem materiāliem. Pamatmateriāls - zeķubikses un sintepons un tad jau darba
gaitā tiek meklēti un darināti apģērbi, palīgmateriāli, aksesuāri,
lai lelle iegūtu iecerēto vizuālo tēlu. Vienas lelles darināšanai

Inese Litauniks ar vienu no savām lellēm.

tiek veltītas pāris dienas, līdz pat divām nedēļā.
Pirmā lelle, ko Inese pagatavojusi, ir “Mazulis maisiņā”. Tad
jau sekoja “Smaidošās puķītes”, “Mājas gariņš” u.c.
Ar laiku darbi kļuva lielāki: “Rūķis - lasītājs”, “Meitene ar sunīti”, “Ragana”, un ir izveidotas arī tematiskās kompozīcijas:
“Jāņu bērni”, “Sniegavīra stāsts” u.c.
Leļļu meistare, raugoties nākotnē, atklāj, ka turpinās attīstīt
prasmes un iemaņas leļļu gatavošanā. Šobrīd šis hobijs ir savam
priekam, ik pa laikam Inese gan saņem kādu pasūtījumu gatavot
lelli īpašai dāvanai, taču der atcerēties, ka šīs lelles nav domātas rotaļām. Ar neviltotu prieku Inese dalās savā pieredzē, dod
padomus un labprāt atsaucas uz aicinājumu izstādīt savas lelles
izstādēs.
Līdz 20. aprīlim Ineses Litauniks lelles apskatāmas Jumurdas bibliotēkā, pēc tam tās dosies uz Ērgļu bibliotēku. Sekojiet informācijai!
Sarmīte Dreiblate Jumurdas bibliotēkā
Agitas Opincānes foto

Aicinājums līdzdarboties izstādes tapšanā
Lieliem soļiem tuvojas pavasaris un laikā, kad pati daba iemīlas, līdzdarbojoties Ērgļu novada iedzīvotājiem, ceram izveidot
izstādi par un ap kāzu tematiku. Šoreiz izstādē tiks parādītas ne tikai līgavu kleitas, bet arī dažāda kāzu atribūtika. Aicinu
izstādes tapšanā piedalīties ikkatru, nododot dzimtsarakstu nodaļas rīcībā uz izstādes laiku dažādas lietas un priekšmetus, kam
ir bijusi nozīme un kas ir tikuši izmantoti kādā kāzu dienā. Noderēs viss: saglabātās līgavu kleitas, ielūgumi, fotoattēli, kāzu
avīzes, dekorācijas, pat kāds interesants stāsts, ko es labprāt uzklausīšu un pierakstīšu. Mani varēs sastapt Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā vai telefoniski - 64871297, 29510875.
Baiba Cielēna, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Ar Lieldienu dziesmām
„Kastaņās”

Šogad Lieldienu laiks bija tāds ziemīgs un auksts, taču ar saulainiem sveicieniem 28. martā Blaumaņa biedrība sadarbībā ar
tautas mūzikas kopu „Pulgosnieši” ciemojās sociālās aprūpes
centrā „Kastaņas”.
„Pulgosniešu” dziedātāji Vinetas Dāves vadībā bija sagatavojuši jaukas un skanīgas Lieldienu dziesmas par sauli, tās iekustināšanu, iešūpināšanu, par pavasari un prieku, ko rada kopā būšana un dziedāšana. Katrs no tautas mūzikas kopas dalībniekiem
„Kastaņu” iemītniekiem bija sarūpējis krāsainas oliņas kā dāvanu svētkos, ar pūpoliņiem ikvienu mīļi nopēra, lai veselība iekšā
un slimība ārā. „Pulgosnieši” radīja latvisku un skaistu Lieldienu
laika sajūtu, tādu, kādu to svinēja un godāja mūsu senči.
„Braku” muzejs un biedrība „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais
mantojums” dāvāja grāmatu „Blaumaņa tēlu pasaulē”, kurā apkopoti Blaumaņa konkursu skolēnu labākie domraksti un pārdomas par Blaumaņa darbu tēliem, literatūrpētnieku atziņas par
rakstnieka daiļrades varoņiem un patīkamai noskaņai „stila ziedi” no skolēnu domrakstiem.
Pasākuma otrajā daļā muzicēja akordeonists Uldis Vabulis, kuru
„Kastaņas” iemītnieki vienmēr gaida ar prieku, jo viņi ir iemīļojuši vecās dziesmas, ziņģes un tautas dziesmas. Daudzi dzied
līdzi, un ņiprākie arī dejo, kopā radot jauku un gaišu noskaņu.
Paldies „Kastaņu” ļaudīm par viesmīlību un sirsnīgo uzņemšanu! Tiksimies atkal nākamajā pavasarī!
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

Galda spēles
Pavasaris klāt. Un ir noskaidroti pirmie Ērgļu novada kausu ieguvēji galda spēlēs: novusā, durakā, dambretē un šautriņās.
Rezultāti
Novuss: sievietes 3. kārta:
1.vieta Līva Tirzmale
kopvērtējumā: 1. vieta Līva Tirzmale
2.vieta Alise Andriksone
2. vieta Alise Andriksone
3.vieta Dace Jēkabsone
3. vieta Ance Jēkabsone
Kate Jēkabsone
vīrieši 3. kārta:
1.vieta Andris Ābels
kopvērtējumā: 1. vieta Andris Ābels
2.vieta Aldis Jēkabsons
2. vieta Aldis Jēkabsons
3.vieta Ainārs Strazdiņš
3. vieta Auseklis Picka
Duraks: 3. kārta:
1.vieta Kate Jēkabsone
2.vieta Oto Strazdiņš
3.vieta Estere Truksne

kopvērtējumā: 1. vieta Jānis Tīrons
2. vieta Justs Jēkabsons
3. vieta Ance Jēkabsone

Dambrete: 3. kārta:
1. vieta Aldis Jēkabsons
2. vieta Ainārs Strazdiņš
3. vieta Estere Truksne

kopvērtējumā: 1. vieta Aldis Jēkabsons
2. vieta Ainārs Strazdiņš
3. vieta Estere Truksne

Šautriņas: bērni 3. kārta:
1.vieta Elīza Mona Bērziņa kopvērtējumā: 1. vieta Oto Strazdiņš
2.vieta Oto Strazdiņš
2. vieta Paula Luīze Piebalga
3.vieta Līva Tirzmale
3. vieta Elīza Mona Bērziņa
pieaugušie 3. kārta:
1. vieta Justs Jēkabsons
2. vieta Aldis Jēkabsons
3. vieta Jānis Tīrons

kopvērtējums: 1. vieta Justs Jēkabsons
2. vieta Aldis Jēkabsons
3. vieta Jānis Tīrons

Liels prieks, ka trešajā kārtā jau bijām kuplākā skaitā. Vislielākais dalībnieku skaits, kas cīnījās par kausu, bija šautriņās - 34
dalībnieki. Paldies visiem, kas piedalījās un kopā pavadīja sešas
nedēļas nogales jautrā un azartiskā kompānijā! Tiekamies atkal
rudenī, pirmajā galda spēļu kārtā. Nākam paši un aicinām līdzi
draugus, radus un kaimiņus!
Līdz rudenim!
Aldis Jēkabsons, galda spēļu organizators

PAZIŅOJUMS

Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāle informē,
ka no 2018. gada 1. aprīļa bezdarbnieki tiek apkalpoti Madonas filiālē Madonā, Upes ielā 3, 1. kabinetā katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00
līdz 15.00.
Uzziņas pa tālruņiem: 64807913 vai 26548091

Pasākumu afiša

21. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
deju kolektīva „Rūdis” draudzības kolektīvu
koncerts „BRĪDI PIRMS!”
Piedalās kolektīvi:
Kodoliņš (Jaunjelgava), Koknese, Žuburi (Lubāna), Cesvaines
kultūras nama jauniešu deju kolektīvs (Cesvaine), Trejdeviņi
(Rauna), Zelta Rūsiņš (Gulbene), Rūdolfs, Ērgļu jaunieši un Rūdis
(Ērgļi).
Ieejas maksa uz visu pasākumu 1,00 EUR. Pēc koncerta balle
25. - 27. aprīlī Ērgļu saieta namā
Jura Jurjāna XX Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss
“Jaunais mežradznieks - 2018”
Ērgļu saieta namā muzeja „Meņģeļi” veidota izstāde
„Jaunajam mežradzniekam - 20”
Pasākuma programma
25. aprīlī dalībnieku iebraukšana, individuālie mēģinājumi
26. aprīlis
		
plkst. 10.00 konkursa atklāšana
		
plkst. 10.25 izloze A un B grupai
		
plkst. 11.00 I kārta A un B grupai		
plkst. 13.00
I kārtas rezultāti A un B grupai
		
plkst. 14.00 izloze C un D grupai
		
plkst. 15.00 I kārta C un D grupai
		
plkst. 17.00 I kārtas rezultāti C un D grupai
plkst. 17.15
mežragu kora mēģinājums
plkst. 18.00
Jauno mežradznieku sadraudzības vakars
		
Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”
27. aprīlis
		
		
plkst. 16.00
plkst. 17.00
		

plkst. 10.00
II kārta A un B grupai
plkst. 13.00
II kārta C un D grupai
mežragu kora mēģinājums
Konkursa noslēgums, laureātu apbalvošana
un noslēguma koncerts

Piedalās Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mūzikas skolu audzēkņi.
Žūrijas komisijā: LMA profesors Arvīds Klišāns, LNO orķestra
mežragu grupas mūziķis Andris Ādamsons. Tartu MS direktors
Kaido Otsings (Igaunija) un Mindaugas Gecevičius (Lietuva)
27. aprīlī no plkst.12.00 līdz 16.00 Sidrabiņos
pie pagasta pārvaldes ēkas
“Viss manam dārzam”
Mainām, dāvinām vai pārdodam visu, kas aug zemē.
28. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
deju kolektīvu koncerts
„Ielūdz Pastalnieki” „Danči pēc Talkas!”
Pēc koncerta Balle - Spēlē grupa “Nakts pastaiga” (Rēzekne)
Ieejas biļetes cena 1,00 EUR
30. aprīlī plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra izrāde
Kārlis Anitens, drāma STJUARTE NORMA
Lomās darbojas: Iveta Pedele, Maiga Picka, Sintija Māliņa, Guntis
Pētersons, Valdis Zosāŗs, Normunds Ūdris, Ainārs Strazdiņš. Režisore: Terēza Kaimiņa. Biļetes cena: 2,00 EUR
Jumurdas pagasta Saieta ēkā līdz 30. aprīlim
apskatāma Ērgļu pagasta Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde.
“Mūsu rokdarbnieces Latvijas simtgadei”
No 1. līdz 31. maijam saieta zālē “Līdumos” Sausnējas
pagasta rokdarbnieču darbu izstāde.
1. maijā plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
12. Starptautiskais sporta deju konkurss
“Ērgļu vizbulīte - 2018”
Piedalās deju klubi no Rīgas, Valmieras, Aizkraukles, Madonas,
Cēsīm, Pērnavas ( Igaunija), Smiltenes, Ķeguma, Mazozoliem un
Ērgļiem
Ieejas biļetes cena - 5,00 EUR

Laikā no 2018. gada 1.
marta līdz 31. martam
Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti
7 dzimuši bērni, no tiem
3 meitenes un 4 zēni.

Muzeju nakts 2018. gada 19. maijā
Akcijas moto „ŠŪPULIS”
R. Blaumaņa memoriālajā muzejā
“Braki” pasākums “Nāc izšūpoties gudrību labirintos!”
19.30 - 21.00 - Literāri muzikāls sarīkojums „Laimiņa mūžu raksta mazajam bērniņam”.
21.00 - 23.00 - Aktivitātes un darbnīcas
„Braku” teritorijā:
• Domā, mini un dari!
• Ielūkosimies dzīvnieku pasaules „šūpulī”!
• Ienāc pirtiņā un uzzini Tomuļmātes gudrības!
• Dziesmu darbnīca „Šūpo mani, māmuliņa!”
• Nakts orientēšanās „Iešūpošanās spēka skrējienam caur četrām stihijām - ūdeni, uguni, zemi un gaisu” ar dažādiem pārbaudījumiem.
20.00 - 23.00 - Atrakciju parks „Braku takas” - kāpelēšanas
un rūdījuma trase „Augšā un lejā”. Maksas pakalpojums - ar
īpašām Muzeja nakts atlaidēm.
Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”
no plkst. 19:00 līdz 00:00
Pasākums “Meņģeļi - vieta, kur Jurjānu šūpulis kārts”
19:00 - 20:00 - „Šūpo mani, māmuliņa!” - muzikāli sveicieni no Ērgļu novada dziedošajiem kolektīviem
Visa vakara gaitā: mirkļa piedzīvojums ar senajām spēlēm un
rotaļām, ikdienas darbiem un citām interesantām nodarbēm,
atgriežoties laikā, kad dzīvojuši mūziķi brāļi Jurjāni.

Medicīniskā informācija
19. aprīlī Ērgļos, Parka ielā 7 (pie slimnīcas) mobilā diagnostika
Iespējamie izmeklējumi 1. Mammogrāfija.
2. Krūšu ultrasonogrāfija - iegādāta jauna mūsdienīga aparatūra.
Aicinātas visas sievietes, kam veikta mammogrāfija, interesēties pie saviem ģimenes ārstiem, vai kā vēlamais nākamais
izmeklējums nav norādīta ultrasonogrāfija, ko līdz šim varēja
veikt tikai Madonā.
Šis izmeklējums piemērots arī jaunām sievietēm, kurām neveic mammogrāfiju.
Pacienta iemaksa par šo izmeklējumu 4,27 eiro.
Lūdzu pieteikties pie ģimenes ārstiem.
3. Rentgenoloģiskie izmeklējumi.
4. D vitamīna noteikšana.
16. maijā bērnu medicīniskās palīdzības mobilais buss.
Speciālisti 1. Ļoti pieredzējusī bērnu gastroenteroloģe dr. Marksa. Aicinu pieteikt visus bērnus ar gremošanas orgānu problēmām.
2. Arī šoreiz bērnu okulists.
Lūdzu pieteikties pie dr. Braķes (tel. 29441625) vai saviem
ģimenes ārstiem.

Kļūdas labojums

8. maijā „Brakos” sezonas atklāšanas svētki

“Ērgļu Novada Ziņu” marta numura 2. lappusē rakstā “Ērgļu
novada ziemas sporta diena” ieviesusies kļūda hokeja rezultātu atspoguļojumā.
Pareizi jālasa:
Hokejs: 1. vieta Kristaps Jaunozoliņš, Mārtiņš Jaunozoliņš,
Jānis Bērzkalns, Jānis Gangnuss, Niks Jegorskis, Ivars Dainis
Vīgubs, Māris Tirzmalis
2. vieta Justs Jēkabsons, Kaspars Kurpnieks, Rihards Vasels,
Mareks Silovs, Egons Antons, Leonards Kaspars
3. vieta Jānis Kalniņš, Harijs Dombrovskis, Krists Krastiņš,
Oskars Nikolajevs, Edgars Avotiņš
Atvainojos par sagādātajām neērtībām.
Lelde Strazdiņa

12. maijā plkst. 18:00 saieta zālē “Līdumos”
Mātes dienai veltīts pasākums
Ciemos pie mums Vietalvas amatierteātra dalībnieki.

PIEMINAM MIRUŠOS:

4. maijā BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI!
- Ērgļu saieta namā TLMS “ĒRGĻI” darbu izstāde un Ērgļu
iedzīvotāju un viesu austā galdauta prezentācija
- visas dienas garumā pasākums pie vēstures muzeja “Līdumi”.
Un 4. maija rīta agrumā Ērgļu saieta nama apkārtnē
ikgadējais PAVASARA GADATIRGUS!
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji!

19. maijā Muzeju nakts „Brakos” un „Meņģeļos”.
Tēma „Šūpulis”
20. maijā plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Ģimenes dienai veltīts pasākums
Bērnu kolektīvu pavasara koncerts „Kā sirsniņa azotē!”
13.00 sportiski izzinošas aktivitātes ģimenēm
„Tētis, mamma un es - izveicīga ģimene.”

Emma Cera
mirusi 62. mūža gadā;
Dzintra Bondare
mirusi 94. mūža gadā;
Kārlis Cers
miris 69. 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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