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Ērgļu novada pašvaldības domē

SIA „ŪDAS” marts. Mistērija par Dakšotāju

Pārskats par 2020. gada februāra domes sēdē lemto

Luga vienā cēlienā ar pārsteidzošu finālu.
Lomās:
Dakšotājs - cilvēks, kurš prot melot, acīs skatoties, un var noburt.
Gājējs - iedzīvotājs, kurš tic visam, jo ir noburts no Dakšotāja.
Gaisme - gaistoša, saulaina būtne, kura var noņemt burvestību un runā
taisnību.
Janičārs - kaujinieks, kuram ir dotas tiesības sodīt, ja kāds dara kaut ko sliktu.
Teātra zāle pilna ar skatītājiem. Paceļas priekškars. Uz skatuves pustumsa, pulkstenis
rāda pusnakti. Centrā atrodas divas miskastes, kuras apņemtas ar ķēdi un aizslēgtas ar
atslēgu. Skatuves stūrī guļ Janičārs. Blakus ir nolikts zobens, kuram virsū uzlikts miltu
maiss - visādam gadījumam, lai nenozog. Ap miskastēm grozās Dakšotājs ar diviem lieliem plastmasas maisiem. Garām iet Gājējs.
Gājējs: „Sveiks, ko tu dari tik vēlu vakarā?” Dakšotājs: „Nāku no veikala, re, nopirku
cūkas stilbu, dažus konservus, biezpienu vecmāmiņai un alus traukus, lai spēks rodas.”
Gājējs: „Nu re, kāds tu malacis! Vai neesi dzirdējis par to, ka Tauta šūmējas par atkritumiem, tos met ārā neparedzētās vietās un cilvēkiem nav noslēgti līgumi par to savākšanu?” Dakšotājs: „Man atkritumu nav. Mizas es atdodu vistām, papīrus dedzinu, kaulus
sabaroju vilkiem, esmu pilnīgs bezatkritumu cilvēks. Man līgums nav vajadzīgs.” Gājējs:
„Bet kur tu liec tukšās konservu bundžas?” Dakšotājs: „No tām es zobenus kaļu. Ja ir ķilavu bundža - sanāk ķilavu zobens, ja šprotes - šprotu zobens!” Gājējs skaļi nodomā: „Re,
kāds izgudrotājs! Mēs te domājam, kā tanku nopirkt, lai valsti aizsargātu, bet viņš jau ir
izdomājis, kā ar maziem līdzekļiem to izdarīt.”
Janičārs turpina gulēt un sapnī redz brūni apceptu vistu, kuru viņam pasniedz jauka, tikpat brūna dāma. Kurš gan tādā brīdī modīsies?!
Dakšotājs: „Nu es iešu. Paliec sveiks!” Dakšotājs aiziet un netīšām aizmirst divus maisus ar pirkumiem pie miskastēm. Skatuve izgaismojas. Iznāk Gaisme un sauc: „Cilvēki,
mostieties! Dakšotājs jūs ir apbūris! Viņš klusām nes un izgāž savus atkritumus. Nost
ar burvestību!” Gājējam no acīm nokrīt tumsa. Viņš redz, ka atstātajos maisos ir tukšās
konservu bundžas, kauli un plastmasas alus pudeles. Gājējs skrien pie Janičāra un sauc:
„Celies, ir jānoķer Dakšotājs un jāsoda!” Janičārs pamostas, nopūšas, izgaist sapnis par
brūni apcepto vistu. Viņš noveļ miltu maisu no zobena un dodas pakaļ Dakšotājam, lai to
ieliktu mucā ar vircu.
Tajā brīdī zālē kāds ieraudas. Tad vēl, un pēc brīža raud puse skatītāju. Viņiem Gaisme ir
noņēmusi lāstu, kuru bija uzlicis Dakšotājs. Viņi redz, ka ir rīkojušies līdzīgi kā viņš. Taču
arī smaids parādās viņu sejās, jo saprot, kas ir jādara. Skatītāji apkampjas, sadodas rokās
un visi dodas noslēgt līgumus par atkritumu savākšanu. Sākusies jauna dzīve.
Nolaižas priekškars.

Sēžu norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības mājaslapā:
www.ergli.lv
27. februāra domes kārtējā sēdē:
aNolēma neveikt izmaiņas 2020. gada 23. janvāra Ērgļu novada pašvaldības domes sēdes protokolā.
aApstiprināja Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” finanšu pārskatu par 2019. gadu ar finanšu rezultātu zaudējumiem EUR 19 414 apmērā.
aApstiprināja SIA „Ērgļu slimnīca” finanšu pārskatu par 2019. gadu ar finanšu rezultātu - peļņu
EUR 4762 apmērā un nolēma 2019. gada saimnieciskās darbības rezultātā iegūto peļņu - EUR
2407,01 apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai, EUR 2354,99 apmērā novirzīt SIA
“Ērgļu slimnīca” darbības nodrošināšanai, remontdarbu veikšanai un pamatlīdzekļu iegādei.
aApstiprināja ūdensvada lietošanas maksu Jumurdas pagastā - EUR 0,83 par kubikmetru bez
pievienotās vērtības nodokļa no 2020. gada 1. maija.
aApstiprināja kanalizācijas lietošanas maksu Jumurdas pagastā EUR 0,70 par kubikmetru bez
pievienotās vērtības nodokļa no 2020. gada 1. maija.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai nomāt (operatīvajā līzingā) komunālo tehniku uz 60 mēnešiem teritorijas uzturēšanai un labiekārtošanai.
aNolēma nodot lietojumā - izīrējot - Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli personai ar
invaliditāti.
aNolēma atsavināt atklātā izsolē Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma daļu no zemes
vienības 0,3 ha platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Ozoli”, Sidrabiņos, Sausnējas pagastā,
Ērgļu novadā, pēc nekustamā īpašuma atdalīšanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā.
aNolēma atsavināt atklātā izsolē Ērgļu novada pašvaldības cirsmas nekustamajā īpašumā, kas
atrodas Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā - aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms kailcirtes 1184
m3, kopējā platība 4,2 ha, un izveidot lēmuma noteiktās Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas
novērtēšanas komisiju, kura pilnvarota noteikt nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai.
aNolēma atsavināt atklātā izsolē Ērgļu novada pašvaldības cirsmas nekustamajā īpašumā, kas
atrodas Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā - aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms kailcirtes 844,75
m3, kopējā platība 3 ha, un izveidot lēmuma 1. punktā noteiktās Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas novērtēšanas komisiju, kura pilnvarota noteikt nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai.
aNolēma izlikt redzamā vietā pašvaldības domes ēkā informāciju par pašvaldības zemes vienību
ar platību 3,73 ha, atrodas “Klusainēs”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, iznomāšanu. Ja neviena
persona divu nedēļu laikā no informācijas izvietošanas nepiesakās uz zemes vienību nomu, tad,
ņemot vērā, ka ir saņemts fiziskas personas iesniegums par zemes vienību nomu, iznomāt minētās
zemes vienības iesniedzējam, noslēdzot nomas līgumu. Ja uz zemes vienību nomu piesakās vismaz
divas personas, tad domes priekšsēdētājs organizē nomas tiesību izsoli atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
aNolēma iesniegt projekta pieteikumu “Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns” publiskās
infrastruktūras izbūve un virtuālā skatu torņa izveide” atklātā projektu iesniegumu konkursā, noteica, ka projektu attiecināmās izmaksas kopā ir EUR 50 000, publiskais finansējums sastāda EUR
45 000, Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda EUR 5 000. Projekta apstiprināšanas
gadījumā līdzfinansējumu paredzēja no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Braki” un “Gaitnieki” cirsmu izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 101 430, tai skaitā: nekustamajam īpašumam „Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, EUR 50 760, nekustamajam īpašumam “Gaitnieki”, Jumurdas pagastā, Ērgļu
novadā, EUR 50 670.
aNolēma nodot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram bezatlīdzības lietošanā Ērgļu novada pašvaldībai piekrītošo nekustamā īpašuma zemes vienības daļu 10 m2 platībā Stacijas
ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, lai saņēmējs, izpildot tam deleģētos valsts pārvaldes
uzdevumus, veiktu vides novērojumus, sniegtu to novērtējumu un informētu sabiedrību par vides
kvalitāti.
aPiešķīra finansējumu EUR 380 apmērā Latvijas Orientēšanās federācijai Ērgļu vidusskolas skolnieces finansiālam atbalstam, daļēji sedzot dalības izdevumus Eiropas jauniešu čempionātā ziemas
orientēšanās sportā, kas norisināsies no 2020. gada 20. februāra līdz 26. februārim Umea, Zviedrijā.
aNepiešķīra finansējumu biedrībai “Wolf Events” piedzīvojumu spēles - pārgājiena finansiālam
atbalstam, kura norise tika paredzēta 2020. gada 25. jūlijā Ērgļu apkārtnē.
aSaskaņā ar SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Madonas konsultāciju biroja
ierosinājumu nolēma izteikt atzinību Ērgļu novada lauksaimniekam, SIA “3D development” vadītājam un biedrības “Latvijas Aitu audzētāju asociācija” priekšsēdētājam par ieguldījumu nozares
un novada ilgtspējīgā attīstībā.
aNolēma neveidot darba grupu “Braku” teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.2 “Kārtība, kādā Ērgļu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem”.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 300 000 apmērā projekta
“Ērgļu novada pašvaldības ceļa “Grīvas-Vārpas-Oškalna iela” pārbūve” īstenošanai.
aNolēma atsavināt atklātā izsolē Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Priedkalnītes”
0,16 ha platībā, kas atrodas Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, pēc nekustamā īpašuma reģistrēšanas
zemesgrāmatā.
aPiešķīra finansējumu EUR 50,00 apmērā Ērgļu volejbola komandai dalības maksas izdevumu
segšanai Madonas novada atklātajā čempionātā volejbolā.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Es arī tajā teātrī biju un uzreiz sapratu, ka nav tādu bezatkritumu cilvēku. Tie, kuri par
tādiem sevi uzskata, piesārņo dabu, lai reizi gadā, aprīlī, citi savāktu to šmuci, kuru viņi pa
klusām izmet. Dakšotāji. Ideja ir vienkārša - tiks izsūtītas brīdinājuma vēstules VISIEM,
kuriem nav noslēgti līgumi ar „Pilsētvides servisu” par atkritumu apsaimniekošanu. Noteikts arī laiks, kurā tas ir jānoslēdz. Pēc tam, balstoties uz novada saistošajiem noteikumiem, tiks uzlikts sods 30,00 EUR apmērā. Ticiet man, tas būs dārgāk nekā noslēgtais
līgums ar “Pilsētvides servisu”. Arī apkārtējā vide būs sakārtotāka.
Kā jau iepriekšējā avīzē rakstīju, ka arī par „ŪDĀM” šoreiz stāstīšu. Tika veikta revīzija
par finansiālo stāvokli. Un tā parādīja, ka kaut strādājam ar zaudējumiem, taču esam tos
samazinājuši, salīdzinot ar pagājušo gadu, par 40 procentiem. Parādās pozitīvā gaisma
(varbūt Gaisme) parādnieku rindās. Tiek atmaksāti arvien vairāk parādu. Tātad varēsim
vairāk izdarīt ērglēniešu labā. Esam uzvarējuši tiesas prāvu, un parāda piedziņa vienam
iedzīvotājam tiek vērsta uz dzīvokļa atsavināšanu. Žēl, bet no otras puses, kāpēc citi var
nomaksāt par pakalpojumiem, bet citi to pilnībā ignorē. Joprojām Ērgļos ūdens kvalitāte
ir laba. Pansionātā paņemtās analīzes to pilnībā apliecina. Pie mums ūdens ir labāks par
minerālūdeni veikalā. Sagaidīsim siltāku laiku un vērsīsim skatu uz Mehanizatoru ielu 10.
Te prasās pēc jumta pilnveidošanas. Saprotu, ka jumti ir sliktā stāvoklī daudzās vietās, bet
jāņem vērā finanšu iespējas. Vēlreiz saku PALDIES tiem, kuri laicīgi samaksā par saņemto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem. Jūsu dēļ jau mēs arī esam.
Atgriežoties pie atkritumiem. Tas ir pavisam vienkārši - līgumu var noslēgt pagastā pie
izpilddirektora (viņš palīdzēs to izdarīt) vai arī elektroniski, adrese: http://www.pilsetvide.lv/.
Iesaku tiem, kuriem sirdsapziņa ir aizmigusi un kuri netaisās slēgt līgumu par atkritumu
savākšanu, noklausīties Imanta Kalniņa dziesmu: „Virs galvas mūžīgs Piena ceļš”. Sirdsapziņai būtu jāmostas. Ja nesanāk un turpināsim piecūkot apkārtni, tad tiešām nebūs ko
teikt. Sirdsapziņu nopirkt nevar.
Beigās vēlos pateikt, ka sadarbībā ar pašvaldību esam likvidējuši vienu lielāko Brāļa
atkritumu poligonu. Divi vēl palikuši. Domāju, ka šo mēnesi arī no tiem tiksim vaļā. Elpot
Ērgļos būs palicis vieglāk.
Jura Šaudiņa, SIA „ŪDAS” valdes locekļa, teksts un foto
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redaktores sleja
Ir pagājis februāris. Kādam tas ir mīlestības mēnesis, kādam Ziemas olimpiskā festivāla mēnesis, kādam gada
visīsākais mēnesis un kādam vienkārši
kārtējais mēnesis. Taču varbūt kādam
tas ir saistīts ar visu iepriekš minēto.
Šis februāris ir bijis ar visām 29 dienām. Varbūt kāds prātīgais to izmantoja, lai lielāku laiku mācītos, tomēr arī
citi paspēja varbūt vairāk, nekā bija
plānojuši. Lai vai kā, janvāris ir bijis
mēnesis, kad jaunajā gadā savā ziņā ieskrieties uz skolas skrejceļa, bet februārī mēs, skolēni, visi noteikti jau esam
pacēlušies un lidināmies no viena skolas kabineta uz otru. Tad lai arī šis lidojums turpinās jaunajā mēnesī līdz pat
skolēnu brīvdienām!
Katrīna Rešņa

Īsziņa
16. - 20. 03. - pavasara brīvdienas
1.-11. klasei
- klašu vecāku sanāksmes/ individuālās sarunas
- brīvdienu aktivitātes skolā
23. - 27. 03. - pavasara brīvdienas
12. klasei
25. 03. - piemiņas brīdis deportētajiem pie pašvaldības ēkas, piedalās 9.-12. klases skolēni

Joku stūrītis
Skolniece mācoties: “- Ak, Dievs...”
Skolotāja turpina: “- ...kāpēc tu tik tālu…”
Skolotāja: “Atveram pierakstu klades!”
Skolnieks: “Kurā lapaspusē?”
Matemātikas stundā:
- Pēterīti, kas paliks, ja no simta mēs atņemsim vieninieku?
- Divas nulles, skolotāj!
Sarunājas divi skolēni:
- Mēs rakstījām kontroldarbu anatomijā. Es
dabūju vieninieku.
- Par ko?
- Par špikošanu. Skolotāja pamanīja, ka es
skaitu savas ribas.
Skolotāja: “Bērni, kāds ir vispopulārākais
vārds skolēnu vidū?”
Kāds atbild: “Nezinu.”
- Pilnīgi pareizi!

Ērgļu novada skolu izdevums 2020. marts

1. klase

Latviešu valoda
1.v. Beāte Bukovska
2.v. Miks Smeilis
3.v. Laima Lelda Kalniņa, Kristena Picka

Matemātika
1.v. Verners Kalniņš
2.v. Niks Židavs
3.v. Valters Bērziņš
Latviešu valoda
1.v. Undīne Ceplīte
2.v. Niks Židavs
3.v. Adrians Alksnis

3. klase
Matemātika
1.v. Evelīna Zariņa
2.v. Una Sipčenko
3.v. Paula Simona Spaile
Latviešu valoda
1.v. Marta Beāte Zosāre
2.v. Stella Tetere
3.v. Endijs Cepurītis

Nr.3 (193)

Skolas olimpiāžu uzvarētāji

Matemātika
1.v. Laima Lelda Kalniņa
2.v. Beāte Bukovska
3.v. Miks Smeilis, Kristena Picka

2. klase

2020. gada MARTS

4. klase
Matemātika
1.v. Kārlis Dūdums
2.v. Mairis Sesks
3.v. Ramona Renckulberga
Latviešu valoda
1.v. Samanta Liepiņa
2.v. Anna Ludborža
3.v. Kārlis Dūdums
Angļu valoda
7. - 8. klase
1. Beatrise Ļebedeva
2. Estere Patrīcija Caune
3. Ralfs Gruziņš
9. klase
2. Egita Vaska
3. Katrīna Rešņa
Izteiksmīgas runas konkurss
1. - 4. klase
Beāte Bukovska
5. - 6. klase
Liene Feldberga
7. - 9. klase
Alīna Muša
10. - 12. klase
Emīlija Gustīne Zommere

Skatuves runas konkurss
Jau daudzus gadus
Ērgļu vidusskolā notiek tāda tradīcija kā
izteiksmīgas
runas
konkurss visiem, kuri
grib un var “spēlēties” ar savu balsi. Tā
kā pagājušajā gadā es
pieteicos, bet diemžēl saslimu, tad šogad
izdomāju pieteikties
vēlreiz. Un man gāja
diezgan labi. Vispirms
bija runas konkurss
klasē, tad devos uz
bibliotēku uz nākamo
kārtu, pēc kuras tālāk
jāpiedalās Vidzemes
reģiona zonas konkursā. Žūrijā bija Sandra
Konovalova,
Ainārs
Strazdiņš un Pēteris
Leitāns, Ērgļu amatierteātra aktieri. Es
biju ļoti uztraukusies,
tādēļ mazliet sasteidzu
savu dzejoli, bet kopumā bija labi. Dabūju
31 punktu, bet diemžēl
netiku uz nākamo kārtu. Tas nekas, tas būs
mans mērķis nākamajam gadam. Esmu ļoti lepna par sevi un citiem skolēniem, kas piedalījās!
Man visvairāk patika konkursa atmosfēra un iespēja klausīties savu talantīgo skolasbiedru
runāto dzeju. Man ir liels prieks par Lieni, Alīnu, Emīliju, arī Beāti. Novēlu tā turēt un uzvarēt arī reģionālajā konkursā.
Estere Patrīcija Caune, Anete Rudzīte, 8. klases skolnieces
1. vietu savās vecuma grupās ieguva un uz 2. kārtu Rīgas reģionā izvirzīti:
Beāte Bukovska - 1. klase;
Liene Feldberga - 6. klase;
Alīna Muša - 7. klase;
Emīlija Gustīne Zommere - 11. klase.
Indras Rones, latviešu valodas skolotājas, teksts un foto

Skaļās lasīšanas konkurss
5. klase
Samanta Dardete
Nikola Sofija Fiļipova, Sendijs Vīgubs
6. klase
Liene Feldberga
Alise Skuja

Starpnovadu olimpiāžu
uzvarētāji
Guna Nikolajeva - 3. vieta matemātikā, atzinība ģeogrāfijā
Līna Madsena - atzinība matemātikā
Santa Kalniņa - atzinība ģeogrāfijā
Evelīna Zariņa - 1. vieta matemātikā
Paula Simona Spaile - atzinība latviešu valodā
Paula Konovalova - 3. vieta informātikā
Alise Olte - 3. vieta ķīmijā
Katrīna Rešņa piedalījās valsts vēstures olimpiādē Rīgā.
Emīlija Gustīne Zommere piedalījās Starptautiskās krievu valodas olimpiādes 2. posmā,
kas norisinājās Jēkabpilī.
Ance Millere ieguva 1. vietu Latviešu valodas aģentūras rīkotajā skolēnu radošo darbu
konkursā “Izstāsti man savu sapni”.
Datus apkopoja Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas direktores
vietniece izglītības jautājumos

Ceļā uz skaļās
lasīšanas čempionāta
finālu
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības ir
konkurss 11-12 gadus veciem 5. un 6. klašu
skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots
lasīšanas čempions. Konkurss notiek trīs
posmos - sacensības skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sacensību
mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru
skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām. 2019./2020. mācību gada
sacensību nacionālais fināls notiks 9. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa
zālē.
Vidzemes reģiona sacensību posms notiks Madonā. Tajā pēc skolas sacensībām
piedalīsies trīs skolēni. Ērgļu vidusskolas
audzēkņi izteiksmīgai skaļai lasīšanai bija
izvēlējušies gan mūsdienu populāras grāmatas, kas attēlo vienaudžu dzīvi kā, piemēram, „Nikijas dienasgrāmatas”, gan klasiskas vērtības, piemēram, „Ronja - laupītāja
meita”, gan šausminošus piedzīvojumus no
sērijas „Spoku stāsti”, gan latviešu folkloras
vērtības - latviešu tautas pasakas. 5., 6. klases skolēnus vērtēja gan pedagogu žūrija,
gan notika savstarpējais vērtējums.
5. klasē saskanēja gan skolotāju, gan skolēnu vērtējums. Labākās - Samanta Dardete
un Nikola Sofija Fiļipova. Tāpat bija arī 6.
klasē, kurā vienprātīgi visaugstāk tika novērtēta Lienes uzstāšanās. Tā kā Liene ir pagājušā gada fināliste Rīgā, viņa vairs tālāk
nevar startēt, bet Samantai šajā laikā bija
citi darbi.
Tā nu uz reģiona pusfinālu dosies 5. klases
skolēni Nikola Sofija Fiļipova un Sendijs
Vīgubs, 6. klases skolniece Alise Skuja.
Maruta Bitīte,
Ērgļu vidusskolas bibliotekāre
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Popiela “Mīlas ceļojums“
Ērgļu vidusskolā
14. februārī mūsu skolā notika Skolēnu domes rīkotais pasākums - Popiela “Mīlas ceļojums”. Tajā piedalījās 5. - 12. klases skolēni, kā arī ciemiņi no Vecpiebalgas vidusskolas. Gandrīz divas nedēļas iepriekš, atbilstoši pasākuma nolikumam,
katra klase izlozēja valsti, par kuru jāgatavo priekšnesums,
izvēloties mūziku un parādot šīs valsts tradīcijas par tēmu “Mīlestība, Valentīna diena”. Žūrija vērtēja gan emocionalitāti, atbrīvotību uz skatuves, gan atribūtus un tērpus, kas tika
izmantoti priekšnesumā.
Šajā Popielā 1. vietu ieguva 10. klase, kuras izlozētā valsts
bija Krievija. Lūk, dažas 10. klases skolēnu atziņas par šo pasākumu.
• Manuprāt, mēs šo uzvaru bijām pelnījuši, jo ļoti centāmies.
Mums bija ļoti daudz dažādu atribūtu, bija nopietni padomāts
par tērpiem. Mūsu priekšnesums bija ar humoru, skatītāji to
izbaudīja.
• Klasesbiedri parādīja savu attieksmi pret kopīgām lietām. Iespējams, sākumā bija nelielas domstarpības par ideju priekšnesumam, bet beigās viss izdevās ļoti labi.
• Vairāk laika mēs veltījām ideju radīšanai nekā mēģinājumiem. Uz skatuves dažās vietās sajuka, notika brīva improvizācija, bet skatītāji to, manuprāt, nemaz neievēroja.
• Mēs šajā Popielā bijām draudzīgi un saliedēti. Pasākumā
mēs uzstājāmies ar pilnu atdevi un uzvarējām.
• Šajā pasākumā tika ieguldīts daudz spēka, prasmes, pārliecības. Man pašam sākumā priekšnesuma ideja likās ne visai
laba, bet, laikam ejot, sapratu, ka ir jāizkāpj no savas komforta
zonas un jāpielāgojas citiem. Prieks, ka viss izdevās.

Klases ekskursija
19. februārī pēc ilgas gaidīšanas
beidzot mēs devāmies ekskursijā uz
Rīgu. Visu decembra mēnesi mēs klasē
centāmies labi uzvesties un mācīties,
saņemot balvā no vecākiem un skolotājas filmas apmeklējumu visiem kopā.
Mēs braucām uz “Akropoli” un kinoteātrī noskatījāmies jauno filmu „Doktors Dūlitls”. Filma visiem ļoti patika.
To mēs skatījāmies kinoteātra STAAR
zālē un baudījām ne tikai aizraujošu
filmu, bet arī izbaudījām ērtus krēslus,
kuru stāvokli ar pulti varēja dažādi pārmainīt. Tas visiem ļoti patika.
Ekskursijas laikā apmeklējām arī Latvijas Nacionālo bibliotēku. Mēs klausījāmies, ko gide stāstīja par bibliotēku, par to, cik daudz skiču ir zīmējis un
pārzīmējis arhitekts Gunārs Birkerts,
līdz skaistā, iespaidīgā ēka varēja tapt.
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir
4 000300 grāmatu. Aizraujošas un interesantas bija arī bibliotēkā apskatāmās
izstādes, kurās varēja arī līdzdarboties - rakstīt ar rakstāmmašīnu,
klausīties informāciju „austiņās”
un aptaustīt ar rokām eksponātus,
meklēt informāciju datoros un pat
uzrakstīt savas mīļākās grāmatas
nosaukumu uz bibliotēkas sienas.
Mums bija papīra marmorēšanas
nodarbība, kurā mēs krāsojām lapas ar krāsām un ūdeni. Katram
tā lapa sanāca ļoti skaista - kā īsts
mākslas darbs. Vēl tikai jāizdomā,
kādā izstādē mēs tos varētu izrādīt. Satikām arī Latvijā populārus
cilvēkus. Samanta satika jutūberi
Niklāvu Mičuli, pat uztaisīja ar
viņu kopīgu selfiju.
Ekskursija ļooti visiem patika.

Artis Milnis, 10. klases skolnieks

Devītās klases vakars
28. februāra vakarā sākās 9. klases vakars, kas norisinājās
līdz pat 29. februāra pašam rītam. Tas notika Ērgļu vidusskolas sporta un deju zālēs. Lai gan parasti deju zāle tiek izmantota aktivitātēm, kas atbilst tās nosaukumam, tomēr šajā vakarā tā bija piepildīta ar guļammaisiem un matračiem.
Jau sākoties vakaram, klases skolēni ieradās ļoti priecīgi un
gaidīja pasākumu. Klases tautu deju dejotāji ieradās nedaudz
vēlāk, pēc koncerta saieta namā, tomēr tikpat aizrautīgi. Vakars un rīts bija ļoti dažādi, un devītklasnieki paspēja izdarīt
ļoti daudz - gan pagatavot picas un tās drīz pēc tam notiesāt,
gan uzspēlēt tautas bumbu, gan padejot just dance, paskatīties
šausmu filmu un uzspēlēt dažādas spēles. Vairāki miega pārvarētāji izturēja līdz saules lēktam un gulēt devās tikai mājās.
Šis vakars patiešām saliedēja devīto klasi, un tas bija īsteni
jauki pavadīts laiks. Paldies visiem, kas jebkādā ziņā ļāva un
padarīja šo pasākumu izdevušos!
Katrīna Rešņa, 9. klases skolniece

Spēlēt volejbolu
ar policistiem?
2020. gada 6.
martā mēs, vidusskolēni, aizvadījām
draudzības volejbola
spēli ar Madonas
nodaļas
policistiem, lai sevi
varētu
parādīt
spēles laukumā,
nevis uz ielām
vakaros.
Mačs ritēja
raitā solī, kā arī
katrs sets bija
spriedzes pilns.
Bet diemžēl jāatzīst, ka šoreiz
policisti uzvarēja visus trīs spēles setus. Spēles
laikā bija jūtama
spriedze, kā arī
pozitīvas emocijas, it īpaši pēc pāris labām gremdēm. Kaut arī mēs zaudējām,
pēc spēles ģērbtuvēs bijām gandarīti par to, kā nospēlējām, kā
arī kopīgi nospriedām, ka vēlētos revanšu.
Pēc spēles policisti uzcienāja mūs ar garšīgām kūkām, kā arī
izstāstīja mums, cik svarīgi valstij ir spēcīgi, gudri jaunieši un
izskaidroja, kāds ir policijas dienesta darbs. Mēs uzzinājām,
kur jāmācās, lai kļūtu par policistu, kādas pārbaudes - gan
zināšanu, gan veselības - ir jāveic. Noskaidrojām nedaudz arī
par radniecīgajām specialitātēm - izmeklētājs, prokurors. Bija
arī iespēja piemērīt policijas ekipējumu dažādu uzdevumu
veikšanai.
Kopumā šis pasākums bija piepildīts ar pozitīvām emocijām,
jo mēs uzzinājām arī daudz ko jaunu.
Alens Kārkliņš, 12. klases skolnieks
Ilvija Seska, 11. klases skolniece
Alises Vanaģeles foto
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Simona Laurinoviča,
4. klases skolniece
Ievas Rotas,
4. klases audzinātājas, foto

Marmorēšanas nodarbībā.

Jaunsargu aktivitātes
Jaunais gads iesācies un arī, protams, jaunsargu
aktivitātes un pasākumi.
18.01.2020 un 15.02.2020 notika 3. novada
Jaunsardzes telpu orientēšanās sacensības. Uz
katrām sacensībām brauca 15 jaunsargi gan pirmo
reizi izmēģināt savas spējas, gan arī dalībnieki,
kuri katru gadu brauc uz šīm sacensībām. Jāteic,
ka šogad ļoti aktīvi ir jaunāko grupu jaunsargi.
Rezultāti bija dažādi, bet kopumā jauniešiem aktīvi pavadīts laiks un jauna pieredze.
07.02. - 09.02.2020 - jaunsargi devās uz nometni. Uz nometni devās 15 jaunsargi. Lielākā
daļa bija jaunāko grupu dalībnieki. Jāsaka paldies
Līvai Grētai Tirzmalei, Janai Gulbei un Endijam
Magonam, kuri devās līdzi kā instruktoru palīgi
un sniedza atbalstu nometnes organizēšanā. Nometne iesākās ar braucienu uz Priekuļu baseinu.
Pēc peldes devāmies uz Smiltenes Trīs pakalnu
vidusskolu, kur arī notika nodarbības. Nometnē
bija mezglu siešana, roku signālu apguve, ieroču
jaukšana un salikšana, pirmā palīdzība, florbola
spēle, vakaros treniņi, nakts trase, orientēšanās pa
Smilteni u.c. aktivitātes.
19.02.2020 - devāmies uz Oskara Kalpaka militarizēto šķēršļu trasi, kur piedalījāmies ne tikai
šajā disciplīnā, bet vajadzēja pārbaudīt savas zināšanas arī Latvijas vēsturē, latviešu patriotisko
dziesmu zināšanā, pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, speciāli sagatavotajā ugunsdzēsējiem uzdevumā u.c. uzdevumos. Pasākumi bija
daudzveidīgi. Un jaunsargi bija ļoti kreatīvi visās
disciplīnās, par ko arī saņēma papildu punktus. Paldies Janai
Gulbei, Endijam Magonam, Līvai Grētai Tirzmalei, Nemo
Eduardam Oltem, Ilgvaram Ratniekam un Rihardam Vaselam!
06.03. - 07.03.2020 - devāmies pārgājienā uz Sidrabiņu
mežiem, kur skaitliski lielākā daļa bija jaunākā grupa, no kuras ļoti daudzi pirmo reizi vispār devās pārgājienā. Pavisam
kopā 16 jaunsargi. Veicām aptuveni 10 kilometrus pa dažādu apvidu. Gāja ļoti dažādi, bet ar daudzām mazām atpūtām
visi sveiki un veseli atgriezās nometnes vietā. Pēc tam liela
daļa laika aizgāja ugunskuru veidošanā, iemācoties iekurināt,
veidojot nojumes no dabas materiāliem un pančo. Jāteic, ka
mazie bija savā pirmajā pārgājienā. Nekāda vaina! Jaunieši ir
atvērti, un šī pieredze ir laba skola dzīves prasmju pilnveidošanai. Vecāki var būt par viņiem mierīgi. Ja būtu
jāizdzīvo pāris dienas mežā, tad šie jaunsargi jau
pamatus ir apguvuši un spētu parūpēties par siltu-

mu un pajumti. Mums tiešām paveicās ar laika apstākļiem, jo
diena bija pavasarīgi skaista.
Paldies jaunsargiem par atbalstu ne tikai jaunsargu pasākumos un par piedāvāto iespēju izmantošanu. Mums priekšā
vēl ir ļoti daudz dažādu pasākumu. Lai veicas visiem beigt
šo sezonu aktīvi! Paldies arī jaunsargiem, kuri nāk pie manis
trenēties - gan jaunākajai, gan vecākajai grupai! Neticēsiet,
bet kopā par abām grupām ir jau apmēram 30 jaunieši. Novēlu
jums nepazaudēt šo degsmi un motivāciju, jo es vēl joprojām
jums ticu un redzu, ka Ērgļos ir spēcīgi un stipri jaunieši.
Kristīne Puziņa, jaunsargu instruktore
Autores foto

Ērgļu novada skolu izdevums 2020. marts

Dzimtās valodas dienā noslēdzies Latviešu valodas aģentūras
rīkotais skolēnu radošo darbu konkurss „Izstāsti man savu sapni”. Konkursā saņemti 1234 radošie darbi no visas pasaules,
693 no tiem ir literārie darbi, 541 – zīmējums. Skolēnu labākie
literārie darbi skanēs Radioteātra iestudējumā.
Izrādās, ka Ērgļu vidusskolas 11. klases skolniecei Ancei Millerei ir nevis atzinība, bet 1.vieta 10. -12. klašu grupā.

Izstāsti man savu sapni!

Skolu literārā avīze 			

2020. gada marts
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Skolu Ziņu turpinājums

Basketbola spēļu draudzības turnīrs turpinās
Trešdien, 26. februārī, Ērgļu vidusskolas sporta zālē notika basketbola draudzības spēle starp Ērgļu un Jaunpiebalgas sportistiem. No Ērgļiem spēlēja Kārlis Dūdums, Oto Strazdiņš, Jorens Vezetiu, Gustavs Dūdums, Valters
Rešņa, Eduards Bukovskis, Dāvis Ludboržs, Dāvis Millers, Linards Leimanis. Pirmajā periodā pirmos punktus
guva Jaunpiebalga, tomēr šī perioda beigās izvirzījās vietējie. Un pārējos periodos viņi tāpat arī noturējās. Spēles
beigās uzvarēja mūsējie - ērglēnieši - ar 68 pret 43 punktiem, kaut gan ērglēnieši spēlēja pret divus gadus vecākiem sportistiem. Mūsējie malači!
Valters Rešņa, 6. klases skolnieks

Ir saulaina rudens svētdiena. Esmu aizbraukusi ciemos pie vecmāmiņas
uz laukiem, uz vietu, kur, kopš sevi atceros, esmu izsapņojusi skaistākos
bērnības un tagad jaunības dienu sapņus. (..) Iebraucot mājas pagalmā,
pirmais, kas mani sagaida, ir milzīgais, senais ozols, kura apkārtmērs 4,75
metri (..). Šķiet, ka ozols ir pārdzīvojis vairākas paaudzes un tāpēc tas
man var pastāstīt senus notikumus un varbūt pat senču sapņus. (..) Mana
vecmāmiņa stāsta, ka atceras, ka zari jau bija nokaltuši viņas bērnībā un,
kopš viņa sevi atceras, tas bijis tikpat liels kā tagad.
Ozols vecmāmiņas mājas pagalmā ir mana mīļākā vieta, kur varu būt es
pati, neviena netraucēta, ar savām domām. (..) Atguļoties zaļajā paēnā un
skatoties ozola zaru biezoknī, esmu izsapņojusi savas bērnības skaistākos
sapņus. Kā jau katrai meitenei bērnībā, arī man ir gribējies kļūt par princesi. Veroties zilajās debesīs, sevi esmu iztēlojusies kā Pelnrušķīti mākoņu
karietē, dodamies uz savu sapņu pili. (..) Bieži savos sapņos esmu rotaļājusies ar R. Blaumaņa velniņiem, kas bija mana mīļākā grāmata bērnībā.
Sēžot zem sirmā ozola zariem, šo grāmatu esmu izlasījusi neskaitāmas
reizes, katru reizi gūstot savādākas izjūtas. Varu teikt, ka ar šo grāmatu
izaugu. Vienmēr, kad izlasīju kādu fragmentu no “Velniņiem”, raudzījos
sirmajos ozola zaros, rotaļājos savos sapņos kopā ar draiskajiem pasakas
varoņiem.

Draudzības turnīra 2. kārta
20. februārī bija turpinājums starpnovadu basketbola turnīram starp Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Ērgļu vidusskolu. Šī kārta notika Vecpiebalgā. Turpinājām iesākto tradīciju - izdevās gūt uzvaras abās spēlēs. Tāpat kā
pirmajā kārtā arī tagad valdīja patīkama sportiska gaisotne. Visu triju skolu basketbolistus vieno arī sportiska
draudzība, spēles notiek bez ekscesiem. Ja straujā lēcienā pēc bumbas gadās neveiksmīgi piezemēties, draudzīgu
roku, palīdzot piecelties, pasniegs gan savējais, gan pretējās komandas spēlētājs.
Cerams, ka sportiskā sadarbība turpināsies. Ir iecere organizēt mačus arī citos sporta veidos.
Ivars Budze, sporta skolotājs
Rihards Vasels, 11. klases skolēns

Novusa turnīra
2. kārta

Patrīcija Bolzane, Ērgļu MMS 6. kurss

Piektdien, 28. februārī, Ērgļu vidusskolas deju zālē norisinājās novusa
turnīra otrā kārta. Šajā kārtā startēja
arī jaunieši, kuri nepiedalījās 1. kārtā.
Spēles gaitā galvenais bija gūt prieku
un spēles modrumu.
Vietas meiteņu grupā:
1. Sindija Rudzīte
2. Kristiāna Renckulberga
3. Līva Grēta Tirzmale
Puišu grupā:
1. Markuss Renckulbergs
2. Markuss Ščeglovs
3. Deivids Valainis
Sindija Rudzīte, 9. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva

Šī gada pirmklasniekiem ziema ir jāiztēlojas. Tam palīdz gan stāstu un dzejoļu lasīšana, gan
fotogrāfiju un video skatīšanās. Bet, kad tiek piedāvātas dzejoļa atskaņas, tad, strādājot mazās
grupiņās un kopīgi sadarbojoties, top dzejolis par ziemas priekiem.
Sniegavīru cēla,
Sniega pikas vēla,
Tas taču nieks,
Ziemas prieks,
Ar ragavām trauc,
Bērni sauc,
No kalna brauc,
Sniegs sejā.
Miks Fūrmanis, Laima Lelda Kalniņa
Sniegavīru cēla,
Sniegavīru vēla,
Sniegavīru uzcelt ir tīrais nieks,
Sniedziņš ir prieks,
Ragavas traucās,
Bērni sauc,
Bērni brauc ar ragavām lejā,
Dāvanas sēja.
Kate Māliņa, Emīlija Apsīte, Daniels Vihtodenko
Ivo sniega būdu cēla
Un sniegavīru vēla,
Ivo ir kārumnieks,
Ivo ir liels prieks.

Miks Smeilis, Keita Kupe
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Sniegavīru cēla,
Pikas vēla,
Man vīru celt nieks,
Liels prieks.
Ar ragavām trauc
Kalnā, lejā,
Snieg sejā.
Patrīcija Adīna Kaļva, Beāte Bukovska
Cēla sniegavīru
Un pikojas,
Un tas bij’ nieks,
Taisīja cietoksni
Un skrēja mājās,
Gāja ārā un spēlējās,
Un tas bija sapnis garš.
Miks Ielejs, Mārcis Petročenkovs

Līdz ar mani ir izauguši arī mani sapņi. Neaprakstāma ir sajūta, kad skaties caur lapu un zaru biezokni, kur var redzēt gubu mākoņu rotaļas zilajās
debesīs (..). Cik neaprakstāma ir sajūta skatīties, kā notiek zvirbuļu, mājas
strazdu un citu putniņu rosīšanās ozola zaros! Esmu centusies iztēloties,
ka es ceļoju kopā ar viņiem uz tālajiem Dienvidiem.
Zem milzīgā ozola zariem arī lietainā laikā ir mana mīļākā vieta. Cieši
piespiežos milzīgajam ozola stumbram, virs galvas mani apsedz milzīgie
ozola zari, kas, savijušies krustu šķērsu, paglābj no drēgnajām lietus lāsēm. Cik laba ir sajūta vērot lielās lietus lāses, atrodoties ozola paspārnē!
(..) Esmu izsapņojusi savus bērnības sapņus kopā ar ozolu un tā iemītniekiem, guvusi spēku un iedvesmu jau nopietnākiem un lielākiem sapņiem.
Tagad apsēžos ozola pakājē, raugoties krāsainajās koku lapās, kas viena
pēc otras lēnā dejā nokrīt pie manām kājām. Sapņoju par mīlestību, nākotnes profesiju, ģimeni, ceļojumiem un draugiem. Šodien, paveroties ozola
zaros, tur visā nopietnībā uz stiprā ozola zara sēž mana Sapņu Feja ar saviem mērķiem, nopietno skatienu zilajās debesīs, ar vēlmi mani uzklausīt.
Šobrīd viņa ir pusaudze ar saviem nākotnes mērķiem. Uzspīdot spožākiem
saules stariem, tā ietērpjas greznā kleitā un griežas straujos Latīņamerikas
dejas ritmos. Cik neaizmirstamas ir sajūtas būt skatītāju un trenera novērtētai! Šķiet, dejā esmu pavadījusi visus gadus, kopš sevi atceros.
Pēc brīža Feja ir pakāpusies zemāk pa ozola zariem, ietērpusies Vidzemes
krāšņajā tautastērpā, izdejo skaistākās latviešu dejas Mežaparka lielajā estrādē. Neaprakstāmas ir sajūtas būt vienai no vairākiem tūkstošiem. Tautiskās dejas dejoju no četru gadu vecuma, bērnībā izdejoju deju soļus ap
ozola milzīgo stumbru. Tagad mana Feja sapņo par jauniem deju soļiem,
koncertiem un nākošajiem Vispārējiem dziesmu un deju svētkiem. Ieklausoties uzmanīgāk, sadzirdu flautas melodiju tautasdziesmai “Pie Dieviņa
gari galdi”, melodiju, kas manai Fejai nav sveša, jo spēlēta vairākos koncertos. (..) Izdzirdot šo melodiju, arī sirmā ozola zari apklust vējā, un
šķiet, mana sapņu Feja ir pārvērtusies par Māru. Par Māru, kas varētu
kāpt tikai kalnā, ne no kalna lejiņā, par devēju, kas dod, ne no otra lūdz,
lai visus darbus, ko es veiktu, darītu dziedādama. Jā, cik ļoti man gribētos
būt labai... Vai dzīvē tas izdosies? Nezinu, bet sapņot nevienam nav liegts.
Nogurusi no straujiem deju soļiem, emocionāli piesātinātās mūzikas,
mana Sapņu Feja atsēžas uz sirmā ozola saknēm. (..) Manas Fejas sapnis
nav līdz galam izsapņots, tas sastāv no daudziem maziem sapnīšiem, lai
beigās nokļūtu pie kāda lielāka sapņa. Varu apgalvot – tas nemaz tik drīz
vēl nenotiks. (..). Mana stiprā ģimene ir stimuls maniem sapņiem pārtapt
īstenībā. Es par nākotnes
*** sapņiem šobrīd negribētu rakstīt konkrētāk, jo
ticu, ka piepildās tikai tie sapņi, ko klusībā uzticu savam sirmajam ozolam
un Fejai. Tad, kad tie būs piepildījušies, es jums tos uzticēšu.
Manuprāt, katram savu sapni vajag sargāt tikpat stipri, kā to dara mans
sirmais ozols, sagaida katru pavasari jaunos dobuma iemītniekus, tos sargā
un lolo visu vasaru, tad rudenī pavada Lielajā dzīvē. Turas pretī visiem
bargajiem rudens vējiem, klusībā uzklausa manu Sapņu Feju, vienmēr gaida mani atgriežamies ar jauniem un arvien lielākiem un mērķtiecīgākiem
sapņiem. (..) Šķiet, mani sargā sīkstais ozols, kas savas saknes gadsimtiem
ilgi ir savijis Vidzemes mālainajā augsnē, Sapņu Feja, kas mani spēj aizraut rotaļīgā dejā un vienmēr liek ieklausīties patiesās atziņās, ģimene,
kas mani bezgalīgi mīl un atbalsta. Tāpēc es zinu un ticu, ka mani sapņi
piepildīsies. Vajag tikai gribēt!
Ance Millere, 11. klases skolniece
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Arī 3. klase savos radošajos darbos mēģināja iztēloties, kāpēc ziemas šogad nav, kāda tā bijusi citu gadu, ar ko
priecējusi, pārsteigusi.
Kupenas māja

Ziema

Katru gadu katram gadalaikam bija savs rūķītis ar savu
atslēdziņu. Rūķīši ik pēc trīs mēnešiem atslēdza savus gadalaikus.
Katru gadu viss ritēja kā pa diedziņu, līdz Ziemas rūķītis
aizmiga. Citi rūķīši centās paņemt atslēdziņu, bet apdedzinājās, jo bija uzlikta drošības parole un to nekādi nevarēja
noņemt. Tas bija plāns „A”.
Bet nu viņi liks lietā plānu „B”. Visi rūķīši centīsies pamodināt Ziemas rūķīti. Viņi mēģināja ar visādiem līdzekļiem,
bet - nekā! Paga, paga, vēl viena iespēja palikusi! Tā bija
mūzika! Sāka skanēt skaļa mūzika. Tā bija tik skaļa, ka cilvēkiem tur, lejā, bija tāda dīvaina zemestrīce. Bet, lai vai
kā, tas nostrādāja! Mūzika bija tik skaļa, ka Ziema mazlietiņ
atvēra actiņu. Tad arī uzsniga miegains sniedziņš. Bet tas
ātri vien nokusa.
Tā turpinājās trīs mēnešus. Uzsniga, nokusa, uzsniga, nokusa….
Kad pienāca Pavasara kārta uzstāties lejā, pie cilvēkiem,
Ziema lēnām modās. Ziema ātri skrien pie atslēdziņas un
grib iet lejā, bet pārējie rūķīši apstādina Ziemu un atgādina,
ka tā jau savu maiņu nogulējusi. Ziema bija izbrīnījusies.
Tad Ziema apsolās nenogulēt. Kad dosies gulēt, paliks zem
spilvena modinātāju.
Stella Tetere

Aiz pagalma žoga
Kupenas māja
Kupla kā vecmammas ķirbis.
Tai kuplajā mājā
No puteņiem slēpjas
Irbes.
Tai mājai durvis ir ciet,
Jo apkārt klīst
Spoki.
Madara Purviņa, Ērgļu MMS 6. kurss

Tai kuplajā mājā
Irbes lej svecītes
Ziemassvētkiem.

Rēzija Jirgensone

***
Ziema ir auksts gadalaiks. Tad var izbaudīt ziemas priekus:
slidošanu, slēpošanu un citas ziemas izpriecas.
Ziema ir arī svētku laiks. Decembrī tiek sagaidīti Ziemassvētki. Ziemas vidū mainās gadi, gadu desmiti, simti, pat
tūkstoši.
Pie mums, Latvijā, ziemā daba atpūšas. Kokiem ir nokritušas
lapas, un zemi klāj sniega sega. Daži dzīvnieki guļ ziemas
miegu. Citi maina kažoku, maskējas, lai sniegā kļūtu nemanāmi. Siltumu mīlošie putni aizlidojuši uz siltajām zemēm.
Citiem putniem ziemā mežā ir grūti atrast barību. Tāpēc cilvēki viņiem palīdz, izliekot pie mājām putnu barotavas.
Ziema ir skaists un garš gadalaiks. Bet februārī cilvēki gaida
pavasari.
Una Sipčenko

Megija Ščeglova, 8. klase, Ziemas pāreja

Elizabete Leice, Ērgļu MMS 6. kurss

Rihards Balodis-Bertmanis, 8. klase, Skaistā ziema

***

Ārā maziņš sniedziņš snieg.
- Puikas, puikas, nāciet skriet!
Uzcelsim mēs sniegavīru,
Pieliksim tam burkāniņu!
Varēsim mēs pikoties!

Santa Kalniņa, Ērgļu MMS 6. kurss

***

Ārā zeme guļ saldā miegā.
Pārslas čukst nepārtraukti.
Baltās puķes krīt nepārtraukti.
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Atis Dreimanis

Ziema ilgi kavējās,
Jo nenopirka biļeti.
Kāpēc nenopirka biļeti?
Jo nebija naudiņas.
Kāpēc nebija naudiņas?
Jo visu iztērēja atvaļinājumā!

Sanija Lielupe, 8. klase, Maldīgs tukšums

Klāvs Konovalovs

***

Beatrise Ļebedeva, 8. klase, Komponēšanas līdzekļi

Evelīna Kļaviņa

Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.

Skolu literārā
avīzeskolu
2015.
gada oktobris
Ērgļu novada
izdevums
2020. marts

Šai zemei ir sievietes smaids,
Kā mātei pie šūpuļa kārts.
Un gaismai un ausmai, un dziesmai,
Pat laimei - ir sievietes vārds!

Koncerts sievietēm

”Svētki ar orķestri”

Šķiet, Māras Zālītes rakstītais ienāca prātā tāpēc, ka arī DEJAI ir sievietes vārds.
Un šogad koncertam, uz kuru tradicionāli martā tuvākus un tālākus draugus aicināja vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Rūdolfs”, nosaukums ļoti īpašs - “Ak, sievietes, sievietes!”.

VPDK “Rūdolfs” pēc koncerta.
7. martā saieta nama zālē noskaņojums īsteni pavasarīgs, bet „Rūdolfa” dejotāji mazliet uztraukti, jo, priekškaram veroties, šoreiz aina citāda - mājinieki viesus sagaidīja ar koncertam
īpaši sagatavotu priekšnesumu „Tango”, apliecinot - varam arī tā!
Dejots tika daudz - svinīgi, cēli, enerģiski, aizrautīgi. Arī par sievietēm tika noskaidrots ne
mazums interesanta.
Sevi parādīt dažāda rakstura dejās gan skatītājiem, gan Madonas deju apriņķa virsvadītājai
Maijai Rijniecei, gūt prieku, dejojot un kopā esot, bija ieradušies - tautas deju ansamblis „Lubāna”, deju kolektīvi „Irši”, „Miķelis” (Priekuļi), „Ritsolis” (Lautere), „Vidupe” (Pļaviņas),
„Dzēse” (Skrīveri), „Grieze” (Ļaudona), „Dejotprieks” (Rīga), kā arī vietējie - „Rūdis”, „Ērgļu jaunieši”, „Pastalnieki”.
Lai dejotāji varētu ievilkt elpu un sagatavoties, bet skatītāji baudīt koncerta veidotāju radīto
atmosfēru, gan ar smaidu un jokiem, gan izjusti, sirsnīgi un apcerīgi par sievieti dziesmās,
dzejā un dialogā vēstīja fascinējošie vadītāji Pēteris Leitāns un Jānis Opincāns.
Dejotājiem viss ir pa spēkam - izturēt garās mēģinājumu stundas, lidot dejā uz skatuves,
sajust, kā pacelies pāri ikdienišķajam, jo tas tiek darīts ar mīlestību pret savu deju partneri,
skatītāju un deju.
Paulu Koelju ir teicis: „Beigās noteikti viss būs labi. Ja kaut kas nav labi, tātad tās vēl nav
beigas.” Labas tradīcijas nebeidzas, tāpēc uz tikšanos nākamgad - martā!
Vita Sondore, “Rūdolfa” ilggadējā dejotāja
Foto no Līgas Tirzmales personīgā arhīva

PII “Pienenīte” ziņas

…Bučiņa pa labi, bučiņa pa kreisi, bučiņa
katram draudziņam…

14. februārī tiek svinēta Valentīndiena, bet mēs bērnudārzā to saucam par draudzības un buču
dienu. Izdekorētajā zālē “Saulstariņi” aicināja visu grupu bērnus uz draugu kafejnīcu. Katra
grupiņa izcēlās ar interesantu un izdomas bagātu galda noformējumu. Liels paldies vecākiem
par sarūpētajiem našķiem, tērpiem, fotosesijas atribūtiem! Draugu kafejnīcas ballīti atklāt bija
ieradies zaķēns ar draudzenīti vāverīti. Viņi pastāstīja, ka draudzība ir jauka un liela dāvana, tā
mums palīdz dzīvot, darboties, mācīties, rotaļāties. Tā dara mūs labākus un priecīgākus. Gan
bērniem, gan pedagogiem bija prieks vērot, kā katrs bērns ar lielu uzmanību un mīļumu rotaļās
izturējās cits pret citu, kopīgi dziedot dziesmiņu par draudziņu, cits citam dāvājot konfekti.
Visi kopā cienājāmies, priecājāmies, spēlējāmies, fotografējāmies, tā draudzīgi pavadot laiku. Mazajiem un lielajiem interesi radīja arī prāta spēles - sirsniņu puzles, krāsainie draudziņi
un, protams, jautrā disenīte.
Paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās draugu ballītē!
Arī turpmāk katru dienu dāvāsim cits citam labus vārdus un smaidus!!!
Mārīte, “Saulstariņu” grupas audzīte
Evitas Lielupes foto
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22. februāra vakarā Ērgļu saieta namā skatītāju rindas bija izvietotas zem balkona, jo zāli
piepildīja nedaudz vairāk kā 70 jauno mūziķu no Bauskas, Ogres un Ērgļiem. Izrādījās, ka
jaunie mākslinieki pirms koncerta bija paspējuši apmeklēt Brāļu Jurjānu muzeju un piedalīties
kopīgā mēģinājumā. Koncerta “Svētki ar orķestri” vadītāja lomā iejutās Jānis Puriņš.
Vispirms savu spēlētprasmi rādīja mājnieki Pētera Leiboma vadībā. Prieks bija orķestrantu
rindās redzēt visjaunākos dalībniekus - 3. klases skolēnus, gan arī pieredzējušos - jau mūzikas
skolas absolventus. Dzirdējām dažādu autoru skaņdarbus.
Sadraudzības koncerta stafeti pārņēma Bauskas Kultūras centra pūtēju orķestris Leldes Ertas
un Evijas Dāves vadībā.
Tālākie ciemiņi bija izvēlējušies skaņdarbu ciklu, kur klausītājiem bija jāuzmin, kuram dzīvniekam veltīta katra daļa. Gan klausītājiem, gan pārējiem mūziķiem bija interesanti redzēt, ka
arī smilšpapīrs var būt mūzikas instruments.
Ogres mūzikas skolas direktors un arī reizē orķestra “Melodija” diriģents Atvars Lakstīgala
klausītājus iepazīstināja ar audzēkņu mērķi piedalīties Skolēnu dziesmu un deju svētkos, gan
ar savu atgriešanos dzimtajā pilsētā. Tālāk skanēja ogrēniešu sagatavotā programma. Koncerta
nobeigumā skanēja koporķestris.
Prieks par visiem jaunajiem mūziķiem, bet vislielākais lepnums par Ērgļu mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un absolventu prasmi vienoties kopīgā muzicēšanā skolotāja Pētera
Leiboma vadībā.
Par koncerta dalībniekiem bija parūpējušies gan Ērgļu saieta nama darbinieki, gan Ērgļu
mākslas un mūzikas skola.
Sandra Stankeviča
Foto no Ogres mūzikas skolas Facebook profila

Ērgļu novada aprūpes centra darbinieki aicina
ziedot dzīvnieku patversmei
Ērgļu novada aprūpes centra klienti un
darbinieki jūtas iedvesmoti par svētku
laikā saņemtajām dāvanām, apsveikumiem un ziedotāju palīdzību. Tik daudzi
brīnišķīgi cilvēki atvēruši savas sirdis,
lai atbalstītu mūs. Paldies jums par apciemojumiem, priekšnesumiem, kurus
baudījām visi kopā. Paldies par dāvanām, kas silda mūsu sirdis vēl joprojām.
Ērgļu novada aprūpes centra klienti un
darbinieki vēlas nodot labās emocijas un
labos darbus tālāk. Vēlamies atbalstīt
mūsu četrkājainos draugus biedrībā
dzīvnieku pansijā “Ulubele”. Tāpēc
uzrunājam Ērgļu novada iedzīvotājus un
ikkatru, kas gatavs piedalīties šajā projektā un ziedot lietas, kas norādītas šajā
sarakstā. Ērgļu novada aprūpes centra
darbinieki uzņemas šīs lietas nogādāt
dzīvnieku pansijā “Ulubele”.
Ja jūs vēlaties piedalīties šajā projektā, atverot savas sirdis labiem darbiem
un palīdzot četrkājainajiem draugiem,
lūdzu, sazinieties ar mani, Ievu Liepiņu,
pa tālruni - 20305538. Tad sarunāsim,
kā nodot mantas, kuras vēlaties ziedot.
Šī aktivitāte darbosies visu martu, kurā
lūdzu atbalstīt dzīvnieku pansiju “Ulubele”.
DERĪGO MANTU SARAKSTS:
1) suņu pavadas un kaklasiksnas;
2) labas kvalitātes suņu un kaķu konservi (piemēram, Carno vai Rinti);
3) kvalitatīva sausā barība un konservi suņiem senioriem (Josera, Hills, Royal Canin u.c.);
4) suņu kārumi - sausie kaltējumi (cīpslas, kuņģi utt.);
5) kaķu smiltis (cementējošās, silikona);
6) kokskaidu briketes vai sausa malka kurināšanai;
7) rotaļlietas suņiem un kaķiem, kaķu tualetes;
8) labas kvalitātes sausi salmi suņu būdām;
9) segas, gultasveļa, pārklāji, dvieļi - no dabiskiem, mitrumu uzsūcošiem materiāliem (!!! noteikti tīri un nepieputējuši!) (!!! nav derīgi spilveni un jebkāds cilvēku apģērbs!)
Ja gribat iet palīgā patversmes darbos - staidzināt suņus -, tad obligāti jākļūst par brīvprātīgo,
izejot apmācību.
Vairāk informācijas: ulubele.org/atbalsts/atbalsts-ar-darbibam/.
Ievas Liepiņas teksts un foto
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Jaunākais Ērgļu bibliotēkā

Jaunākās grāmatas:
Daiļliteratūra abonementā:
• K. Sendija “Ļoti liela māja laukos”
• M. Kīza “Mazliet precējušies”
• D. Judina un A. Nīmanis “Mēmais”
• R. Kērtisa “Mēs satikāmies decembrī”
• L. Kepler “Paganīnī līgums”
• L. Kepler “Uguns liecinieks”
• L. Kepler “Smilšuvīrs”
• K.Dž. Tjūdora “Paslēptuve”
• Dž. Andžoni “Sardu balāde”
• R. Bula “Sīnāja kalna lieta”
• R. Vuds “Hameleons”
• Č. Apdullajevs “Elku smagā nasta”
• J. Egle “Dzimšanas diena”
• A. Līce “Ceļadomas”
• Dž. Mensela “Brīvais lidojums”
• A. Kļavis “Bēres ar priekšapmaksu”
• B. Zīle “Aukstākā ziema simt piecdesmit gados”
• E. Džeimsa “Sveika, mana jaunā dzīve!”
• A. Zabrauska “Viena no mums”
• Č. Abdullajevs “Vientuļo siržu nams”
• A. Manfelde “Vilcēni”
Nozaru literatūra abonementā:
• D. Mazvērsīte “Melnbaltās dziesmas”
• B. Reidzāne “Latviešu tautasdziesmu semantika. Vilka tēls
“Latvju Dainās””
• P. Strubergs “Papuajaungvineja tuvplānā. Bijušo cilvēkēdāju
zeme”
• K. Skota un K. Vilisa “Laipni lūgti muzejā Botanicum”
• O. Dundure “Jaunzemu vēsture”
• S. Hokings “Īsas atbildes uz svarīgiem jautājumiem”
• T. Seldins “Izaudzināt brīnišķīgu bērnu. Montesori metode”
• A. Bikova “Ideālas mammas. Attīstošās nodarbības”
• A. Bērziņa “Ādams Alksnis”
• Latvijas neatkarības 1918.-1919. gadā: Lielbritānijas kara flotes ziņojumi
• A. Kukuvass “Stella Vulgaris”
Grāmatas bērniem:
• K. de la Bedojēra “Mana pirmā dabas grāmata”
• I. Zīgners “Mazais pūķis kokosrieksts un džungļu dārgumi”
• W. Disney “Pīters Pens”
• Pēti un uzzini - Planēta Zeme
• J. Zvirgzdiņš “Rasas vasara”
• Latviešu fabulas lieliem un maziem
• Ē. Hantere “Klanu kaķi. Pusnakts”
• M. Stepēna “Kad visi grib būt karaļi”
• M. Cielēna “Es protu zīmēt visu ko” (dzejoļi)
• L. Apšeniece “Ances pasaciņas” (dzejoļi)
• R. Romanišina un A. Lesivs “Skaļi, klusu, čukstus”
• R. Romanišina un A. Lesivs “Tā es redzu”
• M. Vīdmarks “Lases un Maijas detektīvaģentūra. Velosipēdu
noslēpums”
• I. Kofs, U. Sāra “Visu dienu labiņi”
Grāmatas jauniešiem:
• J. Vile “Sibīrijas haiku”
•Dž. Hana “Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi”
Šim gadam abonētie periodiskie izdevumi:
Avīzes:
• Latvijas Mājas Dakteris
• Ievas Padomu Avīze
• Pavards
• Stars
Žurnāli:
• Ieva
• Lilit
• Pērle
• ANNAS PSIHOLOĢIJA
• Santa
• Patiesā Dzīve
• Ievas Māja
• 100 Labi Padomi
• Praktiskais Latvietis
• Mājas Viesis
• Ievas Stāsti
• Ievas Virtuve
• Mājas Virtuve
• Ievas Veselība
• Veselība
• Klubs
• 9VĪRI
• Ilustrētā Pasaules Vēsture
• Nezināmā Vēsture
• Kā tas strādā?
• Ilustrētā Zinātne
• Planētas Noslēpumi
• Citādā Pasaule
• Leģendas
• Praktiskie Rokdarbi
• Burda
• Dari Pats
• Dārza Pasaule
• Mans Mazais
• IR
• Sestdiena
• Avenīte
• Ilustrētā Junioriem

Vēstures notikumu atbalsis

Latviešu filmas „Dvēseļu putenis” iespaidā 2019. gada nogalē es veltīju laiku Latvijas bruņoto spēku izveidošanas izpētei
un mūsu novadnieka, Sausnējas pagastā dzimušā Jāņa Zālīša
(1874.-1919.) ieguldījumam Latvijas valsts tapšanā un viņa
darbībai Apsardzības ministra amatā. Internetā pieejamos materiālos uzzināju, ka izcilā valstsvīra Jāņa Zālīša vārdā tikusi
nosaukta ne vien Madonas apriņķa Sausnējas pamatskola, bet
arī Liepājas apriņķa Gaviezes pamatskola. Šo vēstures faktu es
iepriekš nezināju, tādēļ turpināju pētīšanu. Telefoniski sazinājos
ar Grobiņas novada Gaviezes pagasta senlietu krātuves „Atmiņu
pūrs” vadītāju Almu Kāli un sapratu, ka esmu iepazinusies ar
interesantu personību. Gaviezes pagasta ļaudīm Alma Kāle nozīmē to pašu, ko sausnējiešiem skolotāja un Sausnējas muzeja
dibinātāja Marija Šmite. Izcilas, harizmātiskas personības, sava
pagasta patriotes.
Aicinu ielūkoties to dienu notikumos Latvijā, iepazīstot J. Zālīša darbību ministra amatā, viņam atrodoties Liepājas apriņķī.
Radikāldemokrāts Jānis Zālītis - pēc profesijas zvērināts advokāts un viens no latviešu strēlnieku bataljona organizētājiem -,
kura uzmanības lokā bija nacionālo bruņoto spēku veidošanas
jautājumi. Viņš un Jānis Goldmanis bija vienīgie latviešu tautības Krievijas Valsts domes ceturtā sasaukuma deputāti. 1917.
gada beigās J. Zālītis definēja nacionālās pašnoteikšanās ideju
savās publikācijās, debatēs un programatiskajos dokumentos,
kļūstot par vienu no populārākajiem latviešu politiķiem.
1918. gada 18. novembrī Rīgā tika proklamēta Latvijas Republika. 1918. gada 22. novembrī pirmā Latvijas Pagaidu valdība
izveidoja Apsardzības ministriju. Lielinieku uzbrukuma laikā Latvijas valsts tapšanas viskritiskākajās dienās - 1918. gada 6.
decembrī Jāni Zālīti iecēla Apsardzības ministra amatā.
1919. gada janvārī Latvijas Pagaidu valdības vārdā Apsardzības
ministrs Jānis Zālītis izdeva rīkojumu par mobilizāciju Liepājā
un Grobiņas apriņķī. 1919. gada februārī tika izsludināta mobilizācija Grobiņas, Pērkones un Gaviezes pagastā. 1919. gada jūlijā
tika izveidota Latvijas armija.
Pēc pirmās Pagaidu valdības atgriešanās no Liepājas Rīgā Apsardzības ministriju J. Zālītis nodeva ģenerālim Sīmansonam
1919. gada 15. jūlijā, kad darbu uzsāka otrā Latvijas Pagaidu
valdība. Ārkārtīgi grūtais darbs Rīgā un Liepājā sagrāva Zālīša
veselību; pārpūlētais organisms nespēja pārciest plaušu karsoni,
ar kuru viņš bija saslimis. 1919. gada 9. decembrī Jānis Zālītis
aizgāja mūžībā. Apglabāts Rīgas Debesbraukšanas pareizticīgo
draudzes kapos, 1924. gada decembrī pārapbedīts Brāļu kapos.
Pēc nāves apbalvots ar III šķiras Lāčplēša Kara ordeni par valsts
bruņoto spēku organizēšanu un to vadīšanu izšķirošajos brīžos,
ar savu klātbūtni 1919. gada martā pozīcijās stiprinot karavīru
kaujas garu, sekmējot latviešu bruņoto vienību uzvaras.
Fragments no 1938. gadā izdotās grāmatas „Latvijas kritušo

Jāņa Zālīša Sausnējas sešklasīgā pamatskola.
20.gadsimta 30.gadu fotogrāfija.

Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa pirmā pagaidu
valdība 1919.gadā. 2.rindā otrais no labās –
Apsardzības ministrs Jānis Zālītis.
Fotogrāfija no grāmatas „1918. – 1928. Latvijas brīvības cīņas
un sasniegumi.” Izglītības ministrijas 1928.gada izdevums

un mirušo atbrīvošanas kara varoņu piemiņai”. Grāmatas autors
- atvaļināts virsleitnants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris N. Pētersons.
„Jāapbrīno Jāņa Zālīša lielā pienākuma apziņa, patriotisms,
izturība un nenogurstošais darbs. Jānoliec galva viņa skaidrās
personības priekšā, jo otru tādu kā Zālīti būs grūti saskatīt starp
nedaudzo pirmo valsts darbinieku personībām. Viņš mīlēja savu
tautu, bija nesavtīgs un pašaizliedzīgs darbā.”
„Brīvā Zeme” Nr.157 1937. gada 17. jūlijā rakstīja:
„Gaviezes pagasts ir vieta mūsu valstī, kur Latvijas valdības
pirmais Apsardzības ministrs Jānis Zālītis aicināja bāliņus steigties tēvzemei palīgā un to brīvu darīt. Tieši Gaviezē izsludināta
pirmā vispārējā mobilizācija Latvijā, tādēļ Gaviezes sešklasīgā
pamatskola ieguvusi ministra Jāņa Zālīša vārdu. Uz to gaviezieši
ir lepni, jo skolā aug mūsu valsts jaunie pilsoņi, kas būtu cienīgi
saņemt un sargāt to mantojumu, ko viņu tēvi ir izcīnījuši. 1937.
gada 18. jūlijs ir vēsturiska diena, jo pie skolas atklāta piemiņas
plāksne.”
Padomju okupācijas vara 1940. gada vasarā plāksni noņēma,
sasita. Atmodas gados bijusi polemika par to, vai atjaunot skolai
J. Zālīša vārdu, taču nolēmuši turpināt darbu kā Gaviezes pamatskola.
Mūsdienās Gaviezes pagastā ir rosīga kultūras dzīve. Darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs, pirmsskolas bērnu vokālais
ansamblis, bērnu un jauniešu amatierteātris, bērnu ritmikas pulciņš, Gaviezes pagasta jauniešu biedrība, kā arī senlietu krātuve
„Atmiņu pūrs”, kuras vadītāja Alma Kāle ir bijusī skolotāja un
Gaviezes pagasta pārvaldes kādreizējā vadītāja.
Apkopojot materiālus, secinu, ka Latvijas novadu un pagastu
iedzīvotājus skāruši līdzīgi notikumi: ļaudis bijuši savas valsts
dibināšanas aculiecinieki, pārcietuši kara postu, represijas, varas
maiņas, pieredzējuši uzplaukumu un augšupeju. Saskatu līdzību
starp Ērgļu novada Sausnējas pagastu un Grobiņas novada Gaviezes pagastu, jo abos pagastos pastāvējušas Jāņa Zālīša vārdā
nosauktās sešklasīgās pamatskolas, kuras darbojušās bijušo muižu pilīs. Otrā pasaules kara laikā skola Sausnējā tika nopostīta,
bet 1963. gadā darbu sāka jaunuzceltā Sausnējas astoņgadīgā
skola. 2019. gadā nepietiekama izglītojamo skaita dēļ gan Sausnējā, gan Gaviezē beidza pastāvēt skolas, taču skolu ēkās darbojas pirmsskolas izglītības iestādes bērnu grupiņas.
Vēstures notikumi atbalsojas ikviena cilvēka dzīvē. Mēs vēsturi
izjūtam, izdzīvojam šeit un tagad.

Fotogrāfija no Sausnējas pagasta vēstures muzeja arhīva

PASĀKUMU AFIŠA
Līdz 30. aprīlim Jumurdas pagasta saieta ēkā
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas
mākslas nodaļas audzēkņu un absolventu darbu
izstāde “ZIEDI”
15. aprīlī plkst. 9.00 „Brakos” Rūdolfa dienas talka
18. aprīlī plkst.13.00 bijušās Sausnējas skolas zālē
līnijdeju kolektīvu saiets
24. aprīlī plkst.15.00 Sidrabiņos pie pagasta
pārvaldes ēkas pasākums “Viss manam dārzam”
Mainām, dāvinām vai pārdodam visu, kas aug zemē
25. aprīlī Ērgļu saieta namā
deju kolektīva ”Pastalnieki” koncerts
25. aprīlī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
BALLE
Ieeja - 3,00 EUR

Pētījuma autore Elita Leiboma Sausnējā

PIEMINAM MIRUŠOS:
Ruta Akmentiņa
mirusi 86. mūža gadā;
Valentīna Seglere
mirusi 92. mūža gadā;
Jānis Ķēniņš
miris 71. mūža gadā;
Jānis Masaļskis
miris 75.mūža gadā;
Nellija Purniņa
mirusi 88.mūža gadā.

Informācija: Pasākumu laikā tiks fotografēts un
fotoattēli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

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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