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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Aicinājums Ērgļu novada
iedzīvotājiem

Barona taka arĘ črgĠos
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„II Latvijas un ārzemju
pieredzes stāsts” Jumurdā



Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2015. gada februārī domes sēdē lemto
Apstiprināja Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” 2014. gada finanšu pārskatu ar zaudējumiem EUR 66147
apmērā.
 Apstiprināja Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” 2014. gada finanšu pārskatu ar peļņu EUR
1110 apmērā.
 Sakarā ar to, ka uz Ērgļu novada pašvaldībai piederošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nomu, kas ar Ērgļu novada pašvaldības domes 29.01.2015. lēmumu “Par zemes nomu” tika nodota
nomas lietošanā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām (zāles pļaušanai un savākšanai), pašvaldības
noteiktajā termiņā bija pieteicies vairāk par vienu pretendentu, dome nolēma rīkot Ērgļu novada
pašvaldībai piederošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 8 ha “Brakos”, 3,7 ha “Meņģeļos”, 2,5
ha “Kastaņās” nomas tiesību izsoli uz 10 gadiem.
Sakarā ar to, ka uz Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nomu, kas ar Ērgļu novada pašvaldības domes 29.01.2015. lēmumu “Par zemes nomu” tika nodota
nomas lietošanā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām, pašvaldības noteiktajā termiņā bija pieteicies
vairāk par vienu pretendentu, dome nolēma rīkot Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes - zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70920070066, platība 2,2 ha, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 70600060057, platība 5,6 ha, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
70600060068, platība 1,61 ha, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70920040042, platība 4,0 ha,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70920080264, platība 1,36 ha, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 70920080257, platība 2,82 ha, nomas tiesību izsoli uz 10 gadiem.
Apstiprināja zemes nomas tiesību izsoles noteikumus un izsoles komisiju šādā sastāvā: Vineta
Bagatska - Ērgļu bāriņtiesas priekšsēdētāja; Māris Grīnbergs - pašvaldības izpilddirektors; Emma Cera
- pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste.
Izmainīja nekustamā īpašuma “Kalna Šukumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
70920040045, kas atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Izskatot Starptautiskās Policijas asociācijas Latvijas biedrības iesniegumu „Par finansiālu atbalstu
projekta īstenošanai”, kurā aicina pašvaldību kļūt par sadarbības partneri un sniegt finansējumu
aptuveni EUR 260 apmērā projekta „ Eža spēriens” īstenošanai, dome nolēma neatbalstīt finansiāli
projekta „ Eža spēriens” īstenošanu.
Izskatot Latvijas Orientēšanās federācijas iesniegumu „Par atbalstu dalībai sacensībās”, kurā lūdz
pašvaldību rast iespēju sniegt finansiālu atbalstu 600 EUR apmērā avio biļetes izdevumu segšanai
Artjomam Rekuņenko, dzīvojošam Ērgļu novadā, Jumurdas pagastā, kurš iekļauts sportistu sastāvā
dalībai 6. CISM Pasaules spēlēs laikā no 29.09.2015. līdz 13.10.2015. Dienvidkorejā, kuru sacensību
programmā ir orientēšanās, dome nolēma neatbalstīt finansiāli Artjomu Rekuņenko dalībai 6. CISM
Pasaules spēlēs.
 Izvērtējot biedrības „Ērgļu skati” valdes locekļa Mārča Feldberga iesniegumu ar lūgumu finansiāli
atbalstīt izglītojoši izklaidējoša pasākuma „Ērču un arī karūsu ķeršanas čempionāts ” organizēšanu,
dome nolēma atbalstīt finansiāli biedrības „Ērgļu skati” pasākuma organizēšanu, piešķirot šim mērķim
Ērgļu novada pašvaldības finansējumu EUR 200,00 apmērā.
Izskatot sporta darba organizatora Ivara Budzes iesniegumu, dome nolēma apmaksāt dalības maksu
EUR 9 apmērā katram Ērgļu novada distanču slēpotājam, kas piedalījās Latvijas Sporta veterānu
pašvaldību 52. sporta spēļu sacensībās distanču slēpošanā Priekuļos š.g. 28. februārī.
Izvērtējot Ukrainas Dņepropetrovskas apgabala Tomakovkas rajona padomes uzaicinājumu
sadarboties, slēdzot vienošanos par sadarbību un pieredzes apmaiņu vietējās pašvaldības attīstības,
izglītības un kultūras jautājumos, kā arī iespējamo sadarbības projektu īstenošanu, dome nolēma
pieņemt Dņepropetrovskas apgabala Tomakovkas rajona padomes, Ukrainā, uzaicinājumu par
pašvaldību sadarbību.
Vēlme sadarboties Ukrainas kolēģiem radusies pēc Ukrainas delegācijas vizītes, kas notika 2014.
gada decembrī Latvijas pašvaldībās, tostarp arī Ērgļu novada pašvaldībā.
 Izvērtējot Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas iesniegumu ar ierosinājumu noteikt
pašvaldības darbiniekus, kuri būs tiesīgi apliecināt vēlētāju parakstus saistībā ar parakstu vākšanu par
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanu un noteikt maksu par paraksta
apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu, dome nolēma:
1. Noteikt Ērgļu novada pašvaldības darbiniekus, kuri tiesīgi apliecināt vēlētāju parakstus - Baiba
Cielēna, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā; Liena
Kārkliņa, Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja, „Ozolos”, Sidrabiņos, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā;
Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja, Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu
novadā; Vineta Bagatska, bāriņtiesas priekšsēdētāja, Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu
novadā.
2. Noteikt maksu EUR 1,40 apmērā par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kuri nosaka atlīdzības kārtību
pašvaldībās strādājošajām amatpersonām un darbiniekiem, dome apstiprināja aktualizēto Ērgļu novada
pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu.
Lai racionāli un lietderīgi izlietotu pašvaldības finanšu līdzekļus, dome nolēma lūgt Valsts kasei
mainīt procentu likmes šādiem aizdevuma līgumiem: Nr.A2/1/09/492-V/01/1, 2009. gada 21. septembrī
„Pamatkapitāla palielināšana SIA „ŪDAS” ar mērķi nodrošināt ES Kohēzijas fonda projekta
„Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, dzeramā ūdens ūdensgūtnes un attīrīšanas stacijas izbūve, ūdensvada
un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Ērgļos” - uz Valsts kases noteikto 5 gadu likmi
0,461 procents gadā; Nr.A2/1/07/440, 2007. gada 03. septembrī „Ērgļu novada infrastruktūras objektu
sakārtošanai” - uz Valsts kases noteikto 1 gada likmi 0,115 procenti gadā; Nr.A2/1/11/719, 2011. gada
16. novembrī „Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā” - uz
Valsts kases noteikto 5 gadu likmi 0,461 procents gadā.

 Ērgļu Profesionālās vidusskolas direktors Andris Spaile informēja domes sēdes dalībniekus par
Priekuļu tehnikuma ar mācību īstenošanas vietu Ērgļos turpmākās attīstības perspektīvām un prognozēm
laika posmā līdz 2025. gadam.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 3 „Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” un
saistošos noteikumus Nr. 4 „Par Ērgļu novada pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam”.
Saistošie noteikumi iesniegti izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2 „Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2006. gada 21.
septembra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ērgļu novada pašvaldības nolikums””.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
2015. gada 26. februārī, domes sēdes protokols Nr.2, 3.§
Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Ērgļu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu.
Izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Ērgļu novada pašvaldības nolikums”, punktu 1.11. papildinot ar apakšpunktu 1.11.1.8 šādā
redakcijā:
„ 1.11.1.8. Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisiju. ”
Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 2.
„Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Ērgļu novada pašvaldības nolikums”””
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NorƗdƗmƗ informƗcija
1.1.VietƝjƗ pašvaldƯba ir vietƝjƗ pƗrvalde, kas ar pilsoƼu vƝlƝtas
pƗrstƗvniecƯbas - domes un tƗs izveidotu institǌciju un iestƗžu
starpniecƯbu nodrošina likumos noteikto funkciju, Ministru
kabineta doto uzdevumu un pašvaldƯbas brƯvprƗtƯgo iniciatƯvu
izpildi, ievƝrojot valsts un attiecƯgƗs administratƯvƗs teritorijas
iedzƯvotƗju intereses.
1.2. PašvaldƯbas darba organizƗciju nosaka Ɯrgƺu novada
pašvaldƯbas nolikums.
2.1. Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaƼƗ ar likuma „Par
pašvaldƯbƗm” 21. panta pirmƗs daƺas 1. punktu un 24. panta pirmo
daƺu.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mƝrƷis ir pilnveidot pašvaldƯbas
pƗrvaldes organizƗciju, lƝmumu pieƼemšanas kƗrtƯbu, kƗ arƯ citus
pašvaldƯbas darba organizƗcijas jautƗjumus.
PlƗnotie grozƯjumi neietekmƝ pašvaldƯbas budžetu.
Nav attiecinƗms.

5.1. InformƗciju par saistošo noteikumu piemƝrošanu var saƼemt
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas administrƗcijƗ.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratƯvƗs
procedǌras un nemaina privƗtpersonƗm veicamƗs darbƯbas
lƯdzšinƝjo kƗrtƯbu.

6. InformƗcija par
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6.1. KonsultƗcijas ar sabiedrƯbas pƗrstƗvjiem par grozƯjumiem nav
notikušas.
6.2. Saistošo noteikumu projekts izskatƯts domes finanšu un
attƯstƯbas pastƗvƯgajƗ komitejƗ.
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Pavasari gaidot...

Pavasari, pavasari,
Ko tu man atnesīsi?
Atnesīšu siltu laiku,
Baltu rožu vainadziņu.
(latv. tautas dz.)

Arī Ērgļu sociālās aprūpes centra darbinieki un iemītnieki gaida pavasara
atnākšanu, siltu laiku un spožu saulīti. Par godu gadalaiku maiņai un
Starptautiskajai sieviešu dienai 5. martā aprūpes centros gan „Kastaņās”
Liepkalnē, gan Ērgļos notika liela lustēšanās. Ar savu koncertu ikvienu
iepriecināja Artūrs no Murmastienes. Viņš jau kļuvis par ļoti gaidītu viesi mūsu
aprūpes centros. Skanēja gan tautasdziesmas, gan spēka dziesmas, gan mīlestības
dziesmas. Ērgļos Artūram pievienojās arī mūsu tuvākie kaimiņi - Mazozolu
pagasta sieviešu vokālais ansamblis Ligitas Milleres vadībā. Visi skaļi dziedājām
līdzi, ģitāras un kokles pavadībā iekustējāmies uz pavasara pusi. Ikviena
iemītniece dāvanā saņēma pašgatavotas apsveikuma kartītes un našķus. Un,
protams, neiztikām arī bez gaviļnieces sumināšanas. Tā bija Ērgļu aprūpes centra
iemītniece Helēnīte.
Pavasaris tepat, tepat aiz durvīm, drīz jau raisīsies pumpuri, ziedēs
sniegpulkstenīši, bet mēs, gan Ērgļu sociālās aprūpes centra darbinieki, gan
iemītnieki, lēnām gatavojamies Lieldienām.
Lai arī jums tiek pavasara gaidīšanas prieks!
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Rita Ozola, Ērgļu SAC vadītājas p.i.
Ingūnas Jaunozoliņas foto
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Nu jau aiz loga ir pavasaris, un, cerams,
tas arī tur paliks. No rīta mūs modina
silta saulīte, un, ieejot skolā, pretī nāk
smaidīgi bērni. Pavasaris sāk pārņemt
mūsu ziemas nomocītos ķermeņus un
prātus. Vēl mazliet, un apkārt lidos
taureņi un čivinās putniņi. Tuvojas bērnu
gaidītais pavasara brīvlaiks, kad varēs
sākt braukt ar divriteņiem un spēlēties
ārā.
Atskatoties uz aizvadīto mēnesi – 11.tie
Zinātniski
pētniecisko
darbu
konferencē aizstāvēja savus darbus un
ieguva pat naudas balvas. Veiksmīgi tika
aizvadīts 12. klases Žetonu vakars, kurā
viņi mūs priecēja ar dažādām dejām un
dziesmām. Jautri tika pavadīta vecāku
nedēļa, kurā vecāki veidoja senlietu
izstādi un vadīja mācību stundas.
Ielaidīsim pavasari klasēs un sirdīs, lai
tas staro un priecē visus mums apkārt!
Ejot pa ielu, vienkārši uzsmaidīsim
pretimnācējam, iespējams, tas pozitīvi
ietekmēs visu dienu. Ļausim smaidam
un pavasarim pārņemt pasauli!
Bērni, atgādinu, ka tuvojas pavasara
brīvlaiks un ir pēdējais laiks, lai labotu
atzīmes un beidzot sāktu mācīties!
Neatstājam visu uz pēdējo brīdi!
Lai veicas un izdodas!
Rūta

Īsziņas
16. - 20. 03. - pavasara
brīvdienas 1. - 11. klasei
23. - 27. 03. - pavasara
brīvdienas 12. klasei
29. 03. - deju skate
Vecpiebalgā
07. 04. - Lieldienu olu
ripināšana Ērgļu vidusskolā
13. - 17. 04. - vecāku
sapulces Ērgļu vidusskolā
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Apsveikumi
Lai notiek tā, kā vēlas tava sirds,
Lai atspīd saule tad, kad lietus līst,
Lai atskrien vējš, kas bēdas aiznes līdz,
Lai tev ar smaidu atnāk katras dienas rīts!
Lai tavās plaukstās atplaukst vītis zieds,
Lai spēka pietiek vienmēr kalnup iet,
Lai draugi līdzās, kas tev roku sniedz,
Lai tumsa nebaida, jo pāri zvaigznes zied.
/Aija Celma/

Vislabākie novēlējumi skolotājai Annai Ielejai skaistajā
dzimšanas dienā!

Ērgļu vidusskolas saime

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu - cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!

Zinātniski pētniecisko darbu konference

/ K. Apškrūma /

Mīļi sveicieni Ausmai Kalniņai lielajā dzīves jubilejā

no Ērgļu vidusskolas saimes

Ērgļu vidusskolas 2014./2015. mācību gada
skolas olimpiāžu uzvarētāji
Ķīmija

5. klase
1. Anda Katrīna Reine
2. Benita Kārkliņa
3. Lauma Zača

9. klase
1. Niks Grīnbergs
2. Lauma Kodola, Emīls Purviņš

6. klase
1. Guna Kalniņa
2. Emīlija Zommere
3. Alise Vanaģele

Matemātika

„Kas ir ZPD? Uzdodot šo jautājumu skolēnam, kurš to tikko uzsācis vai tam, kurš to tikko
nodevis, diez vai dzirdēsiet sajūsmas pilnus saucienus.
Īstenībā tas ir zinātniski pētnieciskais darbs, ko Ērgļu vidusskolā parasti izstrādā 10. un 11.
klasē. Tie ir veseli divi gadi, kuru laikā skolēni veic dažādus pētījumus par izvēlēto tēmu. Kad
darbs ir pabeigts, nodots un izlabots, sākas pēdējais posms - aizstāvēšana, ko vērtē žūrija.
Pirms uzstāšanās mūs mocīja milzīgs satraukums. Varu teikt, ka, jo ātrāk darbu sāks rakstīt, jo
vieglāk būs - izsprukt vēl nevienam no tā nav izdevies.”
Pēc rezultātu apkopošanas, summējot pētnieciskajā darbā un prezentācijā iegūtos punktus,
skolēni saņēma gan vērtējumu 10 ballu sistēmā, gan arī pirmo reizi šīs mācību darba formas
pastāvēšanas laikā triju labāko darbu autori ieguva naudas balvas - katrs 40 eiro. Naudas balvas
nodrošināja Ērgļu novada pašvaldības sadarbības partneri Ķelnes - Reizīkes pašvaldība.
Tās saņēma:
Līva Āboliņa-Ābola - darbs „Tradicionālais un mainīgais Ērgļu pagasta/novada svētkos no
2003. līdz 2013. gadam”
Renārs Pūce - darbs „Daži iztvaikošanu ietekmējošie faktori”
Sabīne Svilpe - darbs „Ziepes - to iegūšana praktiskai lietošanai”
Arita Braķe, 11. klases skolniece
Indra Rone, 11. klases audzinātāja
Marutas Bitītes foto

Ērgļu novada skolu izdevums 2015. gada marts

Mājturība un tehnoloģijas

8. klase
1. Viktorija Vīgube
2. Undīne Saleniece
3. Elīza Hermane

5. klase
1. Anda Katrīna Reine
3. Eduards Kodols
6. klase
1. Ieva Radzvilaviča
7. klase
1. Linda Jansone
2. Endija Dalbiņa
8. klase
1. Lilita Saulīte
2. Viktorija Vīgube
3. Madara Salnīte

Dabaszinības

6. klase
1. Kristaps Gūts
2. Ieva Radzvilaviča, Liāna Bite
3. Marta Simona Štila, Rinalds Žuks

7. klase
1. Monta Masaļska
2. Katrīna Dudko
3. Endija Dalbiņa
8. klase
1. Madara Salnīte, Dace Kārkliņa
2. Lilita Saulīte, Viktorija Vīgube
3. Elīza Dalbiņa, Sintija Zābaka
9. klase
1. Monika Purviņa, Lauma Kodola
Spēju un sociālo priekšmetu
olimpiāde „Ērgļi var”

7. klase
1. Endija Dalbiņa
2. Monta Masaļska
3. Edīte Alekse

Datus apkopoja Maiga Picka, mācību pārzine



Skolu direktoru vietnieku
seminārs Ērgļos

Gredzenu pavēlnieki

Nodarbības vada skolotāja Ieva Rota.
26. februārī Ērgļu vidusskolā notika starpnovadu (Madonas, Ērgļu, Varakļānu, Cesvaines, Lubānas)
skolu direktoru vietnieku izglītības jomā pieredzes apmaiņas seminārs.
Skolas direktore I. Šaudiņa iepazīstināja ar mūsu skolas vīziju - iespējas un sasniegumi ikvienam. Par
atbalsta komandas darbu pastāstīja sociālā pedagoģe S. Konovalova. Ļoti daudz jautājumu no klātesošajiem
bija par skolotāju palīgu (D. Dundures un D. Začas) darbu, jo reti kurā skolā vēl viņi darbojas. Mācību
pārziņus interesēja arī, kā mācību procesā tiek izmantotas radošuma idejas. Savā pieredzē dalījās skolotājas
I. Zlaugotne un I. Rota.
Skolēnu domes pārstāvji - L. Āboliņa-Ābola, R. Stankevičs un A. Blaua parādīja mūsu skolu. Viesi
priecājās par gaumīgo un skaisto vidi, kā arī par nodrošinājumu ar tehnoloģijām.
Pārsteigumu sagādāja Ērgļu Profesionālās vidusskolas audzēkņi, sagaidot semināra dalībniekus
pusdienās pie skaisti klātiem galdiem. Semināra noslēgumā Ērgļu Profesionālās vidusskolas mācību
pārzine T. Blūma iepazīstināja ar izglītības iespējām šajā skolā.
Paldies visiem, kas iesaistījās semināra organizēšanā.
Maiga Picka, mācību pārzine
Marutas Bitītes foto

Šī februāra pēdējā sestdiena tapāt kā visu
iepriekšējo gadu sestdienas ne ar ko neatšķīrās, jo
tā bija paredzēta 12. klases zvaigžņu stundai Žetonu vakaram! Taču šajā gadā nācās mainīt
vietu no Ērgļu vidusskolas uz lielo Ērgļu saieta
nama zāli. Vai tas kaut kādā veidā mums traucēja?
Mēs pilnīgi un noteikti varam teikt nē, jo viss
iecerētais izdevās un vēl ar uzviju.
Par Žetonu vakaru idejas vācām kopā jau no šī
pusgada sākuma. Pāris meitenes uzņēmās
iniciatīvu, viņu vadībā arī viss tapa un realizējās.
Droši varam teikt, ka to, kas bija plānots, arī
centāmies parādīt, kā klases audzinātāja Ilze Eņģe
saka, ka viss bija no A līdz Z. Skaisti nodziedāt
mums palīdzēja skolotāja Mārīte Kovaļevska, jo,
kas ir Žetonu vakars bez dziesmām un dejām.
Taču visi kopā mēs to paveicām, un, par spīti
šova garumam, tas patika gan mums, gan vecākiem
un vecvecākiem, gan mūsu klases audzinātājai.
Savā starpā runājot, mums pat nelikās, ka viss ir
tik ļoti ieildzis. Sajūtas mēģinājumos krasi atšķīrās
no tām, ko mēs sajutām tad, kad bijām tuvinieku

priekšā, rādot, ko tad mēs varam un kas mēs esam.
Kad sākās pirmie priekšnesumi, notika klases it
kā apvienošanās, katrs bija gatavs ar kaut ko
izpalīdzēt, kādam ko aizdot un kādu arī
uzmundrināt. Visi kopā mēs esam spēks!
Protams, mēs vēlamies pateikties mūsu
vecākiem par viņu apsveikumu, jo kaut ko tādu
mēs pilnīgi un noteikti nebijām gaidījuši.
Jaukākais bija tas, ka jūs spējāt to no mums
noslēpt un sagādāt tik ideālu un situācijai
piemērotu apsveikumu! Paldies arī Ērgļu saieta
nama kolektīvam par atsaucību un palīdzību
jebkurā brīdī! Paldies tiem skolotājiem, kuri
atrada laiku, lai atnāktu uz mūsu Žetonu vakaru
un mūs uzmundrinātu ar savu klātbūtni! Bet, par
spīti labajam, bija jānotiek arī kaut kam ne tik
jaukam, un tāpēc mēs pateicamies tiem cilvēkiem,
kuri parūpējās par mūsu veselību un aizņēmās
(cerams, uz atdošanu) uzdāvināto šampanieti!
Gerda Blaua, 12. klase
Marutas Bitītes foto

Žetonu vakaru vēsture Ērgļu vidusskolā
palicis tas, ka paši neko daudz lemt nevarējām, ko skolotāji iedeva, to
runājām. Atceros, ka visām meitenēm bija tumši svārki un gaiši zilas
blūzes. ”
Ilze Eņģe, 1976. gada absolvente
„Visām meitenēm bija zaļas kleitas. Visspilgtāk palicis prātā, kā
dziedājām R. Paula „Dziesmu par pēdējo lapu”. Dziesmas mums
skanēja īpaši labi, jo klasē mācījās slavenie Sausnējas muzikanti.”
Inese Šaudiņa, 1977. gada absolvente

„Vēsture. Kas ir vēsture? Tā ir vakardiena. Tas ir laika periods pirms
šodienas. Katrai lietai, notikumam, cilvēkam ir sava vēsture. Mūsu
skolas audzēkņiem, simboliem, pasākumiem arī tāda ir.
Viens no mūsu skolas ikgadējiem pasākumiem, kam pagātne
iestiepjas 62 gadu pagātnē, ir Žetonu vakars, kurā divpadsmitās klases
skolēni rāda savas prasmes. Šim pasākumam ir arī pašam savs
talismans. Jau vairākus gadus tas ir žetonu gredzens.
Runājot par Žetonu vakara vēsturi, es paprasīju savai mammai, kura
ir 1993. gada absolvente, lai parāda savu žetonu. Viņa parādīja
piespraudi. Tās vidū gozējās burti „ĒV”. Augšpusē skaitlis 40, apakšā
-1993. ”
Par žetona tapšanu var izlasīt grāmatā „Mūsu Ērgļu vidusskola”
1954. gada - 1. izlaiduma - absolventa Augusta Kviļa atmiņās. Izrādās,
viņš ir pirmās nozīmītes autors. Gadu gaitā variēta to forma, līdz 90.
gadu beigās tiek mainīts arī skolas simbola veids - par to kļūst īpašais
gredzens. Pašreizējā dizaina autors ir mūsu absolvents Ainis Rudzītis.
Īpaša tradīcija ir arī klases talantu parādīšana, saņemot skolas
piederības zīmi. Pēc 12. klases uzstāšanās vēlējāmies noskaidrot, kāds
skolā strādājošajiem absolventiem palicis prātā viņu Žetona vakars.
„Klases audzinātāja pārliecināja, ka ciemiņi jāiepriecina, katram
kaut kas jāiemācās. Kopā ar klasesbiedru Voldemāru un savām
partnerēm iestudējām deju, kuras vadmotīvs bija - atmiņas par
bērnību.”
Jānis Beķeris, 1972. gada absolvents
„70. gados skolā bija formas, arī Žetona vakara kleitas visām bija
vienādas - melnas, varēja būt tikai raibas apkaklītes un aproces. Man
bija ar punktiņiem. Arī mūsu Žetonu vakaram bija divas daļas, pirmajā
skaitījām dzejoļus, bet otrajā daļā izspēlējām stundas skolā, kurās
attēlojām mūsu skolotājus. Tekstus par amizantām tēmām sacerējām
paši.”
Antra Grinberga, 1974. gada absolvente



Foto no Gundegas Kurilovičas personīgā arhīva

Āču meitenēm bija zilas kleitas, bēču meitenēm - brūnas. Audumi
bija visām vienādi, bet varēja katra izvēlēties, kā šūt. Iveta pat divām
klasesbiedrenēm zīmēja kleitu modeļus. Pēc žetonu saņemšanas
spēlējām Gunāra Priedes lugas „Es jūs piespiedīšu mīlēt Raini” 1.
cēlienu un dažus humoristiskus skečiņus.”
Indra Rone, Sandra Konovalova, Iveta Pedele, Sergejs
Sipčenko, 1978. gada absolventi
„Ļoti ilgi nevarējām vienoties par kleitu audumu - no viena baķa,
tāpēc, šķiet, bijām pirmā klase, kurām bija dažādu toņu brūnas kleitas.
Paralēlklases meitenēm bija zaļas. Abas klases bijām ļoti draudzīgas,
tāpēc bija interesanta gatavošanās. Daudz dziedājām un dejojām.
Atceros, ka zāles grīda bija tik slidena, ka dejotāji krita, bet tas ar
smiekliem tika pārvarēts. Tolaik topošajiem absolventiem pasniedza
arī ziedus.”
Gundega Kuriloviča, 1980. gada absolvente
„Bijām ģērbušās laškrāsas kleitās. Mēs bijām 30. izlaidums, tāpēc
bija lūgti 20. izlaiduma absolventi, tie, kas mūs ieveda skolā. Daudzi
arī bija pagodinājuši ar savu klātbūtni. Pasākumu iesākām ar tobrīd
populāro Paula dziesmu “Cielaviņa”. Mūsu priekšnesums bija
fragments no Ventas Vīgantes lugas „Palmas zaļo vienmēr”. Dziedājām
jautro dziesmu „Par zaļu pat vēl zaļāks”, papildinājām ar saviem
vārdiem un izspēlējām nākotnes profesijas, dejojām. Bet noslēgumā
dziedājām „Silavas valsi”, bijām ļoti saviļņoti.”
Sarmīte Eglīte, 1983. gada absolvente
„Sākumā bija dzejas montāža, pēc kuras izdeva žetonus. Otrajā daļā
mums bija humoristisks uzvedums, kurā izmantojām fragmentus no R.
Blaumaņa darbiem - dažādus joku skatus par pīpēšanu, mīlēšanu…
Bijām ģērbušies tautastērpos. Tā kā toreiz lielu popularitāti jau bija
ieguvis dziedošo aktieru ansamblis „Mūžīgais unisons”, izpildījām
viņu dziesmas ar Blaumaņa vārdiem, piemēram, „Ganāmpulks pa noru
ēd”.”
Ieva Rota, 1988. gada absolvente

Foto no Gundegas Kurilovičas personīgā arhīva

„Vienas klases meitenēm bija melnas, otras - tumši zilas kleitas ar
baltām apkaklītēm. Priekšnesums bija dzejas montāža. Skolotāji bija
izvēlējušies, šķiet, Ojāra Vācieša dzeju - dziļu, pamatīgu, tomēr jāteic,
ka to īsti saprotu tikai tagad. Bet ļoti skaisti un braši skanēja orķestra
spēlētā tuša.”
Maiga Picka, Mārīte Avotiņa,
Ginta Ādamsone, 1975. gada absolventes
„Tā kā bijām 58 skolēni, mēs bijām pirmie, kuri izlaidumu rīkojām
kultūras namā. Savukārt mana šā gada audzināmā klase bija pirmā, kas
Žetonu vakaru atzīmēja saieta namā. Bet no mana Žetona vakara prātā

„Laiks, kad jau bija atmodas vēsmas. Tērpi bija bordo sarkani.
Priekšnesums bija dzejas montāža, dziesmas. Jāteic, ka žetonus mums
nepaguva sataisīt, tos piespraudām tikai Pēdējā zvanā. Žetonu vakarā
mēs saņēmām Atmodas simbolu - auseklīti.”
Maruta Bitīte, Aldis Olte, 1989. gada absolventi

27. izlaiduma žetonu vakars 1979.gada nogalē.

„Bijām vienojušās par gaiši zilu krāsu kleitu audumiem.
Priekšnesumam izvēlējāmies tolaik ļoti populārās televīzijas pārraides
„Labvakar” formātu. Bijām izgatavojuši milzīgu ekrānu, kurā „sēdēja”
vadītāji - Šipkēvics, Inkēns, Rubenis, kurus tēloja mūsu puiši.
Priekšnesumi bija kā atsevišķi sižeti. Es pati tēloju Edīti Baušķenieci
no grupas „Dāmu pops”, dziedājām dziesmu „Varbūt rīt”. Interesanti,
ka skolas laikā tēloju, bet tagad pazīstu Edīti personīgi. Vēl viena
sakritība - tolaik manai klasei Žetonu vakaram palīdzēja sagatavoties
ķīmijas laborante Laila Poklevinska, Roberta mamma. Tagad Roberts
un Beate mācās vienā klasē, viņu audzinātāja ir ķīmijas skolotāja.”
Inese Zlaugotne, 1990. gada absolvente
„Mums jau tērpi bija dažādi, kādu katrs gribējām. Bija žetongredzeni,
bet citādāki nekā tagadējie. Priekšnesums bija veidots no dzejas un no
vairāku gadu mūsu domrakstu fragmentiem par dažādām tēmām,
atbildējām uz jautājumiem par savām kādreiz izteiktajām domām.”
Liena Bukovska, 1997. gada absolvente
„Žetonu vakars ir ļoti īpašs (ja ne pats īpašākais) klases notikums,
kuru atcerēšos mūžam, jo tā kopības un „mūsu stāsta” sajūta ir
neaprakstāma. Mūsu klases Žetonu vakars notika 2006. gada 2.
decembrī. Ļoti daudz mēģinājām gan dziesmas, gan iestudēto izrādi.
Spilgti atceros, kā divbalsīgi - zēni un meitenes - dziedājām dziesmu
„Smilšu rausis”, kas ļoti aizkustināja klātesošos. Ar skolotāju A.
Grinbergas un Dz. Rudzītes atbalstu uzvedām lugu „Miljons”, kurā
katram no mums bija sava loma. Šī luga stāstīja par to, ka laime ir nevis
naudā, bet laimīgu dara tuvie cilvēki blakus, darbs, kas sagādā
gandarījumu, mīlestība. Grandiozas ovācijas izpelnījās puišu deja
„You can leave your hat on”. Pēc Žetonu vakara saņēmām ļoti daudz
komplimentu par savu tēlojumu. Skolotāja R. Saleniece teica: „Nekad
nebūtu domājusi, ka esat tik labi aktieri!”
Sintija Māliņa, 2007. gada absolvente
Atmiņas apkopoja Laura Auguste, 11. klase, Indra Rone,
skolotāja, 1978. gada absolvente

Ērgļu novada skolu izdevums 2015. gada marts

Ēnu diena

Šā gada 11. februārī notika ikgadējā Ēnu diena. Tas ir pasākums, kad skolēniem ir dota iespēja
apmeklēt dažādu profesiju pārstāvjus un iepazīties ar viņu ikdienu. Dienas gaitā skolēni iejūtas
profesijās un noskaidro, vai viņiem tās ir atbilstošas. Kā jau ierasts, arī Ērgļu vidusskolas skolēni
izmantoja šo burvīgo iespēju.
“Ēnu dienā ēnoju Arti Grīnvaldu, kas ir Latvijas Mobilā Telefona Digitālās mārketinga daļas vadītājs.
Uzzināju daudz ko jaunu par LMT, kā arī to, kā top reklāmas, cik daudz cilvēku tiek iesaistīti, cik ātrā
laikā visam jābūt gatavam un ka tas viss tiek veidots slepenībā, lai konkurenti neko neuzzinātu. Man
patika šī Ēnu diena, jo bija ekskursija pa LMT ēku, kā arī pabiju interesantās prezentācijās. Visa diena
tika pavadīta smieklos un pozitīvā noskaņojumā. Man šis jau bija ceturtais gads, kad piedalījos Ēnu
dienā, un pēc pieredzes iesaku - ja kāds netiek pieņemts tur, kur patiešām vēlas „ēnot”, tad izvēlieties
kādu no lielajiem uzņēmumiem, jo tur noteikti būs, ko redzēt. Darbinieku kolektīvs ir ļoti draudzīgs, un
„ēnas” tiek uzskatītas par savējiem, un tiek stāstīti gan interesanti atgadījumi, gan kā šī ēnojamā personā
ir nonākusi tur, kur ir tagad. Iesaku visiem izmantot šo iespēju un piedalīties Ēnu diena!”
Beate Zlaugotne, 12. klase
““Ēnoju” Rīgā „Swedbank” Uzņēmējdarbības kompetences centra vadītāju Evitu Jansoni. Kopumā
man šī diena ļoti patika, jo ieguvu jaunu pieredzi un zināšanas par darbu bankā. Bijām uzbraukušas arī
tā sauktā Saules akmens 25. stāvā, tomēr skaisto skatu pa logu neredzējām, jo bija bieza migla. Cilvēki
bankā bija ļoti draudzīgi, un es labprāt tur atgrieztos vēlreiz.”
Sintija Fišmeistere, 11. Klase
„Man patika, ka ļoti precīzu informāciju dod par skolu - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikumu. Nepatika, ka nenotika pēc grafika, viss aizkavējās, bet pie latviešiem tas ir ierasti.”
Inga Bedrīte, 12. klase
“Ēnu dienā piedalījos otru gadu. Šogad „ēnoju” Valsts Policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes
satiksmes drošības pārvaldē Rīgā. „Ēnot” es biju 13. februārī, jo ēnojamās personas sakarā ar Latvijas
prezidentūru Eiropas Savienībā netika 11. februārī. Viņiem bija jāveic drošības un eskorta pasākumi.
„Ēnot” bija interesanti, jo man tika parādīts viss, kas viņiem ir aprīkojumā. Mēs braucām patruļā uz
Bolderāju ar mašīnu Opel Insignia. Tās ir Ceļu policijas jaunās automašīnas. Patruļā noķērām arī kādu
pārkāpēju. Ceļu policistiem ir diezgan garlaicīga diena, bet labi, ka viņiem mašīnās ir radio. Es pats
apsveru domu kļūt par ceļu policistu.”
Arvis Zeibots, 9. klase

Izstādē

Vecāku
nedēļas
ietvaros notika 80. 90. gadu gadžetu
izstāde, par kuras
eksponātiem parūpējās
skolēnu vecāki un
vecvecāki.
Izstādē
varēja
aplūkot daudz dažādu
mantu. Vairumā bija
tā laika rotaļlietas lelles, mašīnītes, galda
spēles: riču raču, šahs,
dambrete, domino, kā
arī
plastmasas
dzīvnieki.
Varēja
apskatīt
agrākā
skolēna
sapni
diplomātu ar visiem
zīmēšanas
rīkiem.
Bija vecie telefoni ar griežamajām ciparnīcām. Mazākajiem puišiem pie sirds gāja rokas urbis, viņi
iztēlojās, ka urbj caurumus un bija sajūsmā. Lielākā daļa izstādes apmeklētāju pamēģināja uzspēlēt
vecās bungas. Līdzās bija redzama tajā laikā ļoti populāra ierīce - lentu atskaņotājs. Varēja aplūkot
arī vecos fotoaparātus, kuriem ir filmiņas, un pat iekārtu, ar kuras palīdzību fotogrāfijas varēja attīstīt
pats, ja vien bija nepieciešamās iemaņas un ķimikālijas. Kāds bija uzticējis savu pastmarku kolekciju,
kuras lielums mani tiešām pārsteidza. Ievērota tika arī veļasmašīna, kura pat nav līdzīga savai
mūsdienu radiniecei. Senās krelles un termosi tika apskatīti īpaši rūpīgi un akurāti.
Man izstāde likās ļoti interesanta, it īpaši to priekšmetu dēļ, kurus es nepazinu. Pat nācās doties pie
skolotājas, lai uzzinātu, ko ar to var darīt un kam tas paredzēts. Paldies vecākiem par atsaucību!
Rūta Baranovska, 11. klase
Marutas Bitītes foto

Meitenes pārraksta vēsturi
Beigušās kārtējās Madonas
reģionālās
starpnovadu
sacensības
basketbolā.
Kopumā Ērgļu bērni un
jaunieši
startējuši
ar
pieklājīgām sekmēm. Tā
vidusskolu grupā gan mūsu
jaunietes, gan jaunieši izcīnīja
trešās vietas. B grupā (8., 9.
kl.) mūsu jaunieši tāpat kā
vidusskolēni izcīnīja trešo
vietu. C grupā (6., 7. kl.) par
čempioniem kļuva mūsu
novadnieki Sausnējas puiši,
diemžēl ērglēnieši šajā grupā
nestartēja. D grupā (4., 5. kl.)
mūsu zēni izcīnīja otro vietu.
Vislielākos
panākumus
guva mūsu D grupas meitenes,
kuras izcīnīja čempionu titulu
gan savā D vecuma grupā,
gan arī C grupā. Pie tam visas
pretinieces tika pārspētas ļoti
pārliecinoši ar lielu rezultāta
starpību. Domāju, varu droši
teikt, ka Ērgļos vēl nav bijusi
sporta spēļu komanda, kuras
dalībnieki, mācoties tikai 4. klasē (divas meitenes piektajā) jau būtu trīskārtēji Madonas reģiona
čempioni. Kā zināms, pirmo titulu meitenes izcīnīja pagājušajā gadā.
Veiksmi treniņos, sapratni gan laukumā, gan ārpus tā!
I.Teteris
Foto no Ivara Tetera personīgā arhīva

Ērgļu novada skolu izdevums 2015. gada marts

Otrā no labās Rūta Baranovska uzņēmumā “Kurbads”.
“Ēnu dienā devos uz Rīgu, uz uzņēmumu „Kurbads”.
Mani laipni sagaidīja uzņēmuma mārketinga speciālists, kurš bija jautrs un atvērts. Dienai turpinoties,
iepazinos ar divām meitenēm, kuras arī „ēnoja”, tikai viņu specialitāte bija loģistika. Es „ēnoju” galveno
grāmatvedi. Iepazinos ar grāmatveža darba pienākumiem, specifiku un uzzināju daudz ko jaunu.
Grāmatveža palīgi paskaidroja man, kā darbojas grāmatvedības sistēma un kādi ir viņu pienākumi, lai
atvieglotu galvenā grāmatveža darbu.
„Ēnoju” otro gadu un nākamajā gadā noteikti piedalīšos šajā pasākumā atkal. Tā ir neaprakstāmi
ideāla iespēja iejusties kādā no savām iecerētajām profesijām un saprast, vai vēlos tajā strādāt.
Iesaku visiem skolēniem piedalīties un izmēģināt „ēnot” kādu. Nelaidiet garām šo iespēju!”
Rūta Baranovska, 11. klase
“Ēnotāju” iespaidus apkopoja Sintija Fišmeistere, 11. klase
Foto no Rūtas Baranovskas personīgā arhīva

3. klases ekskursija uz Rīgu

28. februārī Ērgļu vidusskolas 3. klases skolēni devās ceļā, lai pavadītu interesantu dienu Rīgā.
Vispirms mēs devāmies uz jauno koncertzāli „Rīga”, lai noskatītos izrādi „Un atkal Pifs”. Bērnus
ļoti pārsteidza Zinātņu akadēmijas lielā ēka un arī skaistā koncertzāle.
Tālāk par izrādi stāsta Estere Patrīcija Caune:
„Man patika, ka lugas varoņi gatavoja pārsteigumu krusttētiņam Tontonam (iestudēja teātri).
Krustmāte Agate bija Sarkangalvīte, kas dziedāja dažādas dziesmiņas. Pelīte Rozālija iejutās vilka
lomā, Herkuless bija mednieks, bet Pifam bija jātēlo vecmāmiņa. Dudū bija režisors, kas visiem
teica, kas jādara. Beigās izrādījās, ka Tontons nebija aizgājis pastaigāties un visu noskatījās. Mēs arī
varējām darboties līdzi, jo dziesmas bijām mācījušies kora stundās.”
Pēc
tam
mēs
aizbraucām uz Dabas
muzeju, lai apskatītu
izstādi
„Dziļāk
mežā”.
Par
to
pastāstīs
Estere
Margareta Roth:
„Dabas
muzejs
bija ļoti interesants.
Tur bija melnā stārķa
ligzda un visādas
fotogrāfijas par to,
kas ir mežā. Mums
arī
bija
jāpilda
uzdevumi. Muzeja
darbiniece
iedeva
meža bildes, un
mums bija jāmeklē
izstādē lietas no
bildēm. Daudziem
bērniem patika arī
fotografēt.”
Ekskursijas
nobeigumā mūsu ceļš veda uz Zinātkāres centru „Zili brīnumi”, kur piedalījāmies nodarbībā
„Brīnumainās gāzes” un izmēģinājām dažādas interesantas lietas.
Kā vēlāk atzina trešās klases skolēni - brauciens bija ļoti izdevies.
Sandra Stankeviča, 3. klases audzinātāja
Estere Patrīcija Caune, Estere Margareta Roth, 3. klase
Sandras Stankevičas foto



6. un 9. klases skolēnu pārdomas, klausoties
mūziku klasiskās ģitāras izpildījumā
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Klases portrets

Mūsu spridzīgā klase!

Draudzīga, nepārspējama, mīļa, sportiska, brīnišķīga, sabiedriska, fantastiska, dzīvespriecīga, izpalīdzīga, muzikāla,
dejiska, aktīva, smaidīga, spuraina - tā ir mūsu 7. klase!
Esam 15 skolēni. Un klases audzinātāja mums ir Daina Dundure. Mūsu klase ir jauka, bet mēs daudz strīdamies. Kā
jau katra klase…
Esam diezgan saliedēti, protam sadarboties, it īpaši pirms pasākumiem. Esam neliela klase, bet sadzīvot ir grūti.
Katrs ir ar savu raksturiņu… Tur jau neko nevar darīt. Pie tā ir jāpierod. Ienācējam mūsu klasē būtu viegli, jo atsaucīgi
gan mēs esam!
Katrs cenšamies cienīt, respektēt un atbalstīt cits citu. Mēs lepojamies cits ar citu. Bieži darām blēņas, ar to arī
protam ātri nokaitināt līdzcilvēkus. Uz blēņām esam kā viens vesels.
Skolā staigājam grupiņās. Cik gan būtu labi, ja mēs spētu būt visi kopā!
Dažreiz nevaram vienoties par kaut ko vienu, tas mums vēl ir jāiemācās. Bet tāpēc jau mēs esam! Cenšamies! Mēs
tā esam „salikti”, lai kopā pārvarētu grūtības, par spīti visam!
Linda Jansone, 7. klase
Dainas Dundures foto

Domājot par pavasari, par mūžīgo tumsas un gaismas cīņu, raisās
pārdomas dzejā. Šoreiz savas daiļrades ciklā „Es skaitu stundas” ļauj
ieskatīties Marta Štila.
* * *
Es skaitu stundas, dienas, minūtes,
Katra no tām savu nastu nes.
Es skaitu smilšu graudus un zvaigznes
Un vēroju, kā vējš visu projām aiznes.
Jā, nakts debesīm darvas tumšajām
Vējš pievelk mākoņu klāju pāri,
Bet mēness caur dūnu segām spīd
Liegi un vāri.
Ar sidraba gaismu tas pasauli lej,
Nakts ir skaista gan!
Tās skaistumu saredzēt lemts
Gan tev, gan man.
Palūk, kur debesu augstumi slejas
Kur veras nakts kalni un lejas...
Šīs sejas!
Naktij daudz to ir,
Ne visi tās redz, ne visi tās zina.
Nakts vēzē spārnus
Tik viegli kā gulbis, un jau nāk saules lēkts,
Aiz nakts mūžīgi rīts tiek vērts.
Kā neredzam miglu, kas pamalē tvīkst,
Tā neredzam tumsu, kas saules spožumā slīkst.
Nāk rīts...



Padebešos melni kraukļi trauc,
Tie nakti sauc.
Pār debesīm tumši mākoņi klīst,
Zūd rīts.
Nakts no mežiem un pamalēm lien
Arvien.
Un zvaigznes un mēness pie debesīm aust,
Lai plaukst!
Zīda drānas no debesīm krīt,
Steigsim lasīt kopā tūlīt!
Varbūt tad mums reiz pienāksies rīts,
Liegā miglā un saulstaros tīts.
Plato spārnu vēdas aizdzīs bēdas,
Kad gulbis ar spārniem melniem garām trauc.
Spārngali maigi jo maigi vaigu skar,
Šonakt tumsu gan sajust, gan sataustīt var.
Ar liegiem glāstiem tā tevi vij,
Ne tur skaņas, ne kustības bij.
Kā melns piķis tā pamalē plūst,
Zem tumsas smaguma koku zari lūst.
Ņem saules staru, dzen tumsu prom,
Lai migla un saule no jauna dzimst.
Un vēlreiz to atkārto,
Ja pasaule atkal tumsā grimst.

Marta Simona Štila, 6.kl.

Literatūras stundā skolotāja uzlika mūziku, kura nebija manā stilā, bet nebija arī
nepatīkama - jauka, mierīga mūzika. Šobrīd man prātā dažnedažādi jautājumi par
diagnosticējošo darbu latviešu valodā. Tas mazliet mani uztrauc. Mūzika nomierina.
Tā ir taisnība. Domās lidoju pa mākoņiem kā karaļvalsts princese...
Tikko ieskanas pirmās skaņas, domas pieskaņojas mūzikas ritmam. Nav iespējams
domāt par sērīgām lietām, jo skan dzīvespriecīga mūzika. Kādēļ daļa modernā laika
ārstu pesimistiskiem, depresīviem cilvēkiem iesaka klausīties maigu, skanīgu un
mierīgu mūziku? Jo mūzika ir ļoti saistīta ar cilvēka dabu. Klavieru un stīgu skaņas
spēj nomierināt uztraukušos cilvēkus...
Maiga mūzika. Domāju par kaut ko lēnu, mierīgu un skaistu. Manā sirdī ir tīrs
miers un nav nekādu problēmu…
Mūzika uzdod vairākus jautājumus. Bet kā uz tiem atbildēt? Mūzika ir kā dzīvs
cilvēks. Ļoti emocionāla. Man šī mūzika atsauca atmiņā vairākus dzīves grūtos un
labos brīžus...
Man šī mūzika nepatika, jo tajā nebija vārdu. Tā man likās apnicīga, jo man sāka
gribēties gulēt. Es domāju, ka ar aizsietām acīm klausos meksikāņu filmas melodijas.
Man vēl bija doma par to, cik naudas esmu iztērējis bufetē...
Kad sāka skanēt mūzika, es iedomājos par savu klasi un ģimeni. Par ģimeni es
iedomājos to, ka mēs sēžam dīvānā, skatāmies televīziju. Mēs smejamies. Pēc tam
mēs cieši apskaujamies. Par klasi es iedomājos tā: visi mierīgi sēž solos un klausās,
ko saka skolotāja. Visi ir tik paklausīgi un laimīgi! Šī mūzika mani aizveda arī
nākotnē. Iedomājos, ka rīt būs laba un īsa diena...
Es domāju par vienu meiteni, kurā esmu iemīlējies. Par savu ģimeni un par brāli.
Tad vēl par kļūdām, kuras esmu pieļāvis. Es vēlos lūgt piedošanu draugiem. Domāju
sākt mācīties labāk un nelamāties. Par spēku, kurš man dots. Apņemos to vairs
nelietot. Būšu priecīgs!...
Klausoties mūziku, domāju par to, ka ziema beidzas un lēnām atnāk pavasaris.
Domāju par to, kā tikšu mājās. Vai autobuss pa slidenajiem ceļiem brauks, vai nē. Šī
mūzika man liek domāt par sevi, savu ģimeni, par to, kas man ir dots, kas nav dots.
Bet, šajā mūzikā klausoties, noteikti, var novērtēt savu dzīvi…
Šī mūzika, manuprāt, ir nedaudz bēdīga. Es pārdomāju par palaidnībām, kuras
esmu darījusi, saprotu, ka tas nav labi. Es domāju par saviem draugiem, ka esmu
viņus apsaukājusi. Tas nav pareizi! Kāda jēga no tā? ...
Es domāju par vārdiem, ko rakstu. Es domāju par to, ka mani bārs skolotājs, ka
nebiju treniņā, kā mans tētis mani bārs par 5 dabaszinībās. Bet gan jau nenomiršu no
tā! Domāju, par ko es kļūšu nākotnē. Vai man atsākt likt YouTube videoklipus? Es
negribētu būt bagāts. Nez kāpēc? Domāju, vai likt pieturzīmes vai nelikt. Vai, kad
būšu liels, būšu draugos ar tagadējiem draugiem? Pēdējais, par ko es domāju, ir
sarkanbaltsarkanais karogs, kurš ārā plīvo, un uz tā krīt baltas, aukstas
sniegpārslas...
Šī mūzika man liek domāt par dzīvi. Par to, kā mana dzīve beigsies. Es domāju par
mammu, tēti un brāļiem, par laiku, ko pavadu ar viņiem. Domāju par to, kā šķiežu
laiku pie telefona vai guļot. Dzīve šķiet ļoti īsa. Mirkļi, kurus pavadīju, dusmojoties
uz mīļajiem cilvēkiem, liekas kā milzīgas un neizdzēšamas kļūdas...
Ģitārai sākot skanēt, iedomājos, ka esmu uz lielas skatuves un spēlēju ģitāru. Visi
jūsmo, un es esmu laimīga. Mūziku klausoties, iedomājos, ka guļu mīkstā, ērtā
kosmetologa krēslā un manai sejai veic relaksējošu masāžu. Iedomājos par bērniņiem,
kuri nonākuši grūtībās, kuriem nav vecāku, nav atbalsta, nav ģimenes mīlestības.
Domas aizklejo pie veciem cilvēkiem, kuri palikuši vieni ar grūtībām un sāpēm.
Manas domas ir tik daudzās vietās! ...
Klausoties šo mūziku, aizdomājos, cik jauki ir tiem bērniem, kuru vecāki uztraucas
un pieskata viņus. Daudziem bērniem nav vecāku, jo katram vecākam ir citādāks
stāsts. Domāju par to, ka daudzi bērni savus vecākus sauc sliktos vārdos. Bet vecāki
par tevi uztraucas! Vecāki ir pats dārgākais, kas cilvēkam var būt!...
Klausoties mūziku, man atmiņā ataust skaistie vasaras vakari pie jūras, zvaigžņotās
debesis. Guļot siltajās smiltiņās, es jūtos kā laimīgākais cilvēks pasaulē. Man ir
paveicies, ka spēju saskatīt to, ko nespēj citi. Cilvēki domā, ka dienā viss ir citādāk,
bet tā nebūt nav! Zvaigznes pavada mūs arī dienā. Dienā mēs dejojam valsi, bet naktī
mēs sapņojam dejot tango...
Prātā nāk visi pārdzīvojumi un asaras. Tik daudz sāpīgu brīžu nāk prātā! Bet tie
jālaiž vaļā, jāļauj tiem lidot un izgaist. Lai nekad, nekad tie vairs neatgriežas un
nesāpina manu mazo sirsniņu! ...
Mūzika ir lēna un plūstoša. Tā mani nomierina. Vieglā un patīkamā melodija ved
mani domu pasaulē, kurā ir mierīgs, kluss vakars pie jūras. Es sēžu viena ar ģitāru
rokās. Melodija nekur nesteidzas. Es arī. Šī divvientulība ir tik patīkama! ...
Lietus pierimst. Debesīs paceļas divas bezdelīgas, tās tvarsta viena otru. Mākoņi
atkāpjas, parādās gaisma. Saules stariņš rotaļājas uz ielas guļošajās peļķēs. Gaisma
apspīd putnu muguras, tās mirdz siltumā. Vientuļā puķe, kas, galvu noliekusi, skumst,
pēkšņi paceļas un sāk smaidīt. Putni virpuļo un, viegli vējam ļaujoties, vijas viens ap
otru. Gaišās, cerību pilnās debesis iepriecina cilvēkus un vientuļo puķi...
Skolēnu domrakstos ieskatījās skolotāja Daina Dundure

Atkal pavadīta darbīga slēpošanas sezona Ērgļu vidusskolā
Slēpošana kā sporta veids ir
iekļauta mūsu skolas sporta
programmā, un katru gadu
ziemas mēnešos no janvāra līdz
martam skolēni no 1. līdz 12.
klasei slēpošanas stundas pavada
svaigā
gaisā,
trenējoties
slēpšanas trasēs - paši mazākie
Ērgļu
vidusskolas
sporta
laukumā, lielākie Ērgļu novada
pašvaldības trasēs pie Ērgļu
profesionālās vidusskolas. Trašu
kvalitāti nodrošina pagājušajā
sezonā iegādātā sniega tehnika
un par to rūpējas sporta skolotājs
Aldis Olte.
Esam lepni, ka varam
skolēniem, kam nepieciešams,
piedāvāt arī slēpju komplektus.
Daļēji tos esam sagādājuši Eiropas sociālā projekta ietvaros. Paldies Keitijai Rotai, kura pamanīja, ka
atbilstošas slēpes pietrūkst pašiem mazākajiem sākumskolā. Sadarbojoties ar kristīgo organizāciju Nīderlandes
Reformu baznīcu „Wilhelminakerk”, saņēmām 1300 EUR lielu ziedojumu slēpju komplektu iegādei.
Nopirkām 9 komplektus kvalitatīvas „Fisher” slēpes, nūjas, stiprinājumus, kas atbilst mazo slēpotāju
augumiem.
Paldies arī vecākiem, kuri ieguldīja savus līdzekļus, lai sagādātu slēpes saviem bērniem. Kopīgi darbojoties,
veidojas ģimenes sporta tradīcijas mūsu Ērgļu īpašajās ziemās ar bagātīgo sniegu.
I. Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore
Marutas Bitītes foto
Redaktore: Lāsma Hermane 10. kl.
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Zemledus makšķerēšanas
sacensības Ērgļos

22. februārī uz Pulgožņa ezera notika Ērgļu novada sacensības
zemledus makšķerēšanā.
Plkst. 9:00 visi makšķernieki pulcējās Ērgļu pagasta laukumā, lai
pēc tam dotos uz Pulgožņa ezeru, jeb kā ērglēnieši to ir iesaukuši Āķēna ezeru. Plkst. 10:00 sākās makšķerēšanas sacensības.
Plkst. 14:00, kad visi lomi bija izvilkti, makšķernieki devās uz
krastu, lai nosvērtu zivis un pacienātos ar L. Ezergailes vārīto
garšīgo putru.
Pēc nosvērtā zivju daudzuma jauniešu konkurencē 1. vietu ieguva
N. Olte (695 g), 2. vietu ieguva T.Vilnītis (455 g) un 3. vietu - N.
Jegorska (415 g).
Dāmu konkurencē 1. vietu ieguva I. Barūkle (2235 g), 2. vietu
ieguva L. Tirzmale (870 g) un 3. vietu - L. Strušeļe (490 g).
Kungu konkurencē 1. vietu izcīnīja I. Ūdris (2880 g), 2. vietu
izcīnīja J. Viļēvičs (2455 g) un 3. vietu - V. Ūdris (2440 g).
Paldies sacensību galvenajam tiesnesim M. Oltem un viņa
palīgiem O. Jegorskim un A. Ķipēnam.
I. Budze
Ilzes Daugiallo foto

Zemledus makšķerēšanas sacensības uz Jumurdas ezera
Prieks vērot, kā gadu no gada viena
iedzīvotāja iniciatīva ir izaugusi un kā ir
pilnveidojušās šīs amatieriem domātās
zemledus makšķerēšanas sacensības. 1997.
gada ziemā Vilis Purviņš ieteica sarīkot kādu
pasākumu arī vīriem, jo nav jau liels
noslēpums, ka vīrieši nav paši aktīvākie
koncertu
un
tematisko
pēcpusdienu
apmeklētāji. Pirmā gada sacensībās sporta
laukumā pie Jumurdas pils sanāca kopā pāris
vīri ar makšķerītēm, Jānis Bērziņš parūpējās
par balvām, un aktīva sieviešu kompānija
savārīja tēju, iekūra ugunskuru. Vilis Purviņš
bija parūpējies par izklaides daļu - lasīja
dzejoli par makšķerniekiem, stāstīja
anekdotes. Ar katru gadu makšķerētāju
pulciņš auga, pieauga arī viltības un triki, kā
tikt pie balvām. Tad jau tika izstrādāts
zemledus makšķerēšanas sacensību nolikums,
iezīmēts sektors, kurā drīkst makšķerēt. Par
tradīciju kļuva silta zupa sacensību
noslēgumā... Gadu no gada makšķerētāju
pulks pieauga, pie mums sabrauca šī sporta
veida cienītāji no kaimiņpagastiem, kaimiņu
novadiem. Sacensības izvērtās par sīvu cīņu.
Šogad „Jumurdas pagasta zemledus
makšķerēšanas sacensībās- 2015” uz
Jumurdas ezera piedalījās 37 makšķernieki no Jumurdas, Ērgļiem,
Kalsnavas, Ļaudonas, Praulienas. Kopā tika izmakšķerēti 53,468
kg dažādu zivju un zivteļu. Ar diplomiem un kausiem tika apbalvotas
pirmās trīs vietas grupās: vīrieši, sievietes, jaunieši (līdz 16 gadiem).
Atsevišķi tika apbalvots „VEIKSMĪGĀKAIS JUMURDIETIS” un
piešķirta balva par „Lielāko zivi”.
Rezultāti:
Vīrieši:
I vieta - Jānis Viļevičs (Kalsnava) - 3,722 kg
II vieta - Ivars Stoma (Prauliena) - 3,598 kg
III vieta - Edmunds Ošlaps (Kalsnava) - 3,390 kg
Sievietes:
I vieta - Liene Strušeļe (Ērgļi) - 1,970 kg
II vieta - Ilze Barūkle (Ļaudona) - 1,417 kg
III vieta - Maruta Vītoliņa (Ērgļi) - 0,739 kg
Jaunieši:
I vieta - Emīls Ķipēns (Ērgļi) - 0,182 kg
II vieta - Līva Tirzmale (Ērgļi) - 0,175 kg
III vieta - Toms Vilnītis (Ērgļi) - 0,094 kg
”VEIKSMĪGĀKAIS JUMURDIETIS” - Jānis Magrics
„Lielākā zivs” -plaudis (234 grami) - Jānis Magrics
Lielākā konkurence, protams, bija vīriešu grupā, pavisam neliela

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Tēvu žūrijas akcija - veiksmīga arī mums
Janvāra beigās, gluži tāpat kā visā Latvijā, arī Ērgļu bibliotēkā noslēdzās „Bērnu/jauniešu/vecāku
žūrija 2014”. Šogad īpaša uzmanība tika veltīta tēvu un vectēvu aktīvākai līdzdalībai lasītveicināšanas
programmā.
Organizatori izsludināja dažādus konkursus, kur varēja iegūt dažādas vērtīgas balvas kā, piemēram,
žurnālu un avīžu abonementus, biļetes ģimenei uz akvaparku, kā arī galveno balvu - braucienu visai
ģimenei uz „Lotes zemi” Igaunijā.
Mūs priecē, ka arī Ērgļu bibliotēkā lasītveicināšanas programmai pieteicās daži tēti, no kuriem bija
arī viens veiksmīgais - Guntars Jukāms, kas ieguva balvu - 6 mēnešu abonementu žurnālam
„Medības”. Apsveicam!
Vēlreiz paldies visiem „Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrijas 2014” dalībniekiem! Septembrī aicinām
piedalīties atkal!
Kaiva Bukovska, Ērgļu bibliotēkas vadītāja

Tikšanās ar Lindu Šmiti un viņas
„Aušām un Tiepšām”
3. marta rīta cēliens Ērgļu bibliotēkā bija satikšanās
laiks, kad skolēni varēja iepazīties ar bērnu grāmatu autori
un Ērgļu iedzīvotāji atkal satikt savu novadnieci - Lindu
Šmiti.
Tikšanās galvenokārt tika veltīta rakstnieces jaunākajai
grāmatiņai „Aušas un Tiepšas”, bet daudz tika runāts un
taujāts arī par rakstnieces iedvesmas avotiem, ražīgākajiem
darba laikiem un nākotnes plāniem.
Kaut arī grāmata „Aušas un Tiepšas” paredzēta bērnu
auditorijai, tomēr jāteic, ka ikvienas paaudzes lasītājam šī
grāmata būs interesanta un, iespējams, ikkatrs, grāmatu
izlasot,
spēs saprast un atrast tās trīs lietas, kas
nepieciešamas laimīgai dzīvei…
Par pasākuma lielisko izdošanos un brīvo, nepiespiesto
atmosfēru jāpateicas pasākuma vadītājai - dažādu literāro
pasākumu vadīšanā pieredzes bagātajai latviešu valodas un
literatūras skolotājai Mārītei Breikšai, kura ir bijusi arī
Lindas Šmites latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Kopā ar rakstnieci bibliotēkā viesojās arī izdevniecības
„Annele” pārstāvji, kuri iepazīstināja klātesošos ar
jaunākajiem izdevumiem bērnu literatūrā. Interesenti
piedāvātās grāmatiņas varēja arī iegādāties.
Lai pasākums veiksmīgi izdotos, ir daudz un dažādi
priekšnosacījumi, bet daži ir paši svarīgākie…
Paldies Lindai Šmitei, ka viņa izbrīvēja laiku no sava
pamatdarba skolā un varēja mūs priecēt ar savu ierašanos.
Paldies Ērgļu vidusskolas latviešu valodas skolotājām,
ar kuru gādību skolēniem literatūras stunda notika citādāk
nekā parasti.
Un paldies ikvienam, kas atnāca!
Kaiva Bukovska
Ingas Razenovskas foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. marts

tā bija sieviešu grupā, un jauniešiem šogad bija tikai jāsadala kausi.
Man prieks par aktīvākajiem jumurdiešiem: Jāni Laubi, Elmāru
Purviņu, Daili Kaļvu, Reniju Sīmani, Arvīdu Purviņu, Jāni Zeimuli
un šī gada veiksminieku Jāni Magricu.
Sacensību mērķis ir popularizēt zemledus makšķerēšanu kā
sporta veidu un popularizēt veselīgu atpūtu svaigā gaisā. Un galvenā
mērķauditorija ir un paliks vietējie makšķernieki, tāpēc no šī gada
sacensībās ir iekļauta jauna nominācija „VEIKSMĪGĀKAIS
JUMURDIETIS”, lai noskaidrotu vienu uzvarētāju starp savējiem.
Vienīgais noteikums - tev jābūt deklarētam Jumurdas pagastā vai
ilgstoši jādzīvo šeit – tā, lai vietējie tevi pazīst, un jāpiedalās
zemledus makšķerēšanas sacensībās!
Paldies par piedalīšanos un atbalstu visiem šī ziemas sporta veida
cienītājiem un ciemiņiem no kaimiņu pagastiem un novadiem, jo
sportā jau vienmēr veselīgāk ir izjust konkurenci - tur jau tā
sacensību sāls!
Paldies Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājai Agitai Opincānei
par atbalstu organizatorisko jautājumu risināšanā, paldies Marekam
Lapsam par tiesneša pienākumu veikšanu, paldies mūsu ilggadējai
saimniecītei Stellai Rutkai un paldies Smeiļu ģimenei par aizdaru
zupai, paldies viesnīcas „Jumurdas muiža” darbiniekiem par
termosiem!
Inita Lapsa, kultūras darba organizatore Jumurdas pagastā
K. Zeifertes foto

Nedaudz par grāmatiņu…
Grāmatā aprakstītajā stāstā tiek piedzīvotas daudz un dažādas
dzīves situācijas, ko izdzīvo priežu čiekurmeitiņa Trilla un
viņas jauniegūtie draugi - ripojošie, aušīgie brūnīši - egles
čiekurs, kastanis, zīle, rieksts.
Viņi dodas plašajā miljonsiespēju pasaulē, meklējot tik ilgi
gaidīto laimi… Bet vai viņi spēs atrast tās lietas, kas dara
laimīgus? Vai spēs atrast katrs savas dzīves pamatvērtības, kas
ļauj šajā pasaulē justies laimīgam, noderīgam un
pašpietiekamam…
To uzzināsiet katrs pats, iepazīstoties ar jauko, dzīves
gudrībām bagāto Lindas Šmites grāmatiņu „Aušas un
Tiepšas”.
Kaiva Bukovska
Ingas Razenovskas foto

Sveču darbnīca

26. februārī bija atvērta darbnīca darbotiesmīļiem. Šoreiz izmēģinājām spēkus dekupēšanā, un
rezultātā sanāca vienreizēji skaistas sveces, kuras varēja dāvināt saviem mīļajiem.
Paldies tiem bērniem un vecākiem, kuriem interesēja un kuri piedalījās!

Skolēnu brīvdienu nedēļā Ērgļu bibliotēka aicina

visus, kas vēlas darboties:
19. martā notiks darbnīciņa. Šoreiz rotāsim kastītes sev mīļajām lietām…
20. martā būs spēļu diena, tiem kas vēlas atrauties no ikdienas un atpūsties kopā ar bērniem.
Kopā vienmēr jautrāk!
Inga Razenovska, Ērgļu bibliotēkas bibliotekāre



Mūžs gadsimta garumā

Informācijai
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 317 un Bibliotēku likuma 19. panta 9. daļu bibliotēkas krājuma
pārbaudes veidi ir inventarizācija. Jumurdas bibliotēkas krājuma inventarizācija tiks veikta aprīlī.
Šajā laikā apmeklētājiem grāmatas netiks izsniegtas.
Varēs saņemt kopēšanas, printēšanas, skenēšanas pakalpojumus un nodot izsniegtās grāmatas. Lūgums līdz 1. aprīlim
atnest izsniegtās grāmatas.
V. Birkenšteine, Jumurdas bibliotēkas vadītāja

Raiņa un Aspazijas jubilejas gads
Pie tevis turas mana dvēsele
Kā lietus lāsīte pie zaļas lapas,
Tu manu krēslu iecel saules pusē.

/Rainis/
2015. gads ir Raiņa un Aspazijas jubilejas
gads. Un valsts, pašvaldības un nevalstiskās
organizācijas gatavo dažādus pasākumus, kas
atgādinās par abu rakstnieku nozīmi un
ieguldījumu kultūrā. Raiņa un Aspazijas 150
gadu jubileja ir ietverta UNESCO svinamo
dienu kalendārā. Tas vedina pārdomāt, ko
mums nozīmē Rainis un Aspazija, kāpēc viņu
pirms simt gadiem rakstītā dzeja joprojām ir
aktuāla 21. gadsimtā. Iespējams, tā ir abu
dzejnieku personību daudzpusība, viņu dzejas
kaismīgā enerģētika, ideju plašums, kas
sniedzas tālu pāri ikdienai.
21. februārī Latvijā tiek atzīmēta
Starptautiskā dzimtās valodas diena. Bet
varbūt mums vajadzētu ne tikai vienu reizi gadā, bet katru dienu
iedvesmoties no Raiņa un Aspazijas savstarpējās sarakstes un
atzīties mīlestībā saviem vistuvākajiem cilvēkiem, izteikt
komplimentus un atzinību draugiem un kolēģiem, sūtīt sirsnīgus
sveicienus savai pilsētai, valstij un pasaulei.
Latviešu valoda ir dzimtā valoda apmēram 1,7 miljoniem cilvēku,
galvenokārt Latvijā, kur tā ir vienīgā valsts valoda. Tās skanīgumam,
daudzveidībai, dažādiem dialektiem, vārdu daudzveidībai vietvārdiem ļausim ienākt mūsu sarunvalodā! Godāsim dižo
dzejnieku piemiņu, nerunāsim žargonos un svešvārdos! Izteiksim
mīlestību vietai, kur dzīvojam! Turēsim savu valodu godā, jo, kas
sevi pašu negodā, to arī citi negodās!

Valoda mana
Valoda šūpulī likta
Valoda dzimtā
nav ne laba, ne slikta
Man tā vienmēr ir
pati skaistākā valoda
Kaut reizēm tā ir
asa kā galoda.
(Jānis Gaigals)

V. Birkenšteine,
Jumurdas bibliotēkas vadītāja
Foto: Arhīva foto no Rīgas Latviešu biedrības

„ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic,
dzīvos, arī ja tas mirs...”

(Jāņa ev. 11:25)

Kristus ir Augšāmcēlies! Patiesi Augšāmcēlies! Tas ir
tradicionālais Lieldienu sveiciens, ar ko cits citu sveicinām šajā
dienā. Mums daudziem tas šķiet tik ierasti, ka varbūt jau esam
pārstājuši domāt, ko īsti tas nozīmē.
Bet ko tas nozīmēja toreiz, pirmajā Lieldienu rītā, kad, piemēram,
sievas, kas nāca uz kapu, lai svaidītu Jēzus miesas, pēkšņi atklāja,
ka kaps ir tukšs. Viņa te nav... izrādās viņas dzīvo ir meklējušas pie
mirušajiem... Kristus ir Augšāmcēlies!
Lieldienas vienmēr ir svinētas, tā teikt, ar „vērienu”... Bet ne
vienmēr mēs atceramies, ka šie lielie pavasara svētki savu ceļu pie
mums ir iesākuši kā dažu, pirms tam nevienam nezināmu, cilvēku
liecība par pieredzēto. Viņi pēkšņi vienā rītā atskārta, ka Kristus,
par kura nāvi un dzīves noslēgumu viņi bija pilnīgi pārliecināti,
tagad ir augšāmcēlies. Kaps, kurā Viņš pirms dažām dienām tika
guldīts, izrādās ir tukšs.
Un arī mums Lieldienu īstā jēga atklājas tad, ja esam gatavi sevi
nopietni konfrontēt ar Augšāmcelšanās vēsti. Sastapt Augšāmcelto
Kristu nozīmē sākt dzīvot dzīvi, kurā Dieva klātbūtne nav meklējama
tikai kādās senās liecībās, nostāstos, bet gan mūsu šodienā, mūsu
dzīvē, attiecībās, mūsu attieksmē pret dzīvi un nāvi.
Lieldienu rīts caur Kristus Augšāmcelšanos ir metis vislielāko
izaicinājumu nāvei, kuru cilvēks citkārt uzlūko kā savas esības



galu. Pieceļoties no kapa, Jēzus parādīja, ka nāvei nav varas pār
Viņu. Viņš ir metis ne tikai izaicinājumu nāvei, bet arī to uzveicis.
Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir
nāves un elles atslēgas. (Atkl. gr. 1:18) Šādi Kristus izsakās par
sevi. Bet ne tikai. Ar vārdiem - Man ir nāves un elles atslēgas Kristus pasaka, ka šo uzvaru Viņš vēlas piešķirt, dot, sniegt kā
dāvanu ikvienam ...
Sirsnīgi sveicu Kristus Augšāmcelšanās svētkos visus Ērgļu
novada iedzīvotājus!

Ir 1915. gada 24. februāra ziemas diena, kad Indras ciema
Bārtuļu sādžā pasauli ierauga mazs puisēns, kuram vecāki dod
vārdu Jāzeps. Vecāki ir vienkārši zemes kopēji. Mazajam
puisēnam divu gadu vecumā aptrūkst mātes silto glāstu, un
tālākā bērnība rit audžumātes paspārnē kopā ar divām
pusmāsām un pusbrāli. Kad Jāzeps paaugas, tiek strādāti visi
saimniecībā nepieciešamie darbi - ganīti lopi, apstrādāti lauki,
iets palīgā tēvam meža darbos. Skolas gaitām tiek atvēlēts vien
viens mācību gads, kurā apgūtas iemaņas lasīšanā, rakstīšanā
un ciparu pasaulē. Sasniedzot pilngadību, 1938. gadā uzsākts
dienests Latvijas armijas Daugavpils ložmetējnieku pulkā.
Obligātajam dienestam beidzoties, jaunais vīrietis darbu uzsāk
Ķeguma HES būvniecībā, kuru pārtrauc Otrā pasaules kara
sākums. Palicis bez darba un ienākumiem, Jāzeps meklē
patvērumu Latgalē pie tantes, kur 1942. gadā viņu notver pie
varas esošo spēku pārstāvji. Kā dziļi ticīgs cilvēks Jāzeps
atsakās iet vācu armijā, tādēļ seko trīs gadi spaidu darbos
Vācijā, Ķīlē, kara rūpnīcā, no kuras 1945. gadā viņu atbrīvo
sabiedroto armija. Atgriežoties Latvijā, darba gaitas rit
Kalnciema ķieģeļu kombinātā. Te arī iepazīstas ar savu nākamo
dzīvesbiedri Mariju. Plašā Padomju zeme paver visdažādākās
iespējas, un jaunā ģimene dodas izmēģināt laimi uz Murmanskas
apgabala Kandalagšas pilsētu. Tur 1952. gadā pasaulē nāk
pirmdzimtais dēls Viktors. Tomēr atpakaļ aicina dzimtā puse,
un Bārtuļu ģimene atgriežas Latvijā, apmetoties Ērgļu pusē.
1961. gadā Ērgļos pasaulē nāk otrs dēls Vladimirs. Jāzepam
neviens darbs nav bijis par grūtu - strādājis Jumurdas Palšu
purvā kūdras ieguvē, p/s „Ērgļi” par strādnieku, veicis sezonas
darbus graudu savāktuvē. Pēdējā darbavieta bija Ērgļu
komunālo uzņēmumu kombināts, no kura 1976. gadā aizgājis
pensijā. Tuva sirdij palikusi dzimtā Indras puse. Un, kad nu ir
iespēja, Jāzeps kopā ar dzīvesbiedri vairākus gadus dzīvo pa
Latgali. Palīdz māsām, brālim, bauda lauku mieru, piepalīdz
saimniecības darbos. Kad 1993. gadā mūžībā aiziet
dzīvesbiedre, Jāzeps atgriežas Ērgļos, lai turpinātu dzīves
gaitas kopā ar dēla ģimeni. Te savu riekšavu prieka sniedz
mazmeita Jeļena un mazdēls Sergejs. Te kā ierasts var patērzēt
ar zināmajiem kaimiņiem, iziet garo pastaigu līkločus pa
Brieža kalnu, Ērgļu ielām. Un nu jau prieku sniedz
mazmazmeitiņa Safīra.
24. februārī Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Guntars Velcis kopā ar sociālā dienesta darbiniecēm un
Pensionāru biedrības pārstāvjiem sveica cienījamo Jāzepa
Bārtuļa kungu gadsimta svētkos - 100. dzimšanas dienā,
pasakot paldies par paveikto mūža garumā, vēlot veselību un
možumu turpmākajās dzīves dienās!

Kaspars Eglītis, Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs
Lieldienu laika dievkalpojumi
Ērgļu luterāņu draudzē draudzes baznīcā
29. martā - Pūpolu svētdienā - plkst. 10.00
2. aprīlī - Zaļajā ceturtdienā - plkst. 18.00
3. aprīlī - Lielajā Piektdienā - plkst. 10.00
5. aprīlī - Lieldienās - Kristus Augšāmcelšanās dienā plkst. 10.00
Par draudzes dzīvi plašāk: www.erglubaznica.lv

Jubilāra dzīves stāstu uzklausīja Ilze Daugiallo
Teiksmas Eglītes foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. marts

No uguns līdz sniegam

Jau vairākus gadus novada svētkos mums ir bijusi iespēja vērot grandiozās uguns skulptūras. Ne viens vien esam bijuši Jelgavā uz ledus
skulptūru festivāliem, kur varam baudīt mākslu, kas veidota no ledus. Masu informācijas līdzekļos iegūta informācija par sniega skulptūru
festivāliem dažādās pasaules valstīs. Zinājām, ka Ērgļu novada svētku uguns skulptūru autors ir mūsu keramiķis un koktēlnieks Andris
Džiguns. Bet tas, ka Andris veido arī sniega
skulptūras, jaunums ir daudziem. Par savu
aizraušanos ar šo vērienīgo skulptūru veidošanu
stāsta Andris:
„Pirmā pieredze tēlniecībā sākās ar vienkāršu
koka skulptūru izgatavošanu. Tas ir process,
kas prasa laiku un uzmanību, jo var kļūdīties un
noskaldīt par daudz, bet tas nav māls, kuram ir
iespējams masu pielipināt atpakaļ.
Koka skulptūru simpozijos tika iepazīti
daudzi interesanti mākslinieki, kuri strādāja arī
ar citiem materiāliem. Tas aicināja pievērsties
arī sniega skulptūru veidošanai.
Sākotnēji tiku uzaicināts uz pirmo uguns
skulptūru festivālu Sarkaņu pagasta Biksērē.
Uguns ir materiāls, kas aizrauj pa īstam, kas
dzīvo savu dzīvi, un mēs ugunij tikai varam
ierādīt ceļu, pa kuru tai iet - koka konstrukciju
veidā. Katra nākamā reize ir izaicinājums, jo ir
vēlme uguns ceļu veidot aizvien sarežģītāku, ir
vēlēšanās, lai paralēli degšanai notiek arī kāda
kustība. Un uguns tēlam jābūt nolasāmam - ir
veidoti uguni kaloši milzu āmuri, spārnus
vicinoši putni, ūdenī peldošs
pūķis un citi.
Skulptūru veidošana notikusi
vairākās Latvijas vietās Vidzemes jūrmalā, Jēkabpilī,
Balvos, Cīravā un, protams,
Ērgļos.
Vislielākā
pieredze
un
atbildības sajūta bija, kad mani ar
draugu Alekseju Geiko 2013.
gadā uzaicināja uz Krievijas
Permas apgabala rīkoto etnisko
brīvdabas festivālu „Зов Пармы”.
Festivālu apmeklē līdz 30 000
cilvēku, tur notiek amatnieku
tirdziņi,
viduslaiku
kauju
demonstrējumi, koncerti, teātri,
seno deju mācīšanās un daudz
kas cits. Tā bija varena sajūta,
aizdedzinot milzu skulptūru tik
lielam skatītāju pulkam ļoti
skaistas apkārtnes vidū - tepat
netālu bija saredzami Urālu kalni.
Šajā festivālā bijām divas reizes.
2013. gadā veidojām zobena
skulptūru, 2014. gadā skatītājus
pārsteidzām
ar
kustīgo
Ugunsputnu.
Un tad kaut kas pilnīgi pretējs
- 2014. gada ziemā izdevās
piedalīties Murmanskas apgabala

Seminārs par lauku zemju apsaimniekošanas aktualitātēm

Kirovskas pilsētas sniega skulptūru čempionātā „Снеголёд”, kas
notika aiz polārā loka Hibīnu kalnu vidū. Veidojām sniega skulptūru
„Cilvēks lietu pasaulē”. Tā bija iespēja satikt daudz brīnišķīgu
krievu cilvēku, parunāties ar viņiem. Arī šogad tur bijām un
skatītājiem veidojām skulptūru „Sēne kā namiņš”. Braucot uz
turieni, bija sajūta, ka atgriežamies pie kā pazīstama.
Katra piedalīšanās kādā no festivāliem sniedz jaunu pieredzi un
idejas jaunu skulptūru veidošanai. Taču vislielākais ieguvums
laikam ir tas, ka visās pasaules malās var sastapt jaukus cilvēkus,
kuru labestība un pozitīvisms stāv pāri visādām nebūšanām.”
Iespaidos dalījās Andris Džiguns
Foto no Andra Džiguna personīgā arhīva

PAZIŅOJUMS
Latvijas ĢEotelpiskās informācijas
aģentūras paziņojums

Ērgļos saieta namā 12. martā notika Valsts lauku tīkla pasākums
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Madonas
nodaļas rīkotais informatīvais seminārs. Tēma „Finansējuma
piesaistīšanas iespējas, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos”.
Organizētais seminārs tika apmeklēts kuplā skaitā. Līga Rubene,
konsultante no VAS „Attīstības finanšu institūcijas” ALTUM
pastāstīja par finansējuma piesaistīšanas iespējām lauksaimniekiem
un uzņēmējiem. VID Nodokļu pārvaldes nodokļu un nodevu
grāmatvedības metodikas daļas galvenā inspektore Līga Īvāne
iepazīstināja semināra dalībniekus ar informāciju par uzņēmumu
gada pārskatu iesniegšanu par 2014. gadu, stāstīja par uzņēmumu
ienākuma nodokļa deklarācijas un gada ienākumu deklarācijas par
2014. gadu aizpildīšanas aktuāliem jautājumiem un par citām
aktualitātēm nodokļu normatīvo aktu piemērošanā. Interese bija
liela, jo tika uzdoti daudz interesējošu jautājumu.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Madonas
nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška pastāstīja
zemniekiem par valsts un ES atbalstu, LAP pasākumiem 2014.2020. gadam un par pasākumu ieviešanas plānoto grafiku, atbalsta
intensitāti, ieguldījumiem materiālajos aktīvos, atbalstu
ieguldījumiem pārstrādē, infrastruktūrā, atbalstu jaunajiem
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zemniekiem. Lielu interesi izrādīja pasākums - projekts mazo
saimniecību attīstībai, kā arī par bioloģisko lauksaimniecību. BLA
pamatnosacījums -visai saimniecībai ir jābūt bioloģiski sertificētai.
Maksājums apgabalos ar dabas un citiem specifiskiem
ierobežojumiem (MLA) - Ērgļu novadam ir izmainīta maksājumu
kategorija, vairs nebūs 3. kategorija, bet 2. kategorija.
Visiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāievēro zaļināšanas
prasības un kuriem ir vismaz 10 ha aramzemes, uz platību
maksājumiem būs jāpiesakās elektroniski. Zaļināšanas prasības
neattiecas uz Jumurdas pagasta zemniekiem. LAD aicina
lauksaimniekus jau tagad kļūt par LAD elektroniskās sistēmas
klientiem.
ZM sadarbībā ar SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centrs” „Valsts Lauku tīkla” aktivitāšu ietvaros 8. aprīlī plkst.10.30
Gulbenē, Gulbenes kultūras centrā, O. Kalpaka ielā 6 organizē
konferenci. Aicināti piedalīties visi interesenti. Konference 8. aprīlī
tiks translēta tīmeklī www.laukutikls.lv. Jautājumus varēs uzdot
zemkopības ministram Jānim Dūklavam, www.laukutikls.lv
tiešraides laikā no plkst. 10.30 līdz 13.00, kā arī klātienē.
Diāna Suščenko, Ērgļu novada LAK-pilnu nosaukumu vajaga
Diānas Suščenko foto

Laikā no 2015. gada marta līdz decembrim Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki veiks
karšu sagatavošanas lauku apsekošanas darbus
Pļaviņu, Madonas, Ērgļu novada teritorijā. Šie darbi
notiek topogrāfiskās kartes M1:10 000 izgatavošanas
ietvaros. Apsekojamā teritorija skatāma mājas lapā:
http://ej.uz/8g5o
Norādītajā teritorijā tiks detāli salīdzināts kartes
saturs ar situāciju dabā.
Apsekošanu veic divi darbinieki, pārvietošanās pa
teritoriju notiek arautomašīnu,kuras valsts reģistrācijas
numura sērija ir LA.



Pasākumu afiša

22. martā plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
pirms veselības dienas lekcijas uz Mīlestības koncertu
„Neaizej, mana mīļā!”
visus un ikvienu personīgi ielūdz ansamblis „Mirklis” un Andris
Upenieks no Ķeipenes.
Ieeja - brīva.

***

24. martā plkst. 10.00 pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”
jauno vokālistu konkurss „Ērgļu cālis - 2015”

***

24. martā plkst. 10.00 Ērgļu saieta nama 2. stāvā
E-prasmju nedēļas ietvaros Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) aicina visus interesentus uz semināru par aģentūras
piedāvātajiem jaunumiem.

***

25. martā plkst. 11.00 Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīts
atceres pasākums pie Ērgļu novada pašvaldības ēkas.

***

25. martā plkst.15.00 Komunistiskā terora upuru piemiņas dienai
veltīts atceres brīdis
Sidrabiņos pie piemiņas akmens.

***

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Biruta Gūte
Vija Pelse
Gaida Saulīte
Ausma Kalniņa
Anna Sarkanābola
Aina Antone
Biruta Mitre
Velta Vāvere
Elza Blūma

Pateicības
Sirsnīgi pateicamies Sauleskalna kapsētas strādniecei
Ritai Doroško par atsaucību un atbalstu kapu vietas
ierīkošanā un sakopšanā.
Sidorovu ģimenes piederīgie
PII “Pienenīte” lielās un mazās “Zvaigznītes” izsaka
lielu pateicību “Zvaigznīšu” grupiņas vecākiem par
ziemas inventāra sagādāšanu!

Apsveicam!

27. martā plkst. 16.00 Jumurdas pagasta saieta ēkā
„III Latvijas un ārzemju pieredzes stāsts”kaimiņu novada pieredze
„Gada sakoptākā drava” 2014. gada balvas ieguvēji - saimniecība
„Upmaļi” Vecpiebalgas novads
Ģimenes ārste, apiterapeite Ilona Radziņa - bišu produkti
veselībai, apiterapija;
Biškopis Aivars Radziņš - pieredze darbā ar bitēm;
Diskusiju sadaļā aicināti piedalīties VISI Ērgļu novada biškopji!!!
Laipni gaidīti VISI, kam ir interese par bitēm, bišu
produktiem, ārstniecību ar bites dzēlienu, biškopības inventāru!
Sīkāka informācija pa tālruni 28343674 (Inita)

***
28. un 29. martā no plkst. 10.00 līdz 14.00

Valsts Kultūras centra projekta
„Satiec savu meistaru!” atvērtā aušanas darbnīca Ērgļos!
- Aušanas procesa vērošana „No diega līdz darbam” audēju
studijas „Ērgļi” darbnīcā;
- Audēju darbu izstāde saieta nama foajē.

***

28. martā plkst.10.00 Sausnējā
Putnu dienas klāt!
Putnu būrīšu gatavošana kopā ar meistaru Aivaru Zariņu viņa darbnīcā.
Interesentiem līdzi ņemt (ja ir iespēja) materiālus un āmuru.

SANITU SUŠČENKO
ar dēla LAURENSA piedzimšanu;
DITU un MĀRTIŅU
RIEKSTIŅUS
ar dēla ROBERTA RIEKSTIŅA
piedzimšanu.

Krustvārdu mīkla

***
5. aprīlī plkst. 11.00 pie Jumurdas pagasta saieta ēkas

„LIELDIENU ŠURUMBURUMS”
Labā omā zinātkārie un darboties gribošie tiek aicināti, lai,
Saulīti saucot, dziedot, oliņas ripinot, putniņus dzenot, godam
nosvinētu Lieldienas.
Lūgums saģērbties laikapstākļiem atbilstoši!
Īpaši nelabvēlīgos laikapstākļos pasākums notiks iekštelpās.

***

5. aprīlī plkst. 12.00 Ērgļu saieta namā
Lieldienu rīts lieliem un maziem
ar jauno vokālistu konkursa „Ērgļu cālis - 2015”
konkursa dalībnieku piedalīšanos.

***

6. aprīlī plkst. 12.00 Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas
Lieldienu pasākums „Krāsainās oliņas”
Kā jau katru gadu, arī šogad šūposimies, ripināsim olas un cīnīsimies ar
tām, būs konkursiņš par skaistāk krāsoto oliņu, stiprākie varēs rāpties
umurkumura stabā, būs izloze „Zaķis maisā” un noslēgumā visi kopā
baudīsim Lieldienu zupu (lūgums līdzi ņemt katram savu bļodiņu un
karoti).

***

11. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra izrāde - Aivars Banka „Žņaudzavas Zelts”
Galvenā lugas tēma - apslēptās mantas (zelta) meklēšana Žņaudzavas
ciema pilsdrupās. Ar labestīgu smaidu, nenosodot viņu vājības un īpatnības,
autors attēlo pagasta ļaudis.
Lomās darbojas - Pēteris Leitāns, Agris Pobiaržens, Iveta Pedele, Māra
Liepiņa, Pēteris Kārkliņš, Elita Ūdre, Auseklis Picka, Valdis Zosārs, Andris
Džiguns, Maiga Picka, Sandra Konovalova un Ināra Strazdiņa.
Biļetes cena - 2,00 EUR
Lugas darbība notiek gleznainā Ziemeļvidzemes pagastā, kur caur zviedru,
vācu un citiem juku laikiem čakli tek ne mazāk gleznaina upīte - Žņaudzava.
No tās arī ciematiņš ņēmis savu vienkāršo nosaukumu. Tā kā ne senie, ne
jaunākie laiki tuvāko apkaimi ar arhitektūras pieminekļiem nav lutinājuši,
pagasta iedzīvotāji pamatoti lepojas ar veco zviedru laikos celto pili,
pareizāk, ar pils atliekām. Kā par brīnumu, daļa ēkas saglabājusies, un
veselajā pils spārnā iemitinājusies Žņaudzavas pagasta valdīšana. Te arī sāk
risināties neparasti un visai mūsdienīgi notikumi. Trakākais, ka vecajā pilī,
kā runā, mītot spoks...

***

14. aprīlī plkst. 10.30 Ērgļu saieta namā
Jaunā Liepājas teātra izrāde „PUTEKLĪŠA PIEDZĪVOJUMI”
Biļetes cena - 2,00 EUR

***

15. aprīlī plkst. 9.00 „Braku” muzejā Rūdolfa dienas talka

***

18. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
deju kolektīva „Rūdis” vārda došanas svētki.
Pēc koncerta balli spēlēs televīzijas šova „Koru karu” dalībnieki grupa
„Priekšnojauta ” no Valmieras.

***

23. - 24. aprīlī Ērgļu saieta namā
J. Jurjāna XVII Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss
„Jaunais mežradznieks – 2015”

Paldies par mūsu bērniem sagādāto prieku!!!
“Zvaigznītes”
Anitas Šeicānes foto

Horizontāli: 7. Latviešu
komponists,
diriģents,
pedagogs (1850.-1933.). 8.
Zodiaka zvaigznājs.
11.
Pagasta
centrs
Jaunjelgavas novadā. 12. R.
Blaumaņa drāma. 13. Balts
mācītāja amattērps. 14. I.
Kalmāna
operete.
16.
Krustziežu dzimtas lakstaugs.
17. 1988. gada vasaras
olimpisko spēļu galvaspilsēta.
21. Spriešļu loki, divu balstu
lokveida pārsegumi. 22. Debess
ķermenis, kas riņķo ap zvaigzni.
24. Spēles stadija šahā. 25.
Žurnāls Latvijā. 29. Novada
centrs Kurzemē. 30. Noteikts
uztura režīms. 31. Rīgas pilsētas
daļa Vidzemes priekšpilsētā.
34. Pūču dzimtas putns. 36.
Speciāli baleta apavi. 37.
Plakana jūras zivs. 38. Latviešu
aktieris, režisors, skatuves
mākslas pedagogs. (1921.2012.). 39. Salamandru dzimtas
ūdens un sauszemes dzīvnieks.
Vertikāli. 1. Sportists, kas
sacensību
gaitā
atrodas
priekšgalā. 2. Pagasta centrs
Ventspils novadā. 3. Vīrieša vārds, kurš kalendārā atzīmēts
jūnijā. 4. Žubīšu dzimtas dziedātājputns. 5. Tēls R. Blaumaņa
komēdijā „Skroderdienas Silmačos”. 6. Stīgu mūzikas
instruments. 9. Pagasta centrs Kuldīgas novadā. 10. Lūpziežu
dzimtas sīkkrūms, nektāraugs. 15. Tikai no vienas puses
cepta ola. 18. Latviešu teātra režisore (1891.-1975.). 19. No
viengabala koka izdobta indiāņu laiva. 20. Čemurziežu
dzimtas augs Vidusjūras apgabalā. 23. J.Vītola memoriālais
muzejs Gaujienā. 26. Mūziķis (1974.), grupas
„Prāta
vētra” līderis. 27. Auss iekaisums. 28. Latviešu prozaiķe
(1969.). 32. Spēka un gribas pieplūdums. 33. Jūrmalas
pilsētas daļa. 35. Burtnieku ezera ietekupe. 37. Grieķu
alfabēta burts.
Sastādīja A. Gailis

PIEMINAM MIRUŠOS:
Juris Rozenovskis
miris 57. mūža gadā;
Ārija Balode
mirusi 91. mūža gadā;
Vasily Sidorov
miris 80. mūža gadā;
Veneranda Krūze
mirusi 77. mūža gadā;
Elza Ozola
mirusi 74. mūža gadā;
Grida Velce
mirusi 82. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums 2. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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