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2. j�lij� starp Vides ministriju k�
atbild�go iest�di un �rg�u novada 
domi k�  nans�juma sa��m�ju tika 
parakst�tas vienošan�s par tr�s nor-
mat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo 
izg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �s-
tenošanu. Šos projektus �stenos Ma-
donas rajona �rg�u novad� Eiropas 
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dz -
nans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes
„Normat�vo aktu pras�b�m neatbil-
stošo izg�ztuvju rekultiv�cija” ietva-
ros. 

Pirm� projekta ietvaros tiks rekulti-
v�ta normat�vo aktu pras�b�m neat-
bilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta iz-
g�ztuve “Lemp�ni”.

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

Otr� projekta ietvaros – normat�vo
aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u nova-
da Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidra-
bi�i”.

Savuk�rt treš� projekta ietvaros pare-
dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�-
b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumur-
das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.

Šo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sa-
st�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m
179,58 t�kstošus latu  nans� Eiropas 
Savien�bas Koh�zijas fonds, bet p�r�jo
summu 35,65 t�kstošu latu apm�r� ie-
gulda �rg�u novada dome. 

Min�t�s vienošan�s nosl�gtas, pama-
tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 
30.j�nija noteikumiem Nr.490 „Notei-

�rg�u novada dome piedal�s Igauni-
jas - Latvijas p�rrobežu sadarb�bas
programm�, kuras realiz�cijas laik� tiek 
�stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi 
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais 
partneris ir Vidzemes t�risma asoci�ci-
ja, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes,
C�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un 
Valkas rajona padomes, M�lpils pagas-
ta padome, Siguldas novada dome. Ko-
p�jais projekta budžets ir 1519238,13 
EUR. Budžeta  nans�juma avoti: 85% 
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�-
bas programmas  nans�jums, 5% valsts 
l�dz nans�jums, 10% partneru l�dz -
nans�jums.

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”
Projekt� tiks izstr�d�ts starptautisks 

velo maršruts „Dienvidigaunija – Zie-
me�latvija”, kura viens posms b�s pa 
Madonas rajonu un ar� �rg�u novadu. 
No liel� velo maršruta tiks veidoti vai-
r�ki ap�veida maršruti, lai pied�v�tu ie-
sp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas, 
caur kur�m v�sies lielais loks. Mums 
tuv�kie mazie ap�veida maršruti b�s pa 
Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un 
�rg�u apk�rtni.
�rg�u mazais velo maršruts tiks pie-

d�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu 
purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no 
Jumurdas izbraucot uz Madonas-Ves-
tienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots

Ir zin�ms fakts, ka 1859. gad�
Krišj�nis Barons, b�dams T�rba-
tas universit�tes Matem�tikas
fakult�tes students, 24 gadu ve-
cum� ce�oja k�j�m 5 ned��as no 
T�rbatas cauri Valkai, Smiltenei, 
Raunai, Taurenei, Inešiem, �r-
g�iem, Koknesei, Skr�veriem,
�eipenei, L�gatnei, Siguldai, R�-
gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai, 
Sabilei, Talsiem l�dz sav�m m�-
j�m Dundag�. �rg�os vi�š iera-
d�s t�p�c, ka te dz�voja studiju 
biedrs, v�l�kais Vecpiebalgas 
�rsts, m�zi�u Jurj�nu t�va br�lis
J�nis Anžs Jurj�ns. Tr�s dienas 
Krišj�nis Barons viesoj�s Me�-
�e�os, kop� ar Jurj�nu iepaz�-
dams �rg�u apk�rtni.

Jau piekto gadu notiek veloma-
ratons Barona taka, kad 17 dienu laik�
tiek veikts aptuveni 1000 km garais ce�š, 
ko savulaik k�j�m g�jis Krišj�nis Barons. 
Barona takas idejas autore ir neform�l�
vides izgl�t�bas projekta „P�das” vad�t�ja 
Vita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uz-
s�ka Lielo Talku organiz�šanu Latvij�,
bet pirms 5 gadiem pirmoreiz �stenoja 
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun-
zemes aizraut�ba un azartiskums droši 
vien radies m�tes, izcil�s š��pmet�jas, 
Melburnas olimpisko sp��u �empiones 
Ineses Jaunzemes iespaid�.

11. j�lija vakar� š� gada Barona ta-
kas dal�bnieki ierad�s Me��e�os, lai 
tuv�k iepaz�tu vietu, kur pirms 150 ga-
diem pabijis Krišj�nis Barons. Pie 
ugunskura risin�j�s saruna par �rg�u
senatni un šodienu ar gr�matas „�rg�i
desmit gadsimtos” autor�m Inesi Mai-

Barona taka ar� �rg�os

l�ti un M�r�ti Breikšu, bet pirms mazg�-
šan�s Me��e�u pirti��, Meža m�tes ai-
cin�ti, ce�ot�ji iejut�s daž�dos meža 
t�los un paši sevi un cits citu p�rsteidza
ar savu erud�ciju par Latvijas augu un 
dz�vnieku valsti. 

„N�kamaj� r�t� viesi klaus�j�s m�zi-
�u Jurj�nu dz�vesst�stu, tuv�k iepazina 
muzeja apk�rtni, priec�j�s par Pulgoš�a
ezera vilin�jumu,” st�sta br��u Jurj�nu
muzeja vad�t�ja Ieva Viln�te. „Veloma-
ratona dal�bnieku trad�cija ir ar� koku 
vai košuma kr�mu st�d�šana viet�s, ku-
ras vi�i apmekl�juši. Š� gada dal�bnieki
Me��e�u �be�d�rz� iest�d�ja �bel�ti.”

„Pusdienlaik� Barona takas ce�ot�ji
(26 dal�bnieki) apmekl�ja Brakus. Kaut 
ar� daudzi jau te bijuši,” saka Braku 
muzeja speci�liste Zinta Saul�te, „tom�r
v�lreiz izstaig�j�m Braku s�tu, izt�loj�-
mies laiku, kad dz�vojis rakstnieks R�-

kumi par darb�bas programmas “Infra-
strukt�ra un pakalpojumi” papildin�ju-
ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo
aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju
rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un 
Latvijas Republikas normat�vajiem ak-
tiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar�
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�-
des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem
par min�to Eiropas Savien�bas Koh�zi-
jas fonda projektu iesniegumu apstipri-
n�šanu.

No Vides ministrijas komunik�ciju
noda�as informat�v� pazi�ojuma

p�rsvar� pa pašvald�bas ce�iem. Mar-
šrut� tiks uzst�d�tas maršruta mar��ju-
ma z�mes, pie Jumurdas ezera izveidota 
atp�tas vieta, �rg�os novietota velo no-
vietne pie �rg�u vidusskolas.

Projekta ieviešanas laiks ir no š� gada 
apr��a l�dz 2010. gada augustam. Pro-
jekta realiz�cijas laik� tiks izdota ro-
kasgr�mata par velot�rismu, organiz�ts
semin�rs t�risma nozares uz��m�jiem,
izdotas velot�risma broš�ras un velot�-
risma kartes.

Ilze Daugiallo,
Inform�cijas speci�liste

dolfs Blaumanis, sajut�m m�ju liego 
veldzi vasaras karstum�, pasp�l�j�m
klavieres viesu istab�. Tad dev�mies pa 
tak�m. Ieelpoj�m p�avu reibinošo smar-
žu, sa��m�m pozit�vo ener�iju no Zi-
bensš�elt� akmens un nodzied�j�m
dziesmu, pasveicin�j�m skulpt�ru „Ed-
gars” un apl�koj�m v�griežu p�av�s pa-
sl�pušos Lejas aku, kur� esot tas lab�-
kais �dens. K� jauku piemi�as z�mi
dal�bnieki iest�d�ja rozi P�rs Gints,
kura kuplos pie dz�vojam�s m�jas. Kat-
ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest�-
d�ts k�ds koks, bet šoreiz t� bija roze 
dzelten� saules kr�s�.”

„Latvijas daba, kult�ra un trad�cijas–
t�s ir v�rt�bas, kuras mums dotas man-
tojum�, bet t�s ir v�rt�bas, kas mums ir 
j�iepaz�st, j�sarg� un par kur�m j�r�p�-
jas”, t� savas darb�bas misiju apzin�s
Vita Jaunzeme. 

M�r�te Breikša

Barona takas dal�bnieki Brakos.

Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e-
�u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�-
t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno 
Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco 
Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra-
došo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jau-
nieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�-
r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu 
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko 
dz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdie-
nas sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti-
ja Lase un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja
Ieva Viln�te.

Vair�k past�st�šu par Kristi�nu, kurš 
darbojas „Braku” muzej�. Vi�a darba 
diena s�kas reiz� ar muzeja atv�ršanu
un beidzas ar t� sl�gšanu. Uz „Bra-
kiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
arodvidusskolas dienesta viesn�c�.
Kristi�nam ir 20 gadu. Vi�š ir m�c�jies
tirdzniec�bas m�rketinga koledž� Aus-
trij�, bet turpm�k m�c�sies par saimnie-
c�bas m�rketinga skolot�ju. Ja �sum�
b�tu j�raksturo Kristi�ns, tad j�saka t�:
k� cilv�ks Kristi�ns ir �oti simp�tisks,
ar vi�u pat�kami un viegli kontakt�ties,
k� darbinieks – lab�ku nevar�tu iedo-
m�ties jebkur� sf�r�. �imen� ir audzi-
n�ts darba dz�vei vislab�kaj� š� v�rda
noz�m�. R�p�gs, korekts, izdar�gs, at-

bild�gs. Kad projekta vad�t�ja Sintija 
jaut�ja, k� Kristi�ns str�d� un uzvedas, 
tad par vi�u ir tikai viena atbilde – gri-
b�tu, bet nevar saskat�t nevienu vi�a
tr�kumu. Vai tieš�m m�dz b�t tik ide�li
jaunieši?!

Abi puiši raksta person�g�s dienas-
gr�matas. Tas noz�m�, ka vi�i v�ro un 
apraksta ar� savus v�rojumus �rg�os.
Sarun�s noskaidroj�m vi�u domas par 
mums, latviešiem, k� ar� uzzin�m daudz 
interesanta par dz�vi un cilv�kiem vi�u
dzimten�. Uz jaut�jumu, kas Latvij�
pat�k visvair�k, atbilde skan�ja – pir-
matn�j�, neskart� daba – p�avas, lauki. 
Dz�ves temps sal�dzin�jum� ar Austriju 
un It�liju vi�iem liekoties pie mums 
daudz l�n�ks, gaus�ks, šeit ir t�, k�
Austrij� tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. 
Iespaidi, kuri izbr�na, ir, ka, piem�r�m,
uz iel�m, cilv�ki nesveicin�s. Kristi�ns
dz�vo sav� dzimten� mazpils�t�, kur ar�
sveši cilv�ki viens otru sveicina. �rg�os
t� nav. Kad vi�š sveicin�jis k�du �rgl�-
nieti, tas gandr�z uz��mis to ar bail�m–
kas vi�š t�ds, k�p�c vi�š mani sveicina? 
Vi�us p�rsteidz ar� tas, ka pie mums, 
piem�ram, muzej�, viss tiek noteikts no 
augšas, muzeja direktors atrodas tik 
t�lu no muzeja un darbiniekiem Mado-
n�, un katrs jaut�jums ir j�saska�o ar 

Br�vpr�t�go darbs �rg�u novada 
muzejos

priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas 
ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot 
br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satiku-
šies sav�s p�rrun�s.

Pirms braukšanas las�jis par Latviju 
un latviešiem k� par attur�giem zieme�-
niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar lab-
sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav 
zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas, 
vai tas ir tikai kompliments mums.

Kristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas 
vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir no-
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �r-
valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu, 

kuru izveidoja Kristi�ns ab�s svešvalo-
d�s, cerams, var�sim iespiest tipogr� -
j�, kad mums b�s lab�ka  nansi�l� si-
tu�cija.

Par it��u puisi Lorenzo Bianco „Me�-
�e�u” vad�t�ja Ieva Viln�te st�sta, ka 
puisis pal�dz saimnieciskajos darbos – 
gan kopj muzeja apk�rtni un uzkopj 
telpas, gan ar� piedal�s muzeja pas�ku-
mu organiz�šan�. Lorenzo akt�vi str�d�
pie br��u Jurj�nu muzeja m�jaslapas iz-
veides un septembr� pl�no noorganiz�t
m�zikas pas�kumu.

Jaunieši ir �oti zin�tk�ri un atsauc�gi.
Ir apmekl�juši vair�kus pas�kumus �r-
pus muzeja un piedal�jušies vis�s abos 
muzejos notikušaj�s aktivit�t�s. Nebai-
d�s str�d�t ar� zisku darbu - p�auj z�li,
uzkopj apk�rtni, rav� pat pu�u dobes, ja 
ir vajadz�ba. Vi�i labpr�t pam�c�tu k�-
diem skol�niem ar� ang�u, v�cu un it��u
valodu.  Varb�t k�di �rg�u jaunieši vai 
ar� jaun�ko klašu skol�ni v�las to dar�t,
tad izmantojiet situ�ciju. Kristi�nas ir 
str�d�jis par audzin�t�ju b�rnu d�rz�
Austrij� un vi�am �oti pat�k darbs ar 
b�rniem.

Kristi�ns labpr�t st�sta par visu un ir
jau t�ri labi iem�c�jies run�t latviski. Vi�i
darbu turpin�s l�dz oktobra beig�m. 

Anna Kuzina,
Braku muzeja vad�t�ja

Kristi�ns J��u vakar� Brakos, 
23. j�nij�.

Lorenco (st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.
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Īsziņas

a22. februārī Ošupes pagasta Degumniekos lauksaimnieku 
godināšanas pasākumā tika nominēti darbīgākie lauku uzņē-
mēji. Ērgļu novads sadarbībā ar SIA LLKC Madonas nodaļu 
nominācijai  par nozares ilgtspējīgu attīstību un pievienotās 
vērtības radīšanu izvirzīja SIA “Tauri” valdes priekšsēdētāju 
Artūru Vīgantu. Gados jauns un mērķtiecīgs lauksaimnieks 
saimnieko ar videi draudzīgām metodēm, piesaista ES finan-
sējumu. Iegādāta jauna tehnika un  izveidots gaļas sadales un 
fasēšanas  cehs, tādējādi savai izaudzētai produkcijai radot 
pievienoto vērtību.  Ar savu mērķtiecīgo un godprātīgo darbu 
sekmē lauksaimniecības attīstību novadā.

Foto no Guntara  Velča  personīgā arhīva

 Nāc, nāc, 
Dejot sāc!
Griežoties top jautrs prāts!
Tur, kur pāri rakstā lokās,
Raižu māte guļ un krāc!

  Tā tika dziedāts populārajā R. Blau-
maņa komēdijā „Skroderdienas Silma-
čos”. Un tā īsteni „blaumaniskā” garā 
savu 25. dzimšanas dienu bijām no-
lēmuši svinēt mēs - vidējās paaudzes 
deju kolektīva dejotāji. 
  Svinēt tikpat dzirkstoši, kā dzirkstīja 
šampanietis vakara ieskaņā viesiem pa-
sniegtajās glāzēs, svinēt ar azartu, prie-
ku, iejūtoties novadnieka radīto tēlu 
„ādā” un apliecinot, ka ne velti mainīts 
kolektīva nosaukums („Rūdolfs”).
 25 gadi kopā! Kas gan to var izturēt? 
Tie, kuriem dejošana ir kā dzīvesveids. 
Mēģinājumi, kas dod lielisku atpūtu 
pēc saspringtas darba dienas. Mēģinā-
jumi, kuros galvenais ir dejot ar prieku. 
Tad viss pārējais rodas kā pats no se-
vis. Un tāpēc mēs esam kopā ne tikai 
dejā, bet arī svinot. 
  Svinot Ziemassvētkus, Jauno gadu - un vienkārši brīnišķī-
gu ziemu, svinot Jāņus un Dziesmusvētkus, jo kas gan par 
svētkiem bez dejas. 
  Mēs esam kopā mīlot un lustējoties, jo “Rūdolfs” jau citādi 
nevar. Pats šķelmīgā novadnieka vārds ir uzlicis mums prie-
ka un azartiskuma zīmogu. Tāda jau ir tā dzīve - jautra, nu 
traki jautra, bet varbūt vienkārši - traka!
  To visu, skaistu dzīves svinēšanu, mēs parādījām savā jubi-
lejas koncertā, izdejojot savas mīļākās dejas kopā ar jaunie-
šu deju kolektīvu “Rūdis”.
  Mūsu svinībās piedalījās mūsu draugu kolektīvi - TDA 
“Lubāna” un jauniešu deju kolektīvs “Žuburi” no Lubānas, 
vidējās paaudzes deju kolektīvi - “Amata” no Amatas, “Dzē-
se” no Skrīveriem, “Mudurainis“ no Vecpiebalgas, ”Auda” 
no Rīgas, “Miķelis” no Priekuļiem un Ērgļu saieta nama deju 
kolektīvs “Pastalnieki”.
  Paldies visiem, kuri bija iesaistīti mūsu svinību organizē-
šanā. Lai taptu gaisma un skaņa - Tomam Rotam, lai būtu 
skaistas projekcijas - Antrai Dičai-Milnei, lai gaumīgs no-
formējums - Ievai Rotai, lai telpas sapostas - visiem saieta 

nama labajiem “rūķīšiem”. Vslielākais paldies Sandrai Avo-
tiņai par visu svinību menedžēšanu. Un kur tad mūsu lielis-
kajiem amatiermākslas kolektīviem, ar kuriem kopā diendie-
nā darbojamies un draudzīgi sadzīvojam saieta nama telpās. 
Mūsu koncerts izskanēja ar šādu domu:
  Mūsu vārda krusttēvs Rūdolfs Blaumanis par savām mīļa-
jām mājām ir teicis: “Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk 
varu rakstīt…”
  Bet mūsu mājas, kur norit garās mēģinājumu stundas…
kur daudzu polku un galopa soļu nodeldētie skatuves dēļi 
tapuši kā mīkstākais paklājs…
  kur mūsu skatītāju aplausu atbalsis uzvirmo no kulisēm tad, 
kad pārņēmis nepārvarams grūtums…
mūsu māja, kur vislabāk var dejot, svinēt un būt kopā - ir 
saieta nams.
  Prieks par skatītāju atsaucību!
  Uz tikšanos citās, dzirkstošās jubilejās!

Vita Sondore, deju kolektīva “Rūdolfs” dalībniece
Valda Zirņa foto

aSvētdien, 24. februārī, kad sniegs bija jau pametis lielāko 
daļu Latvijas teritorijas, Ērgļi apliecināja, ka ir Latvijas zie-
mas galvaspilsēta un uzņēma Latloppet slēpojuma dalībnie-
kus. Tieši 100 slēpotāji no Latvijas + 1 ciemiņš no Lietuvas 
stājās uz starta līnijas 18 km, 8 km un 2 km distancēs Alda Ol-
tes veidotajā trasē. Diemžēl biezā migla neļāva pilnībā izbau-
dīt Ērgļu pļavu un pauguru ainavu, bet cerams, ka Latloppet 
slēpojums šeit atgriezīsies citu gadu, kad saule neskoposies.

Guntara  Velča  foto

a1. un 2. martā Ērgļos un Viešūra kalnā notika Latvijas Sko-
lu ziemas olimpiskais festivāls, piedaloties 1262 skolēniem 
no 139 skolām. Latvijas skolu jaunieši cīnījās par godalgām 
kā tradicionālajos sporta veidos: distanču un frīstaila slēpo-
šana un snovbords, kalnu slēpošana, biatlons, hokejs, 3 x 3 
hokejā, kērlings, slidošana, lielā skolu stafete, tā arī mazāk 
tradicionālās disciplīnās: ziemas orientēšanās, braukšana ar 
ragaviņām, sniega volejbols un disku golfs. 

LSFP publicitātes  foto

,,Atveras ziedi, atveras sirdis” Jumurdā
  8. martā Jumurdā “Dziedāja dzies-
mas koki un zvēri, sasaucās putnu 
bari, atvērās ziedi, atvērās sirdis, 
debesis vīteroja”. Jā, tas tiešām tā  
arī ir, pūpolu koks saulītē gozē sa-
vas pūpolu aitiņas, stirnas, zaķi un 
pat brieži savus sveicienus atstāj 
ābeļdārzos. Skanīgos sveicienus sa-
vai ligzdošanas vietai jau ir atnesu-
ši strazdi, dzērves un tieši 8.  marta 
rītā Jumurdā ielidoja zivju gārņi. 
Mazie sniega pulkstenīši draiski 
raugās saulītē ar saviem baltajiem 
vaidziņiem. Daba ar prieku aicina 
darba ierindā stāties pavasari, lai 
gan arī ziema vēl apņēmības pilna 
un savu padošanos neatzīst. Jāteic 
paldies sniega mākoņu pārvaldī-
tājam, jo pēc tukšo aku laikmeta 
ūdens māju akās sāk atgriezties. Sa-
vukārt par skanīgu, dzīvespriecīgu 
satikšanos Jumurdas pagasta Saieta 
ēkā 8. martā gādāja Ērgļu mūzikas 
skolas pūtēju orķestra jaunie talanti 
Pētera Leiboma vadībā. Klausītājus apbūra jauniešu enerģi-
ja, muzikalitāte, cieņa pret mūziku, mūzikas instrumentiem. 
Paldies Pēterim Leibomam par jauno mūziķu mērķtiecīgo 
sagatavošanu! Rezultāts pārliecinoši izcils! Pasākumā uz-
stājās arī solisti - Pauls Jukāms ar trompeti izpildīja Alan 
Walker dziesmu ,,Faded”,  Karolīna Vanaga - klavieres un 
Manuela Hofmane - saksofons - izpildīja  Raimonda Paula 
melodiju ,,Ai, dundur”, skolotāja Ieva Vilnīte. Par pavasari, 
mīlestību un prieku dziedāja Jumurdas pagasta sieviešu vo-
kālais ansamblis “Ievziedi”, vadītāja Ieva Vilnīte. Pasāku-
ma   vadītāja Sarmīte Dreiblate, pāršķirstot grāmatu lappu-

ses, atklāja spilgtus citātus par un ap sievietēm. Kā piemērs 
sievietes ietekmīgumam - “Vai sieviete var vīrieti padarīt 
par miljonāru? Jā, var, ja vīrietis pirms tam bija miljonār!”. 
Piektdienas pēcpusdiena Jumurdā atvēra vārtus rimtā solī 
nākošajam pavasarim, ļāva uzplaukt ziediem, priekam cilvē-
ku sirdīs. Paldies visiem jaunajiem muzikālajiem talantiem, 
skolotājiem un vecākiem par prasmi iepriecināt! Lai mums 
saulains pavasaris! 

Agita Opincāne Jumurdā 
Paula Jukāma foto 

No kreisās: lauku attīstības kosultante Diāna Suščenko, Artūrs 
Vīgants, domes priekšsēdētājs Guntars Velcis.
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Ērgļu novada ziemas sporta diena

  Tad, kad likās, ka nu jau pavasaris klāt un slidas, slēpes un ragaviņas jāliek atpūsties, tomēr 
sals mūs izglāba, un ziemas sporta diena Ērgļos varēja notikt! 23. februāra rītā pie Ērgļu 
vidusskolas pulcējās mazi un lieli ziemas sporta veidu cienītāji. Par medaļām cīnīties varēja 
gan slidošanā, slēpošanā un ragaviņu stafetē, gan hokejā, dīķa hokejā un kērlingā. Pāris kilo-
metrus tālāk, uz Pulgošņa ezera, tradicionāli satikās zemledus makšķernieki. Pie ugunskura 
varēja gan sasildīties, gan mieloties ar zupu. Uzvarētāji balvā saņēma medaļas un diplomus, 
bet 1. vietu izcīnītāji - adītas, rakstainas cepurītes.
  Paldies dalībniekiem un organizatoriem: Sandrai Avotiņai, Aldim Jēkabsonam, Oļegam 
Jegorskim, Valdim Zirnim, Aldim Oltem, Tomam Rotam, Dacei Bērziņai un Kasparam Bēr-
ziņam, Zanei Jēkabsonei, Ilonai Kalniņai, Lailai Poklevinskai, Sanitai Jansonei, Ilzei Feld-
bergai, Līgai Ezergailei un Egīlam Ezergailim.

Makšķerēšanas sacensību dalībnieki un organizatori.

Rezultāti
Ragaviņu stafetes uzvarētājas: Baiba Kaļva 
un Iluta Kurzemniece.
Tālākajā nobraucienā ar ragaviņām uzvarē-
tāja: 
Paula Luīze Piebalga
Slidošana sievietēm: 1. vieta Lelde Strazdiņa
                                2. vieta Līga Tirzmale
                                 3. vieta Kate Jēkabsone
Slidošana vīriešiem: 1. vieta Jānis Bērzkalns
                               2. vieta Vairis Leiboms
                                 3. vieta Dāvis Bērzkalns
Slidošana zēniem  
(līdz 14 gadiem): 1. vieta Oto Strazdiņš
                          2. vieta Markuss Renckulbergs
                     3. vieta Rūdolfs Šmits
Slidošana meitenēm 
(līdz 14 gadiem): 1. vieta Līva Tirzmale
                            2. vieta Guste Strazdiņa
                           3. vieta Manuela Hofmane
Pieredzējušākais dalībnieks slidošanā: 
Valdis Zirnis
Jaunākā dalībniece slidošanā: 
Rasa Tirzmale
Slēpošana meitenēm (150 m, klasika) 
(līdz 14 gadiem): 1. vieta Līva Tirzmale
                        2. vieta Manuela Hofmane
                           3. vieta Paula Luīze Piebalga
Slēpošana sievietēm (150 m, klasika): 
1. vieta Līga Tirzmale
2. vieta Laila Poklevinska
3. vieta Baiba Kaļva
Slēpošana zēniem (150 m, klasika) 
(līdz 14 gadiem): 1. vieta Valters Bērziņš
Slēpošana vīriešiem (150 m, klasika): 
1. vieta Aivis Šmits
Slēpošana meitenēm (800m) 
(līdz 14 gadiem): 1. vieta Līva Tirzmale
                           2. vieta Manuela Hofmane
Slēpošana sievietēm (800m): 
1. vieta Baiba Kaļva
2. vieta Līga Tirzmale
3. vieta Laila Poklevinska

Slēpošana vīriešiem (800m): 
1. vieta Ainis Šmits

Uzvarētājs kērlingā: Valdis Zirnis

Dīķa hokejs: 
1. vieta Rihards Gedušs, Rūdolfs Šmits, Ro-
drigo Graudiņš un Patrīcija Dreiblate
2. vieta Markuss Renckulbergs, Manuela 
Hofmane, Oto Strazdiņš un Guste Strazdiņa

Hokejs: 
1. vieta Alens Kārlis Kārkliņš, Līva Tirzma-
le, Jānis Bērzkalns, Rihards Vasalis, Jānis 
Kalniņš un Dāvis Bērzkalns
2. vieta Ilgvars Ratnieks, Egons Antons, Vai-
ris Leiboms, Artūrs Šmits un Kristaps Jaun-
ozoliņš

Spēcīgākais metiens hokejā: Vairis Leiboms
Precīzākais metiens hokejā (pieaugušajiem): 
Jānis Kalniņš
Precīzākais metiens hokejā (bērniem): Patrī-
cija Dreiblate

Zemledus makšķerēšana 
(bērniem): 1. vieta Emīls Nils Eltermanis
                 2. vieta Nemo Olte
                 3. vieta Emīls Bernāns
Zemledus makšķerēšana 
(sievietēm): 1. vieta Daiga Karlsone
                   2. vieta Nikola Jegorska
Zemledus makšķerēšana 
(vīriem): 1. vieta Aigars Ķipēns
               2. vieta Niks Jegorskis
               3. vieta Andris Rudzītis
Mazākā noķertā zivs: Aigaram Ķipēnam
Lielākā noķertā zivs: Nemo Oltem - 0,090kg

 

Lelde Strazdiņa, Ērgļu novada kultūras 
pasākumu organizatore

Ilzes Daugiallo foto

Ziemas dienas dalībnieki un organizatori pasākuma noslēgumā.

Ērgļu novada pašvaldĪbas domĒ
Pārskats par 2019. gada februāra domes sēdēs lemto

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties 
pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv  

aApstiprināja Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” finanšu pārskatu par 2018.  gadu ar finanšu rezul-
tātu - zaudējumiem - EUR 47 524.
aApstiprināja SIA „Ērgļu slimnīca” finanšu pārskatu par 2018. gadu ar finanšu rezultātu - peļ-
ņu EUR 17 236 un nolēma SIA „Ērgļu slimnīca” 2018. gada saimnieciskās darbības rezultātā 
iegūto peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
a Apstiprināja Ērgļu novada bāriņtiesas 2018. gada pārskata ziņojumu.
aApstiprināja Ērgļu novada bāriņtiesas nolikumu jaunā redakcijā (iespējams apskatīt: www.
ergli.lv Pašvaldība - Normatīvie akti - Nolikumi).
aNolēma izsniegt fiziskai personai speciālo atļauju (licenci) zvejas limitam - tīkla garums 90 
metri vai 3 murdi, kas dod tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā Pulgošņa ezerā 
līdz 2024. gada 28. februārim.
aNolēma ņemt Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē pašvaldības tiesiskajā val-
dījumā esošās zemes vienības zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem ar kopējo platību 54,55 
ha un kadastrālo vērtību EUR 3470.
aApstiprināja Ērgļu novada attīstības programmas uzraudzības grupas Uzraudzības ziņojumu 
par Ērgļu novada attīstības programmas 2013-2019 izpildi 2018. gadā un aktualizēto Ērgļu 
novada attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju plānu 2019. gadam (iespējams 
apskatīt: www.ergli.lv Pašvaldība - Normatīvie akti - Attīstības programma).
a Nolēma neatbalstīt nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” projektus par godu 1941. gadā 
izsūtīto piemiņai, neparedzot šim mērķim finansējumu no Ērgļu novada pašvaldības 2019. 
gada budžeta līdzekļiem.
a Nolēma neatbalstīt Latvijas Tautas sporta asociācijas projektu “Latvijas Veselības nedēļas 
2019”, neparedzot šim mērķim finansējumu no Ērgļu novada pašvaldības 2019. gada budže-
ta līdzekļiem. Ērgļu novadā tiks organizēti savi pasākumi “Latvijas Veselības nedēļas 2019” 
ietvaros.
aNolēma nepiešķirt finansējumu EUR 1000 apmērā biedrībai “Ģimenes Šūpulis” speciālistu 
piesaistei un izglītojošu pasākumu materiālu iegādei.
aPiešķīra finansējumu EUR 500 apmērā Latvijas Sportinga federācijai, kas paredzēts sacen-
sību dalības maksas izdevumu segšanai junioriem. Sacensības norisināsies 2019. gada maijā 
Viesaku šautuvē.
aPiešķīra finansējumu EUR 30 apmērā Latvijas savienībai “Černobiļa” apbalvojuma izgata-
vošanai Ērgļu novadā dzīvojošajam Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekam.
a Piešķīra finansējumu EUR 330 apmērā Latvijas Armvrestlinga federācijai Ērgļu novada 
sportista finansiālam atbalstam, sedzot aviobiļešu un dalības maksas izdevumus, pārstāvot 
Latviju Eiropas čempionātā armvrestlingā, kas norisināsies no 2019. gada 14. maija līdz 23. 
maijam Grieķijā, Loutraki.
aIekļāva Ērgļu novada iedzīvotāju informatīvajā sarakstā uz Ērgļu novada pašvaldības īpašu-
mā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
aAtzina par spēku zaudējušu Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu par Ērgļu novada 
iedzīvotājam lietojumā nodotu dzīvokli sakarā ar personas iesniegumu par atteikšanos no tā.
a Apstiprināja Ērgļu vidusskolas maksas   pakalpojumu izcenojumus:
EUR 2,00 naktsmītne skolā vienai personai ziemas sezonā (1 diennakts);
EUR 1,00 naktsmītne skolā vienai personai vasaras sezonā (1 diennakts);
EUR 15,00 sporta zāles noma (1 stunda);
EUR 11,00 zāles noma (deju zāle sporta hallē vai aktu zālē 1 stunda).
aApstiprināja Ērgļu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ērgļu slimnīca” valdes 
locekļa mēnešalgu EUR 650 apmērā.
aPiešķīra Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Guntaram Velcim ikgadējo ap-
maksāto atvaļinājumu no 04.03.2019. - 17.03.2019.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Ziņojums par ezera 
apspriešanu

  Ērgļu novada pašvaldības Jumurdas pagasta pārvalde aicina 
uz publisko apspriedi 2019. gada 4. aprīlī plkst. 16.00 Jumur-
das pagasta Saieta ēkā pirms ekspluatācijas noteikumu saska-

ņošanas projektam “Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Jumurdas ezeram Ērgļu novadā”. 
Laipni gaidīti interesenti - Jumurdas ezeram pieguļošo zemju īpašnieki, makšķernieki un 
pašvaldības pārstāvji.

Jaunumi no Sausnējas bibliotēkas
Februāra beigās tika veikts pirmais šā gada grāmatu iepirkums. Iegādātas 16 jaunas grāmatas, 
no tām visvairāk bija latviešu literatūra - deviņi romāni: 
Rolanda Bula “Stopētāju lieta”,
Inguna Dimante “Paslēptā dzīve”,
Jānis Einfelds “Armagedona cikls”,
Dace Judina “Ēnas spogulī”,
Ēriks Kūlis “Ervīna Krīva mīlestības” un “Saulesbrāļi”,
Lida Pakraste “Laika lokos”,
Ingrīda Pulvere “Gribu apprecēties”,
Linda Šmite “Aizved mani uz Hiršenhofu”.
Viens aforismu - domu graudu krājums -  Imants Ziedonis “Minimismi”.
No citām valodām tulkotā literatūra - četri romāni: 
Jūnass Jūnasons “Simtviengadnieks, kas domāja pārāk daudz”,
Čerila Rīsa-Praisa “Mēmais noslēpums”,
Nora Robertsa “Zemstraumes”,
Toms Vuds “Hameleons”.
Viena grāmatiņa bērnu auditorijai - Deivids Bedīls “Maģiskā pults”.
Un vēl viena grāmata ar dažādiem padomiem dzīvei - Akvelīna Līvmane “Tā teica dieviete”.
No 25. līdz 29. martam bibliotēkā noritēs “Digitālā nedēļa”. Šoreiz bibliotēkas apmeklētāji va-

rēs saņemt individuālas konsul-
tācijas par SMart ID, kā arī par 
EDS - deklarāciju iesniegšanu. 
Aicinu ne tikai šajā nedēļā, bet 
arī jebkurā citā dienā vaicāt par 
citiem un šiem ar e - vidi sais-
tītiem jautājumiem. Cik zināšu, 
tik palīdzēšu.

Inga Grote 
Sausnējas bibliotēkā
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redakcijas sleja
  Beidzot pienācis tas laiks, kad gaisā 
jūtams pavasaris. Ilgā ziema būs garām, 
un sniega kupenas lēnām kūst. Jau var 
just, ka vējš vairs nav tik auksts un ne-
patīkams, bet gan tikai patīkami dzestrs 
un atsvaidzinošs. Kļūst arvien siltāks, 
un būs arvien grūtāk nosēdēt istabā un 
noturēt uzmanību pie mācībām. Taču jā-
saņemas, jo nekas daudz vairs nav pali-
cis, tikai nedaudz vairāk kā divi mēneši, 
kuri paskries nemanot.
  Lai gan februāris ir gada īsākais mē-
nesis, tomēr nevarētu teikt, ka tas inten-
sitātē atpalika no pārējiem, tieši otrādi. 
Tas bija notikumiem bagāts un pozitī-
vu emociju pārpilns. Daudzām klasēm 
bija iespēja piedalīties dažādos projekta 
“Latvijas skolas soma” ietvaros organi-
zētos pasākumos. Mana klase Žetonva-
karā parādīja sevi no visām iespējama-
jām pusēm un, cerams, sagādāja lielisku 
izklaidi visiem klātesošajiem. Uzņēmām 
arī pie sevis sportistus no visas Latvi-
jas un kārtīgi sagatavojāmies Latvijas 
Skolu ziemas olimpiskajam festivālam. 
Mēs, divpadsmitie, devāmies uz nozī-
mīgāko izglītības iespēju izstādi “Skola 
2019”, kur katrs uzzinājām nedaudz vai-
rāk par saviem nākotnes ceļiem.
  Marts solās būt visai saspringts mēne-
sis ne tikai 12. klasei, kurai nopietni  jā-
gatavojas savam pirmajam eksāmenam, 
bet arī visiem dejotājiem, jo ar lieliem 
soļiem tuvojas skates, kuras mūs sagai-
da jau aprīļa sākumā. 
  Cerams, ka pavasara brīvlaiks ikvie-
nam skolēnam nāks par labu un visi būs 
gatavi pēdējam šī mācību gada uzrāvie-
nam. 

  Viktorija

Īsziņas
11.-15. 03. - skolēnu pavasara brīvdienas 
1. - 11. klasei
18.- 22.03. - skolēnu pavasara brīvdie-
nas 12. klasei
18. - 20. 03. - makulatūras vākšanas 2. 
kārta
25. - 29.03. - klašu vecāku sapulces 
Ērgļu vidusskolā
1.04. - Joku diena

Skolas olimpiāžu uzvarētāji
Februāris un marta sākums ir pagājis ne tikai sportisko olimpiāžu 
zīmē, ar labiem sasniegumiem turpinās arī mācību olimpiādes. 

  Ērgļu vidusskola organizē makulatūras vākšanas 2. kārtu no 
18.03.2019. līdz 20.03.2019.
  Makulatūru pieņems Rīgas ielā 10, Ērgļos (garāžā pie pašvaldības) 
8.00-10.00 un 13.00-16.00. Par iespēju nodot citā laikā vienoties, zva-
not pa tel. 29219384.
aKonkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēša-
nas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žur-
nālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona izstrādājumus 
(kartonam jābūt salocītam). 
aŽurnālus un avīzes pirms izmešanas nav nepieciešams atskavot.
aNedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes, kā arī 
slapju un netīru makulatūru.
  Atgādinu, ka makulatūras vākšanas pirmajā kārtā Ērgļu vidussko-
la ieņem 2. vietu valstī, savācot 8,255 tonnas makulatūras. Aicinu 
šajā pasākumā atbalstīt skolēnus, lai mēs varētu iegūt kādu no or-
ganizatoru sarūpētajām balvām: 
1. vieta - Izklaides parka “Avārijas brigāde” apmeklējums (līdz 40 
personām, ieejas biļetes).
2. vieta - Balva 400 eiro vērtībā veselīga dzīvesveida stiprināšanai, 
SIA “Pilsētvides serviss”.
3. vieta - Balva 300 eiro vērtībā veselīga dzīvesveida stiprināšanai, 
SIA “Zaļā josta”.

Valda Griezāne, 
Ērgļu vidusskolas direktores vietniece saimnieciskajā darbā

Vai mums izdosies?Apsveicam
Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni klāt.
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos Tev es dāvināt. 
Šai apsveikumā sūtu bērzu prieku,
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars.
Un vēl simttūkstoš dzimtās puses nieku,
Kas Tavu sirdi iepriecināt var!

  Sveicam skolotāju Vitu Zariņu nozīmī-
gā dzīves jubilejā. Lai katra diena Jums 
dāvā radošas ieceres, darba sparu un dzī-
vesprieku!

Sausnējas skolas saime

Vizuālā māksla
5. klase
1. Liene Feldberga
2. Brenda Briņķe - Balode
3. Alise Skuja

6. klase
2. Laura Gunita Lapiņa
3. Samanta Ungure

7. klase
1. Elizabete Spaile
2. Sanita Lielupe
3. Elza Agnese Koklačova

8. klase
1. Signe Solovjeva
2. Jana Gulbe
3. Katrīna Rešņa

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

Matemātika
1. klase
1. Undīne Ceplīte
2. Verners Kalniņš
3. Niks Židavs

2. klase
1. Una Sipčenko
2. /3. Evelīna Zariņa, 
Marta Beate Zosāre

3. klase
1. Kārlis Dūdums
2. Dāvis Millers
3. Gustavs Mucenieks

4. klase
1. Sendijs Vīgubs
2. Līna Madsena
3. Paula Konovalova

Latviešu valoda
1. klase
1. Undīne Ceplīte
2. Valters Bērziņš
3. Verners Kalniņš

2. klase
1. Evelīna Zariņa
2. Klāvs Konovalovs
3. Stella Tetere

3. klase
1. Kārlis Dūdums
2. Ramona Renckulberga
3. Anna Ludborža

4. klase
1. Manuela Hofmane
2. Karolīna Keita Vanaga
3. Līna Madsena

Starpnovadu olimpiāžu uzvarētāji

Ziņas apkopoja Maiga Picka, 
Ērgļu vidusskolas direktores vietniece mācību jomā

2. Dāvis Millers 
3. Gustavs Mucenieks 
 
4. klase 
1. Sendijs Vīgubs 
2. Līna Madsena 
3. Paula Konovalova 
 

Latviešu valoda 
 
1. klase 
1. Undīne Ceplīte 
2. Valters Bērziņš 
3. Verners Kalniņš 
 
2. klase 
1. Evelīna Zariņa 
2. Klāvs Konovalovs 
3. Stella Tetere 
 
3. klase 
1. Kārlis Dūdums 
2. Ramona Renckulberga 
3. Anna Ludborža 
 
4. klase 
1. Manuela Hofmane 
2. Karolīna Keita Vanaga 
3. Līna Madsena 
 

Starpnovadu olimpiāžu uzvarētāji 
 

Vārds, uzvārds Klase Priekšmets Vieta 
Veronika Ivanova 9. Ķīmija 3.v 
Elīza Madsena 8. Matemātika 2.v. 

Alīna Muša 6. Matemātika 
Atzinī
ba 

Ingus Grigs 6. Matemātika 2. v. 
Alise Olte 
Katrīna Rešņa 
Deivids Valainis 
 

8. Ģeogrāfijas 
komanda 3.v. 

 

  Šogad Skolu ziemas olimpis-
kajā festivālā notika sacensī-
bas gan tradicionālajos ziemas 
sporta veidos, gan bija arī pa-
raugdemonstrējumi - ziemas 
volejbols un disku golfs.
  Ērgļu vidusskolas 22 skolēnu 
komanda sparīgi cīnījās sa-
censībās un ieguva arī godal-
gotas vietas.
  Lepojamies ar mūsu skolas 
sportistu panākumiem:
1. vieta - ziemas orientēšanās 
sacensībās 2. grupā meitenēm 
- Elīza Madsena;
2. vieta - disku golfā Ērgļu 
vidusskolas komandai - Alise 
Olte, Asne Stankeviča, Sig-
ne Solovjeva, Jana Gulbe, 
Nemo Olte; 
2. vieta - ragaviņu sportā Ēr-
gļu vidusskolas komandai 
- Ilgvars Ratnieks, Toms 
Siliņš, Alens Kārkliņš, Ri-
hards Vaselis, Jānis Kalniņš. 

Ērgļu vidusskola Latvijas Skolu 
ziemas olimpiskajā festivālā

  Olimpiskajā sešiniekā arī 6. klases komanda (17 komandu konku-
rencē).
  Paldies visiem Ērgļu vidusskolas komandas dalībniekiem! 
  Savukārt 100 skolēni veidoja skolas brīvprātīgo komandu, kuri ie-
priekšējā dienā piedalījās skolas sagatavošanā sacensību dalībnieku 
uzņemšanai, bet sacensību dienā skolēni palīdzēja dalībnieku reģis-
trācijā, akreditācijā, numuru dalīšanā, sporta sacensībās, apbalvošanā, 
tējas dalīšanā, ēdnīcā, kā DJ, spēlējot mūziku, un daudzos jo daudzos 
citos darbos.
  Liels paldies visiem, kuri apzinīgi veica savu un “nolūzušo” darbu!

Datus apkopoja Indra Rone
 Foto no https://www.facebook.com/pg/lsfp.lv

Elīza Madsena.

Ragaviņu sporta komanda - Ilgvars Ratnieks, Toms Siliņš, 
Alens Kārkliņš, Rihards Vaselis, Jānis Kalniņš (no kreisās).

Disku golfa komanda - Alise Olte, Asne Stankeviča, Signe Solovjeva, 
Jana Gulbe (no kreisās).
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Latvijas Skolu ziemas olimpiskā 
festivāla dalībnieku iespaidi

  Patīkama gaisotne virmoja Ērgļos un Viešūra kalnā. Apkārt 
valdīja smiekli, sarunas un kaujinieciska gaisotne. Skolēniem 
šis festivāls ir diezgan nopietnas sacensības. Viņi cenšas sa-
sniegt augstākos rezultātus, tāpēc viņos var ieraudzīt patie-
sas emocijas  -  gan prieku, gan kādu  zaudējuma asariņu, 
taču sportisti ir gatavi atgriezties te jau nākamajā gadā. Mēs, 
Ausma un Madara, vēlējāmies noskaidrot, kādi ir sportistu 
viedokļi par sacensībām un atmosfēru šeit, Ērgļos.
  Rīgas Imantas vidusskolas 3x3 hokejisti
  Ļoti patīk šeit, Ērgļos. Vienīgi varētu būt labāk līdzināts 
ledus uz laukuma. Garšīgs ēdiens, patīkama atmosfēra. Pro-
tams, ka atgriezīsies arī nākamajā gadā!
  Rīgas Franču liceja sniega volejbolisti
  Ērgļos ir jau otro reizi. Uzskata, ka šogad festivāls ir izde-
vies labāk nekā iepriekš. Ikdienā viņi spēlē pludmales volej-
bolu. Taču sportisti pieteicās sniega volejbola sacensībām, jo 
gribēja izmēģināt, kā tas ir - spēlēt volejbolu sniegā.
  Siguldas Valsts ģimnāzijas sniega volejbolisti
  Ērgļos ir pirmo reizi. Šeit jūtas ļoti labi, fantastiska atmos-
fēra. Uzskata, ka sniegs ir labā kvalitātē. Sniega volejbolu 
izmēģina pirmo reizi. Pieteicās tieši šīm sacensībām, jo ie-
interesēja sporta veida nosaukums. Labprāt atgriezīsies arī 
nākamajā gadā.
  Lejasciema vidusskolas distanču slēpotājas
  Šajā festivālā nav pirmo reizi. Meitenes uzskata, ka distan-
ču slēpošanas trase ir labā stāvoklī. Viņām viss patīk. Viņas 
domā, ka šī gada festivāls ir izdevies labāks nekā pagājušajā  
gadā. Iesaka piedalīties ikvienam, jo šeit ir ļoti jautri.

Madara  Salnīte, 12. klases skolniece

Problēmraksts. Brīvprātīgo darbs
  Lai arī Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls pagāja lielis-
ki, tomēr bija arī trūkumi, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību. 
Arī šī gada festivālā varēja novērot to, ka daudzi jaunieši, kas 
bija brīvprātīgie, devās ārā un pavadīja diezgan ilgu laiku tur 
un nebija atbilstoši saģērbušies. Lai nebūtu ārā jāsalst, iesaku 
paņemt liekās drēbes: zeķes, cimdus un pat, iespējams, apavus. 
Šādos pasākumos galvenais nav izskats, bet gan siltums. 
  Arī tie, kas strādāja iekštelpās, neatpūtās, jo viņi tika iesaistī-
ti darbos, kas nav saistīti ar viņu brīvprātīgo pienākumiem šajā 
pasākumā. Noteikti iesaku pārdomāt to, kā piesaistīt vēl un vēl 
brīvprātīgos.

Ausma Ozola, 12. klases skolniece

  Lai lieli masu pasākumi noritētu sekmīgi, ir vajadzīga daudzu 
cilvēku palīdzība. Tā tas ir arī lielajās olimpiādēs, čempionātos, 
Dziesmu un deju svētkos un, protams, arī Latvijas Skolu ziemas 
olimpiskajā festivālā. Tāpēc Ērgļu vidusskolas audzēkņi, sākot 
no 6. klases, tiek aicināti ieguldīt savu darbu šī pasākuma veik-
smīgā norisē. Lielākoties savos posteņos viņiem ir jāpavada visu 
sacensību laiku. Tāpēc vairākās vietās skolēni pēc 1-2 stundām 
nomaina cits citu. Problēmas rodas tad, ja brīvsolī aizgājušie 
“aizmirst” par saviem skolasbiedriem. Otra problēma parasti ir 
sestdienas darbi - ir vairāki skolēni, kuri vienkārši neatnāk, bet 
sacensības taču notiek. Sanāksmēs pirms olimpiādes esam runā-
juši par siltu apģērbu, bet daudziem tas aizmirstas. Saprotu, ka 
rūgtums ir skolēniem, kuri LIELISKI  PAVEICA SAVU darbu 
un bija spiesti ātri pārorientēties, lai aizvietotu “pazudušos”.

Indra Rone, Ērgļu vidusskolas brīvprātīgo koordinatore

Intervija ar Madaru Apsi
  1. un 2. martā 
Ērgļos un Viešū-
ra kalnā notika 
23. Latvijas Sko-
lu ziemas olim-
piskais festivāls, 
kas ir lielākās 
Latvijas skolē-
nu sacensības 
ziemas sporta 
veidos. Šī gada 
festivāla vēstne-
sis bija viens no 
pasaulē labāka-
jiem skeitbor-
distiem Madars 
Apse.
  
  Jūs esat šī 
gada LSZOF 
vēstnesis. Kā 
jūs jūtaties šajā „amatā”?
- Jūtos ļoti pagodināts. Prieks būt šādā pasākumā, kas norisi-
nās svaigā gaisā un pulcē skolēnus no visas Latvijas. Patīk, ka 
sacensības norisinās gan uz kalna, gan trasēs, gan pie Ērgļu 
vidusskolas. Un vēl tam visam klāt labs, saulains laiks. 
  Kā jums patīk šeit, Ērgļos?
- Man patīk! Šeit ir aukstāks nekā citur Latvijā. Šeit neesmu 
pirmo reizi. Pirmo reizi biju pirms kādiem 15 gadiem. Pieda-
lījos snovborda sacensībās. To atceros nedaudz miglaini. Bet 
labi atceros, ka mēs staigājām pa Ērgļiem kopā ar draugiem 
un pēc sacensībām bija diskotēka.
  Ko, jūsuprāt, vajadzētu darīt, lai pirms atbildīgiem star-
tiem saglabātu vēsu prātu?
- Pirmkārt, jābūt gatavam, jāsaprot tas, ko vēlies darīt. Otr-
kārt, jānomierinās. To katrs dara pavisam individuāli. Noteik-
ti nedrīkst būt pārēdies, slims vai noguris.
  Kur jūs smeļaties enerģiju un dzīvesprieku?
- Grūti teikt. Pārsvarā no draugiem un ģimenes. Šobrīd arī no 
šī festivāla - paskatoties apkārt, redzot, kā cilvēki priecājas. 
  Jūsu sporta veids ir diezgan riskants. Kas jūs mudina 
piecelties pēc kāda kritiena un turpināt?
- Mani mudina tas, ka es gribu pabeigt iesākto. Es gribu uztai-
sīt triku, kam esmu gatavojies. Jo parasti tad, kad es nokrītu, 
nekoncentrējos uz to, ka man nesanāca, bet gan uz to, kā at-
kārtot un izdarīt to līdz galam. Man ir ļoti liela vēlme darīt, tā-
pēc es arī to daru. Skeitošana sagādā ļoti patīkamas emocijas.
  Paldies, ka atradi laiku atbildēt uz jautājumiem! Veiksmi!

Madara Salnīte, 12. klases skolniece
Foto no Madaras Salnītes personīgā arhīva

Intervija ar Ilvu Ciemīti
  Lai festivāls izdotos, viss 
noritētu veiksmīgi, jāie-
gulda daudz darba jau 
pirms sacensībām un no-
teikti arī sacensību laikā. 
Viens no tiem cilvēkiem, 
kas par to atbildēja, bija 
koordinatore Ilva Ciemīte.

  Cik gadus jūs jau dar-
bojaties LSZOF festivā-
lā?
- Šis ir īstenībā mans ot-
rais gads. Biju arī pirms 
diviem gadiem. Pagājuša-
jā gadā nebiju, jo biju Ko-
rejā Olimpiskajās spēlēs. Tad šogad atkal esmu atpakaļ. 
  Vai šajā gadā saskārāties ar kādām grūtībām?
- Lielākais izaicinājums bija laikapstākļi. Tika nolemts, ka 
festivāls būs marta sākumā, nevis februāra sākumā. Un bija 
tā, ka jāskatās, kādi būs laika apstākļi. Janvārī bija forša zie-
ma, bet tad laiks sāka mainīties. Laika apstākļiem bija jāpie-
lāgo dažādas lietas, piemēram, hokejs un kērlings. 
  Kāds, jūsuprāt, ir iemesls, ka festivāls ar katru gadu pul-
cē arvien vairāk dalībnieku?
- Šis ir vienīgais un lielākais ziemas sporta veidu pasākums 
skolēniem. Man šķiet, ka tā ir atmosfēra, kas piesaista cilvē-
kus. Nāk klāt arī jauni sporta veidi. Šogad ir nedaudz mazāk 
sportistu nekā pagājušajā gadā. Tas, manuprāt, ir laika apstāk-
ļu dēļ. Cilvēkiem bija šaubas, kādi tie būs. 
  Kā tika izvēlēts šī gada vēstnesis?
- Mēs domājām, ko aicināt. Kāds ieminējās par Madaru Apsi. 
Aktīvs cilvēks, kuram patīk sportot. Pirms tam bija kāds, kas 
Madaru nemaz nezināja, un tagad, pēc šī festivāla, jau zina. 
Tas priecē.
  Kurš ir jūsu mīļākais sporta veids?
- Kērlings. Es tagad dzīvoju Rīgā, sāku apmeklēt treniņus un 
nu jau ar to nodarbojos.
Liels paldies!

Madara Salnīte, 12. klases skolniece
Foto no Ilmas Ciemītes personīgā arhīva

Ērgļu jaunsargu vienības 
aktivitātes

  Gads ir iesācies, un darbi rit pilnā sparā. Tuvojas jau pavasa-
ris, un tas nozīmē, ka tuvojas mūsu aktīvais darba laiks. Nu jau 
kādi 15 jaunsargi pie manis apmeklē vispārējās sagatavotības 
treniņus. Kad paliks siltāks, tad treniņi notiks arī āra apstākļos. 
Treniņi ir bezmaksas un tikai jaunsargiem, jo tā ir mana pateicī-
ba tiem audzēkņiem, kuri mani atbalsta, apmeklējot jaunsardzi. 
Un, protams, esmu par sportu, par sportošanu, kura ir atbilstoša 
vecumam, vecumposmu īpatnībām, un treniņiem jābūt daudz-
pusīgiem.
   Februārī jaunsargi apmeklēja telpu orientēšanos Valmierā. 
Šajās sacensībās dalībniekiem izdod ēkas karti, kur jāmeklē 
punkti noteiktā secībā. Lai gan liktos, ka telpās nevar apmaldī-
ties un ir viegli atrast punktus, tad varu apgalvot, ka, punktus 
izvietojot pa visiem stāviem, iesaistot labirintus un strupce-
ļus, jaunsargam ir ļoti jāpadomā, kā nokļūt līdz konkrētajam 
punktam. Šo gadu enerģiski ir iesākuši piektās un sestās klases 
audzēkņi, kuri ļoti aktīvi apmeklē gan nodarbības, gan pasāku-
mus, kā arī daļa no viņiem nāk uz fiziskās sagatavotības treni-
ņiem.
  Marts jau ir iesācies ar Oskara Kalpaka pasākumu ciklu, kur 
dalībniekiem bija ļoti daudzpusīgas sacensības. Bija aizbrau-
kuši četri braši jaunsargi - Raivo Milnis, Rihards Gedušs, Ralfs 
Rodrigo Graudiņš, Rūdolfs Venškevis. Es uzskatu, ka, pirmo 
reizi apmeklējot šādas sacensības, rezultāti bija labi. Un tagad 
mēs zinām, kam mums uz priekšdienām ir jāgatavojas. Jebku-
ras sacensības un pasākumi mums ir jauna pieredze. 
  No 10. līdz 13. martam jaunsargi apmeklēja 3. līmeņa 3. NN 
nometni. Šie  spēcīgie jaunsargi ir Marta Simona Štila, Matīss 
Nils Griģuško, Vits Ādams Olte, Kristaps Gūts, kuri brīvdienās 
izvēlējušies sevi pārbaudīt. Par to, kā viņiem gāja, informēšu 
jūs nākamajā avīzes numurā.

Kristīne Puziņa, jaunsargu instruktore

Izrāde, kuru vērts redzēt
  “Skolas somas” ietvaros 23. februārī mēs, 5., 7. un daži 6. 
klases skolēni, devāmies uz izrādi “Planēta nr.85”. Tā tika 
iestudēta par godu  Latvijas 100gadei. Izrāde notika Rīgā, 
Dailes teātrī. Pirms ieiešanas zālē skolotāja katram pasnie-
dza biļeti.
  Izrāde ir par kādu puisi, kurš iemanto brīnumainu iespēju 
ceļot laikā. Šajā ceļojumā viņš satiek savus vecākus un vec-
vecākus. Krišjānim, kuru tēlo Gints Andžāns, ļoti patīk spē-
lēt bungas, viņš ir viens no galvenajiem tēliem. Vēl izrādē 
darbojās arī Čeburaška, Kaķis Indriķis, Pioniere un vēl citi 
tēli no padomju laikiem. Krišjānis ieguva iespēju atgriez-
ties pagātnē, kad viņš vēl nebija piedzimis, un redzēt, kā tad 
dzīvoja viņa vecāki. Taču viņš pieļauj kļūdas un mēģina tās 
izlabot.
  Mums ar draugiem visvairāk patika nobeiguma daļa 2. cē-
lienā, jo visi dejoja mūsdienīgas kustības, un tas bija ļoti 
smieklīgi.
  Ieteiktu šo izrādi noskatīties visiem, jo tā ļoti uzlaboja 
mūsu visas dienas garastāvokli, tādēļ diena bija izdevusies.

 Samanta Ungure, 6. klases skolniece

“Mana  tautasdziesma’’
  2019. gada 20. februārī Ērgļu vidusskolas 9.-12. klasei bija 
iespēja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pavērst acis citā vir-
zienā. Pateicoties projektam “Skolas soma”, vidusskolai bija 
iespēja skatīties un klausīties muzikālu izrādi “Mana tautas-
dziesma”. Šīs izrādes veidotāji vēlējās skolēniem latviešu 
dainas parādīt savādāk, piešķirot tām mūsdienīgu elpu.
Mūzikai šobrīd jauniešu dzīvē ir liela nozīme, tādēļ ļoti 
emocionāli izpildītas tautas dziesmas jauniešiem palīdzēja 
izdzīvot to stāstu. Bija interesanti uzzināt, ka par pamatu 
izrādei bija ņemta Imanta Ziedoņa veidotā izlase “Tu dzīvoji 
dižu darbu. Mana tautasdziesma”, tādēļ, protams, izrāde no-
tika Ziedoņa zālē. 
  Nacionālajā bibliotēkā ieradāmies par agru, tomēr laiku 
velti netērējām. Brīvajā laikā apmeklējām izstādi, kurā va-
rēja apskatīt Latvijas novadu un pilsētu ģerboņus, kā arī uz-
zināt daudz ko jaunu par tiem. 
  Šokējošs bija fakts, ka izrāde ilga tikai 40 minūtes. Tomēr 
tā bija fantastiska, pateicoties solistiem Agnesei Rakovskai 
un Atim Zviedrim jeb Flame, koklētājam Ansim Jansonam, 
DJ Aspirīns, idejas autoram Arnim Mednim. 

Benita Kārkliņa, Veronika Ivanova, 9. klases skolnieces

Televīzijas spēle 
“Vides erudīts”

  25. februāris man un manai klasesbiedrenei Lilitai Saulītei 
bija citādāks nekā visas citas pirmdienas. Mēs devāmies uz 
dabas un tehnoloģiju parku “URDA”, kur piedalījāmies te-
levīzijas spēlē “Vides erudīts”. Pirms raidījuma filmēšanas 
mums bija arī lieliska iespēja doties ekskursijā pa atkritumu 
pārstrādes centru poligonu “Daibe”.
  Ieradāmies “Daibē” jau plkst. 9.00, lai gan mūsu eks-
kursija sākās tikai plkst.14.00 un filmēšana bija paredzēta 
plkst.15.30. Sanāca nedaudz pagaidīt, bet tas nekas, jo mums 
bija iespēja redzēt, kādas ir citu skolu komandas, kurām 
mums nesanāks stāties pretī. Bijām priecīgas, kad beidzot 
pienāca 14.00 un varējām sākt kaut ko darīt. Ekskursija bija 
diezgan interesanta. Mums stāstīja par atkritumu pārstrādi 
un to, cik daudz atkritumu tiek saražots gada laikā. Protams, 
ikviens zina, ka tas ir ļoti daudz, bet, redzot to savām acīm, 
rodas pilnīgi cits iespaids. 
  Mums bija jāstājas pretī komandai no Apes vidusskolas un 
no Jelgavas tehnikuma. Jautājumi bija interesanti. Lielākajai 
daļai jautājumu atbildes minējām un paļāvāmies uz savu in-
tuīciju, bet šoreiz veiksme bija Apes vidusskolas pusē. Do-
māju, ka šī uzvara viņiem bija pelnīta, jo es jutu, ka viņiem 
tā nozīmēja vairāk nekā mums - pārējiem. 
 Lai gan neuzvarējām, man patika laiks, ko tur pavadījām. 
Tā bija jautra un pozitīvām emocijām bagāta diena. Ceru, 
ka ikviens no mums devās mājup kā ieguvējs. Es noteikti 
tā jūtos.

Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece
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  Manuprāt, viens no svarīgākajiem notiku-
miem 12. klasē ir Žetonvakars. Tas ir brīdis, 
kad var atskatīties uz pavadītajiem gadiem, 
kopā gūtajām atmiņām un saprast, ka mēs 
esam kas vairāk nekā tikai klasesbiedri, mēs 
esam - ģimene. Protams, mēs daudz strīda-
mies, bet tas nenozīmē, ka mēs cits citu ne-
mīlam. Gatavojoties šim vakaram, es sapratu 
to, cik ļoti daudz man nozīmē ikviens no šiem 
cilvēkiem, pat ja ikdienā to tik daudz neiz-
rādu. 
  23. februāris mums, astoņiem un bez šau-
bām arī mūsu klases audzinātājai, bija īpašs 
vakars. Ne tikai tāpēc, ka saņēmām savus 
žetongredzenus, bet arī tāpēc, ka šajā vakarā 
redzējām sava darba augļus, un darbs tiešām 
brīžiem likās ļoti smags. Es no sirds varu 
teikt, ka viss ieguldītais bija tā vērts. 
“Svinīgo daļu veidojām, izmantojot Imanta 
Ziedoņa epifānijas. To visu caurvija Ausmas 
skaistais dziedājums, Viktorijas izjustais kla-
vieru skaņdarbs un mūsu kopdziesma ar vēs-
tījumu, ka mums pieder tik daudz, bet esam 
gatavi uz visu, lai gūtu vēl vairāk. Skaistā-
kais brīdis bija žetongredzenu saņemšana. Nu 
mums visiem ir Ērgļu vidusskolas piederības 
zīme. Gredzens reizē būs kā atmiņu simbols, 
kas mums nozīmēs tik daudz,” domās dalās 
Madara Salnīte.

Žetonvakars “8 pāri 12”

  Mēs - 3. un 4. klase - tieši Valentīndienā braucām ekskursijā uz Valmieru, kur skatījāmies 
Valmieras Drāmas teātra izrādi “Staburaga bērni” un apmeklējām  Valmieras novadpētniecības 
muzeju. Tikko pagājušajā  projektu nedēļā bijām mācījušies aust, tāpēc ar lielu interesi aplū-
kojām muzejā gobelēnu izstādi. Tā bija tik skaista! 
  Valmieras novadpētniecības muzejā mēs apmeklējām divas nodarbības - 3. klase - “Senā 
skola”, bet 4. klase – “Senie mūzikas instrumenti”.  Senajā skolā mums lika lasīt vecajā drukā, 
mums nemaz tik raiti negāja. Rakstījām ar zoss spalvām un tinti. Dažiem no mums  tinte izlija! 
Dažiem par nepaklausību bija arī jāsaņem sods - jātup uz ceļgaliem zirņos kā senajos laikos. 
Beidzot tomēr visi gribēja izbaudīt sodu. Mums tas likās jautri, bet senajos laikos droši vien 
bērniem tā nelikās.
  4. klase iepazina senos mūzikas instrumentus un klausījās to skanējumā.
Pēc tam kopīgi devāmies uz teātra izrādi. Izrāde bija par diviem draugiem - Janci un Marču. 
Teātris bija jautrs un interesants.
  Mums ļoti patika šī ekskursija. Ceram, ka drīz brauksim vēl kādā.

Samanta Liepiņa, Simona Lavrinoviča, 3. klases skolnieces
Ievas Rotas foto

Interesantā diena Valmierā

Noslēguma priekšnesums.
  21. februārī 1. un 2. klases skolēni devās uz Siguldu. Brauciena mērķis bija apmeklēt zīmē-
jumu teātra izrādi „Mīlība” koncertzālē „Baltais flīģelis”, izmantojot programmas „Latvijas 
skolas soma” piedāvājumu.
  Pusdienlaikā skolēni devās ceļā. Vispirms Siguldā apskatījām bobsleja trasi. Liels pārstei-
gums bērniem bija skaistā panorāma, kas pavērās no skatu laukuma. Mums paveicās, ka šajā 
dienā notika kamaniņu braucēju treniņi un varējām vērot, kā trasē devās čehu sportiste. 
  Pēc tam devāmies uz bērnu izklaides centru „Brīnumu mežs”. Lieliska iespēja jaunāko klašu 
skolēniem, kur nemitīgā kustībā varēja pavadīt divas stundas, jo visi ir noilgojušies pēc slīd-
kalniņiem, batutiem. Domāju, ka daudzi bērni tur gribēs doties vēlreiz kopā ar savām ģime-
nēm. Paldies bērnu vecākiem par atbalstu!
  Un tad pienāca laiks doties uz koncertzāli. Skaista, balta ēka ar interesantu arhitektūru. Tā 
kā šeit darbojas arī mākslas skola, tad gaiteņos bija izvietoti audzēkņu darbi. Koncertzāle 
bija neliela, bet mājīga. Tas, ka izrāde būs neparasta, bija izlasāms jau iepriekš. Man likās, ka 
scenogrāfe uz skatuves nolikusi vēl nedaudz kvēlojošu ogli. Režisors Varis Klausītājs izrādes 
sākumā nolasīja Aivara Neibarta dzejoli „Mīlība”, tad varējām sekot horeogrāfes Agates Ban-
kavas darbībai. Jāskatās bija uzmanīgi, jo gan uz grīdas, gan uz sienām tapa zīmējumi. Daži 
no tiem bija redzami ilgāku laiku, bet daži bija gaistoši. Zīmējumus papildināja arī divi mūziķi 
ar lielākajiem simfoniskā orķestra instrumentiem - kontrabasiem. Lai labāk saprastu izrādē 
notiekošo, saruna par to varēja turpināties arī turpmākajās dienās. 
Izrādās, ka lielākajai daļai bērnu tā bija pirmā iepazīšanās ar Siguldu.
  Paldies Linarda, Miķeļa, Gata, Kristiana Jorena un Klāva māmiņām par palīdzību bērnu 
pieskatīšanā!

Sandra Stankeviča, 2. klases audzinātāja
Sandras Stankevičas foto

Brauciens uz Siguldu

“Vai mīlestība ir tā pati?”

  Par godu visu mīlētāju dienai jeb Valentīn-
dienai Ērgļu vidusskolā 15. februāra vakarā 
valdīja pavisam citādāka gaisotne nekā ie-
rasts, jo skolēni no 5. līdz 12. klasei piedalī-
jās skolēnu domes rīkotajā pasākumā popie-
lā  “Vai mīlestība ir tā pati?”.
  Lai gan pasākums sākās plkst.18.00, jau 
vismaz stundu pirms tā skolas zāle bija pie-
pildīta ar melniem un sarkaniem baloniem, 
kāpnes uz otro stāvu bija izgaismotas ar 
svecītēm, un pirmajā stāvā  darbojās foto-
stūrītis, kurā ikviens varēja nofotografēties 
ar sev mīļajiem. 
  Lai piedalītos pasākumā, katrai klasei bija 
jāsagatavo priekšnesums - savs mīlas stāsts. 
Priekšnesumā bija nepieciešams izmantot 
vismaz trīs mīlas dziesmas, bet tā garums 
nedrīkstēja pārsniegt piecas minūtes. Dro-
ši varu teikt, ka ikviena klase bija pamatīgi 
centusies, lai viņu uzstāšanās būtu visla-
bākā. Lai gan 11. un 12. klase nepiedalījās 
pasākumā, arī 
viņi sniedza ie-
guldījumu, lai tas 

  Otrā daļa bija veidota kā nepabeigtas do-
kumentālās filmas “Skolā galvenais mācīties” 
jeb “Vissslikti.lv” pirmizrāde. Šī filma, ja to 
tā var saukt, bija mūsu labāko iemūžināto at-
miņu savienojums. Ikvienam klātesošajam, 
to skatoties, bija iespēja baudīt popkornu. 
Vakara turpinājumā bija iespējams uzzināt 
par mums, astoņiem, ko tādu, ko neviens, 
iespējams, arī mēs paši, nezināja. Pasākuma 
izskaņā notika arī kino balvas “Lielā Krista-
pa” pasniegšana, jo mūsu filmu atzinām par 
“Gada labāko nepabeigto dokumentālo fil-
mu”. Vakara gaitā savu pirmatskaņojumu pie-
dzīvoja divas dziesmas - “Reps par Daci” un 
“Depresito”. Uz Ērgļu vidusskolas skatuves 
jau otro reizi tika uzvesta deja “Moscow”, ko 
mēs bez šaubām atzīstam par mūsu veiksmī-
gāko priekšnesumu visu 12 gadu garumā. 
  Paldies visiem, kas iesaistījās un atbalstī-
ja mūsu idejas, bet vislielākais paldies mūsu 
skolotājai Dainai Dundurei, kura, neskatoties 
ne uz ko, mūs vienmēr atbalstīja, uzklausīja 
un uzmundrināja. Tikai strādājot kopā, bija 
iespējams kas tik lielisks. Ceru, ka ikvienam 
klātesošajam patika tas, ko redzēja un dzirdē-
ja. Šis vakars man vēl ilgi paliks atmiņā. 

Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece
Klāva Andriksona foto

izdotos. Tāpēc varētu teikt, ka visas astoņas 
klases bija daļa no notikuma. 
  Pēc pasākuma, kā jau ierasts, visi neizklīda, 
bet pirmo reizi mūsu skolā bija balle ar dzī-
vo mūziku, kuru izpildīja mūsu pašu skol-
nieces - Ausma Ozola, Anda Katrīna Reine 
un Emīlija Gustīne Zommere. Atsaucība bija 
diezgan laba, un dejotāju bija pietiekami 
daudz, lai varētu teikt, ka balle bija izdevu-
sies. Kādreiz noteikti nāksies to atkārtot. 
  Uzskatu, ka pasākums izdevās, kā bija 
plānots. Vienīgi žēl, ka uzaicinātie viesi no 
Vecpiebalgas nespēja ierasties. Ceru, ka vi-
siem šis pasākums sagādāja tikai pozitīvas 
emocijas, un domāju, ka neviena klase, kas 
piedalījās, nenožēlo, ka gatavojās un cītīgi 
mēģināja, lai parādītu, ko spēj.

Viktorija Vīgube, 12. klases skolniece
Ausmas Ozolas, 12. klases skolnieces, foto 

7. klases priekšnesums. 
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Varonis un varoņdarbs mūsdienās

 Iepazīstot Imanta Ziedoņa dzejoļu krājuma “Es ieeju sevī” ciklu “Tēze - antitēze”, arī 12. klases  skolēni  
mēģināja paskatīties gan uz pretstatiem apkārtējā pasaulē, gan uz viena veseluma cieši saistītām daļām. 

Par mīlestību
***
Mums patīk mīlēt un būt mīlētiem.
Mēs mīlam, un viss kļūst arvien skaistāks.
Mūs mīl, un laiks apstājas.
Viņš jautās pavisam drīz,
Vai būsi tu ar viņu?
Tu ej ar maziem soļiem,
Viņš nāk tev pretī lielākiem.
Te nu jūs esat, mīlestībā.
 
***
Mīlēt, tas ir cienīt.
Iet vai neiet, tāds ir jautājums.
Vai kāds paspers soli tuvāk?
Kaut vienu, maziņu.
Tu pacel kāju un nobīsties,
Ielien atpakaļ,
Kur biji.
Dzīve vientulībā.
                                Ausma Ozola

Ar vārdu var pacelt,
Ar vārdu var nosist

 ***
Vai zini, cik spēcīgs ir vārds?
Vai zini, kāds spēks ir rokās Tev dots?
Vai zini, ka vārdus Tu lieto tik bieži, 
Pat nedomājot par sekām, kas būs?

Un ej Tu pa dzīvi,
Un saki daudz vārdu,
Ik brīdi, kad mīli,
Ik brīdi, kad nīsti.

Kad laimīgs Tu esi,
Pacelt Tu spēsi
Ikkatru, kas runāt
Ar Tevi vien sāks.

Ikkatru, kas laimīgs
Ir tagad ar Tevi,
Jo klausās un dzird,
Ko saki Tu viņam.

Un neredzot Tevi,
Cits izlien no nelaimes liels,
Kas grauza to līdz kaulam. 
Cits izlien no bailēm sūrām,
Kas šaustīja to ik dienu, ik mirkli.

Cits atvēra acis
Reizi par visām reizēm.
Un redzēja beidzot,
Cik diena ir skaista.
 

***
Bet bija reiz brīdis,
Kad paklupi Tu.
Un, iespējams, sāpēja,
Tev sāpēja ļoti.

Un nāca Tev pretī
Un klausījās moži,
Jo domāja, ka atkal
Dosi Tu viņam
To vārdu, kas pacelt
Spēja reiz agrāk.

Bet dusmas, sāpes, vilšanās liela
Reiz lika Tev teikt nedomājot
Tos vārdus, kas dūra kā nazis sirdī
Tam cilvēkam, nevainīgam un mazam.

Un dūri Tu daudz,
Un skrāpēji ilgi
Ar vārdu, kas ierocis
Bija Tev rokās.

Un dusmās Tu saki,
Bet domāt Tu pārstāj,
Cik ļoti Tu kādu
Ar vārdu spēj nosist.
                                  Dace Kārkliņa

Par naudu
***
Tā varas sajūta, ko nauda rada,
Kā nauda ņem un cilvēku vada,
Aiz melnas sienas tālumā redzu, 
Ko nauda cilvēkam dara.

Nauda cilvēkam nāk un iet,
Slavas un varas dēļ tā neaiziet,
Pazūd tik cilvēku sirdis aiz kalniem
Kā zvejnieka laiva aiz okeāniem.

Makā liels biezums valda
Un sirdī liels tukšums tagad,
Un cilvēku lepnums kā saule
Pār mūsu galvām jau gaida.

Tā varas sajūta, ko nauda rada, 
Kā nauda ņem un cilvēku vada, 
Tas mūsu sejās parādīts,
Kas nav naudā ierakstīts.

***
Ir nauda, kas katram ir sava,
Kas cilvēku par cilvēku dara.
Un nauda, kas katram ir sava,
Darba dēļ ir tik ļoti smaga.

Tā dāvā mums iespēju īsto -
Labāko sapni dzīvot,
Zaļās pļavās līksmot
Un mūžam brīvībā dzīvot.
                                      Sintija Elīna Zābaka

Sirds pāri prātam
***
Kaut kur uz pasaules
Tikko, pavisam nesen,
Izdzisa viena dvēsele.
Tā tagad tumsā sēž.

Tu saki, ka tas sīkums,
Nāks cits, aizmirsīsi.
Bet ko tu saproti?
Ko tu vispār zini?

Sāpes lauž kaulus,
Elpas tik īsas,
Asaru jūra jau apkārt.
Neticiet tam, tādas nav, 
Es jums apsolu.

  6. klases skolēni, rakstot domrakstu, izteica savas pārdomas, kas ir “Varoņ-
darbs mūsdienās”, kas ir “Mans šodienas varonis”.
  Man liekas, ka mūsdienu varonim ir jābūt tādam, kurš var palīdzēt daudziem 
cilvēkiem ar ikdienas darbiem.
  Varoņdarbs mūsdienās ir, kad kāds izdara kaut ko labu, piemēram, nopērk  kaut 
ko mājai citiem, kādā mazā ciematā, kur nav asfalta, to uzlej.(..) ja izdara daudz 
mazu labu lietu, tad visa pasaule kļūst laimīga. Un, ja pasaule ir laimīga, tad visi 
ir dzīvespriecīgi.
  Reiz dzīvoja klase, mazliet ķildīga, dažreiz jauka. Kad puišiem kaut kas nebija 
pa prātam, tad sākās kautiņi, bet, kad meitenes sāka dusmoties, tad viss gāja pa 
gaisu, sākās aprunāšana un dusmošanās. Bet šodiena bija ideāla, neviens neķil-
dojās un palīdzēja cits citam, aizdeva pildspalvu, uz ielas pateica, ka ir slidens, 
ka man izkritis cimds. 
  Mans šodienas varonis ir klasesbiedrs, jo viņš man palīdzēja atrast skapīša 
atslēgas, kuras pazaudēju.
  Varoņdarbam nav jābūt lielam. Kad tu nomazgā traukus, izmazgā drēbes, ap-
lej puķes -– ir smaids mammas un tēta sejā. Mazās lietiņas ir tās, kuras var 
iepriecināt kāda sirdi. Sāc ar mazumiņu. (..) vai tu esi vēlējies kādreiz kļūt par 
supervaroni? Šī ir tava iespēja! Nesēdi mājās pie datora, televizora vai telefona! 
Ir daudzi cilvēki, kuriem tieši tagad vari palīdzēt.
   Mūsu Latvijai varoņdarbu ir daudz. Mēs esam brīva zeme, un brīvību izcīnīja 
mūsu karavīri.

Skolēnu darbos ieskatījās Indra Rone, latviešu valodas skolotāja

***
Nekad nebiju redzējusi
Tik spožu gaismu.
Acis žilbst,
Bet novērsties nav iespējams.

Katra diena kā pasakā,
Te rīts sākas ar sauli,
Te viņš man blakām,
Gaisma kļūst spožāka.

Un es zinu -
Viņi man meloja.
Negribēja, lai esmu laimīga,
Paši savu zaudēja,
Tagad manu grib atņemt.
                                        Lilita Saulīte

Tēze - antitēze
I
***
Mums katram jāiet savs ceļš,
Jo kopā mēs nevaram būt.
Esam tik atšķirīgi, 
Un tas traucē mums.
Tas vairs nav iespējams - kopā būt,
Dzīve bez tevis nebeigsies.

***
Es gribu izlīgt, ticu, ka iespējams tas.
Zinu, ka kopā varam būt.
Tu aizgāji, un es vairs nevaru dzīvot bez tevis.
Es mainīšos, un viss noskaidrosies,
Tagad es novērtēju, 
Cik tuvs tu man biji.

II
***
Cik labi ir lasīt grāmatas,
Iegrimt sapnī un pasapņot,
Aizmirsties no esošā un sapnī izdzīvot vēlēto,
Tas sagādā prieku, ļauj noticēt brīnumam.

***
Bet reizēm ir grūti, kad sapņo,
Un pēc laika attopies,
Saproti, dzīvē nekā no tā nav.
Tas ir tikai sapnis!
                              Madara Salnīte

  Savos vērojumos par gadalaiku maiņu 
ar lasītājiem dalās 4. klases skolnieks 
Rinalds.

Ziema

Sniegs kā visbaltākās smiltis.
Pārsliņas kā sīki sudraba gabaliņi.
Kupenas kā siena gubas pļavā.
Ziema kā visskaistākais gadalaiks

Pavasaris
Pavasaris nāk, 
sniegi kūst, 
saule spīd,
lieti līst, 
sniegpulkstenīši dīgst,
bērni āra spēlējas.
Pavasaris atnācis!

Rinalds Tomass Dreimanis, 
4. klases skolnieks

Tēze - antitēze
***
Es saskatu visā prieku,
Vasaras saulē un ziemas sniegā.
Man acīs vien debesis skrien,
Un smaidīt man gribas ikdien.

Skaistais arvien priecē man sirdi,
Tur, koku galotnēs, putnus vai dzirdi?
Jautrība sākas, ja blakus ir draugs.
Top jau piedzīvojums pavisam jauks.

Visur ir labais, visur ir silti,
Atmiņai uzņemsim kādu bildi.
Negribas aizmirst šo laimīgo brīdi,
Kad atkal nāks jauni, zeltaini rīti.

Andrejs Kulišs 7. klase

Elizabete Spaile 7. klase

***
Bet bieži bēdas mani māc,
Kad asaru gana dienā jau krāts.
Tumšais un drūmais prātā vien sēž, 
Un sāpes mani plēš un plēš.

Kad darba diena klusi jau stāj, 
Viss, ko es daru, nepareizs šķiet.
Beidz jel bēdāties, kāpēc tad tā?
Droši es zinu, tas tik man prātā.
                                           Anete Plendišķe

Beatrise Ļebedeva 7. klase

Emīls Iesalnieks 8. klase

Evelīna Šmite 5. klase

Linards Leimanis 5. klase
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Galda spēļu noslēgums

Aizvadīta 2018./2019. mācību gada 3. galda 
spēļu noslēguma kārta.
Rezultāti
Šautriņas bērniem: 
1. vieta Elīza Mona  Bērziņa;
2. vieta Rihards Gedušs;
3. vieta Samanta Ungure.
Kopvērtējuma rezultāti: 
1. vieta Evelīna Estere Jansone;
2. vieta Elīza Mona Bērziņa;
3. vieta Alīna Muša;
4. vieta Paula Luīze Piebalga;
5. vieta Oto Strazdiņš;
6. vieta Megija Elisa Jeršova.
Šautriņas pieaugušajiem: 
1. vieta Aldis Jēkabsons;
2. vieta Jānis Tīrons;
3. vieta Kintija Kazēka.
Kopvērtējuma rezultāti: 
1. vieta Aldis Jēkabsons;
2. vieta Aldis Olte;
3. vieta Kate Jēkabsone;
4. vieta Sanita Jansone;
5./6. vieta Andris Ābels/Kintija Kazēka.
Novuss sievietēm: 1. vieta Līga Tirzmale;
                              2. vieta Līva Tirzmale;
                              3. vieta Kate Jēkabsone.
Kopvērtējuma rezultāti: 
1. vieta Līga Tirzmale;
2. vieta Līva Tirzmale;
3. vieta Ance Jēkabsone;
4. vieta Kate Jēkabsone;
5. vieta Kintija Kazēka;
6. vieta Dace Jēkabsone.

Novuss vīriešiem: 1. vieta Egils Ezergailis;
                             2. vieta Aldis Jēkabsons;
                             3. vieta Auseklis Picka.
Kopvērtējuma rezultāti: 
1. vieta Aldis Jēkabsons;
2. vieta Auseklis Picka;
3. vieta Egils Ezergailis;
4. vieta Andris Ābels;
5. vieta Ainārs Strazdiņš;
6. vieta Jānis Tīrons.
Kāršu spēle “Duraks”: 
1. vieta Justs Jēkabsons;
2. vieta Sanita Jansone;
3. vieta Jānis Tīrons.
Kopvērtējuma rezultāti: 
1. vieta Aldis Jēkabsons;
2. vieta Alīna Muša;
3. vieta Sanita Jansone;
4./5. vieta Kate Jēkabsone/Elīza Mona Bērziņa;
6. vieta Estere Truksne.
Dambrete: 1. vieta Estere Truksne;
                  2. vieta Imants Muša;
                  3. vieta Alise Andriksone.
Kopvērtējuma rezultāti: 
1. vieta Estere Truksne;
2. vieta Aldis Jēkabsons;
3. vieta Sanita Jansone;
4. vieta Ainārs Strazdiņš;
5. vieta Imants Muša;
6. vieta Alīna Muša.
Tiekamies atkal rudenī!

Aldis Jēkabsons
Leldes Strazdiņas foto

Galda spēļu turnīrs Liepkalnes TN

    Lai arī 23. februāra rīts atausa auksts, vējains un ar lielu snigšanu, Sausnējas, Sidrabiņu un 
Liepkalnes galda spēļu cienītājus tas nenobaidīja. Šajā dienā uz  šautriņu mešanu, tenisa, no-
vusa un dambretes spēlēm bija ieradušies drosmīgākie spēlmaņi. Visi sanākušie piedalījās gan-
drīz visās disciplīnās. Sīvākās un garākās cīņas bija pie novusa galda, taču beigu beigās visi 
bija apmierināti ar rezultātiem. Šautriņu mešanā  sievietēm 1. vieta Sarmītei Andriksonei, 2. 
vieta Intai Dapkusei, 3. vieta Anitai Platpirei. Šautriņu mešanā vīriešiem 1. vieta Andrim Bri-
merbergam, 2. vieta Leonam Vigulim, 3. vieta Jānim Siliņam. Novusā sievietēm 1. vieta Anitai 
Platpirei, 2. vieta Intai Dapkusei. Novusā vīriešiem 1. vieta Leonam Vigulim, 2. vieta Jurim 
Andriksonam, 3. vieta Jānim Siliņam. Dambretē sievietēm 1. vieta Sarmītei Andriksonei, 2. 
vieta Intai Dapkusei. Dambretē vīriešiem 1. vieta Jurim Andriksonam, 2. vieta Jānim Siliņam, 
3. vieta Andrim Brimerbergam.  Pateicības rakstus par aktīvu piedalīšanos visos sporta veidos 
saņēma Valija Lele, Imants Liepiņš un Aivars Mačuks. Šajā dienā, kamēr tika noskaidroti 
stiprākie  novusa spēlētāji, pārējie vēl varēja izmēģināt  spēkus citās  vērtēšanai neiekļautās 
galda spēlēs - šahā, cirkā un riču-raču, kuras, kā atzinās daži spēlētāji, nebija spēlējuši kopš 
bērnības. Liels un sportisks paldies visiem, kuri piedalījās šajā sporta dienā Liepkalnē!  Un uz 
tikšanos nākamgad!
                                                                                                                               Inese Leiboma

Valijas Leles foto

Galda spēļu dalībnieki Liepkalnes TN. 

Galda spēļu dalībnieki sezonas noslēgumā. 

Zemledus makšķerēšanas sacensības 
Jumurdā - 2019

Pirms starta. 
Agitas Opincānes foto

  Agrā rīta stundā, 16. februārī, pie Jumurdas pagasta Saieta ēkas pulcējās zemledus mak-
šķerēšanas entuziasti, kuri, par spīti slidenajiem ceļiem, bija ieradušies kuplā skaitā.  Kopīgi 
secinājām, ka laika apstākļi makšķerēšanai izcili. Ledus ir gana drošs, aukstums degunā 
nekož. Zemledus makšķernieki atkal ir Jumurdā, lai piedalītos ikgadējās un tradicionālās 
Jumurdas pagasta zemledus makšķerēšanas sacensībās uz Jumurdas ezera. Sacensības tiek 
organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu kā dabai, videi draudzīgu sportiska rakstura va-
ļasprieku, veicinātu makšķernieku savstarpējo saskarsmi, vienotību, sacensības garu, kā arī 
prezentētu Jumurdas ezeru kā lielisku makšķerēšanas vietu Latvijā.  Sacensības organizē Ju-
murdas pagasta pārvalde kopā ar mednieku un makšķernieku biedrību “Jumurda”. Sacensību 
galvenais tiesnesis  MMB “Jumurda” valdes priekšsēdētājs Juris Rudzītis makšķerniekus 
informē par sacensību norisi un noteikumiem. 30 makšķernieki ir gatavi izaicinājumam, 
veiksmei un lielajam lomam!  Jumurdas ezers ar pamatīgu ledus vāku, nelielu ūdens kārtiņu 
virs tā sagaida savus draugus - zemledus makšķerniekus no Mālpils, Ērgļiem, Kalsnavas, 
Madonas, Mētrienas, Jumurdas. Ezera teritorijā ir noteikts laukums, kurā mormišku meistari 
var parādīt savas prasmes.  Sacensības ilgst četras stundas. Veiksmes un prasmes lielums 
tiek noskaidrots, sverot lomus. Vīru grupā par uzvarētāju ar izvilktajiem 4,730 kg kļūst Ai-
gars Ķipēns no Ērgļiem, viņam cītīgi seko un otro vietu iegūst Jānis Viļevičs no Kalsnavas ar 
3,575 kg smagu lomu, bet trešais dižākais loms - 2,437 kg -ir Ingaram Ūdrim no Kalsnavas. 
Ingaram arī lielākā zivs - 315 grami. 
  Četru dāmu konkurencē 
pirmo vietu iegūst Lie-
ne Strušeļe no Ērgļiem ar 
1,338 kg lielu lomu, otrajā 
vietā - Evita Masaļska no 
Jumurdas ar 1,162 kg, trešo 
vietu izcīna Daiga Karlso-
ne no Mālpils ar 0,837 kg 
varenu lomu. 
  Jauniešu grupā uzvaras 
laurus plūc Nemo Olte no 
Ērgļiem ar 1,164 kg lielu 
lomu, otrā vieta Emīlam 
Bernānam no Ērgļiem ar 
1,096 kg dižu lomu, bet 
trešajā vietā - Tots Olte no 
Ērgļiem ar 0,723 kg lomu. 
  Veiksmīgākais jumurdie-
tis šajās sacensībās - Jānis 
Laube. Šajā dienā kopā no 
Jumurdas ezera dziļumiem 
tika izzvejoti 32 kilogrami 
350 grami branga loma!  
  Uzvarētājus priecēja Ju-
murdas pagasta pārvaldes 
sarūpētie diplomi, kausi un 
dāvanu kartes. Kopīgas sa-
runas, pārdomas varējām turpināt pie ugunskura, baudot karstu zupu, kurai aizdaru sarūpēja 
Anitra un Mārtiņš Tupiņi.  Paldies viņiem! Sirsnīgs paldies sacensību galvenajam tiesnesim 
Jurim Rudzītim par sacensību  profesionālu  vadīšanu, aktīva dzīvesveida atbalstīšanu, pal-
dies tiesneša palīgiem Sarmītei Dreiblatei, Ērikai Purviņai, Madarai Salnītei, Guntim Sar-
kanābolam! Paldies visiem Jumurdas ezera draugiem par kopīgi pavadīto dienu! Lai urbji 
vienmēr asi un uz tikšanos 2020. gadā Jumurdā! 

Agita Opincāne Jumurdas pagasta pārvaldē 

Atgādinājums par nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumiem

     Līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Sa-
skaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi 
veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī 
- vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.
epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecinā-
ties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. 
Ja persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, lūgums 
vērsties savā pašvaldībā. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas 
norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
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Zemledus makšķerēšanas sacensības 
Sausnējā

  Saulains, bet gana dzestrs atausa 9. 
marta rīts. Pasākuma organizētāji, 
nodrošinājušies ar visu vajadzīgo, 
dažādiem pārsteigumiem gatavi, 
gaidīja zemledus makšķernieku ie-
rašanos uz Cālīša ezera Sausnējas 
pagastā. Vīlušies nebijām, jo pēc 
neilga brīža pie ezera jau sāka pul-
cēties zemledus makšķernieki no 
tuvākām un tālākām vietām. 
  Pavisam uz sacensībām pieteicās 
39 dalībnieki  no mūsu pašu Sausnē-
jas pagasta, Ērgļiem, Ļaudonas un 
pat no Jelgavas un Mārupes. Sacen-
sībās vīriešu grupā startēja 29 dalībnieki, sieviešu grupā piecas dalībnieces un jauniešu grupā 
arī pieci dalībnieki. Pēc dalībnieku reģistrācijas, dalībnieka numura piešķiršanas, instrukcijas 
par sacensību noteikumiem un mūsu, Sausnējas, pagasta pārvaldes vadītājas Elitas Ūdres uz-
runas un veiksmīgas copes novēlējuma  tika dots signāls četru stundu makšķerēšanas laikam. 
  Kamēr makšķernieki meklēja labākās copes vietas, urba āliņģus un sāka gaidīt savu pirmo 
lomu, krastā palikušie steidzās kurināt ugunskuru, lai vārītu zupu, ar ko cienāt makšķerniekus, 
kad viņi pēc sacensību beigām nāks krastā. Laiks aizsteidzās ātri. Četras stundas bija pagāju-
šas, un nu tika svērti lomi, izmeklēta lielākā un mazākā zivtiņa, noteikti uzvarētāji. 
  Kamēr makšķernieki ēda pusdienu zupu, tika apkopoti rezultāti. Un tie bija šādi: jauniešu 
grupā 1. vietā Emīls  Nils Eltermanis (2,050 kg) , 2. vietā Nemo Olte (0,380 kg), 3. vietā Rai-
vis Milnis (0,095 kg). Sieviešu grupā 1. vietā Ilze Barukle (2,045 kg), 2. vietā Liene Strušeļe 
(1,480 kg), 3. vietā Daiga Karlsone (1,420 kg). Vīriešu grupā 1. vietā Agris Lasis (4,503 kg), 
2. vietā Edmunds Ošlaps (3,425 kg), 3. vietā Ingars Ūdris (2,385 kg). Pēc svara lielāko zivi 
noķēra Dailis Auziņš (0,190 kg), bet pašu sīkāko zivtiņu noķēra Deivids Valainis, kuru uz 
svariem pat neizdevās nosvērt. 
   Šīsdienas veiksmīgākie makšķernieki saņēma piemiņas kausus, medaļas, diplomus un veici-
nāšanas balvas. Visu šīsdienas makšķernieku kopējais loma svars bija 40,950 kg. No dalībnie-
ku vidus izskanēja ierosinājums - nākamajā gadā veidot komandu sacensības. 
  Paldies Sausnējas pagasta pārvaldei un personīgi Elitai Ūdrei, Normundam Ūdrim, Aināram 
Vestfālam un Anitai Platpirei par palīdzību pasākuma organizēšanā! Novēlu visiem zemledus 
makšķerniekiem drošu ledu, labus lomus un uz tikšanos nākamajā gadā! 

                                                         
 Valijas Leles teksts un foto

Gaidot sacensību rezultātus. 

“Talantu šovs” PII “Pienenīte”

  Otrdien, 5. marta pēcpusdienā, PII zālē norisinājās „Zaķēnu” “Talantu šovs”. Uz pasākumu 
sanāca daudz līdzjutēju - bērnu vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas.
  Lai bērnus iedrošinātu, pasākumu iesākām ar kopīgu sasveicināšanās dziesmu. Un tad sekoja 
bērnu priekšnesumi, kuros aktīvi piedalījās arī vecāki.
  Par lielu prieku mums un visiem, bērni bija droši. Prezentējot savu talantiņu, vispirms bija 
jāpastāsta par sevi - kā sauc, cik gadu, ko rādīs un kas palīdzēja sagatavot priekšnesumu. Un 
tikai tad tika pieaicināts palīgs no skatītājiem. Bērni iepriecināja un pārsteidza cits citu ar 
savu sagatavoto priekšnesumu - „talantu”, uzburot jauku svētku sajūtu. Katrs dalībnieks savā 
sniegumā atšķīrās ar savu raksturu un izpildījumu. Mēs tikām patīkami pārsteigti gan ar burvju 
trikiem, kuri izdevās lieliski, gan ar eksperimentiem, kuros iesaistījās arī citi bērni. Bērni da-
lījās savos hobijos - zīmēšanā, dejās, dziedāšanā un sportā.  Pateicoties šovam, atklājās jaunas 
prasmes kā, piemēram, klavierspēle, šūšana. Patīkami pārsteidza arī bērnu prasme runāt citās 
valodās - angļu un krievu.
  Kā pateicību par sniegto priekšnesumu bērni saņēma diplomu un skaistu papīra rozi, ko bija 
sarūpējušas grupas skolotājas.
  Pasākums izdevās lieliski. Pateicamies vecākiem par izbrīvēto laiku, par aktīvu līdzdalību, 
par labu garastāvokli un vienkārši par kopā būšanu.

Ilzīte Vīgante, „Zaķēnu” grupiņas skolotāja

  26. februārī  Ērgļu novada PII “Pienenītē” pirmo reizi notika netradicionāls pasākums “Talan-
tu šovs”, kurā piedalījās vidējās grupas bērni “Pūcītes” ar mērķi rosināt bērnu atklāt savas 
spējas un talantus, bagātināt savu pieredzi un gūt patiesi emocionālu piedzīvojumu.
  Neviens talants neatkārtojās, bija prieks vērot šo dažādību.
  Rasa Tirzmale kopā ar mammu dejoja.
  Raiens Pilsētnieks dziedāja Latvijas himnu.
  Markuss Gjulijevs nodemonstrēja spēka vingrinājumus, 10 reizes piepumpējoties.
  Roberts Dūdums demonstrēja savas driblēšanas iemaņas kopā ar brāļiem Kārli un Gustavu.
  Diāna Kalniņa radīja pavasara sajūtas, dejojot kā taurenītis.
  Endijs Auziņš demonstrēja savas tehniskās iemaņas, strādājot ar bormašīnu.
  Gustavs Ceipinieks pārsteidza visus, nosaucot 63 automašīnu markas.
  Dagne Laidiņa dziedāja dziesmiņu “Kaķīts mans”.
 Bērni neizrādīja uztraukumu vai bailes, rādot talantus, tieši otrādi - iznāca priekpilni, ar lep-
numu, smaidīgi, ar atbildības sajūtu pret savu priekšnesumu.
  Liels prieks, ka “Talantu šovā” piedalījās vecāki. Lielu paldies sakām visiem vecākiem, kas 
palīdzēja mazajiem talantiem sagatavot priekšnesumus.
  Svarīgākais, lai mēs spētu un varētu attīstīt talantus, ir MĪLESTĪBA, kas nepieciešama, darot 
visu, kas sirdij tuvs. Tad viss izdosies!

Anita Šaicāne, “Pūcīšu” grupas skolotāja

  “Lāsīšu” grupā talantīgu bērnu netrūkst! Par to PII “Pienenīte” ”Talantu šovā” pārliecinājās 
lempīgais Ķirmis, kurš dzīvo bērnudārza klavierēs un vēlas atrast savu talantu. Viņš centās 
saprast, vai spēj paveikt to, ko dara bērni. Izrādījās, ka katram ir kāda īpaša aizraušanās. 
Demonstrējumi bija tik dažādi! Ķirmis juta līdzi sporta dejām, mākslas vingrotājai, balerīnai, 
skrituļotājam un peldēšanas meistarei. Smējās no sirds par jokiem un anekdotēm, aplaudēja 
dziedātājai un apbrīnoja mākslas speciālistes. Visus pārsteidza ritma pavēlnieks. Ķirmis sapra-
ta, ka katram piemīt kāds talants, tikai jāprot tas saskatīt.
Liels paldies bērnu vecākiem par atbalstu, sadarbību, sapratni un ieguldīto darbu! Paldies 
par iespēju baudīt pasākumu, kurā varam no sirds priecāties un just līdzi visiem ar dažādiem 
talantiem apveltītiem bērniem!

Rita Dudko, “Lāsīšu” grupas skolotāja
Evitas Lielupes foto

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Pakalpojumi Ērgļu bibliotēkā

   # 3 Lursoft laikrakstu bibliotēka
  Ir gadījumi, kad no bibliotēkas lietotājiem nākas dzirdēt jautājumu - kāpēc bibliotēka neabo-
nē vairāk laikrakstu izdevumu? 
  Atbilde - pirmkārt, tāpēc, ka pieprasījums pēc laikrakstiem nav liels. Un, otrkārt, ļoti liela 
daļa Latvijas laikrakstu ir pieejami Lursoft laikrakstu bibliotēkā.
  Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras 
BNS krājums internetā, kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar tūkstots jaunām publikācijām.   
Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994. gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem pie-
dāvā ne tikai lasīt publikācijas internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem.

Tikšanās ar novadnieci un rakstnieci Dainu Grūbi 
un fotogrāfu Pēteri Grūbi

  27. februāra vakarpusē viss bija sagatavots, lai vakars 
noritētu radošās sarunās, ar mūziku un pavasarīgām fo-
togrāfijām. Galvenais šajā vakarā - tikšanās ar novad-
nieci un rakstnieci, dzejnieci, tulkotāju, redaktori Dainu 
Grūbi un fotogrāfu Pēteri Grūbi.
  Fotomirkļos redzamie ziedi radīja mūsu pusē vēl tikko 
nojaušamo pavasari. Tādā jaukā, brīvā atmosfērā ritēja 
sarunas par dzīvi, radītprieku, mūzu, “par parasto un ci-
tādo, par paliekošo un mainīgo, par būtisko un mazsvarī-
go. Un visam pāri - par cilvēka iekšējo brīvību”. (Citāts 
no D. Grūbes grāmatas “Asimetrija” anotācijas.) 
  Dainai ļoti tuva ir arī mūzika un viņa mēdz komponēt 
melodijas ar pašas rakstītiem tekstiem. Dažas kompozī-
cijas ar prieku tika nospēlētas arī sanākušajiem pasākuma 
apmeklētājiem.
  Fotogrāfs Pēteris Grūbe labprāt dalījās savā fotopie-
redzē, Daina dalījās savu radošo mirkļu sajūtās un atklāja 

nelielu daļu no tālākajiem radošajiem projektiem, kas saistīti ar rakstīšanu.
  Pēc pasākuma oficiālās daļas neformālākā gaisotnē varēja turpināties sarunas ar viesiem pie 
tējas tases.
  Paldies Dainai un Pēterim par ciemošanos pie mums - Ērgļos!
  Paldies pasākuma apmeklētājiem, kuri bija atraduši laiku un ieradušies uz tikšanos ar abiem 
māksliniekiem!

Kaiva Bukovska
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8. marts Ērgļu aprūpes centrā

Tu esi Sieviete un esi pelnījusi ziedus,
Tā vienkārši bez iemesla, tāpat...
Par to, ka vienkārši Tu esi Sieviete,
Kas blakus kādam, vien tepat…
     
  8. marta rīts Ērgļu novada aprūpes centrā sākās ar mīļu pār-
steigumu visām centra klientēm. Mūsu saimniecības vadītājs 
Jānis Kļaviņš, kas par godu mūsu sievietēm bija tērpies uz-
valkā, sveica visas dāmas 8. martā, katrai pasniedzot ziedus. 
Katra sieviete sniedza pretī tik pozitīvas emocijas, smaidus 
un arī asaras par sagādāto pārsteigumu… Tie ir tie mirkļi, kad 
saproti, cik nozīmīgs ir darbs, ko ieguldām, lai mūsu klienti 
pasmaidītu. Prieks ir ne tikai saņēmējam, bet arī gandarījums 
devējam. 
  Pēcpusdienā visus klientus iepriecināja Uldis Vabulis ar 
skaistu koncertu par godu šai īpašai dienai. 
  Katra Sieviete jebkurā vecumā ir sieviete… skaista, godāja-
ma un īpaša.
  Dārgie vīrieši, mīliet savas sievietes!

 Ieva Liepiņa, sociālā aprūpētāja
Ievas Liepiņas foto

Sporta deju kolektīva “Vizbulīte” koncerts Jumurdā

  17. februārī pavasarīgi saulainā noskaņā Jumurdas pagasta 
Saieta ēkā uz krāšņu sporta  deju parādi aicināja Ērgļu saieta 
nama sporta deju kolektīvs ,,Vizbulīte”. Bērni un jaunieši 
ar sporta deju graciozo izpildījumu iedvesmoja klātesošos 
iztaisnot muguras, piepacelt plecus un uzsmaidīt. Dejotāju 
priekšnesumi piešķīra ziemas dienai košas krāsas, izjūtas 
un emocijas. Dziesmotus sveicienus mums dāvāja Undīne 
Ceplīte, Aksels un Emīlija Zommeri. Mazo dejotāju ikdienas 
treniņu rezultāts atspoguļojās viņu staltajās stājās, sadarbī-
bā starp partneriem, dejas rakstura un mūzikas izdzīvoša-
nā. Bērnu un jauniešu izpildītās dejas - kviksteps, ča-ča-ča, 
samba, rumba, lēnais valsis, Vīnes valsis, tango - parādīja 
aizrautību, degsmi katrā dejotāju pārī. Dejošana nav tikai 
skaista mūzika, krāšņi tērpi, komplimenti, bet gan nopietns 
darbs, regulāri treniņi, disciplīna, patstāvība.  Priecē katra 

dejotāja izaugsme, vēlme dejot arvien labāk. Ērgļu “Vizbulī-
tes” bērnus un jauniešus dejot māca Sandra Avotiņa, ievedot 
mazos dejotājus sporta, izturības, ritma un prieka pasaulē. 
“Vizbulītes” dejotāji piedalās dažādās sporta deju sacensī-
bās, lai aktīvi, veselīgi pavadītu laiku, attīstītu sevī pašap-
ziņu, pārliecību par sevi. Protams, vislielākās uzslavas jā-
teic dejotāju vecākiem, jo tehniskais nodrošinājums - tērpi, 
vizuālās pārvērtības, transports - ir vecāku pārziņā. Tomēr 
ieguvēji jau esam mēs visi - bērni ar staltajām stājām, vese-
līgi sportisko dzīvesveidu, vecāki var lepoties ar veseliem, 
pašpārliecinātiem bērniem, skolotāja Sandra ar veiksmīgiem 
sava darba augļiem, sabiedrība ar līdzsvarotu, aktīvu jauno 
paaudzi. Dejas azarts lai dāvā prieku! 

A. Opincānes  teksts un foto

„Aizved mani uz Hiršenhofu!”
  Liepkalniete 
Linda Šmite 
ir zināma kā 
rakstniece, ku-
ras spalvai jau 
pieder 13 grā-
matas - izauk-
lētas, izlolotas, 
izsāpētas. Lie-
lākā daļa darbu 
saistīti ar Ērgļu 
novada Liep-
kalnes dabu, 
kultūrvēsturis-
kajām vietām, 
nostāstiem un 
tās puses ļau-
dīm. Kā Linda 
pati apgalvo: 
„Tie ir mani 
Liepkalnes ai-
navu dārgumi, kuri pārtapuši par manu sacerējumu 
laiktelpu. Rakstīt spēju tikai par to, kas man tuvu 
līdzās, kam varu pieskarties.”
  Linda savu ceļu literatūrā aizsāka 2009. gadā ar 
grāmatu „KrustCEĻInieki”, kas veltīta Liepkalnes 
bijušajai skolai un tās dzīves vērotājam kastaņko-
kam. Šobrīd lasītājs ir iepazinies ar viņas stāstiem, 
romāniem, pasakām, autobiogrāfiskiem sacerēju-
miem - „Ogrēns - upes zēns”, „Ar māju plecos”, 
„Vella skuķis” „Liedaga bērni”, „Karotājkarotes”, 
„Aušas un tiepšas”, „Āmurbrālis, akmens cie-
tais”, „Pilna upe”, „Rainītis”, „Vilnis Plūme. Vīrs 
ar Nameja gredzenu”, „Lidojumam sakļauti spār-
ni”. 
  15. februārī Iršos notika L. Šmites jaunākās grā-
matas „Aizved mani uz Hiršenhofu!” atvēršanas 
svētki. Izdevniecība „Latvijas mediji”, atzīmējot 
savu 20 gadu dzimšanas dienu, jubileju aizsāka ar 
L. Šmites vēsturisko romānu, lai tas lasītāju aizved 
latviešu un vācu tautas likteņu krustceļos. Skaists 
apvienojums - vēsture un dzimtas sāpju, pārdzīvo-
jumu stāsts.
  Atvēršanas svētkos autore pastāstīja par romāna 
ideju, tapšanu un ceļu līdz grāmatai. Viss sākās 
2016. gada vasarā, kad Iršos atzīmēja Hiršenhofas 
(Iršu) vācu kolonijas (1766-1939) 250 gadu jubileju. 
Kāda ir kolonijas vēsture, cilvēku likteņi, kāpēc tā 
beidza pastāvēt, kas notika ar vācu tautu pēc 1939. 
gada, vai Latvijā palika viņu tuvinieki? Tik daudz 
jautājumu, uz kuriem Linda centās rast atbildi. Viņa 

meklēja, šķirstīja vēstures stāstus, periodiku, visu, 
ko varēja atrast saistībā ar Iršu koloniju. Pamazām 
vēstures fakti domās tika sakārtoti, un dzima idejas 
grāmatas varoņu likteņiem. 
  Grāmatu veido trīs nodaļas, kuras caurstrāvo vēstu-
riskais stāsts, kas iesniedzas tālajā 1876. gadā un no-
slēdzas 1953. gadā. Otrs stāsts saistīts ar mūsdienām 
- 1990. gadu sākumu, kad, sākoties Latvijas neatka-
rības gadiem, Iršus apciemo vācieši, lai ar asarām 
acīs skatītu pirms 50 gadiem zaudēto tēvzemi… 
  Romānā izmantoti vēsturiski fakti, vietas (Liepkal-
nes baznīca, krogi, dabas objekti), personības (Rū-
dolfs Blaumanis, Jānis Greste, Kārlis Jēkabsons). 
Autore ievijusi Liepkalnes puses cilvēku atmiņu 
stāstu pavedienus - dažkārt tikai nedaudz, tikai maz-
liet. Romāna varoņi ir izdomāti, iztēlē radīti, bet 
reizēm liekas, ka īsti - kā no dzīves ņemti. Grāma-
tas valoda tēlaina, mākslinieciski bagāta. Notikumu 
pavedienu L. Šmite šķetina pamazām, lai saglabātu 
intrigu un viss sakārtotos tikai romāna gaitā. Vēs-
turiskais tik veiksmīgi mijas ar fantāziju, iztēli, ka 
reizēm pazūd robeža un lasītājs jau pilnībā pārņemts 
galveno varoņu likteņu gaitās.
  L. Šmite meklē atbildes uz jautājumu par latvietī-
bu un vāciskumu. Kāpēc tie latvieši, kas 1939. gadā 
dažādu iemeslu dēļ palika Latvijā, noliedza savu 
vācisko izcelsmi un nestāstīja tuviniekiem par savu 
dzimtu? Kāpēc vēsturē ir palicis tik daudz „balto 
plankumu”? Kāpēc latviskais vācietis tomēr meklēja 
ceļu pie savām saknēm - pie vāciskā?
Romānu caurvij Iršu kolonistes Rozes Kalniņas lik-
tenis. Meitene pasaulē nāca 1919. gadā, piedzīvoja 
savu tautiešu dzīvi Latvijas brīvvalsts laikā, iemīlēja 
skaisto un straujo vācieti Persiju, kas viņai dāvāja 
meitu Klāru. Dzīvi „pāršķēla” 1939. gads, kad vā-
ciešiem piespiedu kārtā nācās aizceļot uz Vāciju. 
Roze zaudēja Persiju, savu meitu, izbaudīja Sibīri-
jas badu un nežēlību, 1953. gadā atgriezās Latvijā 
-ar dēlu Hermani un vīru Jāni Kalniņu. Lai „aizvēr-
tu durvis” nežēlīgajai un skaudrajai pagātnei, Roze 
noliedza, centās aizmirst vācisko, bet tas nebija ie-
spējams - sirds ik pa laikam asiņoja, meklēja atbil-
des un piedošanu. Tikai laiks dziedēja, taču ceļš pie 
tuviniekiem un iekšējai izlīgšanai un sapratnei bija 
garš - caur sāpēm, neziņu un bailēm. 
  Lasiet, lai izzinātu mūsu tautas vēsturi, lai labāk 
saprastu, kāpēc tika klusēts, noliegts, nepateikts! Vai 
vajag visu izstāstīt, vai labāk noklusēt? Lai, iepazīs-
tot grāmatu, katrs rod savu ceļu uz Hiršenhofu un 
cilvēku likteņiem!

Zinta Saulīte

Informācija mājdzīvnieku turētājiem
  Dzīvnieku aizsardzības likuma 5. pantā norādīts, ka dzīvnieka īpašniekam, turē-
tājam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus 
vai citus dzīvniekus.
  Ministru kabineta noteikumos Nr.266 norādīts, ka pilsētās un ciemos, ja suns at-
rodas ārpus telpām turējumā esošajā teritorijā, suņa īpašnieks vai turētājs nodro-
šina pilnīgu attiecīgās teritorijas norobežošanu no publiskai lietošanai paredzētās 
teritorijas, novēršot iespēju sunim izkļūt no tās.
  Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas: suni ved pavadā, ir uzlikts 
uzpurnis.
  Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties 
zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā 
ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts) pastaigas laikā 
īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai 
turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.
  Ārpus pilsētām un ciemiem, viensētās suni var turēt ārpus telpām nepiesietu, ja 
tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus;
  Ja suns veic sargāšanas uzdevumu, tā uzturēšanās teritoriju norāda ar zīmi 
“Suns!”.
  Ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas suns bez 
pavadas var atrasties pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzes-
lokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.
  Pašvaldība likuma robežās izskata iedzīvotāju sūdzības par mājdzīvnieku -suņu 
un kaķu - klaiņošanas un turēšanas noteikumu ievērošanu. 
  2017. gada novembrī Ērgļu pašvaldībai ir noslēgts pakalpojuma līgums par bez-
saimnieka kaķu sterilizāciju un eitanāziju ar ,,IK Ērgļu veterinārais serviss”.
 2018. gada 19. jūlijā tika noslēgts līgums ar dzīvnieku patversmi “MEŽVAIRO-
GI” Ķekavas novadā, lai veiktu bezsaimnieka klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanu, 
kā arī nobrauktu, noindētu, mirušu dzīvnieku līķu aizvākšanu, vietas dezinfekciju 
un līķu utilizāciju.
  Šajā laikā jau dzīvnieku patversmei nodoti trīs bez uzraudzības atstāti klaiņojoši 
suņi.
  Mājdzīvnieku īpašnieki pret saviem suņiem neievēro likumā  noteiktās prasības. 
Ministru kabineta  Nr. 491 noteikumi ,,Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 
kārtība”. Lūgums novada mājdzīvnieku, suņu turētājiem griezties pie tuvākā ve-
tārsta un vispirms izrunāt organizatoriskās lietas par dzīvnieku potēšanu, reģis-
trēšanu, marķēšanu. Lai identificētu klaiņojošos suņus, novada darbinieku rīcī-
bā ir identitātes (čipa) nolasītājs. Īpašnieki, kuri ļaunprātīgi turpinās izvairīties 
no reģistrācijas, tiks saukti pie administratīvās atbildības pēc APK. 107. panta 
“Dzīvnieku slēpšana, nereģistrēšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un iz-
vairīšanās no to uzskaites”. Par suņu klaiņošanu bez uzraudzības tiks saukti pie 
atbildības pēc APK 106. panta “Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantoša-
nas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana”.
  Lūgums novada iedzīvotājiem: ja atpazīstat klejojošu suni, vispirms informējiet 
tā īpašnieku, jo bieži ir gadījies, ka īpašnieks nav ievērojis dzīvnieka nozušanu. 
Ja suņu īpašnieki nereaģē uz mutiskiem aizrādījumiem, tad lūgums ar iesniegumu 
griezties vietējā pašvaldībā. Iesniegums būs par pamatu uzsākt administratīvo 
lietvedību. 
  Gadījumos, kad suns ir fiziski uzbrucis cilvēkam un nodarījis miesas bojājumus, 
par notikušo jāziņo valsts policijai ar motivētu iesniegumu, lai izvērtētu jautāju-
mu par dzīvnieka īpašnieka saukšanu pie kriminālatbildības.

A. Knope, Ērgļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
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PIEMINAM 
MIRUŠOS:

Guntars Polis miris 67. mūža gadā;
Ludis Baumanis miris 82. mūža gadā; 
Aina Matuševica mirusi 82. mūža gadā;
Ausma Petrovska mirusi 87. mūža gadā;
Staņislavs Šanters miris 77. mūža gadā; 
Vitolds Tropiņš miris 95. mūža gadā;
Pēteris Gūts miris 85. mūža gadā; 
Antons Zlaugotnis miris 87. mūža gadā;
Dzidra Mihailova mirusi 92. mūža gadā. 

Informācija par semināru
  3. aprīlī Ērgļos, saieta namā, plkst.11.00 informatīvais 
seminārs lauksaimniekiem. Tēmas - “Valsts un ES atbalsts 
uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. 
gadam. Atbalsta apjomi, tā saņemšanas nosacījumi. Likum-
došanas izmaiņas”.  Lektori:
LĪGA ĪVĀNE - VID nodokļu pārvaldes nodokļu un nodevu 
grāmatvedības metodikas   daļas galvenā nodokļu inspek-
tore.
ANNA STIEBRIŅA - LAD Vidusdaugavas RL pārvaldes ES 
tiešo maksājumu daļas vadītāja. 
AIJA VĪGNERE - SIA LLKC Madonas biroja vadītāja.

Pasākumu  afiša
Līdz 30. martam Ērgļu saieta nama 2. stāvā

apskatāma Pētera Grūbes fotogrāfiju izstāde 
“Uzplaukums”

16. martā no plkst. 9.00 līdz 12.00 Ērgļu saieta namā
Andele - Mandele

Piesaki dalību pirmajā Ērgļu Andelē - Mandelē pa 
telefonu 29453486 (Lelde)

16. martā plkst. 22.00 Ērgļu saieta namā
“Ērgļos atkal Diskotēka!” Dj Martin Alex

Galdiņus rezervēt pa tel. 29453486, 
Ieejas cena - 3,00 EUR

23. martā plkst. 17.00 Ērgļu saieta namā
“Kori sadzied Ērgļos”

Piedalās:
Amatas novada ZAUBES jauktais koris (dir. Rihards Ru-
dzītis), Bērzaunes pagasta vīru koris “GAIZIŅŠ” (dir. 
Antra Āboltiņa), Salaspils kultūras nama jauktais koris 
“LŌJA” (dir. Ģirts Gailītis),  jauktais koris “ĒRGĻI” (dir. 
Ralfs Šmīdbergs) 

23. martā no plkst. 19.00 
Ērgļu saieta namā BALLE

Ieejas cena - 3,00 EUR 
Spēlē Juris Neretnieks - grupa “KOLIBRI”

25. martā plkst. 10.00 Pie Ērgļu novada pašvaldības 
ēkas Komunistiskā terora upuru piemiņai 

veltīts atceres pasākums
Plkst. 10.30 Ērgļu saieta namā  filma “LUSTRUM” 

Ieeja - brīva

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

27. martā no plkst.17.00 līdz 19.00 PII “Pienenīte”
notiks seminārs par bērnu un pusaudžu atkarības 

pazīmju atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām. 
Semināru vadīs psiholoģe psihoterapeite Benita Griškevi-
ča. Papildu informācija par semināru un pieteikšanās pie 

PII “Pienenīte” vadītājas Līgas Šmites, t. 64871130

28. martā plkst. 10.00 Ērgļu saieta nama 
tradīciju zālē 2. stāvā

Izglītojošo pasākumu programma 
“Starp mums, sievietēm, runājot”

Mājīgā un brīvā atmosfērā iespēja pārrunāt interesējošus 
jautājumus par sieviešu reproduktīvo veselību kopā ar gi-
nekoloģi Karlīnu Elksni un psihoterapeiti Ainu Poišu.
Pieteikties Ērgļu saieta namā pie Sandras Avotiņas, tel. nr. 
- 26528132
    

28. martā plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā 
 filma “1906” 

1906. gada novembris, Rīga. Sociāldemokrātu kaujinieks 
Pelēkais iepazīstas ar dzejnieci Violetu, kura cenšas ieka-
rot vietu Rīgas literātu sabiedrībā. Abus pamazām saista 
romantiskas jūtas. 
Ieejas cena - 3,00 EUR

29. martā plkst. 10.00 Ērgļu bibliotēkā 
Lauku atbalsta dienesta e-pakalpojumu 

informatīvais seminārs
 (Sekojiet līdzi informācijai pie ziņojumu dēļa; www.

ergli.lv  /pasākumi vai Ērgļu bibliotēkas facebook.com 
profilā)

30. martā plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
Ērgļu teātra pirmizrāde  M. Zīle “Eņģeļi mīl maigāk”
   Izrāde par ģimenes attiecībām un mīlestības alkām.
Izrādē piedalās: A. Strazdiņš, K. Bukovska, P. Leitāns, 
S.Konovalova, A. K. Kārkliņš, J. Opincāns, M. Picka. 
N.Ūdris, I. Pedele, V. Zosārs, I. Vilnīte, L. Strazdiņa. 
Izrādes režisore - Terēza Kaimiņa. 
Ieejas cena - 3,00 EUR

3. aprīlī plkst. 11.00 Ērgļu saieta nama zālē 
sanāksme lauksaimniekiem

LAD aktualitātes - ES finansējums un valsts atbalsts 
lauksaimniekiem.

Izmaiņas 2019. gada nodokļu sistēmā.

4. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā 
piedzīvojumu filma “Lote un pazudušie pūķi”

Animācija, ģimenes filma. Bez vecuma ierobežojuma. 
Ieejas cena - 2,00 EUR

6. aprīlī plkst. 10.00 Tautas lietišķās mākslas 
studijas “ĒRGĻI” austuvē 

nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas 
un tālāknodošanas projekts

“SATIEC SAVU MEISTARU!”
“Vaska sveču liešana, filcēšana un aušana”

Pieteikšanās pie studijas vadītājas Sandras Laubertes

11. aprīlī plkst. 10.00 pirmsskolas izglītības 
iestādē “Pienenīte”

jauno vokālistu konkurss “Ērgļu cālis - 2019”

13. aprīlī plkst. 10.00 “Vizbuļos”, Ērgļu novadā,
mācību seminārs topošajiem un esošajiem putnusuņu 

īpašniekiem

13. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā 
deju kolektīva  “Rūdis“ vārda došanas svētku koncerts

13. aprīlī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā 
BALLE 

Ieejas cena - 3,00 EUR

20. aprīlī Ērgļu vidusskolas sporta zālē
basketbola mačs “Labais - Kreisais krasts”

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

“Lieldieniņa braukšus brauca, Asnus veda vezumā”
Piedalās jauno vokālistu konkursa “Cālis - 2019” 

dalībnieki un bērnu amatiermākslas kolektīvi.   
Atrakcijas un spēles, Lieldienu zaķu parāde

22. aprīlī plkst. 12.00 Sidrabiņos pie pagasta 
pārvaldes ēkas

Lieldienu pasākums “Raibu raibās Lieldieniņas”

No 25. līdz 26. aprīlim Ērgļos 
Jura Jurjāna XXI Starptautiskais jauno izpildītāju 

konkurss “Jaunais mežradznieks – 2019”
Ērgļu saieta namā: 25. aprīlis
plkst. 10.00 konkursa atklāšana
plkst. 10.30 izloze A un B grupai
plkst. 11.00 I kārta A un B grupai
plkst. 13.00 I kārtas rezultāti A un B grupai
plkst. 14.00 izloze C un D grupai
plkst. 15.00 I kārta C un D grupai
plkst. 17.00 I kārtas rezultāti C un D grupai
plkst. 17.15 Mežragu kora mēģinājums
plkst.18.00 Jauno mežradznieku sadraudzības vakars 
Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”
26. aprīlis
plkst. 10.00 II kārta A un B grupai
plkst. 13.00 II kārta C un D grupai
plkst. 16.00 Mežragu kora mēģinājums
plkst. 17.00 Konkursa noslēgums, laureātu apbalvoša-
na, laureātu  un mežragu kora koncerts.
Piedalās Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mūzikas sko-
lu audzēkņi.
Žūrijas komisijā: LMA profesors mežradznieks Arvīds 
Klišāns, LNO orķestra mežragu grupas mūziķis And-
ris Ādamsons. Tartu MS direktors, mežradznieks Kaido 
Otsings (Igaunija) un Mindaugas Gecevičius (Lietuva), 
komponiste PIKC NMS ĒM Dārziņa mūzikas skolas pro-
jektu vadītāja, izglītības metodiķe Agneta Krilova-Bēr-
ziņa.

26. aprīlī plkst.15.00 Sidrabiņos pie 
pagasta pārvaldes ēkas

“Viss manam dārzam”. Mainām un dāvinām visu, 
kas aug zemē

27. aprīlī plkst.14.00 Sausnējas skolas zālē
līnijdeju kolektīvu saiets “Ak, pavasar, ak, pavasar!”

27. aprīlī Ērgļu saieta namā
deju kolektīva ”Pastalnieki” koncerts

27. aprīlī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
BALLE 

Ieejas cena - 3,00 EUR

30. aprīlī plkst.11.00 Ērgļu bibliotēkā 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID)  

informatīvs seminārs
Tā laikā būs iespēja noskaidrot atbildes uz jautājumiem 

par gada ienākumu deklarāciju, attaisnoto izdevumu 
iesniegšanu, VID mobilo lietotni un citiem jautājumiem.

Jūsu veselībai!
  Informēju jūs 
par mobilo ārst-
niecības iestāžu 
i z b r a u k u m i e m 
Ērgļos :
22. martā  - 
Bērnu mobilais 
buss, šoreiz oku-
liste dr. Daņilāne  
un   osteopāte  
dr. Gaile.
26. martā  -  Mo-
bilās diagnosti-
kas izbraukums -  mammogrāfs, rtg un vit  D noteikšana.
Neirologs dr.  Audže  pieņems 22. martā no plkst.12.00.
  Joprojām turpina pieaugt saslimšana ar onkoloģiskajām sli-
mībām, tādēļ aicinu laikus apmeklēt gan ģimenes ārstu, lai 
veiktu klīniskās analīzes, slēpto asiņu testu fēcēs, elektro-
kardiogrammu un plaušu rentgenoloģisko izmeklēšanu, gan 
sievietēm apmeklēt ginekologu, kurš Ērgļu slimnīcā šomē-
nes būs 20. martā.
  Lūdzu pieteikties pie ģimenes ārstiem!

Aina Braķe

Teātra faniem
  7. maijā aicinu doties uz Jaunā Rīgas teātra izrādi  „Vēstu-
res izpētes komisija”. Tā būs  Alvja Hermaņa veidota izrāde 
par čekas maisu lietu, par to, ka nevar  novienkāršot  leģen-
du par tumšajiem un gaišajiem spēkiem. Lūdzu  interesentus 
pieteikties  ātrāk, lai varu plānot iegādājamo biļešu skaitu.
  Esmu pieteikusi  arī izrādes „Baltiešu gredzens” Nacio-
nālajā teātrī  kolektīvo apmeklējumu, bet  ticamākais, ka iz-
rādes apmeklējums būs tikai rudens sezonā, jo  teātris plāno 
maz izrāžu maijā un jūnijā. 
  Lūdzu pieteikties  pie dr. Braķes, tel. 29441625, 64871471.

Fragments no izrādes “Baltiešu gredzens”. 

Foto no https://teatris.lv/izrade/baltiesu-gredzens


