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ĪSZIŅAS PAR NORISĒM PAŠVALDĪBĀĪSZIŅAS PAR NORISĒM PAŠVALDĪBĀ
No 2013. gada 20. februāra ir mainīts reģionālā vietējās nozīmes 

autobusu maršruta Nr. 6371 Ērgļi – Pāvulēni – Mazozoli un autobusu 
pieturvietas "Mazozoli" nosaukums. Autobusu maršruta jaunais nosaukums 
turpmāk būs Ērgļi – Pāvulēni – Līčupe un autobusu pieturvietas nosaukums 
“Līčupe”. Šīs ir vienīgās izmaiņas, netiek mainīti ne autobusu kustības laiki, ne 
reisu izpildes dienas, ne autobusu pieturvietu kodi.

23. februārī caur Ērgļu novadu izceļoja brīvdienu izbrauciena – tū -
risma rallija ”Vidzemes pavasara karnevāls” vairāk nekā 400 dalībnieki 
no 120 komandām. Maršruts sākās Ogres novadā un tad vijās tālāk caur 
Ķeguma, Lielvārdes, Skrīveru, Ērgļu novadu līdz fi niša vietai Madonā. Mūsu 

novadā dalībnieki tika sagaidīti muzejos „Braki” un „Meņģeļi”, kur bija 
sagatavoti 10 pārbaudījuma uzdevumi, par kuriem dalībnieku komanda varēja 
iegūt maksimālos 100 punktus. Pusdienojot kafejnīcā “Kore”, viņiem bija 
iespēja degustēt īpašo “Braku” biezputru. Tūrisma ralliju rīkoja portāls www.
atputasbazes.lv.

7. martā Vidzemes tūrisma asociācijas kopsapulcē tika prezentēta 
jaunā Vidzemes kultūras tūrisma karte. Vidzemes skaistums baudāms gan 
ar dabas jaukumiem, gan kultūras mantojuma daudzveidību. Šajā kartē ceļotājs 
atradīs tikai nelielu daļu no Vidzemes kultūras mantojuma. No mūsu novada 
Vidzemes kultūras tūrisma kartē īpaši izcelts muzejs „Braki” un apraksts par 
novadu, piedāvājot apskates objektus: muzeju „Meņģeļi”, Sausnējas pagasta 
novadpētniecības muzeju, Jumurdas muižas kompleksu. Karte būs pieejama ne 
tikai elektroniski, bet arī papīra formātā pašvaldības informācijas punktā un 
tūrisma informācijas materiālu izplatīšanas vietās Ērgļos un tūrisma objektos.

Kopsapulcē tika dots atskats uz paveikto 2012.gadā un plānotais 2013.
gadā. Atkārtoti Vidzemes tūrisma asociācijas valdē tika ievēlēts Ērgļu novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis.

Ērg ļu no va da paš val dī-
bas dome 2013. gada 12. martā 
(domes sēdes protokols Nr. 4, 
1.§) apstiprināja Ērgļu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2038. gadam. Plānošanas dokuments 
būs pieejams Ērgļu novada mājaslapā internetā http://www.ergli.lv .

2013. gads ir skaisti aizsācies 
rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. 
jubilejas zīmē. Šis ir arī Dziesmu un 
deju svētku gads, kurā īpaša vieta 
būs atvēlēta R. Blaumaņa darbu 
iestudējumiem. Februārī un martā 
notika Latvijas amatierteātru skates 
„Gada izrāde 2012”. Tie teātri, kas 
iestudējuši R. Blaumaņa lugas, 9. 
un 10. martā pulcējās Ērgļos un 
Madonā, lai rādītu savu sniegumu 
un cīnītos par piedalīšanos Dziesmu 
un deju svētkos. 

Ērglēnieši divas dienas no rīta līdz 
vēlam vakaram varēja skatīties un 
priecāties par Latvijas amatierteātru 
R. Blaumaņa darbu iestudējumiem. 
„Trīnes grēkus” rādīja teātri no 
Mālpils, Viļķenes, Allažiem un 
Carnikavas, „Skroderdienas Silma -
čos” – no Ozolnieku novada, „No 
saldenās pudeles” – no Skultes, 
„Brīnumzālīti” – no Valkas, „Pēc 
pirmā mītiņa” – no Līvānu novada, 
„Sestdienas vakaru” – no Vītiņiem, 
„Nūtikumu Danderūs” – no Kār-
savas. Izrādes bija katra ar savu 
krāsainību un dažādību, caurvītas 
ar novadam raksturīgo kolorītu 
un lielu rakstnieka R. Blaumaņa 
mīlestību. 

Arī Madonas kultūras namā svēt-
 ki rakstniekam. Te pulcējās ama -
tier te  ātri no Aizkraukles, Skrīve riem, 
Lu  bānas, Prau lienas, Jē kab pils. Ma-
donas R. Blau maņa Tau tas teātris 
skati atklāja ar R. Blau maņa dzejas 
iestudējumu. 9. marta vakarā ska tī-
tājus priecēja Lat vijas Nacionālā teā 
tra izrāde „Indrāni”, režisors Valters 
Sīlis. Gal venajās lo mās – Ģirts 
Jakovļevs (In drānu tēvs), Lolita 
Cauka (Indrānu māte), Uldis Anže 
(Edvarts), Daiga Gaismiņa (Ieva). 
Izrādē veiksmīgi savīta pagātne un 

tagadne, iespēja ielūkoties 1920., 
1954., 1988. gada iestudējumos. Īpaša 
nozīme Noliņa un Edžiņa tēliem, 
kurus nesaista zemes darbi un savu 
māju mīlestība, bet vēlme doties uz 
pilsētu, uz lielo, nezināmo laimi tur, 
svešumā. Izrāde skarba, mūsdienīga 
un tik aktuāla šodien.

Arī Valmieras drāmas teātrim 
šis ir īpašs gads, jo jau piekto reizi 
no 21. līdz 27. martam notiks 
Starptautiskais R. Blaumaņa Teātra 
festivāls, kurā varēs skatīties 
Latvijas un ārzemju teātros tapušos 
R. Blaumaņa darbu iestudējumus. 
Pasākums tiks atklāts ar Valmieras 
teātra pirmizrādi „Daugava”. Val-
mierā būs iespēja redzēt Nacionālā 
teātra „Purva bridēju”, „Indrānus”, 
Dailes teātra „Zagļus”, M. Čehova 
Rīgas Krievu teātra „Indrānus”, 
Valmieras teātra „No saldenās pu-
deles”, „Raudupieti”. Valmieras te ā-
tra Apaļajā zālē būs kino un teātra 
izrāžu demonstrēju mi, kuros rādīs 

Blaumaņa darbu ekranizējumus, 
ve cākais ieraksts no 1955. ga-
da – „Sal na pavasarī”. Valmieras 
Pār gaujas ģimnāzijā sko lēnus pulcēs 
aktieris Ē. Vilsons ar stāsta „Nezā-
le” kopīgu izspēlēšanu, Valmieras 
novadpētniecības muzejā V. Jansons 
ar izrādi akciju „Indrāni caur adatas 
aci” un „Nāves ēnā”.

Uz Valmieras teātra 5. festivālu 
dosies Braku muzeja vecākā spe-
ciāliste Anna Kuzina, lai piedalītos 
grūtajā, bet atbildīgajā žūrijas darbā. 
Lai viņai veicas, lai uzvar spēcīgākais, 
meistarīgākais un mūsdienīgākais 
R. Blaumaņa darbu iestudējums! 
Noslēguma dienā, 27. martā, ērglē -
nieši, rakstnieka talanta cienītāji, 
dosies uz Valmieras teātra izrādi 
„Raudupiete”, lai noskatītos jauno 
ie studējumu un būtu festivāla noslē-
guma ceremonijā un apbalvošanā.

Zinta Saulīte, 

Braku muzeja vadītāja
Foto: Zinta Saulīte

Šā gada izstādes „Skola 2013” 
ietvaros no 28.februāra līdz 3.martam 
Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā 
norisinājās jauno profesionāļu 
konkurss, ko ik gadu rīko Izglītības 
un zinātnes ministrijas Valsts 
izglītības satura centrs. Pasākuma 
„Jaunais profesionālis 2013” laikā 16 
nozaru Latvijas profesionālo izglītības 
iestāžu 258 audzēkņi sacentās par 
labākā jaunā profesionāļa titulu. 
Četras dienas profesionālo vidusskolu 
jaunieši varēja parādīt savas prasmes 
namdaru darbos, fl īzējot, bruģējot, 
krāsojot, cepot tortes, šujot tērpus, 
jaucot krāšņi dūmojošus kokteiļus, 
utt.  Varēja ne tikai parādīt sevi, bet 
arī paskatīties, ko dara citi un kā dara, 
kādu interesi namdaru darbs izraisa 
izstādes apmeklētājos. Un starp šiem 
apmeklētājiem bija arī uzņēmēji, 

kas meklē vislabākos topošos 
profesionāļus savu ideju realizēšanai. 

Ērgļu Profesionālās vidusskolas 
3.kursa audzēkņi Jānis Virsnieks un 
Sergejs Povhans piedalījās konkursā 
„Jaunais profesionālis 2013” kva li-
fi kācijā “Namdaris”. Audzēkņus ie-
priekš sagatavoja un konkursa laikā 
emocionāli atbalstīja pasniedzējs 
Māris Pētersons, jo uzdevums bija 
jāveic individuāli. Zēni atzina, ka tā 
esot ļoti liela pieredze strādāt pilnī gi 
patstāvīgi tik daudzu cilvēku priek-
šā. Ērgļu Profesionālās vidussko-
las namdari sevi parādīja spoži, 
iegūstot 2. vietu namdaru konkursā, 
kā arī ieguva jaunus draugus, kas 
strādāja līdzās – Cēsu Profesionālās 
vidusskolas jaunie namdari (1. vieta) 
un Ogres Profesionālās vidusskolas 
puiši (3. vieta).  Šie audzēkņi mājās 

at veda diplomus, medaļas un vēr-
tīgas balvas. Pasākuma beigās 
ti ka pasniegta arī Grand Prix bal -
va – ceļojums un plaukstdators, ku rā 
iemūžināt ceļojuma iespaidus. Sko la 
ļoti lepojas ar audzēkņiem, un, lai arī 
pie trūka tikai 2 punktu līdz pirma jai 
vie tai, pasniedzējs un audzēkņi ir ap-
mierināti ar dalību konkursā un gūto 
pie redzi.

Ērgļu Profesionālā vidusskola ir 
gatava arī turpmāk sagatavot augsta 
līmeņa jaunos profesionāļus ne ti-
kai namdarus, bet arī viesmīlības 
pa kalpojuma speciālistus, jumiķus, 
aukles, guļbūves ēku celtniekus, vies-
mīļus, kokkopjus (arboristus), pa-
vārus, mājkalpotājus, pavāra palīgus 
un remontstrādniekus.

Tīna Blūma un 

Ināra Ketlere

Blaumanis – teātru iemīļotākais 
rakstnieks

Spoži panākumi Jaunajā profesionālī

No kreisās: Jānis Virsnieks, Māris Pētersons, Sergejs Povhans. No kreisās: Jānis Virsnieks, Māris Pētersons, Sergejs Povhans. Foto: Baiba Bruņiniece.Foto: Baiba Bruņiniece.

Foto: Guntars JukāmsFoto: Guntars Jukāms

IEGULDĪJUMS 
TAVĀ NĀKOTNĒ 
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Noteica  Ērgļu novada paš val -
dības kapitālsabiedrībām  –  Ērgļu 
pa gasta SIA „ŪDAS” un Ērgļu paš-
valdības sabiedrībai ar ierobežotu 
at bildību „Ērgļu slimnīca” minimālo 
di videndēs izmaksājamo peļņas daļu 
5 procentu apmērā no sabiedrības 
tīrās peļņas.

Apstiprināja Ērgļu pašvaldības 
SIA „Ērgļu slimnīca” fi nanšu pārskatu 
par 2012. gadu  ar fi nanšu rezultā-
tu – peļņu Ls 4980 apmērā. Iegūto 
peļ ņu paredzēja novirzīt iepriekšējo 
gadu zaudējumu segšanai.

Apstiprināja Ērgļu pagasta 
SIA „ŪDAS” 2012. gada fi nanšu pār-
skatu ar fi nanšu rezultātu – zau dē-
jumiem LVL 45922  apmērā.

Saskaņā ar Ērgļu pašvaldības SIA 
„Ērgļu slimnīca” statūtiem,  kuros no-
teikts, ka  valdes locekli ievēlē amatā 
uz trim gadiem, atkārtoti ievēlēja 
Ainu Braķi par Ērgļu pašvaldības 
SIA „Ērgļu slimnīca” valdes locekli. 

Saskaņā ar Ērgļu pagasta 
SIA „ŪDAS”  statūtiem,  kuros no-
teikts, ka  valdes locekli ievēlē amatā 

uz trim gadiem, atkārtoti ievēlēja 
Daini Dauguli par Ērgļu pagasta SIA 
„ŪDAS” valdes locekli. 

Pamatojoties uz likumu „Par 
valsts un pašvaldību kapitāla daļām 
un kapitālsabiedrībām” un saskaņā 
ar Ministru kabineta 30.03.2010. no-
teikumiem Nr.311 „Noteikumi par 
valsts vai pašvaldības kapitālsa bie d-
rību valdes locekļu skaitu, padomes 
un valdes locekļa, pašvaldības kapitā-
la daļu turētāja pārstāvja un atbildī gā 
darbinieka atlīdzību”, apstiprināja 
Ērg ļu novada pašvaldības sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību valdes locek-
ļu mē nešalgas – Ērgļu pagasta SIA 
„ŪDAS” valdes loceklim mēnešalgu  
Ls 780,00 apmērā,  Ērgļu pašvaldības 
SIA „Ērgļu slimnīca” valdes loceklim 
mēnešalgu  Ls 350,00 apmērā.

Palielināja Ērgļu pagasta SIA 
“ŪDAS” pamatkapitālu, izdarot 
papildu daļu ieguldījumu naudas vei-
dā LVL 19000,00  apmērā sekmīgas 
darbības nodrošināšanai kvalitatīvu 
komunālo pakalpojumu sniegšanai.

Izskatot personīgus iesnie-

gu mus, izmainīja nekustama jam 
īpašumam “Smilgas”, kas atro das 
Ērgļu pagastā, nekustamā īpa šuma 
lietošanas mērķi 0,6 ha pla tībā no 
individuālo dzīvojamo mā ju apbūve 
uz – dabas pamatnes, par ki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas no zīmes 
objektu teritorijas, ja tajās at ļautā 
saimnieciskā darbība nav pie skaitāma 
pie kāda cita klasifi kācijā no rādīta 
lietošanas mērķa; izmainīja ne-
kustamajam īpašumam “Pavasari”, 
kas atrodas Jumurdas pagastā, lie-
tošanas mērķi 0,3722 ha platībā no 
individuālo dzīvojamo māju ap būve  
uz – pagaidu atļautā zemes iz man to-
šana sakņu dārziem. 

Nolēma nodot Ērgļu novada 
ilgt spējīgas attīstības stratēģijas 
2013.-2037. gadam galīgo redakciju 
Vi dzemes plānošanas reģionam at-
zinuma saņemšanai un Ērgļu novada 
paš valdības mājaslapā internetā  ie-
vietot plānošanas dokumentu. 

Apstiprināja Ērgļu novada paš -
valdības izglītības iestāžu sniegto 
pa kalpojumu izdevumu tāmes un 

noteica šādas viena audzēkņa uz-
tu  rēšanās izmaksas savstarpējiem 
no rēķiniem 2013. gadā: Ērgļu vi dus-
skolā Ls 57,07 mēnesī; Jāņa Zālīša 
Saus nējas pamatskolā Ls 101,22  
mē nesī; Ērgļu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pienenīte” Ls 106,15 mēnesī; 
Jā ņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 
pirms skolas grupā Ls 37,48  mēnesī.

Nolēma fi nansiāli atbalstīt Ērg ļu 
novada skolēnu Nika Nikolasa Nī gaļa, 
Kristera Kalniņa, Kalvja Kaļ va, Klāva 
Andriksona dalību  Starp tautiskajā 
basketbola turnīrā „Eas ter Euro 
Basket”, kurš notiks Prā gā, Čehijā, š.g. 
no 28. marta līdz 2. ap rī lim, piešķirot 
viņu dalībai turnīrā fi nansējumu 
Ls 236,00 apmērā no Ērgļu novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Izdarīja grozījumus Ērgļu no-
vada pašvaldības domes 2011. gada 
27. jan vārī apstiprinātajos noteiku -
mos par pašvaldības autotransporta 
iz  mantošanu un apstiprinātajā au-
totransporta, par kura izmantošanu 
paš valdībā noslēgts patapinājuma lī-
gums, sarakstā. 

Izdarīja grozījumus Ērgļu no-
vada pašvaldības atlīdzības no li ku-
mā.

Anulēja ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu vienam Ērgļu novada  
Sausnējas pagasta iedzīvotājam. 

Izskatot Vidzemes apgabal-
tie sas zvērinātas tiesu izpildītājas 
Zanes Fi latovas paziņojumu, nolēma 
paš valdībai nepaturēt īpašumā ne-
kus tamā īpašuma Zaļajā ielā 31a, 
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā 
½ domājamās daļas. 

Ņemot vērā Vides aizsardzī bas 
un reģionālās attīstības ministri-
jas atzinumu  par nepieciešamību 
pre cizēt  Ērgļu novada pašvaldības 
domes 2012. gada 29. novembra sais-
tošos noteikumus Nr.10 „ Par koku 
cir šanu ārpus meža Ērgļu novadā”, 
dome precizēja šos noteikumus, tie 
tiek publicēti šajā “Ērgļu Novada 
Ziņu” izdevumā un stāsies spēkā pēc 
izdevuma iznākšanas.

Informāciju sagatavoja 
pašvaldības sekretāre 

A.Rozenberga

Pieņemti Ērgļu novada paš val -

dī  bas domes 29.11.2012. sēdē, pro-

  tokols Nr.14,1.§. Precizēti ar  Ērg-

ļu novada pašvaldības do mes 

28.02.2013. lē mumu, sēdes pro to-

kols Nr. 2, 11.§. Par koku ciršanu 

ārpus meža Ērgļu novadā. Izdoti sa-

skaņā ar Me ža likuma 8. panta ot ro 

daļu, Minist ru kabineta 02.05.2012. 

noteiku mu Nr. 309 „Noteikumi par 

koku cir ša nu ārpus meža” 22.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka koku 
ciršanas ārpus meža izvērtēšanas 

kār tību, publiskās apspriešanas pro-
cedūras kārtību un sabiedrībai no-
zīmīgus gadījumus, kad rīko publisko 
apspriešanu par koku ciršanu Ērgļu 
novada administratīvajā teritorijā, 
papildus koefi cientu zaudējumu 
atlīdzības aprēķināšanai par dabas 
daudzveidības samazināšanu ciemu 
teritorijā un zaudējumu atlīdzības 
samaksas kārtību.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas 

kārtība

2. Iesniegumus (pielikums) par 
koku ciršanu ārpus meža Ērgļu nova-
da pašvaldībā izskata un lēmumus 

pieņem Ērgļu novada būvvalde. 
3. Ērgļu novada būvvaldes lē-

mumus apstrīd Ērgļu novada paš-
valdības domē.

III. Publiskās apspriešanas pro-

cedūras kārtība

4. Sabiedrībai nozīmīgi gadījumi, 
kad rīkojama publiskā apspriešana, ir 
gadījumi, ja paredz koku ciršanu paš-
valdībai piederošajos nekustamajos 
īpašumos ciemu teritorijās, kur tiek 
plānota apstādījumu rekonstrukcija 
vai renovācija. 

5. Publisko apspriešanu par 
koku ciršanu ierosina Ērgļu novada 

būvvalde.
6. Publiskās apspriešanas rīkoša-

nas kārtība noteikta Ērgļu novada 
pašvaldības domes 21.09.2006. sais-
tošajos noteikumos Nr.1 “Ērgļu no-
vada pašvaldības nolikums”.

IV. Zaudējumu atlīdzības sa mak-

sas kārtība par koku ciršanu 

7. Zaudējumu atlīdzības aprēķi-
nāšanai par dabas daudzveidības 
sa ma zināšanu ciemu teritorijā pa-
pildus Ministru kabineta 02.05.2012. 
noteikumu Nr. 309 „No tei kumi 
par koku ciršanu ārpus meža” 
3. pielikuma koefi cientiem tiek 

no  teikts Ērgļu novada koefi cients: 
1 – koks būtiski ietekmē ciema ai-
navu, tās vērtība tiks samazināta; 
0,5 – koks būtiski ainavu ne ie tekmē; 
0 – koks aizsedz vizuāli augst vēr-
tīgu vai unikālu ainavu, vai kul-
tūrvēsturisku objektu; ar koka no-
ciršanu tiks sakārtota vide, ainavas 
kvalitāte tiks uzlabota. 

Attiecīgā koefi cienta piemērošanu 
izvērtē Ērgļu novada būvvalde.

8. Zaudējumu atlīdzību ie-
mak   sā Ērgļu novada pašvaldības 
pamatbudžeta kontā. 

Domes priekšsēdētājs  G.Velcis 

Pārskats par 2013. gada februāra mēneša domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 10

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka 
dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus likumos un Ministru kabineta 
noteikumos paredzētajiem jautājumiem.

Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos 
saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema 
teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, 
kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Meža likums 
nosaka, ka zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.

Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 22.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod 
saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas 
izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī 
sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas 
kārtību, zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību par dabas 
daudzveidības samazināšanu, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un 
administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiks ieskaitīta 
pašvaldības pamatbudžetā.    

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sabiedrību un 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem 
valdītājiem ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu 
saistībā ar koku ciršanu Ērgļu novada ciemu teritorijā.

Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama publiskā 
apspriešana koku ciršanai ārpus meža, līdz ar to dodot iespēju sabiedrībai 
piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Ērgļu novada pašvaldība.

6.  Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu projekts saskaņots ar pārvalžu vadītājiem, Ērgļu 
novada būvvaldi, apspriests Ērgļu novada pašvaldības fi nanšu un attīstības 
komitejas sēdē 

Domes priekšsēdētājs G.Velcis 

IESNIEGUMS
Koku ciršanai ārpus meža 

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums _______________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. _____________________________________
Kontakttālrunis, e-pasts __________________________________________
Pilnvarotā persona:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums ______________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. __________________________________
Kontakttālrunis, e-pasts ___________________________________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
______________________________________________________________

Koku ciršanas pamatojums:

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums

Koku suga

Koka 
stumbra 
diametrs 

(cm)
Skaits

Pievienoti dokumenti:
1. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Datums:__________________

_____________________________
    (paraksts)                                            (vārds, uzvārds)           

Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 29. novembrī pieņemto 
saistošo noteikumu  Nr. 10 ”Par koku ciršanu ārpus meža Ērgļu 
novadā” PASKAIDROJUMA RAKSTS

PIELIKUMS Ērgļu novada pašvaldības domes 
29.11.2012.saistošajiem noteikumiem Nr.10  
„Par koku ciršanu ārpus meža Ērgļu novadā”
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Jau marts – ziema izmisīgi cen-
šas uzvarēt pavasari. Tā neatlaiž 
savu ledus tvērienu un vēl grib 
būt noteicēja pār dabu. Naktīs sū-
ta savu auksto dvašu, lai viss, ko 
pa dienu izkausējis pavasaris, tik-
tu sastindzināts. Bet pavasaris ir 
pacietīgs – ar savu siltumu un ne-
atlaidību tas agrāk vai vēlāk pienāks 
un ziemai būs jāatkāpjas.

Pat tagad, kad ārā šķiet sa-
stingušas ku penu jūras, jūtam, 
ka pavasaris ir gaisā. Pat ziemas 
smagums neliekas tik nomācošs, jo 
dienas kļūst garākas un gaišākas, 
saule mūs lutina, ja ne ar siltumu, 
tad vismaz biežāku klātbūt ni. Saule 
spēlējas pa balto sniegu, ļaudama 
tam vizēt kā dimantam. Dažviet, 
kur sniegs plānāks, saules stari jau 
izgrauzuši pa mazai zemes strēlītei, 
kura liek ilgoties pēc zemes ceļa 
smilšu brūnuma un apkārtesošo 
koku zaļuma, kuri tagad vēl dus 
savā dabas dotajā atpūtas brīdī, 
bet drīz jau raisīs visvisādus pum-
purus – lie lus, mazus, garus, 
apaļus, spīdīgus, zvīņainus, gludus, 
raupjus un tādus, kuri liks plaukt 
ne tikai lapām, bet arī ziediem, 
kuru smarža apreibinās visu dabu.

Tomēr mums jāciena arī tas, ko 
mums devis šis februāris, kurš vēl 
ir ziemas zīmē. Cienījamais lasītāj, 
tev noteikti ir jāizlasa neparasta 
intervi ja ar vienu no Ērgļu vi dus-
skolas skol niecēm, jāuzzina, ko 
šomēnes ir pamanījis vērīgais sko-
las dzīves pazinējs ĒRGĻRACIS, 
kurš ar sa viem novērojumiem da -
lās ar „Cinī ša” reportierēm un 
informē pārējos; protams, jā-
noskaidro, kā šīgada 11. klase ir 
rakstījusi un aizstāvējusi savus 
zinātniski pētnieciskos darbus, 
un noteikti jāizpēta viss, ko mūsu 
avīze tev var piedāvāt. Laiks deg 
pārāk strauji, un tev jācenšas iegūt 
no tā visu, ko tas tev var dot.

Ja tā padomā, tad katra diena tiek 

uzsākta ar neparastām liesmām, 
kuras to arī noslēdz. Katru rītu, 
kad vien saulei priekšā nav māko-
ņu plīvura, tad pie horizonta līni  -
jas debesis sārtojas visās sārti – 
oranži – dzeltenajās nokrāsās, nu 
gluži kā liesmas ugunskurā, kamīnā 
vai svecē uz galda. Tad parādās 
saule, kura ir kā liesmas kodols – tik 
spilgts, ka uz to nevar pat skatīties. 
Dienas laikā ikviens arī sildās pie šīs 
liesmas un izmanto to, lai gaišajās 
stundās gūtu labumu no degošā 
laika, jo pēcāk saule atkal noriet, 
itin kā aizrādīdama, ka tev bija 
jāprot izmantot sev dotais laiks.

Arī ziema rāda, cik laiks ir 
nepastāvīgs. Ja palūkojamies martā 
uz lāstekām dienas vidū, arī tās 
sākušas tecēt. Ar katru pilienu 
tām dotais laiks sarūk, bet naktī 
ziema uz mazu brītiņu novērš to 
neizbēgamo postu. Tomēr kādu 
dienu tās krīt, sašķīstot vairākos 
mazos gabaliņos, kuri ir līdzīgi 
stikla lauskām. Bet daba nekam 
neļauj palikt sastingušam. Arī tās 
lāstekas, kuras, dienas saulē raudot, 
izkūst, turpina dzīvot caur pilienu, 
kas nonācis zemē un ļāvis uzplaukt 
pienenes lapai vai āboliņa sēklai. 
Bieži tā negadās, bet dažkārt jau var 
atrast pa kādai āboliņa četrlapītei, 
kurai iespējams palīdzējis izaugt 
tieši lāstekas piliens, kas savā postā 
ir devis dzīvību kam jaunam un 
neparastam.

Jā, laiks ir nepastāvīgs. Bet vai 
tas mūsu dzīvi nepadara tikai in-
teresantāku? Vai tas, ka mūsu dar-
bi, dzīve pāriet jaunos un jaunos 
pos mos, kuri liek mainīties un 
pa skatīties uz dzīvi ar arvien 
pieaugošu pieredzi, nav kā dāvana? 
Lasītāj, es tev novēlu būt pietiekami 
redzīgam ne tikai ar saprātu, bet arī 
ar dvēseli, lai pamanītu, ka zīmes 
par to, ka tev jāmāk izmantot savs 
laiks lietderīgi, ir mums apkārt.

Marta Suveizda

O
tr

di
en

a,
 

12
. m

ar
ts „Turpinām 

projektu 
„Lietu 
dzīve””

 makulatūras vākšana – klašu sacensība L. Jaunozoliņa un klašu 
saimnieki

 grāmatu ziedošana  sākumskolai „Brīnumu lādē” L. Bukovska,
A. Diča

Tr
eš

di
en

a,
 

13
. m

ar
ts „Mācāmies 

kopā ar 
bērnu”

 stundu vērošana M. Picka, L. Bukovska

 plkst. 16.00 nodarbības vecākiem „Mācīšanās un uz-
vedības problēmas – kā pamanīt un risināt”, vada Jēkab-
pils  Iekļaujošas izglītības atbalsta centra  vadītāja Sar mīte 
Safronova un  pedagoģe Inita Kolkovska

I. Šaudiņa,
D. Dundure

 pēc nodarbības  vecāku individuālas sarunas ar lektoriem 
un mācību priekšmetu skolotājiem

S. Konovalova
M. Picka

C
et

ur
td

ie
na

, 
14

. m
ar

ts „Mācām 
savus 

bērnus”

 plkst. 9.30 rīta fi zkultūra I. Budze, A. Reinis

 stundas M. Picka, A. Masaļskis,
R. Dudko

 plkst. 11.45 improvizēta pedagoģiskās padomes sēde I. Šaudiņa,
A. Masaļskis

Pi
ek

td
ie

na
, 

15
. m

ar
ts „Priecā ja-

mies ko pā 
sniegā”

 plkst. 18.00 klašu pieteikums skolēnu dome, 
klašu vecākie

 izklaidējoši ziemas prieki I. Budze, Dz. Svilpis un sko lēnu 
dome, K. Bukovska, M. Olte

 skolas ugunskurs un  tēja, pašu sagādātas desiņas R. Šmits, L. Jaunozoliņa 
un klašu saimnieki

25. februārī uzņēmuma SIA „Ko-
nekesko Latvija” fi nansētā stipendija 
250 latu apmērā tika piešķirta LLU 
Meža fakultātes studiju programmas 
„Mežinženieris” 2. kursa studentam 
Dāvim Bērzkalnam, Ērgļu vi dus-
skolas 2011. gada absolventam. Dāvis 
šī gada februārī reģistrējis arī savu 
mi krouzņēmumu SIA „DB Forest”. 
Plā nots, ka iesākumā uzņēmums 
nodarbosies ar jaunaudžu kopšanu 
un pēc tam savu darbību paplašinās 
līdz mežizstrādei.

Informācija no LLA

Foto: no personīgā arhīva Jau labu laiku esmu novērojis, 
ka skolēni no 5. līdz 9. klasei sēž uz 
palodzēm. Tas neizskatās labi, jo tad jau 
ikviens skolēns, kurš sēž uz palodzēm, 
sevi var saukt par pu ķu podu. Kaut gan 
tuvojas pavasaris un mēs visi sākam 
iekšēji plaukt, tas ne nozīmē, ka mums 
jāplaukst uz palodzēm.

Tomēr man ir risinājums:
1) Skolā patiešām varētu salikt 

īstus puķupodus uz palodzēm, kuros 
augtu puķes. Būtu gan skaisti, gan 
praktiski, jo tad neviens uz palodzēm 
nesēdētu.

2) Varētu salikt kādus soliņus gar 
radiatoriem, jo galvenais iemesls, kā-
dēļ skolēni dodas sēdēt uz pa lo dzēm, 

ir tas, ka 
zem tām ir 
r a  d i a t o r i 
un pie tiem 
var sildīties.

3) Tiem, 
ku ri pa-
lo dzes 
iz man to kā 
krēs lus, vajadzētu 
tās arī mazgāt katra 
mē neša beigās saimnieces 
uz raudzībā.

Ar saviem novērojumiem un 
ieteikumiem dalījos ar ĒVSK

11. klases skolnieci un reportieri
Martu Suveizdu

Lāstekas asara

REDAKCIJAS SLEJAVECĀKU NEDĒĻAVECĀKU NEDĒĻA

Sveicam, Dāvi!

ĒRGĻRACIS ziņo

„Labi kopā skolā” no 2013. gada 12. līdz 15. martam

11. martā – pavasara noskaņas 
klasēs.

12.- 15. martam – vecāku nedēļa 
skolā.

20. martā – klašu fotografēšanās.
21. martā – skolu koru kop mē-

ģinājums Madonā.
19. – 25. martam – pavasara brīv-

dienas 12. klašu skolēniem.
26., 27. marts – centralizētais ek-

sāmens angļu valodā 12. klasei.
25. marts – 1. aprīlis – pavasara 

brīv dienas.

ĢEOGRĀFIJA
8. klase

1. Jānis Bukovskis
2. Kalvis Kaļva
10.-12. klase

1. Ilmārs Suveizda
2. Marta Suveizda
3. Edijs Krastiņš

KRIEVU VALODA
10.-12. klase

1. Kristīne Kiseļova
2. Marta Suveizda
3. Aiga Vorobjova

LATVIEŠU VALODA
1. klase

1. Guna Nikolajeva
 2. Madara Purviņa 
3. Elizabete Spaile
 MATEMĀTIKA

1. klase
1. Guna Nikolajeva 
 2. Daniēla Vanaģele
 3. Madara Purviņa
DABASZINĪBAS

1. klase
 1. Guna Nikolajeva
2.Madara Purviņa
3. Sanija Lielupe

3. Daniēla Vanaģele
VIZUĀLĀ MĀKSLA

1. klase
 1. Estere Margareta 

Roth
 2.Daniēla Vanaģele
 3.Beatrise Ļebedeva 

LATVIEŠU VALODA
2.a klase

1. Aleksis Ričards Einišs
2. Elīza Madsena
3. Roberts Bauers

MATEMĀTIKA
2.a klase

 1.  Aleksis Ričards Einišs 
 2. Elīza Madsena             
 3. Roberts Bauers
DABASZINĪBAS

2.a klase
 1. Elīza Madsena  

 2.  Sindija Rudzīte
 3.  Toms Vilnītis   

VIZUĀLĀ MĀKSLA
2.a klase

1. Anna Meija Roth
2.Toms Vilnītis

3. Elīza Madsena   

LATVIEŠU VALODA
2.b klase

 1. Asne Stankeviča
 2. Katrīna Rešņa

 3.  Alise Olte
MATEMĀTIKA

2.b klase
 1. Mikus Štils
 2.  Alise Olte           

 3.  Nemo Eduards Olte
DABASZINĪBAS

2.b klase
1. Markuss Užāns

 2. Alise Olte
3. Signe Solovjeva 

VIZUĀLĀ MĀKSLA
2.b klase

 1.  Markuss Ščeglovs 
 2.  Mikus Štils

 3.  Asne Stankeviča

LATVIEŠU VALODA
3.klase

1. Anda Katrīna Reine 
2. Veronika Ivanova
3. Benita Kārkliņa

MATEMĀTIKA
3.klase

 1.Anda Katrīna Reine
 2. Artis Milnis         

 3. Eduards Kodols
 DABASZINĪBAS

3.klase
1. Anda Katrīna Reine

2.  Eduards Kodols
3. Rainers Ģirģens

VIZUĀLĀ MĀKSLA
3.klase

1. Lauma Zača
2. Anda Katrīna Reine

3. Artis Milnis

LATVIEŠU VALODA
4. klase

1.Marta Simona Štila
2.Ieva Radzvilaviča
3. Kristīne Reinika

MATEMĀTIKA
4. klase

 1. Ieva Radzvilaviča
 2. Emīlija Gustīne 

Zommere       
 3. Ralfs Bolzans

DABASZINĪBAS
4. klase

1. Emīlija Gustīne 
Zommere     

2. Ieva Radzvilaviča
VIZUĀLĀ MĀKSLA

4. klase
 1. Rinalds Žuks
 2.Alise Vanaģele
 3. Kristaps Gūts   

Rezultātus apkopoja 
mācību pārzine 

Maiga Picka

Skolas olimpiāžu uzvarētāji martā
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Jau klāt marts, un pavasaris ar 
zaļu zāli un putnu dziesmām arī vairs 
nav aiz kalniem. Aizritējušas arī 
sākumskolas 1.- 4. klašu olimpiādes 
lat viešu valodā, matemātikā, dabas-
zinībās un vizuālajā mākslā.

Īpaši aizraujoša skolēniem šķita 
olim piāžu uzvarētāju apbalvošanas 
ceremonija ar uzvarētāju dziesmu, 
go da pjedestālu un klasesbiedru, 
sko lasbiedru atbalstu, skaļiem ap-
lausiem un apsveikuma vārdiem. 
Šogad vi si dalībnieki tika sveikti 
kopīgā ap balvošanas ceremonijā, 
klāt esot vi siem sākumskolas sko-
lēniem un sko lotājiem. Iespējams, 
ka tieši tā iemesla dēļ šis mirklis iz-

vērtās tik iespaidīgs un pacilājošs.
Olimpiādes darbs bija iespēja 

sko lēniem parādīt savas prasmes 
dažādos mācību priekšmetos, 
balstoties uz mācību stundās un 
patstāvīgi papildus apgūtajām 

zināšanām un prasmēm. Tas ir 
regulārs, sistemātisks darbs kat ru 
mācību stundu, dienu, nedēļu gada 
garumā. Šis nav tas vilciens, kurā 
var ielēkt pēdējā mirklī.

Olimpiāde ir tāds kā atskaites 
punkts, savu zināšanu un prasmju 
izvērtēšana un norāde, kurā virzienā 
doties tālāk!

Lai mums kopā izdodas!
Liena Bukovska

Izvēlējos tēmu „Ērgļu vidusskolas 
11. klases skolēnu raksturi pēc 
grafoloģijas metodes un paš vēr-
tējuma”, jo biju pamanījusi, ka maniem 
klasesbiedriem ir dažāds rokraksts. 
Vēlējos noskaidrot, ko par viņiem 
liecina rokraksts. Mani interesēja, 
kādas rakstura īpašības iespējams 
noteikt, kā arī skolēnu pašvērtējums, 
kuru saņēmu viņu atbildēs par se vi. 
Iegūto salīdzināju un izdarīju se-
cinājumus. (Gunta Pūce)

„Atstarotāji un to gaismas atsta-
rošanas īpašības” ir tēma, kuru man 
ieteica skolotāja. Teorētiskajā daļā 
iepazinos ar dažādiem atstarotāju 
veidiem, to efektivitāti. Praktiskajā 
daļā pārbaudīju dažādu krāsu veidu 
atstarotājus. Anketēju cilvēkus par 
atstarotāju lietošanu. (Edijs Kras tiņš)

Mans darbs bija saistīts ar saules-
brillēm, tāpēc bija nepieciešama 
krā su palete, kuru aizņēmos no 
būvniecības veikala. Pētīju, kā krāsas 
mainās apkārtējā vidē, skatoties caur 
saulesbrillēm. Klasesbiedriem un 12. 
klases skolēniem lūdzu ierasties skolā 
ar saulesbrillēm, visi mani atbalstīja. 
Ceru, ka mans darbs „Saulesbril -
les – palīgierīce acu aizsardzībai no 
ultravioletā starojuma” labi izska tīsies 
uz pārējo darbu fona. (Malvīne Ma-
džule)

Tā kā manos laukos ir daudz bebru 
un bebru dambju un līdz ar to daudz 
postījumu, tad nolēmu rakstīt par 
tēmu „Bebru populācija un postījumi 
Liepkalnes apkārtnē”. Es aptaujāju 
Liepkalnes iedzīvotājus, intervēju 
medniekus gan ar lielu, gan ar mazu 
pieredzi. Viņu domas par bebriem 
atšķīrās. Prezentācijā izveidoju video 
materiālu par bebru slazdiem, kā arī 
parādīju, kā bebrs grauž kokus. (Jānis 
Bērzkalns)

Pati esmu kreile, tāpēc mana darba 

tē ma bija „Kreiļi Ērgļu vidusskolā”. 
Vēlējos uzzināt par kreiļu īpašībām, 
interesēm, spējām. Vēlējos izpētīt 
kreiļus skolā no 5. līdz 12. klasei. 
Intervēju arī Ērgļu novada psiholoģi 
Anitu Prodnieci. (Laura Balode)

Pētīju radinieku zemniecību „Dā-
velnītis”, rakstīju tieši par saimniecības 
attīstību laika posmā no 2009. gada 
līdz 2012. gadam. Izmantoju saim-
nieku sniegto informāciju un datus. 
Darbu rakstīt bija interesanti, ieguvu 
jaunu pieredzi. (Jānis Gangnuss)

Pagājušajā gadā noskatījos in-
teresantu video internetā, kur rādīja, 
kā mājas apstākļos var pagatavot 
garšīgus ēdienus. Izlēmu rakstīt 
par tēmu „Jauna karstā Ērgļu dzē-
riena izveide”. Teorētiskajā daļā 
rakstīju par tādu dzērienu kā tējas, 
ka fi jas un kakao rašanās vēsturi. Lai 
uzrakstītu praktisko daļu, tai sīju 
karstos dzērienus, uzņēmu fo to, 
mēģināju katram dzērienam pie-
skaņot vārdu saistībā ar Ērgļiem. 
Dzē rienu gatavošana bija interesanta, 
tā man patika labāk nekā dzērienu de-
gustācijas analīze. (Ieva Budze)

Es izvēlējos tematu par bitēm, to 
medu, medus viskozitāti, lai ar ģimeni 

uzsāktu biškopību, kuru nākotnē 
varētu attīstīt biznesa idejas veidā. 
„Augu daudzveidīgā ietekme uz bišu 
medus viskozitāti” ir mana darba 
temats. Iepazinos ar informāciju par 
biškopības vēsturi, nektāraugiem, 
ku rus bites izmanto visbiežāk.  Uz-
zināju, kas ir viskozitāte. Noteicot 
augus pļavās, nebiju domājusi, ka 
augu noteikšana prasa tādu rūpību 
un pacietību. Veicu eksperimentus ar 
medus paraugiem, lai noteiktu to vis-
kozitāti. Aizstāvēšanā no žūrijas puses 
bija interesanti un radoši jautājumi, 
kuri pārbaudīja gan erudīciju, gan 
spēju uzstāties. (Marta Suveizda)

Nosaukums manam darbam „Die-
vu ēdiens un bauda – šokolāde” radās 
tāpēc, ka vārds šokolāde grieķu valodā 
nozīmē dievu ēdiens, bet šokolādē ir 
arī stimulators – teobromīns, kas 
sniedz baudu un laimes sajūtu. Lai 
uzzinātu, kā tiek iegūta šokolāde, 
devos uz a/s „Laima” Rīgā, lai pētītu 
ražošanas procesu, konsultētos ar 
spe ciālistiem. Esmu priecīga par pa-
veikto, bija interesanti pētīt. (Agnija 
Vaska)

Skolēnu domas apkopoja 
Marta Suveizda 11.kl.

Pirmklasniekiem februāris ir bijis 
neparasts mēnesis – 8. februārī mums 
bija iespēja doties uz skolas Multimedi-
ju centru satikties ar Latvijas jaunatnes 
Ziemas olimpiā des īpašajiem viesiem 
Raimondu Ber gmani un vairākiem 
BMX komandas pārstāvjiem, kad sko lē-
ni varēja izvaicāt sportistus un trenerus.

Bet 19. februārī mūsu klases priekšā 
stāvēja bobslejists Daumants Dreiškens, 
kurš tikko bija atgriezies no sacensībām 
Sočos, kur kopā ar komandas biedriem 

guva izcilus panākumus. Par tikšanos 
bija parūpējusies Elza Agnese Koklačova 
kopā ar vecākiem. Paldies!

Pēc tikšanās mūsu klasē tagad ir 
pasaules karte, kurā īpaši izceltas vie tas, 
kur atrodas trases. Bērni uzzināja, ka 
Daumantam sports paticis jau skolas 
gados, bet ar bobsleju viņš nodarbojas 

10 gadus. Televīzijas ekrānos mēs 
redzam, ka brauciens ilgst apmēram 
minūti, bet neiedomājamies par garajām 
stundām, kas pavadītas treniņos. Lai 

gan sacensības notiek dažādās valstīs, 
tas nenozīmē, ka ir iespēja apskatīt ap-
kārtnes skaistākās vietas. 

Bērni apskatīja jaunākās līdz pa ņem-
tās medaļas un kausus. Spor tistam to 
ir daudz. Uzzinājām arī, ka četrinieka 
kamanas varētu ienest mūsu klasē.

Priecājos, ka bērni aktīvi piedalījās 

sarunā. Domāju, ka nākamajā sezonā 
mēs aktīvi sekosim Latvijas bobslejistu 
startiem.

Sandra Stankeviča

Ziema mūsu klimatiskajos ap -
stākļos nav iedomājama bez snie ga un 
ledus. Esam pieraduši pie aukstuma 
un samierinājušies ar ga ro un reizēm 
apnicīgo ziemu, to mēr nenoliedzam, 
ka arī ziemai piemīt sava burvība. Tā 
dāvā iespēju slēpotājiem, slidotājiem, 
zemledus makšķerniekiem un fo to-
grāfi em – skaistu skatu tīkotājiem.

Jāņa Zālīša Sausnējas pamat-
skolas bērni ar prieku atceras šīs 

ziemas izklaidi – iespēju nodarboties 
ar slidošanu un uzspēlēt hokeju 
Ērgļu vidusskolas ledus laukumā. 
Mēs ar skolotāju Vitu Zariņu un 
bērniem, kuriem patīk slidošana, 
esam pabijuši slidotavā jau divas 
reizes – 23. janvārī un 19. februārī. 
Ja sals pieturēsies vēl vienu nedēļu 
un neizbojās ledu, tad mēs brauksim 

19. martā uz Ērgļiem atkal ar vienu 
mērķi – apmeklēt slidotavu. Bērni 
priecājas par iespēju iemācīties sli -
dot pēc vienas vai divām uz slidām 
ledus laukumā pavadītām stundām. 
Var jau, protams, slidošanai izmantot 
sa vu dīķīti vai upīti, bet tas nav pa 
īstam, atzīst mūsu zēni, kuri pie-
tiekami labi apguvuši slidošanas 
iemaņas.

Paldies vidusskolas direktorei 

Ine sei Šaudiņai par uzaicinājumu 
apmeklēt slidotavu! Paldies Auseklim 
Pickam par laipno sagaidīšanu un 
palīdzību slidu izvēlē. Gaidiet mūs 
Ērgļos 19. martā! 

Slidotāju emocijas apkopoja un 
mirkļus ledus laukumā 

fotografēja skolotāja
 Elita Leiboma

Par zinātniski pētnieciskajiem 
darbiem

Mācību olimpiādes 
sākumskolā

Tikšanās ar Daumantu Dreiškenu

Kamēr ledus turas

Foto: Maruta BitīteFoto: Maruta Bitīte

Sākumskolas olimpiāžu uzvarētāji. Sākumskolas olimpiāžu uzvarētāji. Foto: Mudīte Kļaviņa.Foto: Mudīte Kļaviņa.

2013. gada janvārī. 2013. gada janvārī. Foto: Elita Leiboma.Foto: Elita Leiboma.

Daumants Dreiškens un 1. klase. Daumants Dreiškens un 1. klase. Foto: Sandra Stankeviča.Foto: Sandra Stankeviča.
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Drīz būs aizvadīta kārtējā ziema. 
Arvien biežāk un patīkamāk logos 
ielūkojas saulīte. Lai gan pagaidām 
ar zobiem, bet pavasara tuvošanās jau 
jūtama.

Beigsies arī apkures sezona. Gri-
bētos , lai arī ērglēnieši jau pavasa rī 
sāktu domāt par nākamo ziemu.

Informācijai katras apkurināmās 
dzīvojamās mājas janvārī un februārī 
patērētais siltuma daudzums naudas 
izteiksmē par vienu kvadrātmetru 
2012. un 2013.gadā:

Kāpēc šie skaitļi ir tādi un dažā-
dām mājām tik atšķirīgi, domājiet 
jūs, jo jūs vislabāk zināt situāciju savā 
mājā. Mājas iedzīvotāji izvēlas, cik no 
piegādātā siltuma patērēt un kā to 
sadala starp dzīvokļiem.

Varbūt beidzot ir laiks padomāt 
par savu māju siltināšanu. Gribētos 
cerēt, ka izdosies uzsāktais darbs pie 
J. Grota ielas 7 mājas siltināšanas. 
Diem žēl divu citu māju siltināšanas 
pasākumi laikam ir beigušies pirms 
tika uzsākti.

Par siltināšanas nozīmi viens pie-
mērs: Ērgļu profesionālās vidusskolas 
kopmītnes siltuma patēriņš me ga vat-
stundā:

• 2012. gada janvāris – 69,02 
MWh; februāris – 91,24 MWh

• 2013. gada janvāris – 28,35 
MWh; februāris –17,11 MWh

Protams, tik lielus līdzekļus savās 
mājās diez vai kāds varēs atļauties 
ie guldīt, tomēr jebkurš reāls darbs 
sa va dzīvokļa siltināšanā (pirmkārt, 
ve co logu nomaiņa, mājas apkures 
sis tēmas sakārtošana) samazinās fak-
tisko nepieciešamo siltuma patēriņu 
visā mājā.

Jārēķinās, ka nākotnē sakarā ar 
ener  goresursu un elektroenerģijas 
cenu pieaugumu, kā arī darba algu 
kā pumu siltumenerģijas cenas kāps 
neatkarīgi no tā, vai tas kādam patīk 

vai nē.
Mājas vai dzī-

vokļa sil tināšanas 
dar bi ir jūsu ie-
guldījums nā kot -
nē neatkarīgi no 
tā, kā mai nīsies sil   -
tuma pie  gāde nā-
kot nē – jūs sa  ņem-
siet cen tra li  zētu 
sil   tu mu jeb katra 
mā ja vai varbūt 
pat katrs dzī voklis 
se vi no  drošinās ar 
sil tu mu pats.

Kāpēc va rē tu 
būt ap draudēta cen tra li zē ta sil tuma 
apgā de? Pirm kārt – jau mil  zī go parā -
du dēļ. Uz 01.02.2013.g. ie dzīvotāju 
parāds par saņemtajiem pa kal po ju-
miem SIA „ŪDAS” ir 51056,88 Ls. 

Paldies Ērgļu novada domei par 
sapratni un fi nansiālu palīdzību, kaut 
gan pilnībā apzinos, ka no nodokļu 
maksātāju naudas tiek stimulēti pa-
rādnieki.

Diemžēl pašreizējā valsts politika 
ņirgājas par tiem, kuri godprātīgi 
norēķinās par saņemtajiem pakal-
pojumiem, kā arī par tiem, kuriem 
pa šiem ir jāgādā kurināmais un 
jāstrādā, lai nodrošinātu sevi ar sil-
tumu. Cerams, ka šī attieksme no 
valsts puses kādreiz mainīsies.

Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” 
valdes loceklis 

Dainis Daugulis

PII “PIENENĪTES” ZIŅASPII “PIENENĪTES” ZIŅAS

Februāra mēnesī svin Valentīna 
dienu, bet bērnudārzā mēs svinējām 
Draudzības dienu. Gaidot svētkus, 
bēr ni visās grupiņās runāja par 
draudzību, gāja ciemos cits pie ci ta 
uz kaimiņu grupiņām, sūtīja ap svei-
ku mus draugiem, dekorēja telpas, ga-
tavoja cienastus… 

Svētku rītā bērni nāca uz bērnu-
dār zu, stilīgi saposušies ar sirsniņām, 
kuras koķeti rotāja vaidziņus. Vi si 
bija manāmi satraukušies, jo bēr nu-
dārza zāle tika pārvērsta par „Drau-
gu kafejnīcu”. Kat rai grupiņai bija 
re zervēts galdiņš, kurš tika klāts 

svētku noskaņās ar košiem deko riem, 
krāsainiem baloniem, pel  do šām 
sve cēm un visapkārt – sirsniņas! Pār-
steidza arī cienastu daudz veidība! 
Bēr ni nodarbībā bija paši cepuši 
va  feles, gatavojuši augļu kociņus, 
jau  kuši sulas... Arī vecāki ļoti centās 
ie  priecināt savus mīluļus un gatavoja 
da žādus našķus.

Kafejnīcā valdīja jautrs un drau dzīgs 
noskaņojums. Bērni gāja ko  pīgās rota-
ās, sniedza draugiem priekš ne sumus, 
pie dalījās atrakcijās... Visi ko pā uz raks-
tījām uz sirsniņām draugu sva rīgākās 
īpašības, kā arī sa cerējām dzejolīti:

Lai ir labi,
Kur ir labi, 
Bērnudārzā – 
Te ir labi!
Visi jautri,
Visi labi,
Dziesmas dzied
Un dejo labi.
Visi jautri, priecīgi,
Dienas vada draudzīgi.
Draugs draugam bučas dod
Un viens otru apmīļo!
Kā jau svētku reizē pienākas, mūs 

izklaidēja DJ ar populāro mūziku. 
Disenītes jautrība bija pāri visam! 
Kad sāka skanēt Laura Reinika „Es 
skrienu!”, pie galdiņiem nepalika 
neviens kārumnieks! Arī „brīvais 
mikrofons” bija visu laiku izmantots. 
Izrādās, mūsu bērni dzied ne tikai 
populārās latviešu dziesmas, bet arī 
labi pārzina ārzemju dziesmas.

Šie svētki radīja jauku, pozitīvu 
emociju vilni. Bērni bija priecīgi un 
teica: „Šī bija superīga diena!” 

Mīļš paldies skolotājām, auklītēm 
un vecākiem par iesaistīšanos un 
atbalstu svētku tapšanā! Mēs visi kopā 
radījām bērniem neaizmirstamu 
ballīti!   

„Lāsīšu” grupiņas skolotājas  

Foto: Ilga Knope

SIA „ŪDAS” informē

Māja Janvāris Februāris
2012. gads 2013. gads 2012. gads 2013. gads

Blaumaņa 2a 0.857 1.023 0.763 0.481

Blaumaņa 2b 0.660 0.825 0.733 0.77

J.Grota 1 0.533 1.366 0.517 0.94

J.Grota 7 0.671 1.324 0.837 1.00

J.Grota 9 0.713 0.809 0.864 0.601

Jumurdas 7 0.539 1.755 0.655 0.982

Oškalna 12 0.766 0.626 1.089 0.534

Rīgas 7 1.400 1.234 1.326 1.165

Rīgas 32 0.611 0.839 0.690 0.716

Smilšu 6 0.77 1.406 0.939 0.81

Vidēji: 0.752 1.1207 0.8413 0.7776

Draudzība ir lielākais prieka avots...

8. martā Ērgļu saieta namā ska-
tītāji tika aicināti uz amatieru mākslas 
kolektīvu koncertu „Solis pre tim Dzies-
mu svētkiem”, kurā vei cām arī labu 
darbu – atbalstījām An dri Džigunu 
katrs ar savu artavu. Vi sus iedvesmoja 
arī vārdi „...gribu ar visām iespējām, kas 
man ir, darīt la bu.  Nevis ziedot tāpēc, 
ka tā vajag, bet tāpēc, ka pēc tam redzi, 
ka ar tādu mazumiņu var izdarīt tik 
daudz... Tikai viens otram palīdzot, mēs 
spēsim izdzīvot...”

Pasākumā piedalījās mazā Lūcija 
Čab le, kas koncertu atklāja ar Bēt-
hovena skaņdarbu „Kontradeja”, savu 
sniegumu rādīja Ērgļu mūzikas un 
mākslas skolas pūšamo instrumentu 
klases ansamblis, kuri skolotāja Ivara 
Rutmaņa salikumā  atskaņoja 2 skaņ-
darbus – „Vēl tu rozes plūc” un „Nebij 
mēnesnīcas, nebij ziedu”, kā arī pūtēju 
orķestris Pētera Leiboma vadībā. 

Koncerta 2. daļā – citu tautu rit mos 
iejutās sporta deju kolektīvs „Vi zbulīte” 
(vad. Sandra Avotiņa), dāmu deju 
grupa „Varbūt” (vad. Antra Grin berga), 
kā arī deju kolektīvs „Rūdis” (vad Antra 
Grinberga).

Trešo daļu ar tautasdziesmām kon-
certā ieskandēja „Pulgosnieši” (vad. 
Inese Maltavniece). Ērgļu teātris ska-
tītājus iepazīstināja ar topošās izrādes 
Lindulis „Vecais Gaigals” (rež. Terēzija 
Kaimiņa) fragmentiem, solot, ka 
pilnībā izrādi varēs vērot 20. aprī lī, 
Jumurdas sieviešu ansamblis skatītā-
jus iepriecināja ar jautrām, mīlestī bas 
pilnām dziesmām (vad. Ieva Vilnīte).

Bet noslēdzošo da ļu, kas veltīta Dzies-
mu s vētku sa viļ ņo ju mam un ar tiem  
sais tītajiem pār bau dījumiem – atla ses 
skatēm – iesāka jauk tais ko ris „Ērgļi” ar 
dziesmu „Kālad’i gal diņam”, kuru uz šo 
koncertu sa gatavoja un pati arī diriģēja 
Mārīte Ko vaļevska. Tad savu obligāto 
re  per tuāru izdejoja vidējās paaudzes 
de ju kolektīvs „Erla” (vad. Antra Grin-
berga), vidusskolas jauniešu de ju 
kolektīvs „Ērgļu jaunieši” (vad. Ant ra 
Grinberga), Ērgļu novada jauniešu 
deju kolektīvs „Pastalnieki” (vad. Mā-
rī te Taškāne) un Ērgļu saieta nama 
jau niešu deju kolektīvs „Rūdis” (vad. 
Antra Grinberga). Paldies arī Ērgļu 
vidusskolas 5.-6. klašu deju kolektīvam 
(vad. Antra Grinberga) par piedalīšanos 

koncertā, jo arī šim kolektīvam šovasar 
priekšā pār baudījums – savs varējums 
jārāda ār pus Latvijas robežām – Ķelnē 
Reizīkē (Vācijā).

Ar šo koncertu paspērām soli pre-
tim ne tikai Dziesmu svētkiem, bet arī 
cilvēcībai, mīlestībai un labdarībai. 

...Tikai šeit un tagad esam mēs 
ar savu roku siltumu, spēju palīdzēt 
un saprast. Dzīves nesti, mēs katrs 
skrie nam... Skrienam padarīt darbus, 
piepildīt sapņus, izaudzināt bērnus, 
izaugt paši... Katram ir savs skrējiens, 
vienam lēns, otram ātrs, citam 
trauks maini stresains vai tieši otrā  -
di – pavisam rimts. Vai katrs esam mierā 
ar savu skrējienu? Vai mēs uz sāktā 
skrējiena tempu varam mainīt? Tas gan 
visbiežāk notiek tad, kad skrējienu it kā 
Kāds no malas pamaina. Tas var pēkšņi 
kļūt straujāks vai arī apstāties pavisam. 

Tad pienāk brīdis, kad jāpiebremzē, 
un jāpārdomā, vai kādam nav ne-
pieciešama Tava palīdzība?  

UN TU ATVER SAVU SIRDI UN 
PALĪDZI!

Kultūras darba speciāliste – 
Sandra Avotiņa

Koncertā – 
SOLIS PRETĪ DZIESMU SVĒTKIEM

Ērgļu novada pašvaldības dome IZSLUDINA  
Ērg ļu novada vēlēšanu komisijas locekļa kan didātu pieteikšanu. 

Pieteikšanas termiņš līdz šā gada  25. martam. Pieteikumi jāiesniedz paš valdības kancelejā Rīgas ielā 10, 
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darbdienās no plkst. 8:00 līdz 12:30 un no plkst. 13:30 līdz 16:00. 

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SLUDINĀJUMS

Saskaņā ar Republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu ko misiju un 
vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu:

Par vēlēšanu komisijas locekļiem 
var būt  Latvijas pil soņi, kuri prot 
latviešu valodu un kuriem ir vismaz 
vis pārējā vidējā izglītība.

Par vēlēšanu komisijas locekli 
nevar būt Saeimas  un at tiecīgās 
novada domes deputāts.

Viena un tā pati persona nevar 
būt vairākās ko misijās.

Tiesības izvirzīt un pieteikt sa-
vus pārstāvjus vē lē šanu komisijā 
ir reģistrēto politisko partiju vai 

to ap vienību centrālajām pastāvīgi 
funkcionējošām vadības in sti tū-
cijām, kā arī katram attiecīgās domes 
deputātam vai ne mazāk kā 10 balss-
tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vē lētāju 
grupai).

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu 
ko misijas lo  cekļa kandidāta vārds, 
uzvārds, personas kods, dzī vesvietas 
adrese, darbavieta un pro fesija 
(nodarbošanās), ziņas par pie da-
lī šanos vēlēšanu sa gatavošanā un 
sarīkošanā agrāk. Pieteikumam 
pie vienojams katra kandidāta raks-
t vei da paziņojums, ka viņš piekrīt 

savas kandidatūras pie teikšanai un 
savu personas datu apstrādei, kas 
veicama saskaņā ar šā likuma pra-
sībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju 
grupa, pieteikums jā paraksta kat-
ram vēlētājam, norādot savu vār du, 
uzvārdu, personas kodu un dzīve-
svietas adresi. 

Ja kandidātu izvirza politiskā 
partija vai politisko partiju apvienība, 
pieteikumam pievienojams arī iz-
raksts no tās centrālās pastāvīgi 
funkcionējošās vadības ins titūcijas 
lēmuma.

Februāris – visu mīlētāju, sveču un 
puteņu mēnesis. Tā kā sniega, sala, 
vēja un puteņu šajā mēnesī netrūkst, 
tad par pārējām norisēm šajā laikā bija 
jāparūpējas pašiem. 

Vispirms jau mīlestības die -
na – 14. februāris. Tādēļ šajā dienā 
Sausnējas saieta zālē sanācām kopā, 
lai no skaidrotu, vai mīlestība iet caur 
vēderu? Interesentu izrādījās paprāvs 
pulks – gan vīrieši, gan sievietes. Tā arī 
vakara gaitā da lī jāmies ar receptēm, 
kādas ir bijušas un kādas ir pašlaik, lai 
varētu sa vu mīļoto cilvē ku iepriecināt 
ar gastronomiskām bau dām. Izrādījās, 
ka ēdieni ir ļoti dažādi. Ir gan saldi, gan 
sāļi ēdieni. Varēja aplūkot arī jaunākās 
grāmatas un žurnālus, ku ros rodamas 
receptes, no Sausnējas bibliotēkas 
krājuma.

Šajā vakarā cepām pankūkas. Un tad 
nu katrs varēja veidot savu pil dījumu. 
Ja visu sastāvdaļu nebija uz vietas, tad 
recepte pildījumam tika izstāstīta. Tā kā 
šis vakars mums bija ļoti „garšīgs”.

Paldies Ingai Grotei par savu plā -
no pankūku recepti, paldies Il gai 
Zvirgzdiņai par muzikālo „pil dīju mu” 
un visiem, kuri šo pa sākumu kuplinā-
ja, jo sevišķi Le o nam Grotem, kas 
viscītīgāk cepa pankūkas un pie rādīja 
teicienu, ka vīrieši ir labākie pavāri.

Un tad pagāja tikai nedēļa, un atkal 

nācām kopā 
uz sveču bal-
līti. Vispirms 
jau varēja aplūkot 
ie priekš izveidoto 
sve ču un svečturu izstādi. Veidojot iz-
stādi, atklājās, ka nav neviena vie nā da 
svečtura, ne arī sveces. Pa visam izstādei 
tika atnestas 45 sve ces un 56 svečturi. 
Par to paldies Vitai Zariņai, Lienai 
Kārkliņai, Annai Sniedzītei, Ilmai 
Kristapai, Brigitai Graudiņai, Agrim 
Lasim, Ingai Grotei, Diānai Suš čenko, 
Ņinai Solovjovai, Dacei Ie lejai, Inesei 
Leibomai un Grīšļu ģi menei. 

Izstādi saieta zālē vēl var ap lūkot 
līdz 22. martam, tad tā tiks pārvesta uz 
Liepkalnes bibliotēkas telpām Sidrabiņos, 
kur to varēs apskatīt līdz 26. aprīlim.

Šajā vakarā ne tikai priecājāmies 
par jau gatavām svecēm, bet lējām tās 
arī paši. Iznāca skaistas 22 sve ces.  Liela 
interese par sveču liešanu bija pašiem 
mazākajiem – Madarai, Dairim un 
Robertiņam, kuram ir tikai 3 gadiņi, bet 
ar vecmāmiņas Dzidras palīdzību tapa 
ļoti skaistas svecītes.

Tā kā šajos tematiskajos vakaros 
mēs jauki atpūšamies un iegūstam jau-
nas zināšanas un prasmes, tad nāciet un 
kupliniet mūsu pulku, būs interesanti!

Sausnējas pagasta kultūras darba 
organizatore Inese Leiboma

Mīlestības un sveču 
dienas Sausnējā
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RĪTS UZ LEDUS!

ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANA 
(Galvenais tiesnesis – Māris Olte)
Grupa  līdz 14 gadu vecumam:
I vieta – Nemo Olte (loma sv. 910 g), 
II vieta  – Sergejs Jegorskis 
(loma sv. 570 g),
III vieta  – Rihards Vaselis 
( loma sv. 260 g)
Dāmu konkurencē:
I vieta –Liene Strušeļe (loma sv. 970 g), 
II vieta – Līga Tirzmale 
(loma sv. 730 g)
Vīru konkurencē:
I vieta – Aigars Ķipēns 
(loma sv. 1800 g), 
II vieta –  Jānis Laube 
(loma sv. 1720 g, ), 
III  vieta –  Jānis Smeilis 
(loma sv. 920 g )
Kopā 20 dalībnieki

DIENA UZ SLIDĀM!

HOKEJS

(Galvenais tiesnesis – Auseklis Picka)
I vieta – Gints Zeltiņš, Kristers 
Jaunozoliņš, Dainis Vīgubs, Niks 
Nīgalis,  Justs Jēkabsons
II vieta – Oskars Karkovskis, Jānis 
Feodorovs, Armands Šalme, Artis 
Jansons, Kristers Kalniņš
III vieta – Māris Čeičs, Jānis 
Bērzkalns, Rihards Kalniņš, Aiva 
Antone, Dāvis Māliņš
Kopā 20 dalībnieki

ŠORTTREKS 
(Galvenais tiesnesis  Jēkabsons) 
Zēniem vecuma grupā  līdz 
12 gadiem:
I vieta – Artūrs Šmits
II vieta – Rūdolfs Venškevics
Meitenēm vecuma grupā līdz 

12 gadiem:
I vieta –  Evelīna Estere Jansone
Zēnu grupā līdz 16 gadu vecumam:
I vieta – Niks Nīgalis,
II vieta – Kristers Kalniņš
III vieta – Rūdolfs Zosārs
Meiteņu grupā līdz 16 gadu 
vecumam:
I vieta – Aiva Antone,
II vieta – Monta Šmite
III vieta – Anete Podjava 
Dāmu konkurencē  no 16 gadu 
vecuma:
I vieta –Gunta Jaunozoliņa,
II vieta – Jolanta Lamberte
III vieta – Signe Cepurīte
Vīru konkurencē no 16 gadu 
vecumam:
I vieta – Oskars Karkovskis,
II – vieta Mārtiņš Jaunozoliņš,
III – vieta Edijs Ardavs

VAKARS UZ SLĒPĒM!

JAUTRĀ ZIEMAS STAFETE

(Galvenā tiesnese – Indra Diča)
Veiksmīgie dalībnieki: 
Anete Bukovska, 
Francis Zosārs, 
Reinis Strautmanis, Jana Gulbe, Anete 
Rudzīte, 
Līva Grēta Tirzmale, 
Signe Solovjova, 
Tīna Tirzmale, 
Rūdolfs Venškevics, 
Augusts Zosārs, Raivo Milnis, 
Guna Nikolajeva, 
Beatrise Ļebedeva, 
Evelīna Kļaviņa, 
Elīna Lamberte, 
Samanta Bringule, 
Rimants Stankevičs, 
Sergejs Jegorskis, 
Arvis Zeibots 

SPRINTS 
(Galvenais tiesnesis – Ivars Budze) 
Zēnu konkurencē līdz 16 gadu 
vecumam:
I vieta – Rūdolfs Zosārs
II vieta – Kristers Kalniņš,
III vieta – Kalvis Kaļva
Meiteņu konkurencē  līdz 16 g. vecumam: 
I vieta – Paula Lazdiņa
II vieta – Loreta Šmite
III vieta – Monta Šmite
Vīru konkurencē  no 16 gadu vecuma:
I vieta – Ēriks Bukovskis,
II vieta – Harijs Nikolajevs,
III vieta – Māris Tirzmalis
Dāmu konkurencē no 16 gadu vecuma:
I vieta –Līga Tirzmale, 
II vieta – Lelde Ardava, 
III vieta – Ilze Zosāre

Rezultātus apkopoja Sandra Avotiņa

Foto: Ilze Daugiallo

Veiksmīgi noslēgušās 23. februārī 
organizētās Jumurdas pagasta zem-
ledus makšķerēšanas sacensības Ju -
murdas ezerā. Uzvarētāji ir visi – eze-
ra dzelmē mītošās zivis, kuras tajā 
dienā mielojās pie svētku galda, kā arī 
48 sacensību dalībnieki no Jumurdas, 
Ērgļ iem, Vecpiebalgas, Inešiem, Lie   -
zēres, Kalsnavas, Ļaudonas un 
Mētrienas. Sektors šogad, kā jau 
vīriešu dienā, bija iezīmēts liels – lai 
savs prieks krastmalas makš-
ķerniekiem, savs prieks dziļuma cie-
nītājiem, savs prieks tiem, kas sēk ļus 

un Jumurdas ezera smalkumus pār-
zina. Tomēr lomi šogad tādi pasko -
pi – smagākais loms vien 1,862 kg – 
ķīši, asarīši, pa kādai raudiņai un 
plicītim...Kā tajā teicienā – ķērās va -
kar un ķersies rīt, tomēr sacensību 
gars ir un paliek sacensību gars, 
grams pie grama, tārpiņš pie tārpiņa, 
minūte pie minūtes, un uzvarētāji 
noskaidroti!

Vīriešu grupā
I vieta 
Zintis Viļevičs (Ļaudona) – 1,862 kg

II vieta 
Valdis Barūklis (Ļaudona) – 1,739 kg
III vieta 
Raimonds Romulis (Kalsnava) – 1,398

Sieviešu grupā
I vieta 
Jeļena Strogova (Mētriena) – 1,213 kg
II vieta 
Līga Tirzmale (Ērgļi) – 0,750 kg
III vieta 
Ilze Barūkle (Ļaudona) – 0,659 kg

Jauniešu grupā
I vieta 
Rihards Sarmulis (Ineši) – 0,404 kg
II vieta 
Nemo Olte (Ērgļi) – 0,378 kg 
III vieta 
Līva Grēta Tirzmale (Ērgļi) – 0,348 kg

Lielāko zivi, 217 gramus smagu 
asari, izdevās noķert ļaudonietim 
Zintim Viļevičam. Par to – īpaša 
piemiņas balva.

Kopā uz āķa šajās spraigajās 4 
stundās tika izmakšķerēti 33,046 
kilogrami mazāku un lielāku ziv-
tiņu. Uzvarētāji tika apbalvoti ar 
dip lomiem, piemiņas kausiem un 
me daļām, kā arī katram sacensību 
dalībniekam bija iespēja piedalīties 
„Vīriešu dienas pārsteigumu” lo terijā. 
Visas lozes gan šoreiz nebija pilnas, 
tomēr pie mierinājuma balvām tika 

gan lielie makšķernieki, gan jaunākie 
sacensību dalībnieki. Arī šogad ne-
iztrūka gardās kā postu zupas, kuras 
tapšanā ie saistās čaklākās Jumurdas 
pagasta saimnieces – viena nes 
skābētus kāpostus, cita gaļu, bet Stella 
Rut ka visu liek katlā un pievieno iz-
trūkstošās sastāvdaļas. Paldies!

Paldies Jumurdas pagasta pār-
valdes vadītājai Agitai Opincānei 
par atbalstu un palīdzību or ga ni-
zatoriskajos jautājumos! 

 Paldies visām čaklajām rociņām 
un kājiņām – Marekam, Ērikai, San-
drai, Imantam, Guntaram, Klintai, 
Emīlam! Katram, kurš pielika savus 
spēkus sacensību raitai norisei!

Strauji tuvojas pavasaris, vēl jā-
paspēj izbaudīt ziemas makš ķe rē šanas 
prieki. Novēlu jums: drošu ledu, ne 
asakas un uz tikšanos nākamgad!

Sacensību organizatore un 
galvenā tiesnese Inita Lapsa

Foto: Mareks Lapsa

Uzvarētāji Jumurdas pagasta zemledus makšķerēšanas sacensībās

Ceļā uz Jumurdas ezeru pēc lielā loma. Ceļā uz Jumurdas ezeru pēc lielā loma. 

Sacensību uzvarētāji: R. Sarmulis, J. Strogova, Z. Viļevičs.Sacensību uzvarētāji: R. Sarmulis, J. Strogova, Z. Viļevičs.

ZIEMAS PRIEKU UN SPORTA DIENAS REZULTĀTI

Bibliotēkas gads  ir sācies ar no-
zīmīgu jaunu grāmatu pa pil di nā jumu.

LR Kultūras ministrijas un 
Lat vijas Nacionālā bibliotēkas pro-
gram  mas “Publisko bibliotēku ka-
pa citātes stiprināšana grāmatu un 
ci tu izdevumu iegādē nacionālās 
iden titātes un sabiedrības saliedētī-
bas veicināšanai” ietvaros bibliotēka 
ir saņēmusi daudz vērtīgu grāmatu, 
pavisam 98 eksemplārus, kuri ap-
tver gan kultūras, vēsturisko, uzziņu, 
daiļliteratūras un bērnu literatūras 

klāstu.
A. Jundze „Gardo vistiņu nedē-

ļa”; V. Rūmnieks ”Viestura zobens”; 
I. Indrāne ”Divpadsmit logi”; V. 
Ka cena ”Kājāmgājējs karā”; V. Sin-
gajevska ”Mans mūžs”; O. Zanders 
„Ko Kurzemes meži un jūra šalc”; 
„Suitu dzīvesstāsti un ēdieni”; “Lie lais 
Latvijas atlants”; „Mākslas un kul tūras 
vārdnīca”; „Eiropas vēsture”;  A. Radiņš 
„Arheoloģisks ceļvedis lat viešu un 
Latvijas vēsturē”; Z. Fēgezaks „Senči 
un pēcteči”; J. Streičs „1991-tas garais 

cilvēkbērna gads”  u.c.
Savukārt par pašvaldības pie šķir-

tajiem līdzekļiem ir iegādātas grāma-
tas – A. Zelčs “Leģionāri”; I. Ziedonis 
“Leišmalīte” ; F.  Beigbeders „Mīlestī ba 
ilgst trīs gadus”;  E. Brontē „Vējai nās 
virsotnes”; Sk. Gailīte „Neredzamo 
važu gūstā”; V. Sanders „Ūdensrožu 
gatve”; L. Railija „Orhideju nams”; V. 
Suvorovs „Kuzjas māte”; A. Bro deks 
„Papīra plastika”u.c.

Bērniem un jauniešiem  – M. 
Strandbergs „Aplis”; T. Nīl sena 

„Apvērstās debesis”; P. Ness 
„Briesmoņcilvēki” (triloģijas „Haosa 
spēle” 3. daļa); Dž. Kinnijs „Grega 
dienasgrāmata (6. daļa); A. Kivirehks 
„Kaka un pavasaris”; R. Skrebele „Jāņa 
B. dienasgrāmata”; M. Laukmane „Gar 
ausīm skrien vējš” u.c.

Bibliotēkā ir pieejamas klausām-
grāmatas (CD) – I. Vecenāne  „Vec tē-
tiņš Antoniņš un mēs”; I. Ābele “Akas 
māja”; V. Lācītis “Stroika ar skatu uz 
Londonu”; „Divas puses”.

Ar visu grāmatu sarakstu var 

iepazīties bibliotēkā.
Visi interesenti laipni aicināti 

apmeklēt bibliotēku un atrast savām 
interesēm noderīgu lasāmvielu. 

Bibliotēkas darba laiks nav mai nī-
jies – katru darba dienu no plkst. 10.00 
līdz 18.00; sestdien  no  plkst. 9.00 līdz 
14.00.

Un atcerieties – grāmatas atpakaļ 
bibliotēkā jāatdod laikus – termiņš 
literatūras izmantošanai ir 28 die nas!

Vēlot visiem skaistu, siltu pavasari
Sarmīte Dreiblate  Ērgļu bibliotēkā

Jaunākā literatūra Ērgļu bibliotēkā

Rīts uz ledus! Zemledus makšķerēšana. Rīts uz ledus! Zemledus makšķerēšana. Diena uz slidām! Hokejs. Diena uz slidām! Hokejs. Vakars uz slēpēm! Jautrā ziemas stafete. Vakars uz slēpēm! Jautrā ziemas stafete. 

Ziemas prieku un sporta dienas rezultāti
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2013. gada 13. februārī notika ik-
gadējā karjeras izglītības akcija Ēnu 
diena, kuras laikā jaunieši no visas 
Lat vijas iepazina dažādu profesiju 
pār stāvju ikdienu uzņēmumos un 
ie  stādēs. Arī 37 zinātkāri Ērgļu vi-
dusskolas skolēni šajā dienā devās 
ē not gan tepat mūsu novadā, gan Ma-
donā, gan arī Rīgā.

Lēmums par profesijas izvēli, kas 
ir viens no nopietnākajiem lēmu 
miem dzī vē, ir jāpieņem, rūpīgi pār-
domāts. Ēnu diena bija laba iespēja 
iegūt pie redzi par interesējošo pro-
fesiju vai uzņēmumu. Vienlaikus va-
rēja pār baudīt, cik pamatoti ir mīti un 
stereotipi par šo darbu. Savukārt uz-
ņēmumiem tā bija iespēja gan parādīt 
savas labās lietas, gan pašiem sev 

vēlreiz atgādināt, cik lieliski jūs esat. 
Domāju, ka ikviens, kurš “ēnoja” vai 
bijis “ēnojamais”, šo pieredzi atceras 
kā ļoti pozitīvu.

Paldies visiem atsaucīgajiem uz-
ņē mumu un iestāžu vadītājiem un 
darbiniekiem Ērgļu novada sociālās 
aprūpes centrā, PII „Pienenīte”, Ērg-
ļu novada pašvaldībā, SIA „Ērgļu 
ap tiekā”, Kores konditorijā, IK Ērgļu 
ve terinārajā servisā, SIA  „AD Bērzi”, 
SIA „Saules serviss”, SIA  „Mālkalni 7”, 
Ērgļu slimnīcā, zemnieku saimniecī-
bā „Dāvelnītis”, Ērgļu profesionāla jā 
vidusskolā un Ērgļu vidusskolā.

Zinātkāro skolēnu vārdā – 
mācību pārzine un karjeras 

konsultante  
Maiga Picka

“Skolu Ziņas” 
Redaktore – Marta Suveizda 11.klase.  Izdevējs: Ērgļu novada dome. Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, 

tel.64871299. Iespiests: SIA “Madonas poligrāfi sts”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Metiens 550 eksemplāri

Skolu literārā avīze 2013. gada marts

Jau otro gadu 11. februārī tiek at-
zīmēta Eiropas „112” diena ar mērķi 
popularizēt ārkārtas izsaukuma 
numuru. Mūsu klases stundā bija 
ieradies UVGD Ērgļu nodaļas ko-
mandieris Uvis Konovalovs, lai stās-
tītu un rādītu to, kas jāzina visiem 
cilvēkiem par šo numuru.

Zvanot uz 112, jebkurā Eiropas 
Savienības dalībvalstī jūs savienos 
ar vajadzīgo neatliekamās pa  lī-
dzības dienestu: ātro me di cī nis-
ko palīdzību, policiju vai uguns-
dzēsējiem. Šis numurs pastāv jau 
gandrīz 20 gadus. Uz šo numuru 
var zvanīt jebkurā diennakts laikā 
bez maksas un lūgt palīdzību, ja 
tas ir nepieciešams. Šī dienesta 
cilvēki visu uzklausīs un ne pār-
metīs, ja zvanītājs ir mazs bērns. 
Tikai jokoties un mānīties gan 
nedrīkst. Pārrunājām arī par kū las 
dedzināšanas bīstamību, par uz-
manīšanos uz slidenā ceļa, kā arī 
par to, ka nevajag staigāt pa ledu, 

kad tas kļūs plānāks. Mums bija 
jāizpilda arī tests, lai uzzinātu, kā 
mēs esam klausījušies. Mēs bijām 
vē rīgi un visu zinājām. Visi kopā 
no fotografējāmies. Mums ļoti pa ti-

ka tas, ka uzdāvināja lineālus un uz-
līmes, uz kurām bija rakstīts 112.

Paldies Uvim par interesanto 
klases stundu!

Ginta Lazdiņa 5.kl.

Slēpošanu Viešūra kalnā izdomāja 
mūsu klases audzinātāja Daina 
Dundure. Uz kalnu mēs braucām 
ar vairākām mašīnām, mūs veda 
mazās Montas tētis, Ances mamma, 
Katrīnas tētis un skolotāja. (Melānija 
Šmite)

Atbraucām pie kalna, devāmies 
uz nomas punktu. Visapkārt bija 
daudz cilvēku, pat no Lietuvas. Lai 
saņemtu inventāru, bija jāstāv rindā. 
Mums jautāja, cik sveram, kāds ir 
kājas izmērs, vai nūjas vajadzīgas. 
(Endija Dalbiņa)

Slēpes un zābaki bija ļoti smagi. Ar 

vienu reizi uz sēdvietu varēja aiznest 
tikai vienu slēpi un zābaku. Zābakus 
uzvilkt bija ļoti grūti.(Gunita Rasa)

Visi ņēma slēpes un nūjas, Ancei 
gan bija savas slēpes, daži nopirka 
brilles, bet tās pēc tam vajadzēja 
atdot. Abi Jāņi paņēma snovborda 
dēli, bet pēc tam arī slēpes. (Linda 
Jansone)

Man pašai bija līdzi savas slēpes, 
jo es bieži braucu uz šo kalnu slēpot. 
Arī mana mamma slēpo. Mani 
klasesbiedri sākumā slēpoja pa 
iesācēju kalnu, bet mēs ar mammu 
tūlīt slēpojām no lielā kalna. (Ance 
Ludborža)

Sākumā devāmies uz iesācēju 
kalnu, pēc tam uz vidējo kalnu. Kad 
pieradu, devos uz tramplīniem, tad 
uz lielāko kalnu. Kad es braucu ar 
pacēlāju, es aizmirsu to palaist vaļā 
un mani aizlidināja pa gaisu. Viss 

apstājās. Bet pēc tam vairs tā nebija. 
(Monta Purviņa)

Kad pirmo reizi uzbraucu kalnā 
ar pacēlāju, tad vajadzēja braukt lejā 
pa kalnu. Man bija bail. Es stāvēju 
augšā un skatījos, kā citi brauc 
lejā pa kalnu. Pēc kāda laika bailes 
pārvarēju un nobraucu lejā. (Edīte 
Alekse)

Pēc otrā brauciena no mazā kalna 
mēs ar Gintu devāmies uz vidējo 
kalnu, kurš bija daudzreiz lielāks nekā 
mazais. No sākuma mums bija bail, 
bet tad bailes pārgāja, pat braucām 
no lielā kalna. (Daila Bāņukalne)

Klasesbiedri bija uztraukušies, 
bet es teicu: „Pamēģini, redzēsi, 
būs labi!” Es klasi iedrošināju. No 
lejas izskatījās, ka kalns ir mazs, 
bet, uzbraucot augšā, likās, ka vairs 
nevarēs tikt lejā. Tad skolotāja 
palīdzēja citām meitenēm nobraukt 
lejā. Es ar Anci un Lindu braucu 
pa pašu lielāko kalnu un arī pa 
tramplīniem. (Katrīna Dudko)

Kad nodevu slēpes, tad kopā ar tēti 
gaidīju citus bērnus. Atnāca Melānija 
un Endija. Ieraudzīju karuseli, un 
mēs ik pa brīdim griezām viena otru, 
bet, kad man bija jāgriež, karuselī 
iesēdās tētis, man bija grūti stumt.

Braucot mājās, runājām par to, cik 
lielisks bija šis ceļojums uz Viešūra 
kalnu. (Monta Masaļska)

Skolēnu iespaidus apkopoja 
Lāsma Hermane 8.kl.

Foto: Daina Dundure

28. februārī un 8. martā Mazās 
skolas Šokolādes klase tika pārvei -
dota par skatītāju zāli. Vispirms pie 
mums bija atbraucis leļļu teātris 
„Tims” ar izrādi „Draudzības skola”. 
Te varējām iepazīties ar suni Neri un 
ka ķi Ķeri, kurus gandrīz sanaidoja 

pele Nele, jo uz brīdi bija kļuvusi par 
peli Meli.

Saulainajā 8. martā pusdienlaikā 
pirmo reizi pie mums bija ieradušās 
divas aktrises no radošās apvienības 
„Divi”, lai parādītu pasaku par rūķi 
sve ču lējēju, kas iestudēta pēc M. Stā-

rastes tāda paša nosaukuma dar ba. 
Vērojot sniegavīra, zaķēna, lācēna 
un citu tēlu darbošanos, laiks pagāja 
ātri.

Jauki, ka varam mūsu ikdienu 
padarīt interesantāku!

Sandra Stankeviča

Ēnu diena Ērgļos

5. klase Viešūra kalnā

Teātra izrādes Mazajā skolā

Eiropas „112”diena

Uvis Konovalovs un 5. klase. Uvis Konovalovs un 5. klase. Foto: Daina Dundure.Foto: Daina Dundure.

Es kopā ar 7 Ērgļu vidusskolas 
un 7 Lietuvas skolēniem izmantoju 
iespēju no 21. līdz 27. janvārim 
braukt uz Zviedriju piedalīties 
Nord Plus projekta aktivitātēs, kas 
saistītas ar uzņēmējdarbības prasmju 
veicināšanu, valodas lietošanu un 

savstarpēju jauniešu komunikāciju.
21. janvārī kopā ar klasesbie d-

riem – Beati, Ingu, Gerdu, Antu, Lieni 
un Līvu devāmies no Ērgļiem uz Rīgas 
lidostu, lai lidotu uz Kopenhāgenu. 
Kopenhāgenā mēs apskatījām pilsētu 
un tās skaistākās ēkas, un pieminekļus. 
Ar autobusu devāmies uz Zviedrijas 
pilsētu Falkenbergu, kur mūs sagaidīja 
sadraudzības skolēni. 

Nākamajā dienā satikāmies Fal-
ken bergas ģimnāzijā no rīta 8.00, 
gā jām ekskursijā pa skolu. Skola 
ir daudzkārt lielāka par Ērgļu 
vidusskolu, tajā mācās apmēram 2000 
skolēnu. Žēl, ka nevarēja sportot, jo 
notika nodarbības, bet gribējās ļoti 
izmēģināt sporta vei dus, kuros vispār 
neesmu piedalījies. Piedalījāmies 
mācību stundās, kuras man patika, jo 
skolā zvana uz stundām nav, skolēni 
nāk un iet uz stundām, kad grib (pēc 

individuālā gra fi ka). Stundās ir brīva 
atmosfēra, datorā meklē materiālus, 
sarakstās, sūta īsziņas vai spēlē 
datorspēles. Es tādā sko lā gribētu 
mācīties, jo ir interesanta darba 
vide un tiek piedāvātas 16 mācību 
programmas.

23. janvārī mēs apskatījām Fal ken-
bergu un populārākos vēstures ob-
jektus. Vēlāk devāmies uz lielo tirdz-
niecības centru „Gekas”, kas bija netālu 
no Falkenbergas. 24. jan vārī de vāmies 
uz 100 km attālo Gēteborgu, kur 
apskatījām Zinātnes centru, kas sada-
līts vairākos stāvos un nodalījumos. 
Vienā no stāviem bija Zviedrijas daba: 
augi, dzīvnieki, ieži. Citā nodalījumā 
bija milzīgs akvārijs ar lielu zivju 
daudzveidību. Man akvārijā visvairāk 
patika haizivis, it īpaši lielā haizivs, jo 
iepriekš dzīvē nebiju tādu redzējis. Vēl 
citā nodalījumā bija „tropu māja” ar 
ļoti lielu dzīvnieku daudzveidību, jo 
tur bija dažādu sugu indīgās vardes, 
taureņi, mērkaķi, putni, čūskas un arī 
krokodili. Vēl bija izpētes nodaļa, kurā 
varēja uzzināt ko vairāk par kosmosu 
un Saules sistēmu, kā arī par dažādām 
mūsdienu tehnoloģijām, darbojoties 

praktiski. Kad Zinātnes centru bi-
jām apskatījuši, devāmies apskatīt 
Gēteborgu un tās ievērojamākās vietas 
un braucām atpakaļ uz Falkenbergu.

Piektdien, 25. janvārī, viesojāmies 
Falkenbergas pašvaldībā, kur klau sījā-
mies informāciju par pilsētas attīstību. 

Katrs par piemiņu saņēmām bukletu 
par Falkenbergu. Salīdzinot Ērgļu 
no vada domes un Falkenbergas paš-
valdības ēkas, secināju, ka Falkenbergas 
ēka ir daudz lielāka un līdzīga Rīgas 
parlamenta ēkai.

Jau vienā no pēdējām ceļojuma 
dienām (26. janvāris) mēs devāmies 
uz vienu no „Carlsberg” fi liālēm, lai 
apskatītu, kā norit alus darīšanas pro-
cess un ko vēl bez alus darīšanas dara 
uzņēmums „Carlsberg’’. 

Septītajā dienā mēs devāmies ar 
autobusu uz Kopenhāgenas lidostu, lai 
lidotu atpakaļ uz Rīgu un dotos mājās. 

Tātad ērgļi no Ērgļiem ciemojās pie 
vanagiem Falkenbergā.

Kopumā man brauciens uz 
Zviedriju ļoti patika, jo ieguvu jaunus 
iespaidus, kā arī jaunus draugus. 

Ilmārs Suveizda, 10.kl.

Foto: no I. Suveizda personīgā arhīva

Putni tiekas Zviedrijā
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Turpinājums no februāra numura.

No 5. līdz 7. februārim Ērgļu 

vidusskolā notika projektu nedēļa, 

kuras šī gada tēma bija „Lietu dzīve”. 

Skolēni no 1. līdz 9. klasei meklēja 

radošus risinājumus, lai, izmantojot 

vecas lietas, radītu jaunas.

Marta un Ralfs: „Mums patīk taisīt 
žurnālus, tādēļ arī šoreiz mūsu izvēle 
bija par labu tiem. Žurnāls ir gatavs, 
un mums ir gandarījums. Žurnālu var 
arī iegādāties.”

„Mēs uztaisījām četras lietas – guļ-
vietu sunim vai kaķim, nagu asināmo 
kaķim, spēli „Ķepsters”, cepumiņus. 
Mēs esam priecīgi par padarīto 
darbu,” tā saka grupa ar nosaukumu 
„Suņu būdā”.

Grupai „Coyoty fl y” tapa lietas, 
kas nepieciešamas izdzīvošanai me -
žā – ugunsdrošie sērkociņi, lietus 
mē teļi, gaismas avoti no fosfora un 
kompass. Visu to uzskatāmi attēloja 

plakātā un prezentēja.
„Mums ļoti patika šis projekts, 

jo dekors klasei, svečturis ar pogām 
un balinātie krekliņi mums lieliski 
izdevās!” Guna, Kristīne un Reinis ir 
gandarīti par paveikto.

Rinalds: „Es iedvesmojos no sava 
brāļa uztaisīt disko bumbu, jo viņš ir 
dīdžejs. Man izdevās lieliska bumba! 
Klasē jau pie tās mēs dejojām.”

Didzis meistaroja bāku kuģiem no 
plastmasas pudeles un lukturīša. Tā 
darbojas!

Cik daudz dažādu noderīgu lietu 
prot izgatavot projektētāji 4. klasē!

Daiga Zača, 4. kl audzinātāja
Foto: Daiga Zača

Turpinājums nākamajā numurā.
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Ja nākamā gada nogalē ie vē-

rojami pieaugs to Ērgļu novada 

iedzīvotāju skaits, kas sekos līdzi 

bobsleja sezonai, tad skaidrs, ka 

LTV 7 kanāla reitingi augs, pa-

teicoties tam, ka visi gribēsim se-

kot līdzi bijušā Ērgļu vidusskolas 

absolventa sasniegumiem šajā 

sporta veidā. Tas ir viņš:

SPILGTĀKĀS AT MI-

ŅAS NO SKO   LAS LAI-

KIEM. Skolas laikā biju diez-
gan ne no pietns cilvēks, patika 

darīt visādas trakas lietas.
PĒC SKOLAS GAITĀM ĒRGĻU VI-

DUS SKOLĀ. Pabeidzot vidusskolu,  
uzreiz studēt neaizgāju. Tā gada laikā 
sapratu, ka savu turpmāko dzīvi gribu 
saistīt ar sportu, tāpēc trenējos un 
iestājos Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā (LSPA). Pašlaik esmu 2. 
kursa students,  apgūstu prasmes un 
zināšanas, kas būs nepieciešamas, lai 
kļūtu par vieglatlētikas vecāko treneri 
un sporta skolotāju.

CEĻŠ LĪDZ BOBSLEJAM.  Iestājo-
ties LSPA, pirmo semestri specializē -
jos futbolā. Pusgadu trenējos šajā 
sporta veidā, taču sapratu, ka esmu 
to spēlējis jau visu bērnību, tāpēc 
izlēmu kaut ko pamainīt. Vienmēr 
esmu zinājis, ka varu ātri paskriet, 
tikai nekad nebiju skrējis sacensībās 
ar rezultātiem. Tāpēc kursabiedrs 
paaicināja mani uz vienām sa cen-
sībām tepat LSPA, kur uzvarēju 
60 metru sprintā. Pēc tām kaut kā 
aizrunājāmies par bobs leju, un viņš 
teica, ka es varētu būt labs šajā sporta 
veidā. Pēc sarunas arī  uzstādīju sev 
mērķi līdz nākamajai atlasei uztrenēt 
labu sportisko formu un iet izmēģināt 
savus spēkus. Līdz tai piedalījos 
vieglatlētikas sacensībās 60 metru 
sprinta disciplīnā, kur pirmajai reizei 

veicās diezgan labi – daudziem par 
pārsteigumu  kļuvu par Latvijas 
čempionu. Atlasē bija jāizpilda vai-
rākas disciplīnas – jāskrien 30 metri 
gaitā (īpašs sprinta vingrinājums), 
jālec tāllēkšana no vietas un jāstumj 
100 kg smags trenažieris. Uzrādīju 
la bākos rezultātus no visiem dalīb-
niekiem un mani uzaicināja uz pirmo 
treniņnometni. Tā es izturēju līdz 
rudenim, kad sākās braukšana pa 
trasi, un tad sākās īstais bobslejs.

BOBSLEJS NO KAMANU IEK Š-

PUSES. Sākumā bija grūtāk pierast 
pie slodzes, jo iepriekš nekad nebiju 
tik daudz  trenējies, bet pēc pirmajām 
treniņnometnēm jau sapratu, ka man 
tas patīk un fi ziski vairs nebija tik 
grūti. Nākamais trakākais moments 
laikam bija tad, kad vajadzēja pirmo 
reizi ar bobsleja kamanām braukt 
lejā pa trasi, jo bobslejā spiediens, 
kas ir virāžās, ir diezgan liels un uz 
muguru ir ļoti liela slodze.Tam nebiju 
gatavs, jo, skatoties pa televizoru, viss 

izskatās vienkārši, taču patiesībā tā 
nav. Jo bez tā, ka maksimālā ātrumā 
ir jāskrien pa ledu, vēl ir jātiek iekšā 
bobā tā, lai neuzlektu uz muguras 
priekšā sēdošajam, un vēl daži sīkumi 
jāveic, kas nemaz nav tik vienkārši. 

BOBSLEJISTA IKDIENA. Vasara ir 
treniņnometņu laiks. Tur mums pa 
dienu ir divi treniņi, katrs apmēram 
no 2 līdz 2,5 stundām. Pēc tam pa 
brīvo laiku paēdam, nomazgājamies 
un paguļam, jo ir jākrāj spēki nā-
kamajam treniņam. Tā apmēram 
arī paiet tās 2 nedēļas, tad 2 nedēļas 
dzīvojam pa mājām, kur trenējamies 
individuāli. Ziemā ir nedaudz citādāk, 
tad ir tra ses treniņi, kuros braucam, 
un vakarā ir fi ziskais treniņš, nedēļas 
nogalē sacensības.

Šobrīd, kad studēju LSPA, no rīta 
apmeklēju lekcijas, bet vakarā dodos 
trenēties.

1. SEZONA. Sezonas sākumā 
brau cām Eiropas kausā, tad pirms 
Zie mas svētkiem bija Pasaules čem-
pionāts junioriem un pēc Jaunā 
gada nobraucu divos Pasaules kausa 
pos mos – domāju, ka  pirmajam 
gadam bobslejā bija pietiekoši daudz 
sacensību. Protams, ka tieši pirmās 
sacensības paliek vislabāk atmiņā – 
tās bija Austrijā un arī 2.vieta Pasaules 
čempionātā junioriem.

VAI VAIRIS BŪS SOČOS? 

Vai saisti savu nākotni ar bob-

sleju?

Pašlaik domāju, ka jā.
Kādām rakstura īpašībām ir 

jāpiemīt bobslejistam?

Domāju, ka ir jābūt atbildīgam, 
psiholoģiski spēcīgam un, protams, 
arī fi ziski spēcīgam, jo tas ir komandas 
sporta veids.

Ar ko Latvijas bobslejisti atšķiras 

no pārējiem?

Ar to, ka ir fi ziski vieni no spē cī-
gākajiem, jo to taču var redzēt pēc 
starta rekordiem.

Vai sacensībās tev ir svarīgs tavu 

tuvinieku, skolas biedru, novadnieku, 

tautiešu atbalsts?

Ir vienmēr patīkami dzirdēt, 
ka kāds tevi atbalsta, tā ir papildu 
motivācija, tāpēc ir diezgan svarīgi.

Ziemas olimpiāde Sočos – tu taču 

arī tur būsi?

Par to šobrīd es vēl nemācēšu 
teikt, jo būs smagi jātrenējas, lai tiktu 
uz Sočiem, jo sastāvā vietu par brīvu 
nedod. 

Ja mūsu atbalsts, uzmun drinā-

ju ma vārdi sms, e-pasta vai zvana 

veidā var būt izšķiroši tajā, lai Vai-

rim pietiek motivācijas un fi ziskā un 

psiholoģiskā spēka izturēt smagos 

treniņus, tad ir laiks arī mums vi siem 

saņemties un atbalstīt savējo!

Vairi – mēs tevi jau redzam un 

gaidām Sočos! Un jau tagad ar tevi 

ļoti, ļoti lepojamies! Tā turēt!

Lelde Gangnuse-Bērziņa

Foto: no personīgā arhīva

 Autore savā darbā par Mēness ie tek-
mi uz augiem izmantoja sīpola za ļos iz-
augumus – lokus.
 Loki izskatījās tieši tā, kā tiem bija 

jā izskatās – zaļi.
 Šis sīpols jau bija izdzinis asniņu, lai 

augšanas process nebūtu tik ilgs.
 Ja plānotais augs neizauga, tad tā ir 

Mēness fāžu vai pētāma auga paša vaina.
 Pilnmēnesī stādītais sīpols no turējās 

ilgi – līdz nākamajam piln mēnesim, tāpēc 
var teikt, ka viss, ko saka, ir taisnība.
 Jauns Mēness ir pilnīgi drošs laiks, lai 

stādītu bez jebkādām ķibelēm.
 Garša tika pastiprināta un ēdie nam 

piedeva ļoti labu garšu un smaržu.
 Mēness spožais aplis debesīs uz sūc un 

saņem enerģiju, lai augiem palīdzētu augt 
un turpināt attīstīties.
 Tika veikta anketēšana starp cil vēkiem 

dažādā vecumā un analizēti iegūtie 

rezultāti par viņu ietekmi uz Mēnesi.
 Nav noteikta laika, kad autore pa ti 

kaut ko izjūt, jo tas uznāk kā kuru rei zi.
 Intervējamā atbildes bija plašas un ar 

savu domu.
 Speciālista atbildes bija dažādas un 

ne viena vien.
 Kāds respondents uzrakstīja, ka ma zāk 

redz gaismu. Vai tas ir Mēness ietekmē? 
To zina tikai pats Mēness, neviens cits to 
nevar izskaidrot.
 Cilvēki Mēness pārmaiņas izjūt ne 

reti, ne bieži.
 Apkopojot atbildes, izrādījās, ka tās ir 

dažādas, bet ar vienu domu.
 Viņa atbildes bija ļoti nosvērtas un 

īsas, bet interesantas, lai noskaidrotu 
atbildes.
 Intervējamais nespēja sniegt at  bildes uz 

4. un 5. jautājumu, jo acīm redzot nezināja, 
kas jāatbild uz šiem jautājumiem.

Par sīpollokiem, Mēnesi un atbildēm 
(zinātniski pētnieciskajos darbos ierakstītais)

PAR SAVĒJIEM

Kā veicās projektā 
„Lietu dzīve”?

VĀRDS, UZVĀRDS: Vairis Leiboms 
VECUMS: 21

KONTAKTTĀLRUNIS: +371 27414252
E-PASTS: vavris@inbox.lv

Marta mēnesī (2. martā) sa vu 

vārda dienu svin viena no Ērg ļu 

vidusskolas skolniecēm – Laila Sau-

līte. Tādēļ arī šomēnes intervējām 

viņu, lai noskaidrotu kaut ko vairāk 

par neparastā vārda īpašnieci, jo 

jaunās žurnālistes – Marta Suveizda 

un Lāsma Hermane – turpina sadaļu 

„Mani sauc” un vēlas visus lasītājus 

iepazīstināt ar interesantām per so-

nībām.

Lailu satiekam skolas gaiteņos, 

un viņa jau tuvojas, mums pretī 

sūtot savu silto smaidu. Viņa zi-

na, ka šodien ir intervija, tādēļ 

pie klājīgi sasveicinās, bet, kad ap-

sēžamies pie viena no pavasarīgi 

zaļajiem un pufīgajiem krēsliem 

skolas vestibilā, satraukti gaida, 

ko mēs viņai prasīsim. Nelielais sa-

traukums pēc pirmā jautājuma no-

rimst, un intervija mums izvēršas 

par patīkamu sarunu. 

Lāsma Hermane: Kā tu domā, 

kādēļ tevi nosauca Lailas vārdā?

Laila Saulīte:  Es domāju, ka 
mammai un tētim vienkārši iepatikās 
konkrēti šis vārds, jo īpaša iemesla 

jau nav. Varbūt arī tāpēc, ka nebija 
tik populārs un ir savādāks. Savā 
ziņā īpašs un interesants. 

Marta Suveizda: Vai saistībā 

ar tavu vārdu ir noticis kāds in-

teresants atgadījums, ja, jā, tad 

kāds? 

L. S.: Varbūt ir bijis, bet pašlaik 
neatceros.

L. H.: Ar kuru gadalaiku tu saisti 

savu vārdu un kāpēc?

L. S.: Laikam jau ar pavasari, jo 
vārda diena ir pirmajā pavasara 
mēnesī.

M. S.: Vai tev ir kāda vārdamāsa, 

kurai tu vēlētos līdzināties, bet, ja 

nav, tad kāds varonis/e, kurš ir tavs 

paraugs?

L. S.: Tā kā mans vārds nav tik 
ļoti sastopams un pazīstams Latvijā, 
tad īsti nav tādas vārdamāsas, 
kurai gribētu līdzināties. Bet vienā 
grāmatā, kuru pašlaik lasu, parādās 
mans vārds, un laikam tieši šai 
varonei es gribētu līdzināties, jo viņā 
piemīt kaut kas īpašs un patiess.

L. H.: Ar kādiem trim ēdieniem 

tu raksturotu savu vārdu?

Nekad par to neesmu aiz do mā-

jusies, bet varētu būt, ka ar vien-
kāršiem ēdieniem. Iedomājos, ka 
tie visi ir saldie ēdieni, jo bez tiem 
es nevaru iedomāties savu dzīvi. Bet 
tā konkrēti nevaru iedomāties, kuri 
ēdieni raksturo manu vārdu.

M. S.: Paldies par interviju!

L. S.: Vienmēr laipni! 
Interviju sagatavoja 11. klases 

skolniece Marta Suveizda un 8. klases 
skolniece Lāsma Hermane

Foto: no personīgā arhīva

Mani sauc Laila
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SAIMNIECISKĀ DZĪVE NOVADĀ

No kādām Latvijas pilsētām, 
ciemiem un novadiem tik nav 
saradušies Ērgļos ļaudis! Un ar to Ērgļi 
ir īpaši. Nu, lūk, te vēl viens piemērs. 
Šie cilvēki, kuri te dzīvo jau daudzus 
gadus, uzskata sevi par ērglēniešiem, 
kaut viņu dzimtu saknes ir citur. 

Ērgļu poliklīnikas rentgena māsa 
Helēna Kajaņeca 8.martā svin dzīves 
pilnbrieda jubileju. Stāsts būs par 
viņu. Helēnas kundzes dzimtā puse 
ir viens no slavenākajiem Latgales 
novadiem – Nautrēnu pagasta Ro-
govka. Tā ir ievērojama vieta Latvijas 
kultūrvēstures kartē. No šejienes nākuši 
64 kultūrvēstures darbinieki, 32 literāti 
un valodnieki, 26 garīdznieki, tai skaitā 
bīskaps un valstsvīrs Jāzeps Rancāns 
un pašreizējais Latvijas Romas katoļu 
baznīcas kardināls Jānis Pujats. 

 „Es citur nemaz vairs nevarētu 
dzīvot! Te es jūtos starp savējiem. Darbā, 
uz ielas, savā dzīvesvie tā – Gro ta ielā – 
jau 47 gadus. Gandrīz viss šis laiks 
ir nostrādāts vienā darbvietā – Ērgļu 
slim nīcā par rentgena medmāsu,” sa-
ka Helēnas kundze. Bet sākās viss 
Nautrēnos. Pēc vidusskolas beigšanas 
Helēna Žagata devās uz Cēsu me-
dicīnas skolu  un mācījās tur par 
medmāsu (1961-1963). Par to, ka viņa 
būs mediķe, zināja jau skolas gados. 

Jaukākie mirkļi Cēsu medicīnas iestādē 
ārpus mācībām saistās ar dejošanu 
jauniešu deju kolektīvā, un spilgtākais 
notikums – uzstāšanās uz Operas 
nama skatuves Rīgā un pirmās vietas 
iegūšana. Šo uzvedumu sagatavoja 
režisore Mirdza Tetere un muzikologs 
Oļģerts Grāvītis. Pēc Cēsu medicīnas 
skolas pabeigšanas ceļš aizveda 
jauno mediķi atpakaļ uz dzimto pusi 
darbā Nautrēnu lauku slimnīcā, kur 
Helēna strādāja par patronāžas māsu 
poliklīnikā. Bija jāapkalpo bērni 10 km 
rādiusā, vasarās braucot ar divriteni, 
ziemās – ar zirga pajūgu kopā ar 
kučieri. Līdztekus patronāžas māsas 
pienākumiem He lēna apguva rentgena 
laboratorijas māsas praksi Rīgā, un klāt 
nāca jauna pieredze. Tad sākās lauku 
slimnīcu minimalizācija, un Helēnai 
Žagatai kā jaunākajai no personāla 
darbiniekiem bija jāatkāpjas. Ērgļos 
pa to laiku jau bija atbraukusi un 
iekārtojusies dar bā patērētāju biedrībā 
Helēnas māsa Anna. Arī Helēna 
posās uz Vidze mi. Pirmā darbavieta 
Ērgļos viņai bija ciemata bērnudārzā, 
kur par direktori strādāja Mārīte 
Koklačova. Helēna nostrādāja tur par 
diētas māsu un medmāsu 2 gadus, pēc 
tam nāca piedāvājums no virsmāsas 
Ārijas Balodes pāriet darbā uz Ērgļu 

slimnīcu. Helēnas kundze atceras 
to laiku ar īpašu prieku: „Mēs visas 
bijām jaunas un dzīvesspara pilnas. 
Strādāju par māsu terapijas nodaļā, 
dzīvoju pie savas māsas līdz ģimenes 
nodibināšanai ar Jāni Kajaņecu. 1969.
gadā Vecgada vakarā nosvinējām kāzas 
un drīz pārgājām dzīvot uz kolhoza 
priekšsēdētāja Franča Ušpeļa piešķirto 
vienistabas dzīvokli Grota ielā. Kopš 
tā laika Grota iela ir manas ģimenes 
vienīgā dzīvesvieta. Ērgļi ļoti patīk, jo te 
visi ir savējie. Citur es nemācētu dzīvot, 
te var brīvi iet un brīvi elpot. Nav ne 
drūzmas, ne sastrēgumu.” 

Dzimtajā Rogovkā joprojām dzīvo 
otra māsa ar ģimeni, tur ir dzimtas 
kapi, tur ir, pie kā aizbraukt ciemos. 
Helēnas kundze ir ļoti atvērta un 
sirsnīga kā cilvēks. Ar viņu ir patīkami 
aprunāties. Viņa labprāt dalās savā 
dzīves un darba pieredzē. Stāstot par 
savu ikdienas darbu, viņa atceras 
kādu neaizmirstamu gadījumu. 
Rentgena māsai ir tāds darba režīms 
kā zaldātam kazarmās – vienmēr 
ir jābūt darba gatavībā numur 1. 
Agrāk, kad Ērgļi bija slavena slēpotāju 
pulcēšanās vieta, arī mediķiem darba 
bija daudzreiz vairāk. Helēnas kundze 
atceras kādu savu dzimšanas dienas 
rītu – 8. martā. Sabraukuši radi, ir 

arī brīvdiena, bet te atskan telefona 
zvans. Izsaukums uz slimnīcu, jātaisa 
rentgena uzņēmums. „Divas Latvijas 
slavenības sēž koridorā un gai-
da – žurnālists Ojārs Rubenis, slēpojot 
salauzis kāju, bet viņa pavadonis Ivars 
Godmanis sēž bāls un nezina, kā nu 
būs, vai Ērgļu mediķi varēs glābt biedru. 
Rentgenologs ārsts Juris Krastiņš un 
ķirurgs Ivars Miķelsons stāv, visi gaida 
māsu – laboranti. Vi su izdarījām 
godam un viss beidzās laimīgi, neliels 
satraukums gan bija,” atceras Helēna 
Kajaņeca. 

 Kā rentgena māsai-laborantei 
darba praksē ir iznācis strādāt kopā 

ar ārstiem – Rihardu Brēmani, Oto 
Heldu, Rihardu Jagmani un Juri 
Krastiņu. Ērgļu slimnīcā ir nostrādāti 
45 gadi – 20 gadi terapijas nodaļā un 
25 gadi – pie rentgena. Tagad, kad 
Ērgļos nav vairs slimnīcas, rentgena 
kabinets strādā vienu dienu nedēļā – 
trešdienās. Nāk slimnieki pēc ģimenes 
ārstu norīkojuma, reizi nedēļā uz 
Ērgļiem brauc ķirurgs no Madonas. 
Tāpat ir jāapkalpo dienas stacionāra 
un pansionāta iemītnieki. Helēnas 
kundze priecājas, ka tagad Ērgļos ir 
jauns un moderns rentgena aparāts, 
uzņēmumi tiek apstrādāti digitāli un 
pareiza diagnostika ir pilnīgi droša, 
kuru nosaka dakteris Juris Krastiņš. 
Rentgena aparāts ir samērā jauns un 
strādā labi. 

Uz jautājumu – kas ir Helēnas kun-
dzes vaļasprieks un ko viņa labprāt 
dara brīvajā laikā, viņa atbildēja, ka 
patīk lasīt grāmatas, kuru mājās ir 
sakrājusies vesela bibliotēka, jo agrāk 
jau tika pirktas visas tās labās un 
populārākās grāmatas. Apziņa, ka esi 
sabiedrībai vajadzīga un noderīga, dod 
spēku un mundrumu arī ikdienā, kad 
arī rūpes par savu ģimeni ir vieglas un 
pašsaprotamas. 

Jubilāres stāstījumu pierakstīja – 

Anna Kuzina

Skaistā pirmā pavasara mēneša die-
nā tur, savdabīgo kanālu, romantisko 
tiltu un tiltiņu pilsētā Ļeņingradā, 
(Sanktpēterburgā) 1932. gada 1. mar-
tā Pētera un Annas ģimenē brā lim 
Vitālijam pievienojas māsiņa Lud-
mila. Kā skolotāja saka, dzimtā vie -
ta – Ļeņingrada, bet tēvzeme – Latvi-
ja, jo viņas tētis Pēteris Kantoris 
dzimis Liezēres pagastā. Tētis un 
mamma skolotājas dzīvē ielika stip -
rus pamatus – iemācīja darba mī-
lestību un tikumu, at bildības sajūtu, arī 
kār tības mīlestību. Dzī ves ceļi mazo 
Ludmilu pēc 6. klases pabeigšanas Ļe -
ņingradā atved uz Latvi ju – pie 
tēva māsas Tau rupē. Sākumā tikai 
vasarās un brīvdienās, bet tad no 
tan  tes seko aicinājums pa likt Lat vijā. 
Ļeņingradas blo kā des briesmas un 
šaus  mas pār cietušajai mei  tenei šis 
piedāvājums ir kā dāvana, ko mazās 
mei tenes sirds ar pateicī bu pieņem. 
Taurupes sko liņas direktore ir at-
saucīga, atļauj Ludmilai, kura latviski 
vēl tekoši nerunā, mācīties kopā ar 
latviešu bērniem. Neiet viegli, pirmais 
gads paiet, klausoties, vērojot, cītīgi 
mācoties, visgrūtāk sokas diktātu 
rakstīšana, bet matemātikā gan puikas 
prasa norakstīt mājas darbus. Ļoti 
daudz valodas apguvē palīdz klases-
biedri, kaimiņu bērni.

Lai gan agrā bērnībā, tik tikko 
sākusi runāt, Ludmila vēlējusies 
kļūt par lidotāju Kad brālis sācis 
mācīties skolā, mazajai meitenei tik 
ļoti iepatikusies viņa skolotāja, ka 
viņa teikusi: „Izaugšu, būšu Marija 
Ivanovna.” Un šis sapnis piepildās, pēc 
Taurupes skolas absolvēšanas Lud -
mi la iestājas Rīgas pedagoģiskajā 
sko lā un apgūst skolotājas profesiju. 
Pirmās darba gaitas 1953. gada 
augustā viņa pēc norīkojuma uzsāk 
Madlienas skolā par pionieru va-
dītāju, kur pēc pusgada viņai uzticēta 
audzināmā klase. Smagi saslimst 

tante, un skolotāja meklē darba 
iespējas tuvāk tantes dzīvesvietai, lai 
biežāk varētu viņu apciemot. Tā sākas 
viņas darba gaitas Katrīnas skolā, kur 
jāmāca apvienotās klases. Vēl šodien 
skolotāja atceras savus audzēkņus, 
viņu darbus un nedarbiņus un pie 
skoliņas iestādīto ābeļdārzu.

Skolotāja šodien atzīst, viņai nav 
viegls raksturs, kārtības mīlestība, 
pārliecība par savu taisnību dažos 
dzīves brīžos varbūt ir traucējušas, 
citos – palīdzējušas virzīties uz priek-
šu. 1963. gada septembrī viņa uzsāka 
savas darba gaitas Jumurdas skolā. 
Sākumā par rasēšanas skolotāju, pēc 
tam par krievu valodas skolotāju. 
Līdz pat pensijas vecuma sasniegšanai 
un vēl dažus gadus pēc tam viņa 
palikusi uzticīga Jumurdas skolai, 
savam darbam un savām vērtībām. 
Kopā priekos un ikdienā ar skolotāju 
līdz pat sirmam vecumam bija viņas 
mamma Anna, kura pēc tēta agrās 
aiziešanas no dzīves slimības dēļ 
arī pārcēlās uz Latviju. Mammīte 
bija brīnišķīga šuvēja, lieliski prata 

tamborēt, šuva tērpus meitai, arī ci-
tām dāmām, vienmēr sagaidīja mājās 
savu meitu ar siltām vakariņām, 
rūpējās par savas meitas ikdienas soli. 
Sa biedriskā kārtā skolotāja Ludmila 
Kantore organizējusi pasākumus, 
strā dājusi arodbiedrībā, vēlēšanu ko  -
misijā. Viņas lielākais vaļasprieks– 
ceļošana ļāvusi tuvākos un tālākos 
ceļojumos aizvest savu audzināmo 
klašu bērnus, organizēt ekskursijas 
arī strādājošajiem cilvēkiem. Pabūts 
dzimtajā Ļeņingradā, Karpatos, Ki-
jevā, Ukrainā, Gruzijā, pie Melnās 
jūras. Lai uzskaitītu visas vietas, tad 
jāpārskata plašā nozīmīšu kolekcija 
un bukleti, kuri saglabāti no katras 
apceļotās vietas.

Pavisam skolotājas darba mūžā ir 
bijušas piecas audzināmās klases, bet 
skolēnus, kuri viņas vadībā ap guvuši 
krievu valodas pras mes, tik viegli 
nevar sa skaitīt. Un par katru no au-
dzināmajām klasēm ir savs atmiņu 
stāsts, kopīgi iz baudītie pie dzīvojumi, 
kāda blēņa, kāds aizkustinošs mirk lis. 
Šodien skolotāja Lud mila Kantore 

rūpējas par savu 
kaķīti Mikiju, va sarās 
kopj mazdārziņu un 
rudeņos piepilda sava 
pa graba apcirkņus, at-
rod lai  ku lasīšanai, ar 
pateicību un mīlestību 
atceras visus, kas viņai 
labu vēlējuši un labu 
da rījuši. Dzimšanas 
die nā pie skolotājas 
cie mojas vairāku kla-
šu absolventi – cits 
no Rīgas mērojis tālus 
ceļus, cits tepat no 
Ju murdas at bridis pa 
taciņu, cits no Ērg-
ļiem saorganizējis vai-
rākus līdz braucējus. 
Skolotāju atceras Sa-

ni ta ar ģimeni, kurai 
sa vulaik skolotāja sniedza atbalstošu 
plecu un roku. Atbrauc mīļie radiņi 
no Cirstiem ar cienastiem un laba 
vēlējumiem. Siltus un sirsnīgus 
vēlējumus sūta arī citi skolēni un 
audzēkņi.

1988. gada absolventi:
No sava apzinīgā vecuma līdz pē-

dējai pasniegtajai stundai, kad stā vē-
jāt klases priekšā, mēs atceramies Jūs 
vēl šodien, jo kārtība un stingrība bi ja 
tā, ko vajadzēja mums ievērot, lai cik 
arī liels palaidnis mēs katrs bijām!
Lai Jūsu dienām sniega baltums, saules 
sil tums un vītola sīkstums! Lai veselība 
ieņem pirmo vietu katrā Jūsu dienā!

Skaistajā jubilejā Jūs no sirds sveic 
Maija Zigrīda Apkalne (dz. Eglīte):

Jau 80. Bet pagriezīsim laika ratu 
at pakaļ par 45 gadiem uz 1965. gada 
šodienas gaviļnieces pirmā izlaiduma 
klasi Jumurdas skolā. Nedaudz, tik 
kā dus pāris gadiņus gan nācās ar 
mums auklēties. Kādi mēs bijām, 
to audzinātāja pati zina labāk. No 
sā kuma droši vien bija grūti, jo mēs 
bi jām ļoti iemīļojuši iepriekšējo au-

dzinātāju. Pa šiem gadiem tie sīkie 
ik dienas darbi un nedarbiņi gan ir 
izgaisuši. Neatceros, ka mēs būtu pārāk 
rā ti un bārti. Mācījāt mūs arī darbā. 
Pa šiem bija jāmazgā klase, rudeņos 
jā iet talkās. Nopelnījām arī ekskursiju 
uz Ļeņingradu. Braucām ar vaļēju 
bor ta mašīnu, dziedājām, gājām uz 
mu zejiem, braucām ar kuģīti un visur 
audzinātāja bija līdzās. Atmiņas par 
pirmo skolu, skolotājiem, audzinātāju 
ir gaišā atmiņā! Paldies par Jūsu 
sirdssiltumu!

***********:
Lai Jūsu sargeņģelis ir ar Jums kopā 

ikdienā! Svētkos un brīvajos brīžos lai 
Jūsu audzēkņi kā strazdulēni pavasara 
gaidās atlaižas ar sveicieniem un laba 
vēlējumiem, lai veselība, dzīvesprieks 
un darba spars pavada ik uz soļa!

Apsveikumiem un sveicējiem pie-
vie nojas Jumurdas pagasta pārvaldes 
darbinieki.

Pie skolotājas ciemojās 
Inita Lapsa 

Paldies par uzticēšanos!

Starp savējiem

Pavasarīgi sveicieni dzīves jubilejā skolotājai 
Ludmilai Kantorei Jumurdā

Svētku brīdī skolotāja Ludmila Kantore ar absolventiem un skolēniem. Svētku brīdī skolotāja Ludmila Kantore ar absolventiem un skolēniem. Foto: Inita Lapsa.Foto: Inita Lapsa.

Foto: no personīgā arhīvaFoto: no personīgā arhīva

,,...visvērtīgākās senlietas 
ir vecie, labie draugi.”
(H.D.Brauns)

Mīļš, mīļš paldies par man 
sagādāto zvaigžņu stundu 

marta sākumā, paldies maniem 
veciem, labiem draugiem no 
1963. gada, izpalīdzīgiem, 
sirds dāsniem tuvākiem un 

tālākiem kaimiņiem,maniem 
sargeņģeļiem – radiem 

Vecpiebalgā un Madonā. 
Ar cieņu un pateicību 

Ludmila Kantore

PATEICĪBAPATEICĪBA
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Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.

PIEMINAM MIRUŠOSPIEMINAM MIRUŠOS
JANE GAIŽUTĪTE mirusi 59.mūža gadā
NIKOLAJS PIZIČS miris 83.mūža gadā
ZINA MATĪSIŅA mirusi 90.mūža gadā

ADELBERTS TIUKELLI miris 85.mūža gadā
ANDREJS RESNAIS miris 83.mūža gadā
HELMUTS KOKINS miris 53.mūža gadā

AUSTRA INTA ŠĪRONE mirusi 85.mūža gadā
LIESMA ASTRĪDA GRIGULE mirusi 79.mūža gadā

“Ir nesalīdzināmi vieglāk ciest, pa-
klausot kāda pavēlei, nekā pieņemt 
cie šanas kā brīviem un atbildīgiem cil-
vēkiem. Ir nesalīdzināmi vieglāk ciest 
kopā ar citiem nekā ciest vienatnē. Ir 
nesalīdzināmi vieglāk ciest kā tautas 
varoņiem nekā ciest pamestībā un 
negodā. Ir nesalīdzināmi vieglāk pār-
ciest fi zisku nāvi nekā izturēt garīgas 
ciešanas. Kristus cieta kā brīvs cilvēks 
vienatnē, pamestībā un negodā, miesīgi 
un garīgi un kopš tās dienas daudzi 
kristieši ir cietuši līdzi viņam.” (Dītrihs 
Bonhēfers)

Mēs bieži bēgam no sāpēm, no 
skaidrības pašiem par sevi, jo mums 
šķiet, ka tas viss mūs iznīcinās. Un 
mēs to darām, jo esam pieņēmuši, ka 
nav šajā pasaulē nekā sliktāka par nāvi. 
Mums šķiet, ka arī Dievs ir ļoti netaisns 
attiecībā pret mums un mū su dzīves 
notikumiem. Ļoti bieži mēs sākam 
meklēt vainīgo – kurš gan būtu atbildīgs 
par to, kas ar  mums notiek?

Patiesībā Lieldienu vēsts ir vien-
kārša. Ne jau Dievam, bet mums ir 
vēl me citam citu padarīt par vainīgu. 
Ne jau Dievs mums nepiedod, bet tie 
esam mēs, kas Viņa piedošanu nemaz 
nemeklējam. Tāpēc mēs varam teikt, 
ka pazīt Dievu caur Kristu – tas no-
zīmē nepiedalīties kārtējā krustā si-
šanā, kārtējā mēģinājumā savu vainu 
uz grūst citam, kārtējā mēģinājumā 
ļaunumu pasaulē uzveikt ar kādiem 
ārējiem līdzekļiem... Pilnībā ignorējot 
to, ka tas, kam IR jamainās šai pasaulē, 
ir mūsu pašu sirds.

Viens no secinājumiem, ko pir mie 
kristieši izdarīja no Lieldienu pie-
redzes, bija tas, ka tieši šajā rītā Dievs 
ir spriedis tiesu pār šo pasauli. Kristus, 
kuru ar tādu vienotību apsūdzēja pie 
visām pasaules vainām un grēkiem, 

kurš pēc tam tika notiesāts, pa visu 
pilsētu izvazāts un beigās Golgātas 
kalnā nogalināts, šis pats Kristus 
Liel dienu rītā ceļas augšā. Kristus 
Augšāmcelšanās salauž tik ļoti ērto 
un ierasto lietu kārtību. Ar Kristus 
Augšāmcelšanos Dievs parāda, cik 
cilvēku spriedums par šo pasauli un 
ļaunumu tajā ir akls. Dievs ceļ gaismā 
smagu patiesību. Mēs esam uzbūvējuši 
tādu pasauli un sabiedrību, kurā par 
Dieva mīlestību sit krustā. Mēs, cilvēki, 
esam uzbūvējuši un iekārtojuši tādu 
pasauli, kurā nevainīgais cieš, kamēr 
vainīgais iziet sveikā un tas var notikt 
arī Dieva vārdā. 

Ir tiešām vērts atkal un at kal 
ieklausīties šajā vārdā – Aug šām-
cel šanās. Un noteikti daudz biežāk 
nekā reizi gadā. Augšāmcelties – tas 
nenozīmē kaut kur „aiziet”, „izgaist”, 
„izkūpēt”. Atstājot visu to, kas šeit 
reiz ir bijis. Tā cilvēki ļoti bieži do-
mā. Ka nomirt ir tāda unikāla un ļoti 
viegla iespēja atstāt aiz muguras visu 
savu dzīvi, ar visām tās kļūdām un 
grēkiem... Nē. Augšāmcelties no zīmē, 
ka mums nomirt pa īstam, līdz galam 

nav iespējams. Tas nozīmē, ka ar to 
visu, ko mēs šajā zemes dzīvē esam 
darījuši, mums reiz būs atkal jāsastopas 
aci pret aci. Vai mana dzīve tiešām ir 
bijusi tāda, kuru es droši būšu gatavs 
Dievam atrādīt visos sīkumos? Un 
tur nebūs nekā tāda, ko labāk pat pats 
vairs nekad neredzētu?

Taču vēsts par Augšāmcelšanos 
nav tikai tamdēļ, lai mūs iztrūcinātu. 
Vēsts par to, ka Kristus ir dzīvs, nav 
tikai izaicinājums mūsu nepilnīgajai 
dzīvei. Tas ir arī ieguvums, kuram 
nav līdzīga. Kristus ir dzīvs. Par spīti 
tam, ka pret viņu vērsās viss pasaules 
naids un ļaunums. Un arī mūsu dzīves 
pēdējā stundā tam ir jābūt svarīgākam 
par visu citu. Ja savās ciešanās un 
nāvē mēs esam Kristum līdzīgi, tad 
būsim tādi arī uzvarā un dzīvībā, lai 
cik nepilnīga būtu mūsu dzīve, lai cik 
tajā būtu tāda, ko mēs nevēlētos vairs 
nekad redzēt. 

Sirsnīgi sveicu Kristus Augšām-
cel  šanās svētkos visus Ērgļu novada 
iedzīvotājus!

Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes 
mācītājs Kaspars Eglītis

“ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; 
kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs...” (Jāņa ev. 11:25)

LIELDIENU LAIKA DIEVKALPOJUMI
ĒRGĻU LUTERĀŅU DRAUDZES DIEVNAMĀ
24. marts – Pūpolu svētdienā plkst. 10.00
28.marts – Zaļajā Ceturtdienā plkst. 18.00
29. marts – Lielajā Piektdienā plkst. 10.00
31. marts – Lieldienās – 
                Kristus Augšāmcelšanās dienā plkst. 10.00
Par draudzes dzīvi plašāk: www.erglubaznics.lv

LIELDIENU LAIKA  DIEVKALPOJUMI  
ĒRGĻU KATOĻU DRAUDZĒ 
ĒRGĻU SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCĀ
24.martā – Pūpolsvētdienā – plkst. 17.00
29.martā – Lielajā Piektdienā plkst. 11.00
30.martā – Lielajā Sestdienā plkst.17.00
31.martā – Lieldienās plkst. 17.00

MARTĀ
 No 18. februāra līdz 

22. martam Ērgļu saieta nama 
foajē apskatāma izstāde„SLĒPES 
PALIKSIM ZEM KĀJĀM”.

 16. martā plkst. 17.00 
Ērgļu saieta namā Starptautiskās 
zināt niskās konferences „Rūdolfs 
Blau manis un 19., 20. gs. mijas 
kultūras revolūcija Eiropā. Pro-
za, drāma un teātris tekstā un 
kontekstā” noslēguma pasākums.
Programmā: „Jāņa Siliņa fi lma 
par Indrāniem” – darbs pie fi lmas 
tapšanas un demonstrējums

 20. martā plkst.17.30 
Ērgļu bib liotēkā astroloģijas 
darbnīca – “Iepazīsti sevi!”

 23. martā plkst. 18.00 
Ērgļu saieta namā KONCERTS – 
Viesojas LNT 2013. gada 
“Dziedošo ģimeņu” šova uz va-
rētāji – TIHOVSKU ĢI MENE. 
Ludzānieši Tihovski, LNT šova 
“Dziedošās ģimenes” – 4 uzvarētā-
ji. Dacei, Laimai un Dagnim tu-
vākā ir tautas mūzika. Koncertā 
skanēs latgaliešu tautasdziesmas, 
iemīļotas Raimonda Paula, Iman -
ta Kalniņa u.c. populāru kom-
ponistu dziesmas. Kopā ar Ti-
hovskiem uz skatuves ģitārists 
Ēriks Upenieks un taustiņus 
spēlēs Jānis Lemežis. Muzikālo pa-
vadījumu dziesmām radīs arī paši 
solisti, jo viņi spēlē vijoli, kokli, 
cītaru, bungas un akordeonu. 
Biļetes iepriekš var pieteikt un 
iegādāties Ērgļu saieta namā (cena: 
3,–; 4,–; 5,–; Ls)

 24. martā un 25. martā 
plkst. 18.30  Ērgļu saieta namā 
festivāla „Berlinale – Generation – 
KPluss” Starptautiskās žūrijas bal-
vas ieguvēja Jāņa Norda spēl fi lma 
“MAMMU, ES TEVI MĪLU”
Ieeja 1,– Ls

 25. martā komunistiskā 
terora upuriem veltīts atceres 
brīdis plkst. 15.00 Sidrabiņos pie 
piemiņas akmens; plkst. 17.00 
piemiņas vietā pie Ērgļu novada 
pašvaldības ēkas.

 27. martā plkst. 19.00 
Jumurdas Saieta ēkā festivāla 
„Berlinale – Ge neration – KPluss”  
Starptautiskās žū rijas balvas 
ieguvēja Jāņa Norda spēlfi lma 
“MAMMU, ES TEVI MĪLU”.

 28. martā plkst. 10.00 
PII „Pie nenīte” jauno vokālistu 
konkurss „Ērgļu cālis – 2013”

 31. martā plkst. 12.00 
Ērgļu saieta namā Lieldienu 
rīts lieliem un maziem un jauno 
vokālistu konkurss “Ērgļu cālis – 
2013”

 31. martā plkst. 14 00 
Jumurdas pagasta Saieta ēkā 
viktorīna – šovs ”ASINI PRĀTU 
LIELDIENĀS – 2!” Aicinātas 
pieteikties darba ko lē ģu, ģimeņu, 
radu, kaimiņu vai drau gu ap-

vienības – komandas 3-6 cilvēku 
sastāvā. Iepriekš jā sa gatavo:  
komandas kopējais no for mē jums 
Liel dienu noskaņās un sa vas 
komandas vizītkarte (1-2 mi nūtes) 
un sveiciens – vēlējums pre tinieku 
komandām; Kas būs jādara? 
Jāmin mīklas, jābūt atjautīgiem, 
pavasarīgiem, priecīgiem un vē-
rīgiem! Ap balvošana: Vei cinā ša-
nas balvas vi siem! 1.-3. vietu ie-
guvējiem īpaši pa vasarīgas bal vas! 
Savas komandas da lību lūgums 
pieteikt līdz 28. martam pa tālruni 
28343674, e-pastā initalapsa@
tvnet.lv vai personīgi pie Initas.
Noslēgumā Lieldienu Zaķa sarī -
ko ti olu ripināšanas, meklēšanas 
un citi pārsteigumi!

APRĪLĪ
 1. aprīlī plkst. 12.00 

Sidra bi ņos Lieldienu pasākums 
„Rai bās oliņas” Būs konkursiņš 
par skaistāko krāsoto oliņu. Būs 
arī olu kaujas, ripināša na, olu 
meklēšana, Lieldienu stafe -tes, 
šūpošanās, umurkumurs, izsole un 
citas Lieldienu izdarības. Vārīsim 
tradicionālo Lieldienu zupu, tādēļ 
līdzi ņemiet savu bļodiņu un 
karoti.

 5. aprīlī plkst.16.00 Ērg -
ļu sa ieta namā grāmatas “Blau-
maņu pa vārgrāmata” atvēršanas 
svētki.Saruna ar grāmatas autori 
Annu Ku zinu. Izdevniecības 
“MAD RIS” grā matu tirdzniecība.

 6. aprīlī plkst. 17.00 
Ērgļu saie ta namā Madonas koru 
apriņķa koncerts „Kori sadzied 
Ērgļos”

 12. aprīlī plkst. 13.00 
Ērgļu saie ta namā R. Blaumaņa 
150 gadu ju bilejai veltītā konkursa 
mākslas skolu audzēkņiem „Blau-
maņa brī num zālītes” noslēguma 
pasākums

 13. aprīlī Ērgļu saieta 
namādeju kolektīva “Rūdis “ 
vārda došanas svētki

 20. aprīlī Ērgļu saieta 
namā Ērgļu teātra pirmizrāde – 
Lindulis  „Vecais Gaigals”

 21. aprīlī Ērgļu saieta 
namā Lī nijdeju saiets Ērgļos

 25.–26. aprīlī Ērgļu 
saieta namā Jura Jurjāna XV 
Starptautiskais jau no izpildītā-
ju konkurss “Jau nais mežradz-
nieks – 2013” Piedalās Lietuvas, 
Igaunijas un Latvijas mū zikas 
skolu audzēkņi.

 27. aprīlī Ērgļu saieta 
namā de ju kolektīvu draudzības  
koncerts „Ielūdz  “Pastalnieki””.

 27. aprīlī plkst. 12.00 
Liepka lnes TN „Jautrā pēc-
pusdiena”. Sportiskas aktivitātes, 
mīklu mi nēšana, anek došu stās-
tīšana un citas lustīgas izdarības. 
Mīļi aicināti mazi un lieli aktīvās 
atpūtas pie kritēji.

PASĀKUMU AFIŠAPASĀKUMU AFIŠA

APSVEICAMAPSVEICAM
APSVEICAM 
ĒRGLĒNIEŠUS, 
SAUSNĒJIEŠUS 

UN JUMURDIEŠUS 
NOZĪMĪGĀS DZĪVES 

JUBILEJĀS!

Zaiga Salmiņa
Ēriks Dundurs

Helēna Kajaņeca
Skaidrīte Janberga
Modris Prauliņš
Marta Grīnberga

Aija Geduša
Ilze Strazdiņa
Gaida Čornija

Mintauts Grīnbergs
Anastasija Krukovska

Ludmila Kantore
Grida Velce

Brigita Grāvīte
Velta Vāvere
Elza Blūma

SVEICAMSVEICAM
RITU KEISI un KRISTAPU CERIŅU
ar dēla KASPARA CERIŅA piedzimšanu  

SINTIJU un KALVI MĀLIŅUS
ar meitas KATES piedzimšanu

KRISTĪNI DZĒRVINIECI un ANDRI BĒRZIŅU
ar dēla PATRIKA BĒRZIŅA piedzimšanu

ILZI ČEIČU un MĀRCI FELDBERGU 
ar  dēla OSKARA FELDBERGA piedzimšanu

INESI un ATI KOKLAČOVUS 
ar dēla MATĪSA piedzimšanu 

INGU RAZENOVSKU un GUNTI STIEBRIŅU 
ar meitas SANIJAS STIEBRIŅAS piedzimšanu

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc tik grūti, skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei tevi atdot, māt!

PATEICĪBAPATEICĪBA
Izsakām pateicību Ērgļu sociālās 

aprūpes centra darbinieku kolektīvam
par sirsnību un iejūtību, aprūpējot 
mūsu mīļo māmiņu, vecmāmiņu 

un vecvecmāmiņu Regīnu Kusiņu. 
Tuvinieki
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