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Mākslas skolas lielā ekskursija

Gads ir iesācies
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PII “PIENENĪTE” ZIŅAS

Braku muzeja vad�t�ja
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21.3.8.0.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.0.

Ērgļu novada pašvaldības domē

21.3.9.1.

Pārskats par 2018. gada janvāra domes sēdē lemto
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada budžeta izpildi. Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta kopsavilkums, pamatbudžeta izdevumu tāme pa struktūrvienībām
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, 2017. gada speciālā budžeta kopsavilkums, 2017. gada speciālā budžeta izdevumu tāme pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, pārskats par Ērgļu novada pašvaldības saņemtajiem
ziedojumiem, dāvinājumiem 2017. gadā, pārskats par Ērgļu novada pašvaldības saistībām 2017.
gadā pieejami Ērgļu novada pašvaldības domes ēkā, novada pagastu pārvaldēs, publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv sadaļā: Pašvaldība – Dome – Domes sēdes – 2018.
gada sēžu lēmumi.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”. Saistošie noteikumi un to pielikumi ir brīvi pieejami Ērgļu novada
pašvaldības domes ēkā, novada pagastu pārvaldēs un publicēti pašvaldības mājaslapā internetā
www.ergli.lv sadaļā: Pašvaldība – Pašvaldības budžets.
aApstiprināja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2011. gada 24. februārī apstiprinātajā Ērgļu novada pašvaldības amatu katalogā.
aApstiprināja aktualizēto Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu
2018. gadam, publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv sadaļā: Pašvaldība – Dome
– Domes sēdes – 2018. gada sēžu lēmumi.
aApstiprināja Ērgļu novada Attīstības programmas 2013.-2019. uzraudzības grupas ziņojumu
par Attīstības programmas ieviešanu un aktualizēto Attīstības programmas 2013.-2019. rīcības
un investīciju plānu 2018.-2019. gadam. Dokumenti ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības
domes ēkā, novada pagastu pārvaldēs un publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv
sadaļās: Pašvaldība – Dome – Domes sēdes – 2018. gada sēžu lēmumi un Pašvaldība – Normatīvie akti ¬– Attīstības programma.
aNolēma ar 2018. gada 1. janvāri turpināt segt no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem Ērgļu vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” un Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas audzēkņiem.
aIzskatīja Latvijas Sporta federāciju padomes iesniegumu par finansiālu atbalstu Latvijas Skolu
ziemas olimpiskā festivāla rīkošanai, nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 4500
apmērā Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla rīkošanai Ērgļos 2018. gada 2. un 3. martā.
aLai nodrošinātu Ērgļu novada pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Ērgļu novadā, nolēma veikt Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolas reorganizāciju - likvidēt Ērgļu novada pašvaldības iestādi - Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskola, pievienojot to Ērgļu novada pašvaldības iestādei - Ērgļu vidusskola, izveidojot teritoriālo struktūrvienību izglītības programmu īstenošanas vietu, kuras adrese ir
“Rīti”, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads.
aNolēma pagarināt Ērgļu novada pašvaldībai piederošu telpu nomas līgumu.
aNolēma izīrēt Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa
Pielikums
Nr.1
Pielikums Nr.1
Ērgļu novada
pašvaldības
2017. gada
pamatbudžeta
pārskats
(izpilde)
Ɯrgƺu
novada pašvaldƯbas
2017.
gada pamatbudžeta
pƗrskats
(izpilde)
KlasifikƗcijas kods

RƗdƯtƗju nosaukums

A

B

I.
1.0
1.0.0.0.
1.1
1.1.1.2.
1.4
4.0.0.0.
4.1.1.1.
4.1.2.1.
2.0
9.0.0.0.
9.4.2.0.
9.5.0.0.
9.5.1.1.
9.5.2.1.
10.0.0.0.
10.1.4.0.
12.0.0.0.
12.2.3.0.
12.3.0.0.
12.3.9.9.
13.0.0.0.
13.2.1.0.
13.4.0.0.
3.0
21.3.0.0.
21.3.5.0.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
21.3.8.0.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.0.
21.3.9.1.

2

21.3.9.3.
21.3.9.4.
21.3.9.9.
5.0

KOPƖ IEƻƜMUMI
Nodokƺu ieƼƝmumi
IenƗkuma nodokƺi
IeƼƝmumi no iedzƯvotƗju ienƗkuma nodokƺa
un solidaritƗtes nodokƺa
SaƼemts no Valsts kases sadales konta
pƗrskata gadƗ ieskaitƯtais iedzƯvotƗju ienƗkuma
nodoklis
Ʈpašuma nodokƺi
Ʈpašuma nodokƺi
NekustamƗ Ưpašuma nodokƺa par zemi
kƗrtƝjƗ saimnieciskƗ gada ieƼƝmumi
NekustamƗ Ưpašuma nodokƺa par ƝkƗm
kƗrtƝjƗ gada maksƗjumi
Nenodokƺu ieƼƝmumi
Valsts (pašvaldƯbu) nodevas un kancelejas
nodevas
Valsts nodeva par apliecinƗjumiem un citu
funkciju pildƯšanu bƗriƼtiesƗs
PašvaldƯbu nodevas
PašvaldƯbas nodeva par domes izstrƗdƗto
oficiƗlo dokumentu un apliecinƗtu to kopiju saƼemšanu
PašvaldƯbas nodeva par bǌvatƺaujas izdošanu
vai bǌvniecƯbas ieceres akceptu
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldƯbas
PƗrƝjie nenodokƺu ieƼƝmumi
IeƼƝmumi no ǌdenstilpju un zvejas tiesƯbu
nomas un zvejas tiesƯbu rǌpnieciskas izmantošanas
(licences)
DažƗdi nenodokƺu ieƼƝmumi
PƗrƝjie dažƗdi nenodokƺu ieƼƝmumi, kas
nav iepriekš klasificƝti šajƗ klasifikƗcijƗ
IeƼƝmumi no valsts (pašvaldƯbu) Ưpašuma
iznomƗšanas, pƗrdošanas un no nodokƺu pamatparƗda
kapitalizƗcijas
IeƼƝmumi no zemes Ưpašuma pƗrdošanas
IeƼƝmumi no valsts un pašvaldƯbu kustamƗ
Ưpašuma un mantas realizƗcijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieƼƝmumi
IeƼƝmumi no iestƗžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieƼƝmumi
Maksa par izglƯtƯbas pakalpojumiem
IeƼƝmumi no vecƗku maksƗm
PƗrƝjie ieƼƝmumi par izglƯtƯbas
pakalpojumiem
IeƼƝmumi par nomu un Ưri
IeƼƝmumi par zemes nomu
PƗrƝjie ieƼƝmumi par nomu un Ưri
IeƼƝmumi par pƗrƝjiem sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
Maksa par personu uzturƝšanos sociƗlƗs
aprǌpes iestƗdƝs
IeƼƝmumi par biƺešu realizƗciju
IeƼƝmumi par komunƗlajiem pakalpojumiem
Citi ieƼƝmumi par maksas pakalpojumiem
Transferti

Izpilde no gada
sƗkuma (EUR)
2
3 511 700
1 626 004
1 414 679
1 414 679
1 414 679
211 325
211 325
169 646
41 679
14 948
3 146
2 411
735
33
702
5
5
7 247
305
6 942
6 942
4 550
3 750
800
410 114

21.3.9.3.
21.3.9.4.
21.3.9.9.
5.0
18.0.0.0.
18.6.0.0.
18.6.2.0.
18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.

19.0.0.0.
19.2.0.0.
II.
II.1
01.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000
II.2
1.0.
1.1.
1000
1100
1110
1111
1119
1150
1200

1210
1220
1221
2000
2100
2110
2112
2200
2210
2219
2220
2221
2222
2223
2230
2239
2240
2242
2270
2279
2280
2283
2300
2310
2311
2312
2320
2321
2322

410 114

2340

20 453
13 490

2341

6 963

2350

18 510
5 166
13 344
371 151
305 789
1 514
7 847
56 001
1 460 634

2360
2363
2365
2370
2400
1.2.
4311
1.3.

pakalpojumiem
IeƼƝmumi par nomu un Ưri
18 510
IeƼƝmumi par zemes nomu
5 166
PƗrƝjie ieƼƝmumi par nomu un Ưri
13 344
IeƼƝmumi par pƗrƝjiem sniegtajiem maksas
371 151
pakalpojumiem
Maksa par personu uzturƝšanos sociƗlƗs
305 789
aprǌpes iestƗdƝs
IeƼƝmumi par biƺešu realizƗciju
1 514
IeƼƝmumi par komunƗlajiem pakalpojumiem
7 847
Citi ieƼƝmumi par maksas pakalpojumiem
56 001
Transferti
1 460 634
Valsts budžeta transferti
1 176 108
PašvaldƯbu saƼemtie transferti no valsts budžeta
1 176 108
PašvaldƯbu saƼemtie valsts budžeta transferti
564 819
noteiktam mƝrƷim
PašvaldƯbu no valsts budžeta iestƗdƝm
saƼemtie transferti Eiropas SavienƯbas politiku
18 409
instrumentu un pƗrƝjƗs Ɨrvalstu finanšu palƯdzƯbas
lƯdzfinansƝtajiem projektiem (pasƗkumiem)
PašvaldƯbu budžetƗ saƼemtƗ dotƗcija no
584 340
pašvaldƯbu finanšu izlƯdzinƗšanas fonda
PƗrƝjie pašvaldƯbu saƼemtie valsts budžeta
8 540
iestƗžu transferti
PašvaldƯbu budžetu transferti
284 526
PašvaldƯbu saƼemtie transferti no citƗm
284 526
pašvaldƯbƗm
KOPƖ IZDEVUMI
3 338 734
Izdevumi atbilstoši funkcionƗlajƗm kategorijƗm
3 338 734
VispƗrƝjie valdƯbas dienesti
487 829
Teritoriju un mƗjokƺu apsaimniekošana
436 160
VeselƯba
14 650
Atpǌta, kultǌra un reliƧija
401 685
IzglƯtƯba
1 198 550
SociƗlƗ aizsardzƯba
799 860
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajƗm kategorijƗm
3 338 734
UzturƝšanas izdevumi
2 984 057
KƗrtƝjie izdevumi
2 840 023
AtlƯdzƯba
1 924 104
Atalgojums
1 579 214
MƝnešalga
1 561 612
DeputƗtu mƝnešalga
8 998
PƗrƝjo darbinieku mƝnešalga (darba
1 552 614
alga)
Atalgojums fiziskajƗm personƗm uz
17 602
tiesiskƗs attiecƯbas regulƝjošu dokumentu pamata
Darba devƝja valsts sociƗlƗs
apdrošinƗšanas obligƗtƗs iemaksas, pabalsti un
344 890
kompensƗcijas
Darba devƝja valsts sociƗlƗs
341 555
apdrošinƗšanas obligƗtƗs iemaksas
Darba devƝja pabalsti, kompensƗcijas
3 335
un citi maksƗjumi
Darba devƝja pabalsti un
kompensƗcijas, no kuriem aprƝƷina iedzƯvotƗju
3 335
ienƗkuma nodokli un valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas
obligƗtƗs iemaksas
Preces un pakalpojumi
915 919
MƗcƯbu, darba un dienesta komandƝjumi,
9 430
darba braucieni
Iekšzemes mƗcƯbu, darba un dienesta
9 430
komandƝjumi, darba braucieni
PƗrƝjie komandƝjumu un darba
9 430
braucienu izdevumi
Pakalpojumi
576 140
Pasta, telefona un citi sakaru
12 846
pakalpojumi
PƗrƝjie sakaru pakalpojumi
12 846
Izdevumi par komunƗlajiem
208 954
pakalpojumiem
Izdevumi par siltumenerƧiju, tai
71 422
skaitƗ apkuri
Izdevumi par ǌdeni un kanalizƗciju
11 590
Izdevumi par elektroenerƧiju
125 942
IestƗdes administratƯvie izdevumi un ar
15 861
iestƗdes darbƯbas nodrošinƗšanu saistƯtie izdevumi
PƗrƝjie iestƗdes administratƯvie
15 861
izdevumi
Remontdarbi un iestƗžu uzturƝšanas
21 256
pakalpojumi (izƼemot kapitƗlo remontu)
TransportlƯdzekƺu uzturƝšana un
21 256
remonts
Citi pakalpojumi
314 994
PƗrƝjie iepriekš neklasificƝtie
314 994
pakalpojumu veidi
MaksƗjumi par saƼemtajiem finanšu
2 229
pakalpojumiem
MaksƗjumi par pašvaldƯbu parƗda
2 229
apkalpošanu
KrƗjumi, materiƗli, energoresursi, preces,
327 926
biroja preces un inventƗrs, kurus neuzskaita kodƗ 5000
Izdevumi par precƝm iestƗdes darbƯbas
40 016
nodrošinƗšanai
Biroja preces
15 308
InventƗrs
24 708
KurinƗmais un enerƧƝtiskie materiƗli
55 821
KurinƗmais
23 038
Degviela
32 783
ZƗles, ƷimikƗlijas, laboratorijas preces,
medicƯniskƗs ierƯces, medicƯniskie instrumenti,
25 761
laboratorijas dzƯvnieki un to uzturƝšana
ZƗles, ƷimikƗlijas, laboratorijas
25 761
preces
KƗrtƝjƗ remonta un iestƗžu uzturƝšanas
54 155
materiƗli
Valsts un pašvaldƯbu aprǌpƝ un apgƗdƝ
149 765
esošo personu uzturƝšana
ƜdinƗšanas izdevumi
148 168
Uzturdevas kompensƗcija naudƗ
1 597
Raksta turpinājums 27.408
lpp
MƗcƯbu lƯdzekƺi un materiƗli
Izdevumi periodikas iegƗdei
2 423
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. februāris
Procentu izdevumi
3 824
Budžeta iestƗžu procentu maksƗjumi
Valsts kasei, izƼemot valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas
3 824
speciƗlo budžetu
SubsƯdijas, dotƗcijas un sociƗlie pabalsti
71 288

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Saka, ka gads paies tā, kā tas iesācies.
Ceru, ka visiem gada pirmais mēnesis
pagāja ražīgi un laimīgi. Mēs janvārī
izjutām mūsu vecāku atbalstu un izbaudījām viņu klātbūtni. Mums bija
iespēja gan kopā aktīvi atpūsties sporta
dienā, iepazīt vecāku darba vietas, gan
atvilkt elpu un pavadīt jauku piektdienas vakaru kopā ar saviem vistuvākajiem. Jaunsargi devās pārstāvēt Ērgļus,
piedaloties ierindas skatē, bet ļoti liela
uzmanība šomēnes tika pievērsta 11.
klasei. Man un maniem klases biedriem
šis bija saspringts laiks, jo savi zinātniski pētnieciskie darbi bija jāsagatavo
nodošanai. Tagad mums atliek tikai gaidīt rezultātus.
Pašlaik ārā ir lieliski piemērots laiks,
lai nodarbotos ar ziemas sportu un aktīvi atpūstos, izbaudot balto sniegu.
Cerams, ka tieši šādi laika apstākļi būs
arī februāra izskaņā, jo mums ar steigu
tuvojas Latvijas Skolu ziemas Olimpiskais festivāls. Lai gan klāt ir īsākais
gada mēnesis, mums daudz kas ir jāpaveic. Gaidīsim un redzēsim, kā mums
veiksies ar visu, kas mūs sagaida.
Viktorija

Īsziņas
14. 02. - Ēnu diena Ērgļu vidusskolas
10.-12. klases skolēniem
16. 02. - „Radošumu pils” pieredzes
apmaiņa Ērgļu vidusskolā
23. 02. - Žetonu vakars Ērgļu vidusskolas 12. klasei
02.,03. 03. - Latvijas Skolu ziemas
Olimpiskais festivāls Ērgļos
09. 03. - 2. semestra starpvērtējumi,
Skolēnu domes pasākums
Ērgļu vidusskolā

Vecāku nedēļa
skolēnu acīm
Vecāki skolā! Tas taču ir traki! Izrādās, ka tas
ir traki jautri!
Sākot ar sporta dienu, kurā tautasbumbu varēja
spēlēt ārā, tas bija smieklīgi. Sporta dienā bija
sniegs. Bet bēdīgi bija tas, ka 5. un 6. klase nevarēja spēlēt hokeju pret vecākiem. Toties Jāņa
Kalniņa četri vārti bija super! Ļoti labi, ka tējas
vietā bija karstais dzēriens un varēja sildīties
pie ugunskura.
Viesoties vecāku darbavietās bija interesanti,
jo varēja iepazīt uzņēmumu aizkulises, kuras
ikdienā neredz. Ļoti labi bija tajās vietās, kur
kaut ko varēja darīt. Ļoti patika, ka vecāki bija
ļoti gatavojušies mūs sagaidīt. Bija ļoti garšīgas
pusdienas, picas. Varējām jau paši kaut ko pamēģināt darīt - iemācīties darīt.Cik interesanti
bija svērt jaundzimušos jēriņus, barot aitiņas!
Klubā “Čilliņš” mēs riktīgi čilojām! Bija labas galda spēles. Vecāki bija izdomājuši jautras
atrakcijas. Un galvenais - bija balviņas. Patika
kafejnīca, kinozāle. Kino varēja skatīties guļus.
Kurš gribēja, spēlēja tenisu, kurš gribēja, meta
šautriņas. Kaut arī skolas dienās no ūdens aparāta varētu ieliet limonādi! Patika mūzika, kas
visu laiku skanēja.
Mēs gaidīsim atkal Vecāku dienas. Tas bija
kolosāli, ka mēs varējām daudzīties kopā ar vecākiem!
Skolēnu viedokļus apkopoja Indra Rone
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. februāris

2018. gada FEBRUĀRIS

Mācību sasniegumi
Ērgļu vidusskolas skolēni turpina piedalīties visa mācību gada garajā
olimpiāžu maratonā. Pēdējos mēnešos tās vairāk notikušas matemātikā.

Skolas olimpiāžu uzvarētāji
Matemātika
5. klase
1. Alīna Muša
2. Samanta Ungure
3. Keita Una Daumane
6. klase
1. Daniela Vanaģele,
Guna Nikolajeva
2./3. Natālija Andriksone,
Andrejs Kulišs, Patrīcija Caune
7. klase
1. Elīza Madsena
2. Kārlis Žīgurs
8. klase
1. Anda Katrīna Reine
2. Veronika Ivanova
3. Eduards Kodols
9. klase
1. Ieva Radzvilaviča
2./3. Marta Simona Štila,
Emīlija Gustīne Zommere
11. klase
1. Lilita Saulīte
2. Madara Salnīte

Janvārī, februārī ir notikušas vairākas starpnovadu (Madonas, Ērgļu,
Varakļānu, Cesvaines, Lubānas)
mācību priekšmetu olimpiādes.
Visvairāk visus ir pārsteigusi un iepriecinājusi 9. klases skolniece Ieva
Radzvilaviča, kura līdz šim ir piedalījusies četrās olimpiādēs, parādot
izcilas zināšanas un prasmes - 1.
vieta fizikā, 3. vieta matemātikā,
atzinības latviešu valodā un vēsturē.
Tāpat labi veicies Lilitai Saulītei,
kura ieguvusi 3. vietu matemātikā.
Bet 5. klases skolniece Alīna Muša
ieguvusi 3. vietu atklātajā Latgales
latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Apsveicam visus olimpiāžu
laureātus!
Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas mācību pārzine

Latviešu valoda
12. klase
1. Lauma Kodola
2. Sabīne Solovjeva
3. Alise Andriksone

Vecāku nedēļas karjeras dienā

Mēs, 5. klase, devāmies uz Latvijas Pasta nodaļu Ērgļos un uz viesnīcu “Kore”.
“Korē” mēs redzējām, ka virtuve ir pagrabstāvā, uzzinājām, ka viens
šķīvis sver apmēram 1 kg. Mēs izstaigājām dažus viesnīcas numuriņus.
Šajā viesnīcā strādā daudzu profesiju pārstāvji - pavāri, bārmeņi,
viesmīļi, administratori, istabenes. Šeit darba laiks sākas no plkst.
10.00. Ja kādi klienti uzturas ilgāku laiku, tad uz darbu jāiet plkst.
6.00, lai brokastīm uzklātu zviedru galdu. Protams, dažreiz ir jāklāj
arī banketu galdi. Šajā viesnīcā ir telpa, kur ir baseins, burbuļvanna,
pirts. Ar viesnīcu mūs jauki iepazīstināja Ralfa mamma. Paldies!
Latvijas Pasta nodaļā Ērgļos mums stāstīja par to, cikos žurnāli,
avīzes, sūtījumu pakas atnāk un cik ilgi tas viss ir jāšķiro. Šajā darbavietā ir ļoti daudz jākontaktējas ar cilvēkiem. Protams, ja kāds cilvēks palūdz kaut ko atvest, tad pastniekiem nav grūti to izdarīt. Par to
mums pastāstīja Emīlijas mamma un viņas darbabiedrenes. Pateicamies par uzņemšanu!
Agnija Trimpele, 5. klases skolniece
Indras Rones, 5. klases audzinātājas, foto
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Intervija ar Ērgļu novada un Ķelnes Reizīkas pašvaldības sadarbības
balvas nominācijā „Sociāli aktīvs
skolēns” ieguvēju Aneti Podjavu
Anete balvu kā „Sociāli
aktīvs skolēns” saņēma
par aktīvu līdzdalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē, darbojoties
jaunsardzē, dejojot tautas
deju kolektīvā. Kā 12. klases skolniece to visu pagūst izdarīt?
Ar ko tu nodarbojies
ārpus klases, skolas nodarbībām?
Šobrīd aktīvi dejoju Ērgļu saieta nama jauniešu
deju kolektīvā, pirms neilga laika cītīgi darbojos
jaunsardzē un dziedāju
grupā „11 iespējas” Keitijas vadībā. Taču laika
trūkuma dēļ bija no kaut
kā jāatsakās. Ar prieku
iesaistos skolas padomes
rīkotajos pasākumos. Šobrīd cītīgi strādājam pie scenārija un priekšnesumu veidošanas Žetonvakaram. Kā jau katru gadu, arī šogad es būšu brīvprātīgā Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiskajā festivālā.
Kura no nodarbēm tev patīk visvairāk un kāpēc?
Šobrīd visaktīvāk iesaistos tautasdejās, jo man ļoti patīk cītīgi strādāt pie
kādas no dejām, lai pēc tam varētu redzēt lielisku iznākumu un smaidīgas
cilvēku sejas, vērojot mūsu priekšnesumu. Šobrīd mēs cītīgi gatavojamies XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.
Ko tu iegūsti, iesaistoties šajās aktivitātēs?
Protams, nevar nepiebilst, ka man deju mēģinājumi ir kā treniņš, kurā
kārtīgi izkustos un laika gaitā veidoju savu stāju, pašpārliecinātību, kļūstu
atvērtāka un pozitīvāka. Visas manas ārpusstundu nodarbības ir devušas
man lielāku dzīves pieredzi, jo katra no tām man ir bijusi kaut kas jauns
un interesants.
Kur tu rodi spēku turpināt iesākto?
Patiesībā dažkārt šķiet vieglāk būtu visu pamest, taču tad es apskatos
kādas vecākas fotogrāfijas vai noskatos kādu pasākuma video un rodu iedvesmu no jauna. Katru reizi, kad domāju kaut ko pamest, atceros jaukos
brīžus vai arī cilvēkus, kas ir ieguldījuši savus spēkus, lai es tik tālu tiktu,
kā arī cilvēkus, kuriem es ar savu uzstāšanos esmu likusi pasmaidīt. Tas
viss man liek no jauna visu pārdomāt un neļauj padoties.
Kā tu spēj visu apvienot?
Tagad es spēju apvienot visu, jo cītīgi plānoju savu laiku, bet patiesībā,
kā jau teicu, ir lietas, ko es vairs nedaru laika trūkuma dēļ. Taču tas, ko
es ieteiktu visiem, kam liekas, ka viņiem nav laika, - saplānojiet visu nedēļu, sarakstiet stundu pa stundai un redzēsiet, ka patiesībā laiks ir, tikai
to jāprot izmantot.
Vai tu spēj iedomāties savu dzīvi bez šīm ārpusklases nodarbībām?
Noteikti nē, jo es neesmu tas cilvēks, kas visu dienu varētu pavadīt vienā
istabā, vāļājoties pa gultu. Man patīk aktivitātes un lietderīgi izmantots
laiks.
Kur tu ieguldīji iegūto prēmiju?
Pagaidām vēl neesmu to iztērējusi, jo par šo naudu esmu apņēmusies
nopirkt speciālos tautas deju svārkus un tautas deju kreklu mēģinājumiem
un tālākām aktivitātēm.
Paldies, Anete, par sarunu! Veiksmi!
Ausma Ozola, 11. klases skolniece
Foto no Anetes Podjavas personīgā arhīva

Karjeras diena kafejnīcā „Kore”

26. janvārī mēs, 11. klase, Ērgļu vidusskolas Vecāku dienās devāmies uz kafejnīcu „Kore”. Manuprāt, šī bija lieliska pieredze jebkuram no mums, jo ir pienācis
laiks, kad jādomā par savu nākotnes profesiju. Lai arī šī vieta mums visiem bija
diezgan pazīstama, tomēr ir ļoti interesanti klausīties un vērot visu darbībā. Mums
bija dota iespēja pavērot, kā no parastas mīklas pikas top kaut kas garšīgs un
baudāms, kā arī bija iespēja darboties praktiski „Kores” virtuvē. Viena no darbiniecēm sniedza mums ieskatu aizraujošajā cepējas dzīvē, kas tika papildināts ar
uzņemtajām bildēm, kurās tika parādīti sarežģīti izstrādājumi no mīklas, kas radīti
šajā kafejnīcā - sākot ar parastām maizītēm un beidzot ar kāzu un citu svētku
kūkām. Interesantākā dienas daļa, manuprāt, bija praktiskā daļa, kur katrs varēja
izcept pats savu picu, beigās to gardi notiesājot. Ciemošanās noslēdzās ar jauku
pasēdēšanu draugu lokā ar atspirdzinošiem dzērieniem un pašceptu picu, sarunām
par ikdienas dzīvi.
Sintija Zābaka, 11. klases skolniece
Viktorijas Vīgubes, 11. klases skolnieces, foto
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Jaunsargu aktivitātes
Gads ir iesācies, un, protams, neiztikt bez mūsu aktivitātēm. Pasākumu lielais maratons sāksies gan tikai ar
marta mēnesi, kad būs nometnes, pārgājieni, talkas, sacensības, orientēšanās sacensības, medicīnas sacensības,
telpu orientēšanās, rogainings, testu nometnes, Jaunsardzes novada un Latvijas sporta spēle u.c.
20. janvārī jaunsargi devās uz telpu orientēšanās sacensībām uz Cēsu 2. pamatskolu. Piedalījās apmēram 300
dalībnieku, kuru vidū bija arī mūsu, Ērgļu, jaunsargu
vienības pārstāvji. Spēkus telpu orientēšanās sacensībās
izmēģināja jau pieredzējuši orientieristi - kā Arvis Zeibots, Lilita Saulīte, Līva Grēta Tirzmale, Estere Patrīcija Caune, Andrejs Kulišs, taču savu debiju pieteica arī
mazie piektās klases jaunsargi no Ērgļu vidusskolas un
jaunsargi no Sausnējas pamatskolas. Jāteic, ka gāja dažādi. Telpu orientēšanās nav tik vienkārša, jo jāsaprot telpu
plāni. Taču vēlos uzslavēt piektās klases jaunsargus, kuri
jau pirmajā reizē visi uzrādīja labus rezultātus, jo viņi
uztvēra galveno domu šīm sacensībām. Uz piektās klases
jaunsargiem lieku lielas cerības, jo viņi ir ļoti mērķtiecīgi, aktīvi un izrāda iniciatīvu. Lai viņiem šī dzirkstelīte
neapdziest! Paldies arī Sausnējas jaunsargiem, kuri bija ļoti aktīvi. Vēlu arī jums izturību.
1. februārī devāmies uz O. Kalpakam veltīto ierindas skati. Šogad konkurence nebija mazāka kā citus gadus, jo visi bija pamatīgi gatavojušies. Taču Ērgļu jaunsargu vienība vēlas arī
uzvaras garšu, tādēļ papildus trenējāmies vakaros. Paldies Aldim Oltem un Ilutai Kurzemniecei par atbalstu! Ieguvām pirmo vietu, jo ir viens zelta likums šādās militārās sacensībās
- pieturies pie nolikuma, un, ja tev mugurā ir forma, tas uzliek pienākumu to arī godam nest.
Paldies jums, jaunsargi, par to, ka to izdarījāt godam! Varēja sajust, cik bijāt vienoti. Paldies
Lilitai Saulītei par uzdrošināšanos būt komandierei! Arvis Zeibots, Rihards Vasels, Alens
Kārkliņš, Viktorija Vīgube, Marta Simona Štila, Kristers Kalniņš, Sanda Leimane, Kristaps
Gūts, Linda Jansone (kura pievienojās Madonā un vēl joprojām mūs atbalsta), Dace Kārkliņa, kurai bija pirmās sacensības, bet izcilas - šie jaunieši parādīja, ka prot nest formu ar
godu, un pierādīja, ka Ērgļu jaunsargu vienība var!
Kristīnes Puziņas, jaunsardzes instruktores,
teksts un foto

Oskara Kalpaka piemiņai veltītā ierindas skate

2. februārī es kopā ar vecāko Ērgļu jaunsargu vienību piedalījos Oskara Kalpaka piemiņai
veltītajā ierindas skatē, kura norisinājās Madonas 1. vidusskolā. Piecus novadus pārstāvēja
23 komandas.
Šim kausam mēs gatavojāmies ļoti cītīgi, devāmies uz treniņiem un apguvām visas nepieciešamās prasmes, lai spētu konkurēt ar visām pārējām komandām. Ierodoties Madonas
vidusskolā, neviens no mums nejuta spriedzi, izņemot komandieri Lilitu, kura bija mazliet
uztraukusies. Tad bija pienākusi mūsu kārta soļot, un mēs nosoļojām gandrīz perfekti, jo
Lilita mazliet nojauca vienu komandu. Bet galu galā mēs ieguvām pirmo vietu, kas šķita
mazliet neticami. Mēs jutāmies gandarīti!
Alens Kārlis Kārkliņš, 10. klases skolnieks
Kristīnes Puziņas foto

Kas jauns šogad Latvijas Skolu ziemas
Olimpiskajā festivālā
Lai gan februāra sākumā ziema šķita pavisam izvairīga, šobrīd pilnā sparā noris gatavošanās visā valstī
iecienītām daudzpusīgām sacensībām - Latvijas Skolu ziemas Olimpiskajam festivālam.
Slēpošanas trases, hokeja laukums, slidotava kā katru gadu gaida dalībniekus Ērgļos. Par sacensību norisi kā vienmēr rūpēsies ne tikai organizatori no Rīgas,
bet arī tiesneši un brīvprātīgie no Ērgļu vidusskolas
un Priekuļu tehnikuma “Ērgļi”, Ērgļu novada sporta
entuziasti.
Bet jaunumi gaidāmi festivāla programmā. Pagājušajā gadā daudzus skatītājus un citu sporta veidu dalībniekus ieinteresēja iespēja vērot kērlinga paraugdemonstrējumus, izmēģināt
savus spēkus. Bet šogad tas ir viens no 12 oficiālajiem sporta veidiem. Otrs jaunums ir
hokejs 3x3 - spēle bez vārtsargiem. Bez tam komandā oficiāli varēs startēt arī meitenes. Savukārt tie, kuri dosies just līdzi sacensību dalībniekiem Viešūra kalnā, varēs vērot frīstaila
paraugdemonstrējumus snovbordā un kalnu slēpošanā.
Bez tam jau šobrīd ir iespēja pieteikties arī radošajiem pārbaudījumiem. Viens no tiem ir
konkurss “Ziemas Olimpiskā festivāla 2018 oficiālais DJ” sadarbībā ar Rīgas DJ skolu un
“Pioneer DJ”, kura rezultāti tiks paziņoti Latvijas Skolu ziemas Olimpiskā festivāla noslēgumā. Otrs - Jauno sporta žurnālistu konkurss kopā ar žurnālu “Sports” - veido reportāžu
par Ziemas festivālu un piedalies meistarklasēs kopā ar sporta žurnālistiem Lauri Lizbovski
un Armandu Tripānu.
Gaidām īstu ziemu un aizraujošu festivālu!

Atklāj savas prasmes projektu nedēļā!
Kas bija kopīgs visu Ērgļu vidusskolēnu darbam no 6. līdz 10. februārim? Katra klase
īstenoja savu īpašo projektu.
12. klasei tas bija gatavošanās Žetonu vakaram. Kā jau lielākajiem viņiem bija arī otrs
projekts – gatavošanās centralizētajiem eksāmeniem, jo pirmais būs pavisam drīz – marta
brīvdienās.
11. klase pabeidza savu gadu ilgo projektu – individuālo zinātniski pētniecisko darbu.
Piektdienas prezentācija bija pēdējais posms. Visaugstāk novērtēts tika Lilitas Saulītes
ZPD “”Gaiļkalns” pagātnē, “Medņi” tagadnē.” Viņa arī saņēma Ķelnes-Reizīkes un Ērgļu
pašvaldību sadarbības grupas naudas balvu. 11. klases skolēni bija pētījuši atkritumu samazināšanas iespējas, mazgāšanas līdzekļu dažādo iedarbību, mobilo telefonu lietojumu,
skolas mēbeļu atbilstību skolēnu augumiem, reitterapiju, mūzikas izvēli, invazīvās augu
sugas. Sarežģīti!
10. klase uzsāka savu darbu ZPD izstrādē, izvēlējās tēmas, mēģināja apjaust, ko būtu
interesanti pētīt.
8.-9. klase veica pirmos soļus pētnieciskajā darbā, rakstot mazos zinātniski pētnieciskos
darbus. Interesanti darbi bija 8. klases skolnieču Laumas un Kristas darbi par ekoloģiskajām koka rotaļlietām. Meitenes izpētīja, kāpēc tieši koks ir ļoti piemērots materiāls, kā
arī izgatavoja rotaļlietas. Tās tiks dāvinātas mazajiem ģimenes locekļiem. Ļoti daudziem
patika Laura (9.klase) darbs par bišu produktiem. Viņa prezentācija bija ļoti “garšīga”
– medus ar cepumiem. 9. klases skolniecēm Gunai un Kristīnei bija, iespējams, pirmais
šāda veida darbs Ērgļu vidusskolā – viņas bija sacerējušas dziesmas melodiju un vārdus. Ar Emīlijas balss palīdzību
dziesma tika izpildīta arī 5.-7.
klases prezentācijā. 9. klases
audzēknes Alise un Kristiāna ar
savu pētniecisko darbu atklāja,
cik liela nozīme veselīgā dzīvesveidā ir zāļu tējām. Katram
vajadzētu atrast savu iecienītāko
tēju, jo tā uzlabo veselību, sejas
ādu. Bet meiteņu klasesbiedrene
Sanda ar savu darbu turpināja skaistuma tēmu, raksturojot
skolēnu ģērbšanās stilus. Un par
skaistām dāvanām, ko var gatavot no paštaisīta papīra, stāstīja
Emīlija un Liāna. Anda no 8.
klases bija iedziļinājusies fobiju izpētē un ļoti interesanti prata
uzstāties, iepazīstinot pārējos
ar savu pētījumu. Ļoti azartiski savu darbu, tieši praktisko
daļu, bija veikuši Toms, Rihards un Ilgvars no 9. klases.
Viņi bija atjaunojuši bagiju.
Bet par visas projektu nedēļas
norises atspoguļojumu filmā
bija parūpējušies Artis un Markuss Z. no 8. klases.
5.-7.klase veidoja pārsvarā
praktiskus projektus. Tie bija
gan saistīti ar mācību vielas
padziļinājumu un interesantu
attēlojumu, gan ar dažādiem
radošajiem darbiem. Vai esat
redzējuši animācijas filmas par
vulkāniem un mēness fāzēm?
Tās veidoja piektklasnieki.
Mūsu skolā ir daudz mājdzīvnieku saimnieku, kuri rūpējas
par mīluļu jautrību un ērtībām, tāpēc bija vairākas kaķu
mājas un kaķu rotaļvietas 5.
un 6. klases izpildījumā. Gan
6., gan 7. klasē bija vairākas
konfekšu un spēļu mašīnas,
datorspēle. Visus pārsteidza
7. klases skolēnu Elīzas un
Nemo veikums – ar latviešu ornamentiem apgleznoti
krekli. Samanta un Evelīna
no 5. klases bija gatavojušas
krājumu “Dziesmu vācelīte”
kokles melodijām un vienu no
tām arī izpildīja. Katrs bija atradis kādu interesējošu jomu.
Projektu nedēļa deva gandarījumu, nesa prieku un arī nedaudz
sarūgtinājumu, kas bija saistīti
ar komandas darbu – sadarbību,
atvieglojumu pēc gadu ilga darba. Bet galvenā atziņa – iegūtas
jaunas prasmes un zināšanas.
Emīlija Zommere,
Sanda Leimane, Alise Vanaģele,
Kristiāna Savicka, 9. klase
Marutas Bitītes foto

Indra Rone, Ērgļu vidusskolas brīvprātīgo organizatore
Logo no - http://www.lsfp.lv
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Spoguļpasakas
Stāvot uz jaunā gadu sliekšņa, mēdzam izteikt vēlēšanos. Vienmēr cerot, ka šis gads būs veiksmīgs, bagātīgs
un labāks par iepriekšējo. Arī Ērgļu vidusskolas skolēni no 6. un 7. klases tika aicināti ielūkoties jaunajā
- 2018. - gadā, bet neparastā veidā, nākotnes vēstnesis kļuva spogulis. Par to, ko skolēni saskatīja šajos
neparastajos spoguļos, vēsta viņu rakstītās spoguļpasakas.

Neparastais spogulis
Reiz kādā šķūnī kalēja sievai piedzima burvīga meita. Viņu sauca par Lizeti, bet tēvs to mīlēja un sargāja
tik cieši, ka neļāva meitai pamest šķūni un iepazīt
pasauli sev visapkārt. Vecāku lolota, meitene izauga
ļoti daiļa, bet tik trausla kā porcelāna lelle. Lizeta
sešpadsmitajā dzimšanas dienā nolēma mainīt savu
dzīvi, viņa aizbēga no mājām un pameta mīlošos vecākus. Pirmo reizi mūžā viņa devās ārā bez citu uzraudzības iepazīt pasauli.
Vērojot pasauli sev apkārt, Lizeta apjauta, ka pienācis vakars, viņai nav, kur pārnakšņot, tāpēc pēc iespējas ātrāk jāatrod drošs patvērums. Par tādu kļuva
dažus metrus tālumā esošais namiņš, no kura tumsā
spīdēja neliela gaisma. Pārgurusī meitene drīz vien
iemiga. Liels bija pārsteigums, kad nākamajā rītā
Lizeta redzēja savā priekšā večiņu, kura pasniedza spogulīti un pēkšņi pazuda kā nebijusi. Lizeta ieskatījās
spogulītī un neredzēja tajā savu atspulgu, bet attēla vietā bija uzraksts ,,Jaunais gads”. Apmulsusi no redzētā,
meitene nolika neparasto dāvanu malā.
Lizeta pacēla spogulīti un ieskatījās tajā. Attēls joprojām bija neskaidrs, tāpēc bija jārīkojas un tas jāpagriež
trīs grādu leņķī. Spogulī attēls izmainījās, un meitene pie sevis nodomāja: ,,Ko tas nozīmē?” Interese pieauga,
un Lizeta uzmanīgi vēroja jauno attēlu ar gājputniem. Uz īsu brīdi viņa novērsās, aizgrieza spogulīti, un attēla
vairs nebija. Lizeti pārņēma nesapratne par notiekošo. Ielūkojoties vēlreiz spogulī, Lizeta redzēja ziedus un
ovālu lodi, kas ir grezni izrotāta, plaukstošas koku lapas, bumbu, sauli, jūru un ugunskuru. Vērojot šos attēlus,
spogulītis bija pagriezies 20 grādu leņķī. Neziņa par attēlu savstarpējo saistību, bet vēlme spogulīti katrreiz pagriezt otrādi un ieraudzīt jaunu attēlu pieauga. Septītajā reizē Lizeta sāka tulkot spogulīša vēstījumu - uzraksts
,,Laipni lūgti atpakaļ!”, vāze ar ziediem liek noprast, ka tā varētu būt pirmā skolas diena. Bet lapas, kas sakritušas zemē, liek noprast par rudens tuvošanos. Devītajā spogulī Lizeta ieraudzīja krītošu sniegu, kas apsedza
zaļo zāli . Bet redzētais cipars 100 Lizetai bija neizprotams. Pēdējo reizi pagriežot spogulīti, viņa redzēja eglīti
ar dāvanām, kas tik skaisti izrotātas, un nemanot viņu pārņēma ilgas pēc mājām un ģimenes. Noliekot spogulīti
malā, Lizeta ilgi apdomāja nupat redzēto.
Nākamajā rītā spogulis neko neparastu nerādīja, tas ierasti ļāva aplūkot Lizetas atspulgu. Pēc ilgām pārdomām
viņa saprata to, ka šie attēli veido stāstu, kur katrs attēls atbilst noteiktam gada mēnesim. Meitene saprata to,
ka viņa ir ieskatījusies nākotnē, un tieši tajā brīdī viņu pārņēma miers…. Pēc brīža meitene atmodās, Lizeta
bija mājās savā mīkstajā gultiņā pie mīlošās ģimenes, bet atgādinājums par visu notikušo bija Lizetas rokā cieši
satvertais spogulītis.
Daniēla, 6. klases skolniece

10 maģiskie spoguļi

Kādu dienu Jānis pamanīja savā lielajā spogulī mazus spogulīšus, kuros bija visas viņa 2018. gada ieceres, bet līdzās tām arī dažādi datumi. Jānis apmulsa
no redzētā: ,,Pirmo reizi ko tādu redzu!”
Jānis izskrēja no istabas ārā, lai pavēstītu labās ziņas
savai ģimenei, taču steigā nepamanīja, ka ar maziem
burtiem spoguļa apakšējā stūrī bija rakstīts teksts
,,Neatklājiet šo noslēpumu, kamēr visas ieceres nav
piepildījušās!”
Kad visa ģimene bija sapulcējusies ap spoguli, viņi
bija vīlušies, jo neviens neko tajā neredzēja, spogulī
redzamie attēli un datumi bija izdzisuši.
Pirmā Jāņa iecere piepildījās martā, kad vecāki viņam uzdāvināja jaunu datoru. Šajā mirklī viņš bija
ļoti laimīgs. Priecājoties par vērtīgo dāvanu, zēns pamanīja datora ekrānā mazu spogulīti. Ieskatoties tajā vērīgāk, viņš atpazina sevi stāvam blakus savam datoram. Jānim redzētais likās kaut kas dīvains.
Aprīlī Jānis savā īpašumā ieguva mobilo telefonu, pie kura bija piestiprināts mazs spogulītis, taču Jānim tas
bija vienaldzīgs.
Nākamajos septiņos mēnešos piepildījās Jāņa ieceres, taču pēdējās divas vēlmes nevarēja vien īstenoties. Bija
pienācis Vecgada vakars, bet pēdējās ieceres tā arī nebija piepildījušās. Jānis, dusmu pārņemts, steidzās uz savu
istabu un bez liekas domāšanas sasita savu lielo spoguli.
Nākamajā dienā lietas, ko gada laikā Jānis bija saņēmis, nekur nebija atrodamas, tās bija pazudušas. Puisim
atlika vien nožēlot to, ko bija izdarījis iepriekšējā vakarā. Visu dienu viņš gauži raudāja, lūdza Dievu, lai tas
atdod mantas atpakaļ, bet nekas tā arī nemainījās.
Nākamās dienas rītā Jānis pamanīja, ka ir tikai 2018. gads, nevis 2019. gads. Pēc mēneša viņam uzdāvināja
datoru un viņš zināja, kas tālāk notiks… Viena doma Jānim neizgaisa no prāta nekad: ,,Man nevajadzētu sasist
maģisko spoguli! Lai tajā vienmēr viss, ko es esmu iecerējis sasniegt, piepildītos, ir vērts pagaidīt, nevis dusmoties un raudāt!”
Roberts, 6. klases skolnieks
Ērgļu novada skolu izdevums 2018. februāris

Reiz senos laikos dzīvoja veca
burve, kurai bija
desmit
burvju
spoguļi.
Katrā
no tiem varēja
redzēt kādu notikumu, kas notiks
nākotnē, tāpēc
daudzi nāca pie
viņas prasīt padomu.
Pirmā pie vecās
burves
atnāca
jauna meitene,
kuras māte bija
apslimusi un dzīvoja pāri ezeram. Meitene jautāja burvei: ,,Kā es varu
tikt pie mātes, lai viņu apraudzītu?” Burve paskatījās pirmajā, tad otrajā
spogulī un teica: ,,Kad būs sals un putenis, paņem līdzi slidas, tā ātri tiksi
pāri aizsalušajam ezeram pie slimās mātes.” Meitene bija apmierināta ar
burves padomu.
Otrais pie burves atnāca Lieldienu zaķis un prasīja: ,,Kur slēpt Lieldienu
olas?” Burve ielūkojās trešajā, tad ceturtajā spogulī un atbildēja: ,,Lieldienu zaķīt, slēp olas pie upes dziļajā zālē, bet tikai tad, kad tās ir nokrāsotas
spilgtās krāsās. Tad tev viss izdosies!”
Trešais atnāca princis, viņš bija ļoti bēdīgs. Princis jautāja burvei: ,,Pasaki, lūdzu, vai man ir kāds talants? Man nekas nepadodas!” Burve ielūkojās
savos spoguļos un atbildēja: ,,Princi, tavs talants ir braukt ar velosipēdu.
Ja cītīgi trenēsies, iegūsi medaļu ar kļavas lapas simbolu.”
Pēdējais šajā dienā pie burves atnāca noraizējies zemnieks, kuram visi
lauki bija applūduši. Viņš jautāja: ,,Kad reiz beigsies lietavas?” Burve aplūkoja spoguļus un spēja nomierināt zemnieku ar šiem vārdiem: ,,Uz Latvijas simtgadi, pēc krāšņā salūta vairs nelīs lietus.”
Visi, kas šajā dienā apciemoja veco burvi, devās mājās laimīgi, jo guva
atbildes uz saviem jautājumiem.
Rihards, 6. klases skolnieks

Spoguļu burve
Vaukšķis ir mazs
kucēns, kurš vēros pirmo reizi
pārmaiņas viena
gada laikā. Kucēns dzirdēja no
saimniekiem, ka
sācies janvāris.
Pa logu raugoties,
viņš pamanīja, ka
viss ir balts un apsnidzis. Saimnieki nelaida mazo
kucēnu laukā, jo
baidījās, ka tas ir
pārāk maziņš, lai spēlētos pa sniegu, un ārā taču ir auksts! Kucēns par to
neskuma, jo baudīt sniega burvību var arī tā, nesaslapinot ķepas!
Sunītis dzirdēja, ka sācies februāris. Vaukšķis ievēroja sirsniņu dekorējumus, šokolādes un ziedus, brīnījās par to, kāpēc nekā tāda nebija
janvārī? Kaimiņsuns, stāvot zem loga, tam skaidroja: ,,Februāris ir mīlestības mēnesis. Īpaši svētki -Valentīndiena.” Vaukšķis bija pārsteigts,
jo arī viņš šajā dienā saņēma šokolādi ar tai piestiprinātu sirsniņkartīti.
Pienāca pavasara pirmais mēnesis - marts. Vaukšķis nepacietīgi vērās ārā
pa logu, lai redzētu, kā šajā mēnesī daba mainās - kūst sniega kupenas un
pil lāstekas, no zemes spraucas ārā neparastas puķītes - sniega pulksteņi.
Aprīlī, staigājot pa māju, Vaukšķis atrada neparastas olas. Kā tās te radās? Kucēns redzēja arī to, ka saimniekiem rokās ir pūpolzari, tādi maigi
žagari, kuri tik patīkami kņudina degungalu. Saimnieki šajā mēnesī cits
citam vēl priecīgas Lieldienas. Interesanti, kāpēc liela diena?
Drīz klāt arī maijs, kad saimnieki pirmo reizi kucēnu izlaiž laukā paspēlēties. Izrādās, ārā ir tik daudz ko pētīt un apbrīnot, viss ir tik neparasts
un pietrūkst spēka vienas dienas laikā to apskatīt! Jāizpēta arī zaļā zālīte
un krāsainie taureņi, kas lidinās siltajā pavasara gaisā.
Vasaras mēneši Vaukšķim patika vislabāk, jo katru dienu var doties kopīgās pastaigās ar saimniekiem, ārā ir silts, gaišs un tik zaļš! Ļoti patīk
vasarā tās dienas, kad aizbraucam uz jūru. Bet vasara paiet, iestājas rudens, un Vaukšķis redz, ka bērni ar lielām somām kaut kur steidzas. Bet
kur tie visi iet, citi vēl dikti miegaini!
Oktobrī Vaukšķis pamana, ka kļūst vēsāks un pelēcīgāks. Skatoties ārā
pa logu, krāsainās koku lapas dzenā vējš. Katru dienu koku zari paliek
kailāki, bet bērni arvien siltākus apģērba gabalus meklē. Interesanti gan!
Novembris ir Latvijas mēnesis. Vaukšķis ļoti labi zina, ka dzīvo Latvijā,
šeit viņam patīk dzīvot. Skaisti ir arī izkārtie sarkanbaltsarkanie karogi
pie mājām, bet visskaistākais ir tas karogs, kas pie manas būdas piestiprināts.
Ar lielu puteni atnāca
***ziema, bet mājas skaistos rotājumos ietinās. Saimnieki man stāstīja, ka decembrī visi gaida Ziemassvētkus un Jaunā gada
svinības. Šis laiks ir interesants, nāk ciemos saimniekiem radi un draugi,
paņem viņi līdzi arī mājdzīvniekus, manus nākamos draugus. Vislabāk
Vaukšķim patika saimnieka labākā drauga suns Pūpolīte, ar to varēja visu
svētku vakaru kopā dauzīties. Ziemassvētkos tiku pie dāvanas - mīļas
rotaļlietas. Jaungadā vēroju salūtu, no sākuma gan bija bail no trokšņa
un spilgtajām gaismiņām, bet arī to es pārvarēju.
Vaukšķim šis gads bija neparasts, jāskatās, ko atnesīs nākamais gads.
Beatrise, 6. klases skolniece
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2018. gads - Suņa gads

Reiz dzīvoja viens puisis, ko sauca par Edgaru. Viņš bija pilsētnieks, bet zēna tēva brālis dzīvoja meža vidū, tāpēc katru
gadu divas nedēļas puisim bija jāpadzīvo pie tēvoča. Edgara
tēvocim nebija automašīnas. Lai tiktu uz tuvāko ciemu pēc
pārtikas, viņam bija jāiet vismaz pieci kilometri cauri mežam
kājām. Kādu dienu pusceļā uz centru Edgars pamanīja starp
eglēm neparastu figūru. Būdams ļoti ziņkārīgs, viņš piegāja
tuvāk un saprata, ka tā ir veca māja. Kad Edgars iegāja mājā,
viņš ieraudzīja pie durvīm zelta kasti. Edgars bija apjucis, jo
ko gan tik vērtīga un grezna kaste dara tādā vecā mājā. Viņš
attaisīja kasti, bet tas, ko viņš tajā atrada, bija diezgan jocīgi 10 spoguļi ar neparastiem attēliem.
Pirmajā spogulī bija daudz sniega, sniegavīri un sniegpārsliņas. Edgars zināja, ka tas ir raksturīgs janvāra mēnesim. Otrajā spogulī bija slidas, jo tieši februāris ir tas laiks, kad paliek
auksti, viss sasalst un var izbaudīt slidošanu. Trešajā spogulī
Edgars saskatīja putnu balodi, un vispār marts ir baložu mēnesis. Ceturtais spogulis bija viegli atšifrējams, Lieldienu olas
krāsojam un ēdam aprīlī. Piektajā spogulī tika attēlotas puķītes un upe, tas taču saulainais maijs, kad daba zeļ un plaukst!
Sestajā spogulī bija attēls ar sauli un baseinu, tas no visiem
spoguļiem tas visvieglākais, jo vasaras mēnešos mēs baudām
atpūtu. Edgars pamanīja, ka lādē ir vēl četri noslēpumaini
spoguļi, arī tos viņš vēlējās izpētīt. Septītajā spogulī bija attēlota skola, tas jau septembris, kad skolēni atgriežas no vasaras
brīvdienām un turpina skolas gaitas. Astotajā spogulī bija kļavu lapas - zelta rudens. Devītajā spogulī Edgars redzēja Latvijas sarkanbaltsarkano karogu, viņš zināja, ka šogad dzimtene
svinēs savu simtgadi, būs arī krāšņs salūts. Desmitajā spogulī
bija attēlota Ziemassvētku eglīte ar dāvanām.
Kad pēdējais spogulis tika aplūkots, Edgars apjauta, ka vecajā mājā bija uzturējies jau piecas stundas. Ārā bija tumšs, bet
viņam kā pilsētniekam bija bail vienam pašam palikt mežā.
Viņš ātri skrēja pie tēvoča. Pārnākot tēvocis prasīja brāļa dēlam: ,,Kur tu tik ilgi biji pazudis?” Edgars sameloja, jo teica,
ka dzīvojies ārā. Tēvocis nebārās, ka zēns nebija aizgājis līdz
ciemam. Viņam patika, ka Edgars visu dienu izbaudījis meža
burvību.
Roberts, 6. klases skolnieks

Cauri spogulim
Kādā klusā Vecgada vakarā, tieši stundu pirms pusnakts, Stabiņkaļu ģimene sēdēja apkārt lielajam svētku galdam un apsprieda dažādas tēmas. Blakus, pie siltās krāsns, grozījās Stabiņkaļu
ģimenes mīlulis Saimons. Vecs, resns un iedomīgs kaķis, kurš
nevarēja ciest kaimiņsuni - lielo un uzticamo vācu aitu suni Bingo.
Bija palikušas tikai pāris minūtes līdz pusnaktij, tāpēc Saimons,
nevēloties klausīties glāžu skandināšanā, devās pastaigā, lai pakaitinātu Bingo. Saimons nezināja to, ka svētkos Bingo ir palaists vaļā no ķēdes un ka tiek remontēts kaimiņmājas žogs. Bingo klusi snauduļoja līdz brīdim, kad sadzirdēja skaļos un šķībos
Saimona kliedzienus. Suns izlīda pa nelielo žoga spraugu un
pielavījās Saimonam no mugurpuses, jo reizi pa reizei tas lielībnieks ir jāpārmāca. Bingo sāka dusmīgi rūkt, un Saimons no izbīļa salēcās, lai jau nākamajā brīdī joztu prom. Kūleņu kūleņiem
tie skrēja apkārt mājai, viens otru dzenājot tik ilgi, līdz nokļuva
vannas istabā. Ārā atskanēja prieka gaviles, salūtu radītie blīkšķi,
un pulkstenis nosita divpadsmit. Bet vislielāko troksni šovakar
radīja Saimons ar Bingo, jo, neredzot, kur skrien, tie ieskrēja
vannas istabas spogulī tā, kas tas saplīsa, ka lauskas vien palika,
bet paši dzīvnieki nebija manāmi.
Pēkšņi abi trokšņotāji apstājās, jo viss bija kļuvis balts. Pagriežoties uz otru pusi, pārkāpjot pāri lauskām, viņi sev priekšā redzēja
trīs baltas sveces, kas klusi dziedāja. Saimons un Bingo prasīja
svecēm: ,,Kas šī ir par neparastu vietu? Kā lai mēs tiekam mājās?” Sveces, būdamas dusmīgas par iztraucēto mieru un nepabeigto dziesmu, īsi noteica: ,,Pirmkārt, palīdziet viens otram un
aizdedziniet mūs, otrkārt, varat doties arī cauri spogulim, bet tas
jūs neaizvedīs tur, kur vēlaties, bet tur, kur tam nepieciešams nokļūt!” Tā kā aizdegt sveces nebija viņu spēkos, abi nolēma doties
cauri spogulim nezināmajā…
Spogulis viņus nogādāja plašā pļavā ar nelielu uzkalniņu tās
vidū. Pakalna viducī, saules apspīdētas, gozējās divas karaliskās
sniegpulkstenītes. Saimons un Bingo uzdeva tos pašus jautājumus ko svecēm, bet pulkstenītes tajā neklausījās un gribēja uzdot
savu mīklu: ,,Debesis stāv, zemi silda.” Abi ilgi prātoja, līdz reizē
iekliedzās: ,,Saule!” Mīkla bija atminēta, bet pulkstenītes nevēlējās ceļotājus tik drīz atlaist, tāpēc turpināja: ,,Liela, gara tēva josta, nevar kabatā salocīt.” Saimons šo mīklu bija dzirdējis, tāpēc
ātri pateica pareizo atbildi: ,,Ceļš.” Pulkstenītes uzdeva arī trešo

mīklu: ,,Citam kalpo, pats sevi tērē.” Šī bija grūta mīkla, bet atminējumu atrada. Pulkstenītes par pareizi atminētajām mīklām
ļāva Saimonam ar Bingo doties tālāk cauri spogulim.
Abi ceļotāji nonāca spoguļiem rotātā telpā, kur atradās dīvaina
cepure. Cepure sevi sauca par Smiekliņu, bet atļāva viņiem saukt
sevi arī par Aprīlēnu. Dīvainā cepure bija aprīļa jokdare, viņa
apgalvoja, ka šo mēnešu laikā nav paguvusi izsmieties un lūdza
to sasmīdināt. Saimons un Bingo pūlējās, cik spēja, bet Smiekliņu sasmīdināt bija ļoti grūti. Smiekliņš nebija apmierināts, bet
paturēt abus draugus ilgāk arī nevēlējās, tāpēc parādīja tiem durvis pie pulksteņa. Šis bija ļoti neparasts un domīgs pulkstenis,
jo rādīja neparastu laiku. Tam nebija tik ierasto stundu, minūšu
un sekunžu, bet gan dienas, mēneši un gadi. Pulkstenis bija ļoti
aizņemts, skaitot laiku un prātojot par to, tāpēc ļāva iet cauri
spogulim.
Izkāpjot ārā no spoguļa, Saimona un Bingo acīm pavērās brīnišķīgs skats. Augstu mākoņos tupēja brīnumains margrietiņu vainags. Sasveicinoties ar ciemiņiem, vainags zināja, ko abi no viņa
vēlas, tāpēc lika abiem saskaitīt, cik margrietiņu ir tā mugurā,
kamēr apkārt skanēja skaistās Līgo dziesmas. Saimons un Bingo
skaitīja, skaitīja, bet izskaitīt visas margrietiņas nespēja, tie minēja un sauca dažādus skaitļus, bet neuzminēja, tāpēc atlika tikai
viens - meklēt pašiem izeju.
Spogulis viņus nogādāja gudrības kodolā, kur mīt visas zināšanas. Tur sēdēja liela grāmata, kas mācīja pirmklasniekiem lasīt.
Grāmata uzdeva arī matemātikas, ķīmijas un bioloģijas uzdevumus. Saimonam un Bingo arī bija jāmācās, bet šīs zināšanas
apgūt abiem bija sevišķi grūti, lai kā tie censtos, kļūdu mūždien
bija vairāk nekā vajadzīgs. Grāmatu sauca jau nākamie zinātkārie bērni, tāpēc Saimonu ar Bingo tā palaida.
Tā ceļojums turpinājās, līdz spogulis Saimonu un Bingo nogādāja baltā zemē, kur baltas miltu drumstalas krita no debesīm, maigi
pārklājot zemi. Tur bija sirsnīgs sniegavīrs, kam trūka kompānijas. Bingo ar Saimonu sniegavīram stāstīja savus piedzīvojumus
spoguļa pasaulēs, par to tas laipni parādīja ceļu mājup.
Pēdējo reizi lecot spogulī, varēja redzēt, kā Bingo un Saimons
guļ viens otram līdzās starp saplēstajām spoguļa lauskām, pat
nenojaušot, ka pie durvīm dusmīgi pieres rauc Stabiņkaļu ģimenes bariņš.
Signe, 6. klases skolniece

Īsta, balta, stalta ziema

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas 5. klases skolēnu darbi
dzejas rindās un ilustrācijās

Mazais spogulītis

Reiz dzīvoja meitene vārdā Anna, kurai ļoti patika spoguļi. Viņa ar tiem tā aizrāvās, ka visu apkārtējo aizmirsa. Tā
kādu dienu viņa, lūkojoties spoguļos, aizmirsa iet uz skolu,
par ko vecāki bija ļoti dusmīgi. Viņi izmeta ārā visus Annas
spoguļus, tāpēc meitene to ļoti pārdzīvoja, pārstājot runāt un
esot mūždien drūma. Uz skolu viņa gāja nesakopta, nebija izķemmējusi matus, nenomazgājusi seju, neiztīrījusi zobus un
pat vilka nevienādas zeķes. Vecāki nevarēja saprast, ko lai ar
Annu dara.
Kādu dienu Anna, nākot no skolas, satika sirmu večiņu. Vecāki Annu ir mācījuši būt pieklājīgai, sasveicināties ar pretimnācēju, tā arī viņa darīja. Šī sirmā večiņa, runājot ar Annu,
pievērsa uzmanību viņas izskatam un teica: ,,Meitiņ, nāc man
līdzi, es pa ceļam izstāstīšu, kas tevi tā nomāc!” Anna neko
neatbildēja, bet gribēja doties līdzi, kaut arī vecāki neļāva doties līdzi svešiniekiem. Večiņa neizskatījās pēc tādas, kas varētu viņai kaut ko ļaunu nodarīt. Tā viņas abas gāja, un Anna
izstāstīja to, kas tad īsti viņu nomāc, par to dienu, kad neaizgāja uz skolu, jo bija iegrimusi spoguļu maģijā, par vecāku
sodu, izmetot ārā visus viņas spoguļus.
Anna ilgi turpināja stāstīt par zudušo spoguļu kolekciju, jo
nepamanīja to, ka abas bija nonākušas mežā pie būdiņas, kas,
Annasprāt, bija noburta. Sirmā večiņa aicināja Annu mājiņā,
kas reiz esot piederējusi viņas vecvectētiņam. Māja nebija
glīta, bet ļoti dīvaina gan. Nepiedāvājot neko dzeramu vai
ēdamu, večiņa teica: ,,Anna, es saprotu, ka tava kaislība ir
spoguļi! Nu, lūk… Es tev iedošu vienu mazu spogulīti, bet
atceries, tas ir maģisks, tāpēc sargi to!” Tas spogulītis parādīja
Annas agrāko veidolu - smaidīgu un laimīgu. Skatoties šajā
spogulītī, Anna saprata, ka lietām nevar tā pieķerties, nekas
nav mūžīgs, tāpēc viņa apņēmās vairs par zudušo nebēdāties.
Atgriezusies mājās, Anna atkal smaidīja. Vecāki uzreiz pamanīja meitas pārvērtības. Pēc dažām nedēļām Anna joprojām
smaidīja, bija laipna un sakopta, jo večiņas dāvātais spogulītis
viņai katru mīļu dienu bija līdzās. Anna vairs ne par ko neskuma, bet priecājās par to, kas viņai ir.
Tikai šī vecā večiņa zina patiesību par Annas spogulīti. Tas
nav nekāds burvju spogulis, bet Annai tas dod gribasspēku
mainīties, būt pozitīvai un ļauj redzēt sevi spogulī tādu, kāda
viņa ir patiesībā -smaidīga, laimīga, apmierināta ar dzīvi.
Jana, 6. klases skolniece
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Visi lāči aizmiguši...
Santa Valaine, 5. klase.
Stirniņa pa mežu staigā. Anda Andriksone, 5. klase.

Ziemas prieki.
Kristīne Anna Prauliņa,
5. klase.

Leduspuķes loga rūtīs. Ieviņa Briņģe, 9. klase.
Darbu turpinājums nākamajā avīzes numurā.
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.

Skolu literārā
avīze
2018.2015.
gada februāris
Skolu
literārā
avīze
gada oktobris

2341

preces

2350

materiƗli

ZƗles, ƷimikƗlijas, laboratorijas

25 761

KƗrtƝjƗ remonta un iestƗžu uzturƝšanas

54 155

Valsts un pašvaldƯbu aprǌpƝ un apgƗdƝ
2360
esošo
personu
uzturƝšana
Turpinājums no 2. lpp
2363
ƜdinƗšanas izdevumi
2365
Uzturdevas kompensƗcija naudƗ
2370
MƗcƯbu lƯdzekƺi un materiƗli
2400
Izdevumi periodikas iegƗdei
1.2.
Procentu izdevumi
Budžeta iestƗžu procentu maksƗjumi
4311
Valsts kasei, izƼemot valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas
speciƗlo budžetu
1.3.
SubsƯdijas, dotƗcijas un sociƗlie pabalsti
6000
SociƗlie pabalsti
6200
Pensijas un sociƗlie pabalsti naudƗ
PašvaldƯbu sociƗlƗ palƯdzƯba
6250
iedzƯvotƗjiem naudƗ
6259
PƗrƝjƗ sociƗlƗ palƯdzƯba naudƗ
Pabalsts garantƝtƗ minimƗlƗ ienƗkumu
6260
lƯmeƼa nodrošinƗšanai naudƗ
6270
DzƯvokƺa pabalsts naudƗ
UzturƝšanas izdevumu transferti, pašu
7000
resursu maksƗjumi, starptautiskƗ sadarbƯba
1.5.
UzturƝšanas izdevumu transferti
PašvaldƯbu uzturƝšanas izdevumu
7200
transferti
PašvaldƯbu uzturƝšanas izdevumu
7210
transferti citƗm pašvaldƯbƗm
PašvaldƯbu atmaksa valsts budžetam
7245
par iepriekšƝjos gados saƼemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturƝšanas izdevumiem
2.0.
KapitƗlie izdevumi
2.1.
PamatkapitƗla veidošana
5000
PamatkapitƗla veidošana
5100
NemateriƗlie ieguldƯjumi
Licences, koncesijas un patenti, preþu
5120
zƯmes un lƯdzƯgas tiesƯbas
5121
Datorprogrammas
5200
PamatlƯdzekƺi
5210
Zeme, Ɲkas un bǌves
5212
NedzƯvojamƗs Ɲkas
5213
Transporta bǌves
5218
Celtnes un bǌves
5219
PƗrƝjais nekustamais Ưpašums
5230
PƗrƝjie pamatlƯdzekƺi
5231
TransportlƯdzekƺi
5232
SaimniecƯbas pamatlƯdzekƺi
5233
BibliotƝku krƗjumi
5236
AntƯkie un citi mƗkslas priekšmeti
Datortehnika, sakaru un cita biroja
5238
tehnika
5260
BioloƧiskie un pazemes aktƯvi
PƗrƝjie bioloƧiskie un
5269
lauksaimniecƯbas aktƯvi
III.
IeƼƝmumu pƗrsniegums (+) vai deficƯts (-)
IV.
FinansƝšana
F20010000
Naudas lƯdzekƺi un noguldƯjumi (bilances aktƯvƗ)
F21010000
Naudas lƯdzekƺi
F21010000 AS
Naudas lƯdzekƺu atlikums gada sƗkumƗ
F21010000 AB
Naudas lƯdzekƺu atlikums perioda beigƗs
F22010000
PieprasƯjuma noguldƯjumi (bilances aktƯvƗ)
PieprasƯjuma noguldƯjumu atlikums gada
F22010000 AS
sƗkumƗ
PieprasƯjuma noguldƯjumu atlikums perioda
F22010000 AB
beigƗs
F40020000
AizƼƝmumi

149 765
148 168
1 597
2 408
2 423
3 824
3 824
71 288
71 288
71 288
56 662
56 662
3 412
11 214
68 922
68 922
68 922
67 361
1 561
354 677
354 677
354 677
3 156
3 156
3 156
351 521
256 946
139 625
65 412
44 128
7 781
93 630
35 524
35 363
9 606
11

13 126
945
945
172 966
-172 966
-81 005
1 396
3 896
2 500
-82 401
262 911
345 312
-91 961

AizƼƝmuma
atmaksa
IzziƼa
par naudas
lƯdzekƺu un noguldƯjumu
atlikumiem
Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem
KlasifikƗcijas kods
F20010000 AS
F20010000 AB

RƗdƯtƗju nosaukums
Naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikums gada sƗkumƗ
Naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikums perioda
beigƗs

151 485

Izpilde no gada
sƗkuma
266 807
347 812

G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs
G. Velcis, pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗjs

Pielikums Nr.1
Ērgļu novada pašvaldības domes 2018. gada 25. janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas 2018. gada pamatbudžeta kopsavilkums

Ērgļu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta kopsavilkums
KlasifikƗcijas
kods

01.1.1.2.
04.1.1.1.
04.1.2.1.
09.4.2.0.
09.5.1.1.
09.5.2.1.
10.1.4.0.
12.2.3.0.
12.3.9.9.
18.6.2.0.

Gada
Nosaukums
plƗns
(EUR)
Pielikums Nr.1
I KOPƖ IEƻƜMUMI
239 222
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas domes 2018. gada325.
II Nodokƺu
nenodokƺu noteikumiem
ieƼƝmumi
1 577 145
janvƗra un
Saistošajiem
Nr.1 “Par Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas budžetu
III Nodokƺu ieƼƝmumi
1 572 560
2018. gadam”
Tiešie nodokƺi
1 572 560
SaƼemts no Valsts kases sadales konta no pƗrskata gada ieƼƝmumiem
1 403 767
NekustamƗ Ưpašuma nodokƺa par zemi kƗrtƝjƗ saimnieciskƗ gada ieƼƝmumi
135 673
NekustamƗ Ưpašuma nodokƺa par ƝkƗm un bǌvƝm kƗrtƝjƗ saimnieciskƗ gada
33 120
ieƼƝmumi
IV Nenodokƺu ieƼƝmumi
4 585
Valsts nodeva par apliecinƗjumiem un citu funkciju pildƯšanu bƗriƼtiesƗs un
2 000
pagasttiesƗs
Nodeva par pašvaldƯbas domes (padomes) izstrƗdƗto oficiƗlo dokumentu un
25
apliecinƗtu to kopiju saƼemšana
Nodeva par bǌvatƺaujas saƼemšanu
350
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldƯbas
10
IeƼƝmumi no ǌdenstilpju un zvejas tiesƯbu nomas un zvejas tiesƯbu rǌpnieciskas
200
izmantošanas (licences)
PƗrƝjie dažƗdi nenodokƺu ieƼƝmumi, kas nav iepriekš klasificƝti šajƗ klasifikƗcijƗ
2 000
V Transfertu ieƼƝmumi
1 241 077
MƝrƷdotƗcijas dažƗdƗm pašvaldƯbu funkcijƗm
334 800

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. februāris

18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.
19.2.1.0.
19.2.3.0.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.1.
21.3.9.3.
21.3.9.4.
21.3.9.9.
01.100
06.600
07.200
08.210
08.220
08.230
08.290
09.110
09.210
10.900

001#
1000
1111
1119
1150

valsts budžeta iestƗžu uzturƝšanas izdevumu transferti (valsts budžeta lƯdzdalƯbas
maksƗjumi) pašvaldƯbƗm Ɨrvalstu finanšu palƯdzƯbas projektu Ưstenošanai.
Neuzskaita transfertus Eiropas SavienƯbas
IeƼƝmumi no pašvaldƯbu finanšu izlƯdzinƗšanas fonda
PƗrƝjie valsts budžeta iestƗžu uzturƝšanas izdevumu transferti pašvaldƯbƗm
IeƼƝmumi izglƯtƯbas funkciju nodrošinƗšanai
IeƼƝmumi sociƗlƗs palƯdzƯbas funkciju nodrošinƗšanai
VI Budžeta iestƗžu ieƼƝmumi
IeƼƝmumi no vecƗku maksƗm
PƗrƝjie ieƼƝmumi par izglƯtƯbas pakalpojumiem
IeƼƝmumi par zemes nomu
PƗrƝjie ieƼƝmumi par nomu un Ưri
Maksa par personu uzturƝšanos sociƗlƗs aprǌpes iestƗdƝs
IeƼƝmumi par biƺešu realizƗciju
IeƼƝmumi par dzƯvokƺu un komunƗlajiem pakalpojumiem
Citi ieƼƝmumi par maksas pakalpojumiem
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONƖLAJƖM KATEGORIJƖM
NesadalƯtie lƯdzekƺi
Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskƗlƗ darbƯba, Ɨrlietas
PƗrƝjƗ citur neklasificƝtƗ pašvaldƯbu teritoriju un mƗjokƺu apsaimniekošana
Ambulatoro ƗrstniecƯbas iestƗžu darbƯba un pakalpojumi
BibliotƝkas
Muzeji un izstƗdes
Kultǌras centri, nami, klubi
PƗrƝjƗ citur neklasificƝtƗ kultǌra
Pirmsskolas izglƯtƯba
VispƗrƝjƗ izglƯtƯba. PamatizglƯtƯbas 2. posms (ISCED-97 2. lƯmenis)
PƗrƝjƗ citur neklasificƝtƗ sociƗlƗ aizsardzƯba
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKƖM KATEGORIJƖM

F210
F210
F210

NesadalƯtie lƯdzekƺi
AtlƯdzƯba
DeputƗtu darba alga
PƗrƝjo darbinieku mƝneša amatalga
Atalgojums fiziskajƗm personƗm uz tiesiskƗs attiecƯbas regulƝjošu dokumentu
pamata
Darba devƝja valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas obligƗtƗs iemaksas
Darba devƝja sociƗlƗ rakstura pabalsti un kompensƗcijas, no kuriem aprƝƷina
ienƗkuma nodokli un valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas obligƗtƗs iemaksas
Aizdevumu atmaksa
Preces un pakalpojumi
PƗrƝjie komandƝjumu un dienesta braucienu izdevumi
PƗrƝjie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ǌdeni un kanalizƗciju
Izdevumi par elektroenerƧiju
PƗrƝjie iestƗdes reprezentƗcijas, ar iestƗdes darbƯbas veicamo funkciju
nodrošinƗšanu saistƯtie pakalpojumi
Ɯku, bǌvju un telpu remonts
TransportlƯdzekƺu uzturƝšana un remonts
PƗrƝjie klasifikƗcijƗ neuzskaitƯtie pakalpojumu veidi
MaksƗjumi par pašvaldƯbu parƗda apkalpošanu
Biroja preces
InventƗrs
KurinƗmais
Degviela
ZƗles, ƷimikƗlijas, laboratorijas preces
KƗrtƝjƗ remonta un iestƗžu uzturƝšanas materiƗli
ƜdinƗšanas izdevumi
Uzturdevas kompensƗcija naudƗ
MƗcƯbu lƯdzekƺi un materiƗli
GrƗmatas un žurnƗli
Procentu izdevumi
Valsts budžeta iestƗžu procentu maksƗjumi Valsts kasei, izƼemot valsts sociƗlƗs
apdrošinƗšanas speciƗlo budžetu
PamatkapitƗla veidošana
Datorprogrammas
NedzƯvojamƗs Ɲkas
Transporta bǌves
Celtnes un bǌves
TransportlƯdzekƺi
SaimniecƯbas pamatlƯdzekƺi
BibliotƝku fondi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
PƗrƝjie bioloƧiskie un lauksaimniecƯbas aktƯvi
SociƗlie pabalsti
PƗrƝjie pabalsti un palƯdzƯba trǌcƯgiem iedzƯvotƗjiem
GarantƝtƗ minimƗlƗ ienƗkuma pabalsti naudƗ
DzƯvokƺu pabalsti
Valsts budžeta uzturƝšanas izdevumu transferti
PašvaldƯbu budžeta uzturƝšanas izdevumu transferti citƗm pašvaldƯbƗm
IEƻƜMUMU PƖRSNIEGUMS (+) vai DEFICƮTS (–)
FINANSƜŠANA:
Naudas lƯdzekƺi (IzmaiƼas)
+Naudas atlikums perioda sƗkumƗ
Atlikums uz perioda beigƗm

F403

AizƼƝmums Valsts kasƝ

1210
1221
1483
2000
2112
2219
2221
2222
2223
2239
2241
2242
2279
2283
2311
2312
2321
2322
2341
2350
2363
2365
2370
2400
4000
4311

5000
5121
5212
5213
5218
5231
5232
5233
5238
5269
6000
6259
6260
6270
7000
7210

46 318
564 619
8 540
80 000
206 800
421 000
12 500
5 500
4 500
10 000
325 000
1 000
6 500
56 000
3 913 736
50 000
500 506
555 469
18 945
61 573
167 252
253 352
4 968
452 668
926 029
922 974
3 913 736

50 000
2 141 965
18 000
1 566 064
19 537
383 064
3 300
152 000
1 065 705
6 010
14 305
90 000
14 700
138 400
19 705
3 500
25 200
308 180
2 000
17 865
63 010
32 400
40 220
27 010
70 450
179 500
2 600
7 700
2 950
3 800
3 800

500 896
4 000
252 700
138 000
3 000
10 000
63 266
8 348
20 332
1 250
82 370
63 370
4 000
15 000
69 000
69 000
-674 514
674 514
339 514
347 812
8 298

335 000

G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs
G. Velcis,
pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗjs
Paskaidrojuma
raksts
pie Ērgļu novada pašvaldības 2018. gada budžeta

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments ar
likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu,
ir sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus
un dāvinājumus), un tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu
un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2018. gadam”.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
2018. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 3 239 222, atlikums uz gada sākumu EUR
347 812.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļi; nenodokļu ieņēmumi - valsts un pašvaldību nodevas,

Turpinājums nākamajā lpp.
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Turpinājums.
naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu
ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta
iestāžu ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 572 560 jeb 49% no ieņēmumu
kopapjoma, kas ir par 2,4% vairāk nekā 2017. gada budžeta plānā.
Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89%), nekustamā īpašuma nodokļi sastāda pārējos 11%. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 403 767 jeb par 2,3% vairāk nekā 2017. gada budžeta plānā un sastāda 48,5%
no ieņēmumu kopapjoma.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem plānoti EUR 168 793 jeb par 4% vairāk nekā
2017. gada plānotajā budžetā.
Nenodokļu ieņēmumi. 2018. gada Ērgļu novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots
iekasēt EUR 4 585 apmērā jeb par 10,3% mazāk nekā 2017. gadā. Šos ieņēmumus veido
valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodokļu ieņēmumi
(t.sk. finansējums dažādu atsevišķu pasākumu, projektu realizācijai).
Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta
un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti EUR 1 241 077 jeb 38% no ieņēmumu kopapjoma.
Šeit ietilpst:
Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un mācību līdzekļu iegādei EUR 260 600, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 28 616. Mērķdotācijas pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar likumu „Par
valsts budžetu 2018. gadam” ieplānotas laika periodam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018.
gada 31. augustam.
Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu finansēšanu ministrija no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. augustam piešķir valsts budžeta finansējumu EUR 25 498 pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī EUR 4 968
daļējai tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 2018. gadā piešķirti EUR
15 117.
No Nodarbinātības valsts aģentūras plānots saņemt EUR 18 797 bezdarbnieku un skolēnu
(vasaras brīvlaikā) darba samaksas daļējai nodrošināšanai.
Pašvaldība ģimenes atbalsta centram „Zīļuks” 2018. gadā saņems valsts budžeta dotāciju
par bērnunamos līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotajiem bērniem EUR 8 540 (par vienu
bērnu).
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt EUR 564 619 apmērā,
kas sastāda 17% no ieņēmumu kopapjoma.
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai
(savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti EUR
80 000 un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašvaldībām
par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem iedzīvotājiem) EUR 206 800.
Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 421 000 apmērā, kas
ir 13% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Šeit ietilpst:
Darbinieku un vecāku maksa par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” EUR 12 500, vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā un ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu
Sausnējas skolā plānoti EUR 5 500, ieņēmumi par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri
- EUR 14 500. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota - EUR 325
000, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos - EUR 1 000, ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastā) - EUR
6 500. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana
sociālās aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas klientu ēdināšana, kopēšana u.c.) plānoti EUR
56 000 apmērā.

Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 941 919. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 25% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbībai - EUR 15 117, kā arī EUR 63 370 sociālajiem
pabalstiem, GMI pabalstiem EUR 4 000, dzīvokļu pabalstiem EUR 15 000. Ģimenes aprūpes
centra „Zīļuks” uzturēšanai paredzēti EUR 120 249, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) EUR 624 740, bāriņtiesai - EUR 22 975, sociālajam dienestam (neskaitot pabalstus) - EUR
72 640.
Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 487 145. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības
budžeta izdevumu plānā ir 13%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un saieta namu darbības nodrošināšanai.
Izglītībai paredzēti EUR 1 378 697. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu
plānā ir 35%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu
organizēšanai. Ērgļu vidusskolai - EUR 646 271 (no tiem EUR 211 440 pedagogu atalgojumam), Sausnējas Jāņa Zālīša pamatskolai - EUR 189 550 (no tiem EUR 50 490 pedagogu
atalgojumam), Mākslas un mūzikas skolai - EUR 90 208 (no tiem EUR 25 498 pedagogu
atalgojumam), pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte” - EUR 452 668 (no tiem EUR 25
086 pedagogu atalgojumam 5 un 6 gadīgo bērnu apmācībai).
Nesadalītie līdzekļi plānoti EUR 50 000 apmērā.
Līdzekļu atlikums uz gada beigām - EUR 8 298.

PlƗnotais aizƼƝmums valsts kasƝ - EUR 325 000.

Plānotais aizņēmums valsts kasē - EUR 325 000.

SpeciƗlais budžets
Speciālais budžets
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Ieņēmumi

2018. gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 133 612 apmērā. Saskaņā ar Satiksmes
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LƯdzekƺu atlikums 2018. gada sƗkumƗ bija EUR 57 816.

LƯdzekƺu atlikums uz gada beigƗm plƗnots EUR 14 952.

Izdevumi
Izdevumi
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budžetƗ ir 14%. Šajos izdevumos ietilpst finansƝjums teritoriju attƯstƯbai un apsaimniekošanai, mƗjokƺu attƯstƯbai,
īpatsvars pašvaldības budžetā ir 14%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas pagastā)
šādā sadalījumā pa teritorijām - Ērgļi EUR 459 280, Jumurda EUR 40 513, Sausnēja EUR 55
676. Aizdevumu pamatsummas atmaksai plānoti EUR 152 000, kas sastāda 4% no kopējiem
izdevumiem
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Ērgļu bibliotēkas ziņas
Tikšanās ar grāmatu autoriem
Ērgļu bibliotēkā
29. janvāra pievakarē
Ērgļu bibliotēkā notika
tikšanās ar ģenerāli, grāmatas “No lauku puikas
līdz ģenerālim” autoru
Kārli Krēsliņu.
Šis ir jau otrais darbs triloģijas “Es esmu Latvija”
ietvaros, kas ir veltīta
Latvijas 100-gadei.
Autors prezentēja savu
grāmatu,
iepazīstinot
klausītājus ar grāmatas
idejas tapšanu, darba gaitu un būtiskākajiem grāmatas pieturpunktiem.
“Grāmata vēstī par Latvijas vēsturi, raugoties
uz pagātnes un šīsdienas
notikumiem caur Annas pagasta ļaužu likteņiem,” tā raksta pats
grāmatas autors.
Triloģijas pirmās divas grāmatas - “Gods kalpot Latvijai” un
“No lauku puikas līdz ģenerālim” tika uzdāvinātas arī Ērgļu bibliotēkai un ir pieejamas lasītājiem.
Interesentiem autors atklāja, ka līdz gada beigām taps arī trešā
grāmata.

Tā nu sanāca, ka vienas nedēļas laikā lasītājiem bija iespēja
tikties ar diviem grāmatu autoriem. 1. februārī mūs ar savu klātbūtni pagodināja Eiropas Parlamenta deputāts, Kultūrvēsturiskās
esejas “Hiršenhofas stāsts” autors Artis Pabriks.
Tā kā šis ir Eiropas Kultūras mantojuma gads, kura laikā tiek
īstenotas iniciatīvas apzināt pagātnes kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī Latvijas 100-gades gads, autoram tas deva iedvesmu
un stimulu apkopot gadu gaitā vāktos materiālus par savas dzimtas mājām Kokneses novada Iršos, agrākajā baltvācu kolonijā
Hiršenhofā. Tajā baltvācieši dzīvoja no 1766. gada līdz pat Otrā
pasaules kara sākumam, bet Artis Pabriks šo vietu kā bērns sāka
iepazīt no vecmāmiņas stāstiem. Viņai arī ir veltīta šī eseja.
Grāmatu - Kultūrvēsturiskā eseja. “Hiršenhofas stāsts” - saņēma visi interesenti, kā arī viens eksemplārs tika uzdāvināts bibliotēkai. Grāmata ir pieejama lasītājiem.
Paldies pasākumu apmeklētājiem! Šīs divas tikšanās bija interesantas un izzinošas Latvijas vēstures stundas, raugoties caur divu
dzimtu likteņiem. Un varbūt, iedvesmojoties no šiem autoriem,
kādam radīsies uzdrīkstēšanās Eiropas Kultūras mantojuma un
Latvijas 100-gades gadā apkopot savas dzimtas stāstus.
Kaiva Bukovska, Ērgļu bibliotēkas vadītāja
K. Bukovskas foto

Bibliotēka bērniem:
• Paldies visiem bērniem un vecākiem, kuri piedalījās “Bērnu/
Jauniešu/Vecāku 2017’’ lasīšanas maratonā! Tiksimies jau nākamajā lasīšanas maratonā, kas sāksies septembrī!
• 27. janvārī bibliotēkā notika darbnīciņa “Pārvērt veco par jauno!’’. Paldies tiem bērniem, kuri atrada laiciņu, lai padarbotos un
nonāktu līdz interesantam mākslas darbam!
• Projektu nedēļu ietvaros arī skolotāji sadarbojas ar bibliotēku,
aicinot savus skolēnus bibliotēkā meklēt informāciju par dažādām tēmām. Kā izrādās, tas nav nemaz tik viegli un ātri. Lai atrastu meklēto un atlasītu vajadzīgo, ir jāapbruņojas ar pacietību
un uzmanību.
Paldies tiem vecākiem, kuri mudina bērnus lasīt, kā arī piedalīties darbnīciņās, kuras notiek bibliotēkā.
Inga Razenovska, bibliotekāre

Pasākumi Ērgļu bibliotēkā *:
aSkolēnu brīvdienu nedēļā nāc uz bibliotēku! 15. martā - diena ar āķīgiem jautājumiem; 16. martā - notiks darbnīciņa, 17.
martā - atraktīvā spēļu diena;
a19. - 23. marts - “Digitālā nedēļa 2018” (pasākumi būs plānoti dažāda vecuma apmeklētājiem);
a31. martā darbnīciņa bērniem “Lieldienu dekorāciju gatavošana”.
* Sīkāku informāciju par aktivitātēm un pasākumiem Ērgļu bibliotēkā meklējiet uz informācijas dēļiem Ērgļos, www.ergli.lv un
Ērgļu bibliotēkas facebook.com kontā.
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Grāmatas „Atspulgi virmo” svētki Jumurdā
3. februāra pēcpusdienā Jumurdas
pagasta saieta namā ar savu prozas
un dzejas grāmatu „Atspulgi virmo”,
kas 2017. gadā izdota apgādā „Lietusdārzs”, iepazīstināja Andris Upenieks.
Grāmatas anotācijā par viņu rakstīts:
„Skolotājs, skolas direktors, audzinātājs, žurnālists, cīnītājs, Atmodas laika
cilvēku kopā saucējs, mūziķis, dziesminieks, dzejnieks, kultūras norišu
dalībnieks un veidotājs... Vienā vārdā
- Tautskolotājs.”
Esejās, intervijās un aprakstos lasītājs sastop cilvēku, mūsu laikabiedru,
kas iet pa dzīvi, skatoties, klausoties,
redzot un meklējot laiku un telpu, lai
satiktos pats ar sevi un citiem.
44 gadi, kas pagājuši darbā skolā, no
tiem 14 gadus esot Ķeipenes pamatskolas direktoram, devuši vērīgu redzējumu, analītisku pieeju situāciju un
notikumu analīzē. Uzrakstītie vārdi lasītājam liek domāt līdzi,
un tas jau katra autora lielākais gandarījums.
Andris Upenieks ir Ērgļu vidusskolas 1968. gada absolvents,
viņa klases audzinātājs ir Jānis Sprancmanis, kurš bija tas, kas
jau skolas gados pavēra savam audzēknim ceļu uz mūzikas
pasauli. Andris izveidoja Ķeipenes vokālo ansambli „Mirklis”, kuru vada joprojām. Tikšanās reizē kopā ar dzīvesbiedri
Sarmīti tika nodziedātas vairākas dziesmas, kurām viņš ir gan
vārdu, gan mūzikas autors. „Laiks”, „Atmiņu brīdis”, „Ķeipenei”, „Septembris”, „Varbūt”, „Vēju zieds” - dziesmas, kas
klausītājos raisīja gan smeldzi, gan gaišus pārdomu mirkļus.
Pats autors bija arī lielisks pasākuma vadītājs, jo, uzmanīgi
palūkojies publikā, ātri vien pamanīja dziesmu draugus un aicināja sev blakus, lai kopīgi nodziedātu R. Paula dziesmu „Šī
Dieva zeme” ar I. Ziedoņa vārdiem. Skanēja labi! Sadarbības
saites Ķeipenes ansambli „Mirklis” saista ar Jumurdas sieviešu vokālo ansambli „Ievziedi”. Lai piepildās iecere „Ievziedu” repertuārā iekļaut arī Andra Upenieka dziesmas!
Grāmatas „Atspulgi virmo” dzejas lappuses pāršķīra Sarmīte
Upeniece, liekot izjust, kā „dzejnieks dvēseli silda saullēkta
dzejai”, kā „nočukst laika soļi”, kā „gribas būt un palikt sulu
lāstekās, bērzu pumpuros, miglās un dūmakās un pēdējās lapās...”

Latvijas dabas skaistumu gadalaiku maiņā varam ieraudzīt
grāmatā ievietotajās autora mākslinieciskajās fotogrāfijās.
Jumurdieši, ērglēnieši, viesi no Vecpiebalgas pagasta Inešu
ciema, Andra klasesbiedrenes Maruta Vītoliņa un Maija Vilnīte saka sirsnīgu paldies Jumurdas pagasta bibliotekārei Sarmītei Dreiblatei un pagasta pārvaldes vadītājai Agitai Opincānei par patīkamo gaisotni, kas tika radīta visiem, kuri atradās
saieta nama zālē ar brīnišķīgo ziemas skatu uz Jumurdas ezeru
aiz stiklotās sienas.
Prieks, ka labi jutās arī ķeipenieši Andris un Sarmīte, jo grāmatas autors atstājis ierakstu: „Jumurdā neesam pirmo reizi.
Atkal un atkal redzēšanās apliecina vēlreiz, ka īsti atvērties
spējam tad, kad sajūtam publiku, kas ne vien panāk pretī, bet
ir kopā. Nekad un nekur neesam sajutuši tādu siltumu kā Jumurdā. Un fakts, ka organizatores allaž (nav pirmā reize!) rūpējas par to, lai pēc oficiāliem, mākslinieciskiem brīžiem visi,
visi var palikt draudzīgā pulkā, aprunāties, pamieloties, ir
Jumurdas goda zīme. Tā ir lieliska attieksme pret cilvēkiem!
Paldies, ka varam būt īsti un savējie!”
Tā sniegotā februāra pēcpusdienā Jumurdā mūs visus vienoja
dzeja, mūzika, smaidi un patiesi vārdi.
Mārīte Breikša
Agitas Opincānes foto

Sadraudzība ģimenes atbalsta
centrā “Zīļuks”

Mūsu ikdiena Ērgļu
aprūpes centrā

Februāra pirmajā sestdienā Ērgļu evaņģēliski luteriskās baznīcas
draudze kopā ar Podnieka nama saimnieku,
mākslas skolas skolotāju Andri Džigunu ciemojās ģimenes atbalsta
centrā “Zīļuks”. Bērniem aizveda gan gardumus, ko likt uz kārā
zoba, gan interesantu
nodarbību - māla darbnīcu, gan arī svarīgāko,
kas raksturīgs kristīgai
kopienai, proti, - dievkalpojumu.
Mācītājam Ivaram Cišam patīk zīmēt. Viņš uz
ātru roku darināja bildes arī bērniem. Zīmēja saulīti ar stariem…
tikai četrstūrainu! Bērni
steidza palabot, ka saule
taču ir apaļa! Un māja
nebalstās uz skursteņa! Un putnam nav cilvēka kāju! Tik ļoti
nepareizi mācītājs zīmēja bērniem priekšā, ka visu vajadzēja
izlabot. Un par to arī bija viņa sacītais: cilvēki kļūdās, tas ir
dabiski un tā notiek. Ir pareizas un ir nepareizas lietas. Bet
svarīgākais, ka mēs atzīstam savas kļūdas un steidzam tās izlabot, lai pasaule var kļūt labāka.
Podnieks, mūziķis un mākslas skolas skolotājs Andris Džiguns bija paņēmis līdzi veselu klēpi ar mīkstu un plastisku
mālu, ko sadalīja bērniem un varēja sākties veidošanas prieki.
Tapa lielas un mazas bļodiņas, citi jauki nieki, patīkami atvēsinot plaukstas ar mitro mālu un nodarbinot pirkstiņu sīko
motoriku. Visi darinājumi, salikti kartona kastē, brauca līdzi
skolotājam uz cepli, un tiks apdedzināti krāsnī.
Kopā ar draudzes Svētdienas skolas skolotājām varēja izgriezt papīra eņģeļus un izkrāsot tos košās krāsās. Un, visiem
sadodoties rokās, ģitāras pavadījumā kopā tika dziedātas
viegli iegaumējamas un priekpilnas garīgās dziesmas.
Šī nebija pirmā reize, kad draudze ciemojās pie “Zīļuka”
bērniem. Ērgļu luterāņu draudze regulāri apmeklē arī ļaudis
sociālās aprūpes centrā “Kastaņas”, kur reizi mēnesī notiek
dievkalpojumi un tika svinētas kristības! Draudze sadarbībā
ar ORA fondu rūpējas par Ērgļu ģimenēm ar bērniem, sagādājot ne tikai apģērbu, bet arī nepieciešamās mēbeles, produktus, pat tapetes, ja mājoklim vēlams remonts. Dievkalpojumi
draudzē notiek katru svētdienu pulksten 10.00.

Sapņiem svētītu dienu var gūt arī tad, ja tajā nav nekā cita kā
vien zilas debesis un zaļa zeme. Gada nogalē Ērgļu sociālās
aprūpes centra iemītnieki un darbinieki notvēra šo brīnišķīgo
pirmssvētku sapni.
Saņēmām apsveikumus, dāvanas, sagaidījām ciemiņus - tuvākus un tālākus, daudz apsveikumu no tuviem un tāliem eņģeļiem, kas vēlēja mums sagaidīt baltu sniegu, domāt gaišas
domas, labu veselību un ieceru piepildīšanos. Janvāris aizvadīts, noskatoties Mazozolu pagasta amatieru mākslinieku izpildījumā uzvedumu ”Reiz mežā dzima eglīte”, bet ikdiena
tiek pavadīta, izkrāsojot dažādus zīmējumus, spēlējot galda
spēles, adot kādu zeķu pāri un sagatavojot materiālu čaklajām
audējām. Bet vēl jau jāpalīdz notīrīt kartupeļi, sīpoli, ķiploki.
Stiprākie izmanto trenažieri, pastaigājas pa ziemīgajiem ceļiem, lasa grāmatas. Lai grāmatu plaukts būtu pārskatāmāks,
par to šogad rūpēsies Juris.
Vecāku nedēļas ietvaros pie mums viesojās Ērgļu vidusskolas 2. klase, lai redzētu, kā dzīvo seniori un kur strādā mīļās māmiņas. Skolēniem tika parādīta iestāde un pastāstītas
lietas, ko viņi vēlējās uzzināt. Lai apmeklējums būtu interesantāks, skolēni sniedza koncertiņu, spēlēja galda spēles ar
iemītniekiem un izspēlēja spēli “Gudrs, vēl gudrāks”. Kopā ar
iemītniekiem mēs izkrāsojām dzejolīti:
Viens mazs prieks, lai būtu katrai dienai,
Viens skats, viens zieds,
Viens laimes stūrītis.
Viens saules stariņš un mazliet debesis!
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu!
Mums ļoti patika, jūs bijāt brīnišķīgi. Gaidīsim atkal ciemos!

Artas Cišas teksts un foto

Sandra Lauberte, TLMS Ērgļi vadītāja

Ināra Tirzmale, sociālā rehabilitētāja

Aicinājums Ērgļu novada
viensētu saimniekiem
Ērgļu audēju studijā ir noausts Baltais galdauts, kura tapšanā
iepriekšējo deviņu mēnešu laikā ir piedalījušies aptuveni 400
cilvēki - Ērgļu viesi un ērglēnieši. Galdautu būs iespēja visiem
apskatīt izstādē maija sākumā, kur tas ieņems centrālo vietu tiks klāts saimes galds. Vienlaicīgi izstādes mērķis ir apzināt
un godināt Ērgļu novada viensētas - lauku mājas, kurām jau
ir simts gadu un vairāk. Tālab aicinu šādu māju saimniekus,
saimnieces, īpašniekus u.c. uz sarunu, lai apzinātu savu senču
vērtības un celtu tās godā un lepotos arī nākotnē katrs ar savām
tēva un mātes mājām.
Ļoti lūdzu atsaukties līdz 25. februārim, zvanot pa tel.
28372607 vai ienākot audēju studijas telpās saieta namā.
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Pasākumu afiša

17. februārī no plkst. 8.30 JUMURDAS PAGASTA
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS
SACENSĪBAS - 2018
Pulcēšanās pie Jumurdas pagasta Saieta ēkas.
Reģistrācijas sākums no plkst.8.30.
Sacensību sākums plkst.9.00 uz Jumurdas ezera.
Sacensību ilgums četras stundas.
Sacensību būtība balstās uz katra makšķernieka godīgumu!
Apbalvo trīs pirmās vietas atsevišķās grupās - sievietes, vīrieši,
jaunieši līdz 16 gadiem. Atsevišķa atzinība par lielāko noķerto zivi.
LĪDZI JĀBŪT MAKŠĶERNIEKU KARTEI!
18. februārī no plkst. 8.00 līdz 17.00
Sidrabiņos Liepkalnes trasē
Latvijas čempionāta un Latvijas Junioru čempionāta
Ziemas motokrosa sacensības
2018. gada 24. februārī ZIEMAS PRIEKU UN SPORTA
DIENA ĒRGĻOS
RĪTS UZ LEDUS!
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANA
(galv. tiesnesis Oļegs Jegorskis):
plkst. 8. 00 pulcēšanās Ērgļu novada domes laukumā un
izbraukšana uz makšķerēšanas vietu;
8. 30 - 12. 30 sacensības zemledus makšķerēšanā.
DIENA UZ SLIDĀM UN SLĒPĒM!
Pie Ērgļu vidusskolas
HOKEJS (galvenais tiesnesis - Aldis Jēkabsons):
plkst. 10. 00 pieteikšanās hokejam un komandu izloze;
plkst. 10. 30 - 12.30 HOKEJS.
DĪĶA HOKEJS - (vecums - zēni līdz 12 gadiem, meitenes līdz
14 gadiem)
SLĒPOŠANA
SLIDOŠANA
SĪKMAČI
Līdzi jāņem hokeja nūjas, ragaviņas, slēpes. Uzvarētāju apbalvošana pēc hokeja finālspēles. Slēpes būs iespējams saņemt Ērgļu
vidusskolā.

APSTIPRINA
Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja A. Opincāne
Valsts vides dienesta
Madonas reģionālās vides pārvaldes direktors J. Sobko

Jumurdas pagasta zemledus makšķerēšanas
sacensību - 2018
NOLIKUMS

Sacensību mērķis
Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta un
atpūtas veidu dabā un noskaidrot sacensību labākos zemledus makšķerniekus.
Vieta un laiks
Jumurdas ezers, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads.
2018. gada 17. februāris. Pulcēšanās pie Jumurdas pagasta Saieta ēkas.
Reģistrācijas sākums no plkst. 830
Sacensību atklāšana plkst. 850
Sacensību sākums plkst. 900		
Sacensību beigas plkst. 1300
Sacensību organizācija
Sacensības organizē Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvalde kopā
ar mednieku un makšķernieku biedrību ,,Jumurda”
Sacensību dalībnieki
Fiziskas personas
Sacensību noteikumi
Sacensības ir individuālas. Dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei. Karte nav nepieciešama personām, kas jaunākas par
16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Sacensību atklāšana - plkst. 850, tiesnesis pārbauda līdzpaņemto ekipējumu.

Meteņdiena „Meņģeļos”

24. februārī plkst. 16.00 Ērgļu saieta namā
koncerts “KORI SADZIED ĒRGĻOS”
Piedalās mežu darbinieku vīru koris “SILVICOLA”
(diriģents Aivars Opincāns)
un jauktais koris “ĒRGĻI” (diriģents Ralfs Šmīdbergs)
25. februārī plkst. 12.00 saieta telpā “Līdumi”
Ērgļu saieta nama tautisko deju kolektīva
“Pastalnieki” koncerts
No 1. līdz 31. martam “Līdumos”
Sausnējas pagasta mednieku medību trofeju izstāde
2. un 3. martā Latvijas Skolu ziemas
olimpiskais festivāls Ērgļos
3. martā plkst. 17.00 un 19.00 Ērgļu saieta namā
filma “NAMEJA GREDZENS”
Aigara Graubas režisēta spēlfilma par Zemgales ķēniņu Nameju
un viņa vadītajām zemgaļu brīvības cīņām pret krustnešiem. Galvenajās lomās - Edvīns Endre, Aiste Diržiūte, Džeimss Blūrs, Andris Keišs, Artūrs Skrastiņš, Dainis Grūbe, Lauris Dzelzītis, Gints
Andžāns, Ivo Martinsons, Elīna Vāne un citi.
Biļešu cena - 3,00 EUR
5. martā plkst. 17.00 un 19.00 Ērgļu saieta namā
filma “PARADĪZE 89 “
Filma visai ģimenei - uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par
deviņgadīgās Paulas ienākšanu pieaugušo pasaulē laikā, kad Latvija ir ceļā uz neatkarības atgūšanu.
Biļešu cena - 2,00 EUR
10. martā plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēles - novuss - noslēguma kārta
10. martā plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā
vidējās paaudzes deju kolektīvu pasākums
„Jautrā pastaliņa - 2018”
17. martā plkst. 10.00 Ērgļu vidusskolas sporta zālē
galda spēļu turnīra 3. - noslēguma - kārta.
(dambrete, šautriņas)
17. martā plkst. 22.00 Ērgļu saieta namā
“Ērgļos atkal diskotēka!”. Dj Martin Alex
Ieeja - 3,00 EUR
24. martā plkst.11.00 Liepkalnes tautas namā
galda spēļu turnīrs
25. martā plkst. 10.00 Komunistiskā terora
upuru piemiņas diena tikšanās pie Ērgļu novada domes ēkas Komunistiskā terora
upuru piemiņai veltītā pieminekļa akmens - ziedu nolikšana.
Aizlūgums luterāņu baznīcas dievkalpojumā.
25. martā plkst.15.00 Sidrabiņos pie piemiņas akmens
Komunistiskā terora upuru dienai veltīts atceres brīdis

Aicinājums visiem, kam
Jumurda sirdī
Nav lielu vai mazu cilvēku, nav lielu vai mazu darbu - KATRS
cilvēks un IKVIENS darbs, kas paveikts no sirds, ir lielākā šīs vietas
un laika vērtība.
Latvijas valsts simtgades svinības nav iedomājamas bez mums pašiem. Pamanīt, sajust, novērtēt, izcelt saulītē mūsu vērtības vietā,
laikā, notikumos un cilvēkos!
Aicinām un rosinām katru Jumurdas un novada iedzīvotāju padomāt un izdarīt no sirds kādu aktivitāti visa 2018. gada garumā, lai tā
būtu kā dāvana Latvijai, Jumurdai, līdzcilvēku un savam priekam.
Vienīgais noteikums šoreiz - tam jānotiek Jumurdas pagasta teritorijā! Lūgums to iemūžināt nelielā aprakstā ar fotogrāfijām un
iesūtīt Jumurdas bibliotēkā Sarmītei, kura apkopos saņemto informāciju visa gada garumā.
Ja tev ir padomā interesants darbs vai stāsts, bet trūkst pieredzes fotografēšanā un apraksta veidošanā, vismaz trīs dienas iepriekš piesakot bibliotēkā, mēs palīdzēsim to iemūžināt un izveidosim aprakstu.
Ja tev vienam neraisās idejas, sapulcini domubiedru grupu un veidojiet kopā stāstu par darbu, cilvēkiem, notikumiem, pasākumiem,
vidi utt.
Esi vērīgs - ja tavs kaimiņš, draugs vai līdzcilvēks dara labu darbu,
dod ziņu, un mēs viņu apciemosim, jo svarīgi ir pamanīt un novērtēt
katru labā darba veicēju.
Lai iecerētais noritētu veiksmīgi, ir izveidota pasākuma VĒSTNEŠU grupa: Agita - Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja, Sarmīte
- Jumurdas bibliotēkas vadītāja, Madara Salnīte - jauniešu pārstāve,
Vizbulīte Dreimane - senioru pārstāve, aktīvisti - Inita Lapsa, Inga
Grīnberga, Velga Birkenšteine, apvienība “Mana Filmu Studija”.
Ja arī tev ir labas idejas un jūti aicinājumu aktīvi darboties, lai šī
iecere īstenotos, piebiedrojies VĒSTNEŠU komandai!
Tehniskā (praktiskā) informācija:
Jautājumi? Atbildes pa tel. 64829486 ; 28741487 vai personīgi pie
VĒSTNEŠU grupas dalībniekiem.
Aprakstus un fotogrāfijas sūtīt:
apa pastu: Bibliotēka, Ezera iela 2, Jumurda, Ērgļu novads, LV 4844
ae - pasts: jumurdas_biblioteka@inbox.lv
aiesniegt personīgi Jumurdas bibliotēkā
Visi iesūtītie apraksti tiks apkopti kopīgā izdevumā - grāmatā. Noformēta un iesieta vienā eksemplārā, tā glabāsies Jumurdas bibliotēkas
novadpētniecības fonda krājumā un būs pieejama lasīšanai ikvienam
interesentam arī turpmāk.
Lai kaut kas labs taptu, ir vajadzīga pašu labā griba un apņēmība! Iegriez simtgadi Jumurdā!
Gaidām un priecāsimies par atsaucību!
VĒSTNEŠU komandas vārdā
Sarmīte Dreiblate Jumurdas bibliotēkā

Sacensību sākums plkst. 900. Sacensību ilgums četras stundas vai pēc
vienošanās sacensību dienā.
Sacensību dalībnieki drīkst lietot vienu ziemas makšķeri, komplektētu ar atbilstošu inventāru. Dzīvās zivtiņas kā ēsmu lietot AIZLIEGTS! Sacensību laikā aizliegts: nodot ēsmas, kā arī zivis citiem
sacensību dalībniekiem.
Zivis jānodod svēršanai vienu reizi, sacensībām beidzoties, no
plkst. 1300 līdz 1330.
Zivis jānodod plastikāta maisiņā ar klāt pievienotu numuru sacensību tiesnesim. Ieskaitītas tiek tikai svaigi noķertās zivis.
Sacensības notiek, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, kas
izdoti 2015. gada 22. decembrī un ir spēkā no 2016. gada 1. februāra.
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par
risku un drošības noteikumu ievērošanu, par ko parakstās sacensību
protokolā pie reģistrācijas.
Uzvarētāju noteikšana
Par uzvarētāju tiek noteikts dalībnieks, kuram ir lielākais noķerto
zivju svars. Sacensības balstās uz makšķernieka godīgumu.
Apbalvošana
Uzvarētāju apbalvošana notiks apmēram vienu stundu pēc lomu nosvēršanas. Apbalvo trīs pirmās vietas atsevišķās grupās - sievietes,
vīrieši, jaunieši (līdz 16 gadiem). Atsevišķa balva par lielāko noķerto
zivi.
Pieteikumi
Pieteikumi tiek pieņemti mutiski sacensību pulcēšanās vietā no
plkst. 830, katram dalībniekam tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš
sacensību laikā kalpo kā identifikācijas numurs noķertajam lomam.
Sīkāka informācija pa tālruni 29400442.
Agita Opincāne
Metenis ir jauna saimnieciskā gada sākums. Šis ir īstais laiks,
lai iztrakotos pa sniegu, izvizinātos ar ragavām un priecātos par
drīzo pavasara atnākšanu, tāpēc 11. februāra rītā aicinājām lielus
un mazus uz Brāļu Jurjānu muzeju.
Laiks svētdienas rītā mūs lutināja, tādēļ uz pasākumu ieradās paliels bariņš apmeklētāju. Skanot smiekliem, lieli un mazi ar ragaviņām un ar „ābolīšiem” vizinājās gan no Dziesmu kalna, gan no
lielā „Meņģeļu” kalna. Kad visi jau bija kārtīgi iztrakojušies pa
sniegu, devāmies „dzīt Meteni”. Tas bērniem un vecākiem sagādāja lielu jautrību, jo vieglais sniedziņš virmoja uz visām pusēm.
Meteņos esot jāēd līdz mielēm, tāpēc par godu šim pasākumam
tapa Meteņu ēdiens - miežu putraimu putra, kuru baudīt steidzās
ikviens pasākuma apmeklētājs.
Paldies Justīnei Kindzulei par pasākuma ideju! Liels prieks par
atbraukušajām un atnākušajām ģimenēm. Uz tikšanos nākamajā
pasākumā!
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu UZMAN5BU!
memoriālā muzeja „Meņģeļi” vadītāja

SakarĈ ar nepieciešamţbu "rgŲu slimnţcĈ skaidrĈs
naudas maksĈjumus veikt ar kases aparĈtu, no 1.
februĈra jauna kĈrtţba samaksai par sniegtajiem
Sakarā
ar nepieciešamību
Ērgļu slimnīcā
skaidrās naudas
medicţniskajiem
un pĈrĤjiem
pakalpojumiem.
maksājumus veikt ar kases aparātu, no 1. februāra jauna kārtība Kases
samaksai
par atrodas
sniegtajiem
pārējiem
aparĈts
kases medicīniskajiem
telpĈ slimnţcas 2. un
stĈvĈ.
pakalpojumiem.
Kasiere - Biruta Roga, tel. 64871356, 29156413
Kases aparāts atrodas kases telpā slimnīcas 2. stāvā.
Kasiere - Biruta Roga, tel. 64871356, 29156413
KasĤ maksājumi
maksĈjumi jĈveic
Kasē
jāveic: :

UZMANĪBU!

Pakalpojuma veids
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cena
EUR

Pirms speciĈlistu apmeklĤjuma
( ŭirurgs, ginekologs, neirologs)
Pirms EKG veikšanas
Pirms rentgena diagnostiskas izmeklĤjuma
Pirms rentgena plaušu izmeklĤjuma
sanitĈrajai grĈmatiźai
Par uzturĤšanos sociĈlĈs aprƻpes gultĈs (1
diena)
Par ginekologa transporta pakalpojumiem
Par telpu nomu saskaźĈ ar lţgumu
Par aukstuma kameras izmantošanu (1 diena)

4,27
1,42
2,85
7,11
14,5
4,23
4,27

Maksājumus ar bankas karti nepieņem!
MaksĈjumus ar bankas karti nepieźem!

PIEMINAM MIRUŠOS:
Aija Vilka
mirusi 71. mūža gadā;
Imants Židavs
miris 87. mūža gadā;
Biruta Mitre
mirusi 93. mūža gadā;
Valentīna Slišāne
mirusi 77. mūža gadā;
Julijana Markevičiene
mirusi 83. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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