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ĪSZIŅAS PAR NORISĒM
PAŠVALDĪBĀ
18. februāra tautas balsojumā par likumprojektu „GROZĪJUMI LATVIJAS VALSTS SATVERSMĒ” Ērgļu novadā piedalījušies 75,1 % balsstiesīgo.
Tai skaitā PAR 1,78%, PRET 98,17%, nederīgas 0,05%
Balsošanas rezultāts
PAR PRET Nederīgas
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ĢIMENES ATBALSTA CENTRA “ZĪĻUKS” ZĀLE “JAUNOZOLIŅI”

Peter Ambros no Zviedrijas turpina labdarības projektus, aicinot
Zviedrijas uzņēmējus ziedot Ērgļu pansionātam dažādu aprīkojumu. 22.
martā uz Ērgļiem tiks transportētas 28 speciāli aprīkotas gultas. Transporta
izdevumus segs Ērgļu pašvaldība. Tiekoties ar pašvaldības vadītāju Ērgļos, tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas.
25. februārī tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” piedalījās pasākumā
„Atkal lecam pa vecam” Jaunjelgavā. Pasākumu organizēja un atbalstīja
Jaunjelgavas novada kultūras nams un Jaunjelgavas pensionāru valde.
Kolektīvam bija iespēja parādīt savu prasmi un gūt jaunus iespaidus un
idejas no citu kolektīvu snieguma. Dalībnieki ir priecīgi un gandarīti, ka var
turēt jauniem līdzi. Lai Dievs dod spēku un mīlestību turpmākai darbībai!
Tautas mūzikas kopas „Pulgosnieši ” vadītāja Inese Maltavniece pateicas par atbalstu un transporta noorganizēšanu Ērgļu novada pašvaldības
speciālistei kultūras darba organizatorei Sandrai Avotiņai.

19. februārī Liepkalnes trasē notika Latvijas nacionālā čempionāta
skijoringā un ziemas krosā 6. noslēdzošais posms. Uz starta stājās 45 Latvijas labākās skijoringa ekipāžas un 35 krosa un kvadru meistari. HM klases abos braucienos pārliecinoši uzvarēja liepkalnietis Intars Kvants ar
slēpotāju Gunti Melderi.

2012. marts

Ērgļu novada ziemas sporta diena
3. martā ziemas sporta dienu sākām ar zemledus makšķerēšanu,
kas notika uz Pulgošņa ezera. Sacensības organizēja un vadīja Māris
Olte. Sacensībās piedalījās 39 zemledus makšķernieki. Visveiksmīgākais vīru konkurencē no sacensību
dalībniekiem bija Jānis Laube, kurš
noķēra 1,41 kg lielu lomu, 2. vietu
ieguva Gatis Sproģis un 3. vietu ieguva Viktors Ūdris. Jauniešu konkurencē 1. vietu ieguva Niks Jegorskis, 2. vietu Sergejs Jegorskis un
3.vietu Aivars Možanskis. Dāmu
konkurencē 1.vietu ieguva Liene
Štrušeļe, 2.un 3.vietu dalīja Līga
Tirzmale un Jeļena Strogova. Jaunākā sacensību dalībniece bija Līva
Tirzmale.
Dienas vidū pie Ērgļu vidusskolas
sākās hokeja turnīrs, kurā 1. vietu
ieguva Edgars Avotiņš, Jānis Bērzkalns, Mārcis Eglītis, Oskars Karkovskis, Justs Jēkabsons. 2. vietu
ieguva Dainis Vīgubs, Mārtiņš Jaunozoliņš, Edijs Ardavs, Kristers Kalniņš. 3. vietu ieguva Edijs Dalbiņš
Zigmārs Rimeiķis, Māris Čeičs,
Niks Nīgalis un Oskars Nikolajevs.
Hokeja turnīra vārtsargs bija Renārs
Pūce. Atrakcijās labākais snaiperis
un tālmetienos pa vecuma grupām
uzvarēja Kristers Kalniņš, Justs Jēkabsons un Edgars Avotiņš abās disciplīnās. Rezultatīvākais hokejists –
Dainis Vīgubs. Skaistākos vārtus
guva Māris Čeičs.
Šorttrekā jaunākajā grupā 1. vieta
Justam Jēkabsonam, 2. vieta Kristeram Kalniņam, 3. vieta Oskaram
Nikolajevam. Vecākajā grupā 1.
vieta Oskaram Karkovskim, 2. vieta Mārtiņam Jaunozoliņam, 3. vieta
Zigmāram Rimeiķim. Dāmu konkurencē 1. vietu ieguva Ilze Čeiča.
Hokeja un šorttreka turnīru organizēja Auseklis Picka un Aldis Jēkabsons.

Sacensību noslēgumā Ērgļu novada apgaismotajā distanču slēpošanas trasē notika nobraucieni uz
slīdamību, kurā 1. vietu izcīnīja
Līga Tirzmale, 2. vietu ieguva Inese
Olte un 3. vietu Baiba Kaļva. Vīru
konkurencē 1. vietu ieguva Andis
Konovalovs, 2. vietu ieguva Aldis
Olte un 3. vietu Kalvis Ciekurs.
Vienlaikus bezsolī uz laiku veicot

400 m apli, 1. vietu ieguva Līga
Tirzmale, 2. vietu Sindija Širaka un
3. vietu Baiba Kaļva. Vīru konkurencē 1.vietu izcīnīja Andis Konovalovs, 2. vietu Kalvis Ciekurs, 3.
vietu Aldis Olte. Šīs sacensības organizēja Aldis Olte un Ēriks Bukovskis.
Ivars Budze,
sacensību galvenais tiesnesis

Noslēgušās Jumurdas pagasta zemledus makšķerēšanas sacensības – 2012
Jau vairākus gadus pēc kārtas
februāra beigās uz kopā sanākšanu
Jumurdā tiek aicināti zemledus
makšķerēšanas cienītāji, lai viņi savas spējas un prasmes pārbaudītu
uz mūsu skaistā Jumurdas ezera ledus. 25. februāra rīts ausa ziemai
neraksturīgi silts, dūmakains, ZR,
R vējš ar nelielām brāzmiņām laikam izdzenāja visus lielos zivju barus, kas gaidīt gaidīja makšķerniekus, viņu gardos piebarošanas
maisījumus un uzkodas – sarkano
motilīti. Makšķernieki sabrauca
kuplā skaitā, ar makšķernieku guru
Māri Olti priekšgalā, bet mūsu ezera zivīm no tā ne silts – ne auksts,
tikai makšķernieku sirdis sitās
straujāk – ko nu rādīs pats Māris –
cik kilogramus izsmels šodien, ar
kādiem rīkiem un kādām barībām
baros, ko liks uz āķa. Bet Māris

Olte – gods kam gods – apmāca
savu jauno paaudzi zemledus zvejas smalkumos. Bet vīriem un sievām ierādītajā sektorā neķeras, dari
ko darīdams – zivis kā gaisā izkūpējušas. Kas vainīgs – sektors ne
tajā vietā, zemais atmosfēras spiediens, ne tie makšķerēšanas rīki, ne
tā barība mūsu ezera izlutinātajām
zivīm vai vispārīgs zivju trūkums?
Tas lai paliek katra paša ziņā, bet
tukšā nepalika neviens, bija tikai
tādi, kas ļoti kautrējās savu nelielo
lomu nosvērt.
Tātad kopumā sacensībās piedalījās 41 sacensību dalībnieks un
šajā dienā pa visiem tika izvilkts
17,523 kg smags loms – asarīši,
raudas, brekši un svaram tik nozīmīgie ķīši. Jāpiebilst, ka nu jau no
pagasta sacensību mēroga šīs sacensības ir pāraugušas starpnovadu
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sacensībās, jo pārstāvēti tika Ērgļu,
Kokneses, Mētrienas, Mazozolu,
Ļaudonas, Kalsnavas pagasti, kā arī
Rīga un Pļaviņas.
Lielākā zivs šoreiz izvēlējās Jāņa
Smeiļa sagatavotos gardumus un
makšķeres āķi, tas bija 343 gramus
smags asaris.
Sacensību uzvarētāji:
Bērnu/ jauniešu grupā:
I vieta: Vits Olte – Ērgļi (712 g)
II vieta: Nemo Olte – Ērgļi
(682 g)
III vieta: Dāvis Riekstiņš – Ērgļi
(650 g)
Sievietes:
I vieta: Agrita Gredzena – Pļaviņas (795 g)
II vieta: Liene Gredzena – Koknese (720 g)
III vieta: Līga Tirzmale – Ērgļi
(344 g)

Vīrieši:
I vieta: Jānis Viļevičs – Kalsnava
(1,677 g)
II vieta: Jānis Smeilis – Ērgļi
(1,320 g)
III vieta: Jānis Trops – Mētriena
(1,282 g)
Paldies visiem sacensību dalībniekiem par aktivitāti, paldies līdzjutējiem par atbalstu, paldies čaklajām rociņām par taciņas iztīrīšanu
un malkas sagādāšanu! Paldies Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājai
Agitai Opincānei par atbalstu un
balvu sagādāšanu sacensību uzvarētājiem – dāvanu kartēm veikalā
„Cope@ Jakts” Madonā. Sirsnīgs
paldies mūsu ilggadējai šīs dienas
pavārītei Stellai Rutkai par gardo
kāpostu zupu!
Ne asakas šīs ziemas copē novēl
pasākuma organizatore Inita Lapsa
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MANTINIEKU
ZINĀŠANAI
(īss skaidrojums, kā jāuzsāk
mantojuma lietu kārtošana)

Ikdienā veicot savus darba pienākumus, iznāk saskarties ar iedzīvotāju neziņu par to, kā jākārto mantojuma lietas pēc tuva cilvēka nāves.
Šoreiz īsi un konkrēti – kad, kur,
kam, kas jādara, atklājoties mantojumam.
Kārtojot mantojuma lietas, zvērināts notārs apliecina gan mantinieku tiesības mantot, gan arī pārdzīvojušā laulātā tiesības uz daļu no
laulāto kopīgās mantas, ja ir miris
otrs laulātais.
Termiņš, kādā jāpiesakās mantiniekiem.
LR Civillikumā ierakstītais vispārējais mantojuma iegūšanas
termiņš ir viens gads. To skaita no
mantojuma atklāšanās dienas. Ja
mantojums atradies mantinieka faktiskajā valdījumā, tad mantojuma
atklāšanās diena ir mantas atstājēja
nāves diena. Tātad – mantiniekiem
pieteikums uz mantojuma tiesībām
jāiesniedz gada laikā. No šī viena
gada termiņa ir arī izņēmumi. Pēc
mantinieku lūguma zvērinātam notāram ir tiesības saīsināt šo termiņu.
Pie kā jāgriežas mantiniekam?
No 2003.gada 01.janvāra mantojuma lietas kārto zvērināts notārs,
kas praktizē tajā apgabaltiesas teritorijā, kurā bija mantojuma atstājēja
pēdējā dzīves vieta, vai, ja tā nav
zināma, kur atrodas mantojumā
manta vai tās galvenā daļa.
Mantojuma lietas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:
1) Miršanas apliecība (notariāli
apliecinātu kopiju var izgatavot Ērgļu novada bāriņtiesā; valsts nodeva
par vienas kopijas apliecināšanu –
Ls 0,30).
2) Izziņa par mantojuma atstājēja
pēdējo dzīves vietu, kuru Ērgļos izsniedz pašvaldības iedzīvotāju reģistra speciāliste L.Knēziņa (pašvaldības nodeva par izziņu – Ls
0,50).
3) Radniecību apliecinošie dokumenti (dzimšanas apliecības, laulības apliecības. u.c.). Notariāli apliecinātas kopijas var izgatavot Ērgļu
novada bāriņtiesā.
4) Īpašuma tiesības apliecinošie
dokumenti (zemesgrāmatu apliecība, transportlīdzekļu tehniskās pases u.c.).
5) Testamentārā mantojuma lietas
uzsākšanai nepieciešams arī testaments (oriģināls).
Ja atstāto mantojumu nepieciešams pārvaldīt un apsaimniekot nekavējoties, mantiniekam tiesā jāsniedz prasība par aizgādņa
iecelšanu mantojumam līdz mantojuma lietu sakārtošanai. Šajos gadījumos tiesa nodibina aizgādnību
mirušās personas atstātajai mantojuma masai un uzdod bāriņtiesai par
pienākumu iecelt mantojuma aizgādni.
Bāriņtiesa LR Civillikuma 709.
panta kārtībā sniedz palīdzību mantiniekam, ja mantinieks grib izlietot
inventāra tiesību (sastādīt mantojuma sarakstu) un tiesa vai notārs
mantojuma saraksta sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai.
V. Bagatska,
bāriņtiesas priekšsēdētāja
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Kā tas ir – būt audžuģimenei?
2005. gadā Latvijā aizsākās jauna
ārpusģimenes aprūpes forma bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, – sāka veidoties audžuģimenes.
Ērgļu novadā sākotnējo audžuģimeņu apmācību izgāja un audžuģimenes statusu ieguva četras ģimenes.
No tām šobrīd kā audžuģimenes darbojas vairs tikai divas.
Šoreiz aicināju Kārkliņu ģimeni
pastāstīt par to, kā aizsākās viņu atbildīgais, pārdzīvojumu, nedrošības
un mīlestības pilnais darbs – būt par
audžuģimeni.
V. Bagatska (turpmāk – V.B.): „Kā
aizsākās jūsu ceļš uz audžuģimenes
pienākumu pildīšanu?”
Regīna un Pēteris Kārkliņi (turpmāk – R. un P. Kārkliņi): „Katram
cilvēkam dzīvē pienāk brīdis, kad gribas kaut ko radikāli mainīt. Protams,
bija vajadzīgs cilvēks, kurš ar padomiem palīdzētu to realizēt. Šo ieceri
īstenot mums palīdzēja toreizējā bāriņtiesas priekšsēdētāja Helēna Šantere, kura nāca pie mums ar aicinājumu kļūt par audžuģimeni. Pēc neilgām
pārdomām nolēmām mainīt domāšanu un sākt rūpēties par bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem. 2005.
gada novembrī Madonā notika kursi
un Valmierā pēc veiksmīgi nokārtota
eksāmena saņēmām apliecību, ka
esam apguvuši 60 stundu audžuģime-

Pateicoties sirsnīgai sadarbībai ar
Stirnienes draudzi, kultūras nama
dziedātājiem un īpaši Stirnienes kultūras dzīves dvēseli “Latvijas lepnumu” Ievu Zepu, sākuši veidoties kon-

ņu apmācības programmu. Tā nu mēs
kļuvām par audžuģimeni!”
V. B.: „Jūsu svarīgākie ieguvumi,
pārdzīvojumi, sajūtas?”
R. un P.K.: „Kad ģimenē ienāk
bērniņš, tikai tad sāc saprast, kādu
atbildību esi uzņēmies. Bez vecāku
gādības palikušie bērni nāk jau ar lielu dzīves bagāžu. Viņi jūtas nevajadzīgi, pamesti un lieki, viņiem ir zudusi ticība labajam. Un tad solīti pa
solītim jāiemāca ne tikai praktiskas
lietas, bet arī dvēseliskas. Jāiemāca
svinēt valsts un ģimenes svētki, jāiemāca kopā ģimenē atpūsties, jādodas
kopīgos ceļojumos. Tikai tad var sajust, kā bērns pamazām atveras un
sāk mainīties, kā viņš uz pasauli sāk
lūkoties ar citām acīm. Laikam ejot,
viņš vairs neatšķiras no tiem bērniem, kas nāk no savām, ja tā drīkst
teikt – „īstajām” ģimenēm. Šis darbs
nav viegls, bet pateicīgs gan. Sirds
priecājas, ja jūti, ka izdevās, ka bērns
ir laimīgs. Viņš apķeras tev ap kaklu
un čukst: „Es tevi mīlu!” Un mīl tevi
ne par nopirkto konfekšu un apģērbu
daudzumu, ne par iegādāto velosipēdu vai mobilo telefonu, bet gan par
to, ka viņam ir ģimene un viņš tajā
jūtas novērtēts un mīlēts. Tā tad ir tā
darba alga, ko ilgi esi gaidījis. Ir jāsaprot – šis darbs ir smags. Bet gribas
vēl un vēl kādu darīt laimīgu”.

Kārkliņu audžuģimene ar Daci un Samantu.
V.B.: „Vai būtu vēlreiz gatavi šādai, es pat teiktu, misijai?”
R.un P.K.: „Jā! Tas ir svētīgs
darbs, kas nes gandarījumu gan pašiem, gan bērnam. Mīļās ģimenes, ja
jūs esat domājuši par to, ka gribat dot
mājas un īstu ģimeni kādam bez vecāku gādības palikušam bērnam, dariet to! Ja dosiet mīlestību citiem,
saņemsiet pretī to dubultā. Tikai neaizmirstiet, ka šis darbs nav nodarbinātība tās vienkāršotajā izpratnē, tas
vairāk ir sabiedrisks pienākums. Paš-

Sadarbība pāri robežām

takti ar Bāzeles medicīnas palīdzības
biedrību, kas savukārt sadarbojas ar
Šveices – Baltijas komiteju.
Sākums šai sadarbībai meklējams
2009. gada maijā, kad mūsu slimnī-

Slimnīcas ķirurgs Viesturs Miķelsons, Jānis Greislis un māsiņa Ieviņa
Ābeltiņa novērtē saņemtos medicīniskos halātus un pārsienamo materiālu.

cas īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā
pēc negadījuma no apdegumu slimnīcas pārveda Jāni Greisli – īstenu Latvijas patriotu, kas daudz cietis gan
kara, gan pēckara gados, pārcietis izsūtījumu, bet nav zaudējis ticību labajam. Atgriezies pēc izsūtījuma
dzimtajā Stirnienē, aktīvi darbojies
baznīcas draudzē, kuras locekļi savu
karognesēju nav aizmirsuši joprojām.
Ieva ar kultūras nama dziedātājiem ir
viesojusies vairākkārt Ērgļu slimnīcā
un pansionātā, mēs esam viesojušies
draudzes rīkotajos pasākumos Stirnienē, un vienmēr esam pārsteigti par
aktivitātēm, kas tur notiek – gan renovēta brīnišķīga baznīca, gan draudzes saieta nams, gan kultūras nams
un kur tad vēl daudzie dziedošie kolektīvi…
Draudzības saitēm kļūstot ciešākām, pagājušajā vasarā tikām uzaici-

reiz Latvijā ir vairāk nekā 400 audžuģimeņu. Papildiniet to skaitu, kļūstiet
par vienu no tām!”
Cienījamie Ērgļu novada iedzīvotāji, ja kādai ģimenei ir vēlēšanās un
drosme dalīties savā sirds siltumā ar
bērniem, kuri dažādu apstākļu dēļ
nevar augt savā bioloģiskajā ģimenē,
kļūstiet par audžuģimeni! Gaidīšu
jūs bāriņtiesā un ar prieku sniegšu
jums visu nepieciešamo informāciju.
V.Bagatska, Ērgļu novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja

nāti sadarboties ar Bāzeles medicīnas
palīdzības biedrību. Sākās sarakste ar
Petera Paula kungu, un drīz saņēmām
pirmo palīdzības sūtījumu – dažādus
ķirurģiskos instrumentus un citu aprīkojumu ķirurģisko manipulāciju
veikšanai, kas, veicot aprūpi pacientiem ar trofiskām čūlā, pēcamputāciju
un pēcoperāciju brūcēm, izgulējumiem, ir nenovērtējami. Nesen atkal
saņēmām sūtījumu ar dažādiem pārsienamajiem materiāliem, kas šajos
spiedīgajos ekonomiskajos laikos ļauj
mūsu pacientus apkalpot salīdzinoši
lēti. Lieki piebilst, ka visam ir Šveices kvalitāte. Īpaša pateicība pienākas
Akselam Šērera kungam, kas veic organizatorisko darbu uz vietas Bāzelē.
Cerams, ka mūsu sadarbība vērsīsies
plašumā.
Aina Braķe,
valdes priekšsēdētāja

Konkursa „Jautrā pastaliņa” tradīcijas turpinās!
10. martā Ērgļu saieta nams jau
16. reizi uzņēma vidējās paaudzes dejotāju jaunrades deju konkursa ”Jautrā pastaliņa – 2012” dalībniekus.
Savu sniegumu rādīja gan tuvāku,
gan tālāku ceļu mērojuši koncerta dalībnieki: “Zelta bites” no Rīgas (vad.
Nadīna Neimane-Gardoviča), “Labākie gadi” no Sarkaņiem (vad. Daiga
Maderniece), Skujenes vidējās paaudzes deju kolektīvs (vad. Solvita Krastiņa), Meirānu vidējās paaudzes
deju kolektīvs (vad. Zigfrīds Gora)
un pasākuma saimnieki – “Erla” (vad.
Antra Grinberga). Lai gan aicināto
un gaidīto kolektīvu pulks bija daudz
lielāks, tomēr koncertprogramma bija
plaša, augstā mākslinieciskā līmenī
un pārsteigumu pilna. Konkursa dalībniekiem bija jāiejūtas Parīzes atmosfērā kopā ar vadītājiem – sunīti
Pifu ( Krišjāni Kallingu) un krustmāti
Agati (Sandru Avotiņu). Pats Pifs bija
sagatavojis savu īpašo balvu – „Pifa
gardais līkums”, no kuras viņam šķir-

ties nemaz nebija tik viegli.
Un tā apbalvošanas ceremonijā
tapa zināms žūrijas viedoklis – I vietu
un kausu „Jautrā pastaliņa – 2012”
ieguva deju kolektīvs „Labākie gadi”
ar Daigas Madernieces veidoto deju
„Tek saulīte noiedama”. II vietā –
Indras Filipsones deja kolektīva „Zelta bites” izpildījumā „Maza, maza tā
muižiņa” , bet III vieta vidējās paaudzes deju kolektīvam „Skujene” ar
Solvitas Krastiņas veidoto deju „Nāc
pie manis, tautu meita”. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja arī neatkarīgā žūrija, kas balvu piešķīra savam
favorītam. Tā savas īpašās balvas bija
uzņēmumiem SIA „Elbra” (vad. Roberts Koklačovs), IK „Ceļotājs” (vad.
Svetlana Čeiča), kā arī Ērgļu dziedāšanas, dancošanas un teātra spēlēšanas biedrībām.
Atpūtas vakarā par danču mūziku
gādāja Jāņa Zieda Ziediņa muziķi no
Preiļiem. Dejotāji atpūtās, vadītāji
pārsprieda turpmākos plānus saistībā

ar skatēm, koncertiem un cerībām uz
tikšanos arī nākamgad vidējās paaudzes deju kolektīvu jaunrades konkursā „Jautrā pastaliņa”, kas noteikti

atkal notiks marta otrajā sestdienā Ērgļu saieta namā. Uz tikšanos!
Sandra Avotiņa,
Ērgļu kultūras darba speciāliste
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Pieredze nākotnes olimpiādēm

Redakcijas sleja
Sveiks, dārgais lasītāj!
Marts – darba mēnesis, tā to raksturotu es, jo skolā tas ir bijis pārbagāts ar dažnedažādām aktivitātēm,
kuru realizēšanai bija nepieciešams
pieiet ar asu prātu un līdzvērtīgi radošām idejām.
Pavasaris ir posms, ko es un mani
klasesbiedri pavadām, izdarot izvēles, kuras ietekmēs mūsu visu turpmākos likteņus. Ir sajūta, ka stāvam
krustcelēs, no kurām ceļi ved uz visām debespusēm, tikai tiem nav norāžu, tās radām mēs paši, lemjot, kurp
doties.
Šajā numurā varēsi iepazīties ar Ērgļu vidusskolas 11. klases skolēnu
atziņām par zinātniski pētniecisko
darbu veidošanu, 12. klases žetonvakara norisi, vidusskolas klašu viesošanos izstādē „Skola 2012”, gūt nelielu ieskatu Vecāku nedēļas norisē
un daudz ko citu.
Šā gada pirmajos mēnešos esmu
pamanījusi, ka jauniešiem tiek piedāvātas iespējas piedalīties dažādos
konkursos, piemēram, Creativus konkursā „Ko tu zini par Latviju?” (šogad no vidusskolas 1. kārtā piedalījās
3 komandas), Jauniešu Saeimā kandidē 9. klases skolniece Beate Zlaugotne, ZZ (“Zelta Zivtiņas”) Čempionātam gatavojas 3 klašu komandas, 6
klases (3.- 4., 5.- 6., 7.- 8. klašu komandas) piedalās konkursā “Olimpiskais Ekobuss”, pētniecisko darbu
konkursā „Vēsture ap mums” (šā
gada temats „Prom no mājām”) savas
prasmes parāda Agnija Vaska un
Marta Suveizda no 10. klases.
Gaidu, kad ne tikai vāzē varēšu ieraudzīt bērza zaru, uz kura trauslā
ķermenīša pamazām izplaukst zaļi un
vitāli spēcīgi pumpuri, kuri saulesgaismā pamazām pārtop par koka
zaļo lapu rotu. Šķiet, ka visiem jau ir
apnikusi ziemas baltā un saltā pelēcība, lai gan šogad tā pa īstam iestājās
tikai ap gadumiju, tomēr aukstums un
sniega daudzums, kuru tā atnesa, liek
tai šķist daudz ilgākai nekā patiesībā.
Ceru, ka katrs no jums līdz ar dabu
sāk mosties no ziemas miega un aiz
loga agrās rīta stundās sadzird dzidrās putnu dziesmas, un vējā sajūt arī
maigās dienvidu dvesmas.
Krista Kalniņa

Īsziņas
2. martā – vidusskolas klašu ekskursija uz izstādi „Skola „2012”un Okupācijas muzeju
5. - 9. marts – vecāku nedēļa skolā
12. martā – bioloģijas olimpiāde
Ērgļu zonas skolām
12. - 17. marts – pavasara brīvdienas
23. martā – vidusskolas deju kolektīvu mēģinājums Madonā
25. martā – deju skate vidusskolas
deju kolektīviem
27. martā – vērtības un veselība
ārsta Visvalža Bebriša skatījumā (darbnīcas 1.- 4.kl., 5.- 7.kl.,
8.-12.kl.)
30. martā – skolēnu spartakiāde
basketbolā Madonā

2012. gada MARTS

No 26. janvāra līdz 28. janvārim
piedalījos republikas olimpiādē bioloģijā, kura norisinājās Rīgā. Šajā olimpiādē tiku, jo ieguvu 3.vietu starpnovadu
olimpiādē, un mani uzaicināja uz Rīgu.
Kad uzzināju, ka esmu ticis uz Rīgu,
priecājos, jo tas ir pagodinājums gan
man, gan skolai. Tad es kopā ar skolotāju Baibu Kaļvu sāku mācīties un atkārtot visu gadu iepriekšējo vielu. Kad
pienāca 26. janvāris, es biju diezgan
mierīgs un kopā ar skolotāju Baibu Kaļvu braucu uz Rīgu.
Pirmajā dienā bija tests, kurš likās

viegls, un tur dabūju daudz punktu. Tajā
pašā dienā bija uzdevumi saistībā ar
anatomiju, botāniku un zooloģiju. Pēc
pirmās dienas biju apmierināts ar rezultātiem, bet tad nāca otrā diena.
Otrajā dienā man tik labi neveicās kā
pirmajā dienā, jo bija jāstrādā praktiski.
Pirmajos praktiskajos darbos man veicās labi, bet tad nākamajos dabūju mazāk, kā pusi no maksimālajiem punktiem un biju diezgan neapmierināts.
Kopumā man šī olimpiāde patika, jo
guvu lielisku pieredzi nākotnes olimpiādēm. Cerams, ka 11. klasē un 12. klasē

Ivara Tetera vadībā. Skolas direktors 7.
klasē vada fakultatīvo stundu, kuras nosaukums ir „Radošā domāšana”.
Šoreiz nedaudz tuvāk iepazīsim daļu
no mūsu pulciņu darba.
Neviens skolas pasākums nav iedomājams bez kora, deju kolektīva un jauno aktieru piedalīšanās. Mūsu skolas
mazie pašdarbnieki ir visu svētku koncertu kodols. Paldies bērniem un skolotājām par šo skolai nozīmīgo darbu!
Mēs paši veidojam skolas svētkus un
kopjam skolas tradīcijas.
1. – 4. klašu korī piedalās visi sākumskolas bērni. Viņi apgūst dziesmas un
skolas pasākumos iepriecina klausītājus
ar savu veikumu. Bērniem patīk izpildīt
dziesmas, ja pievienojas kāds solists.
Svētkos uzstājas arī skolotāju ansamblis. Dziedātāju rindās dažkārt ir arī vecāko klašu meitenes. Bieži skan mūzikas skolas bērnu atskaņotās melodijas
dažādiem mūzikas instrumentiem. Visiem prieks par labi izdevušos koncertu
ar skanīgām dziesmām un melodijām.
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No pavasara - vasarā,
No rudens zelta - ziemā,
Rit laiks, un tas Tev pasaka,
ka esi savā vietā
un ka tos Laimes pakavus
var rast pat ikdienībā.

arī tikšu līdz republikas olimpiādei bioloģijā.
Ilmārs Suveizda 9.

Deju kolektīvs uzstājas ar jaukām,
atraktīvām dejām. Deju skolotāja iestudē gan tautiskās, gan mūsdienu dejas,
lai koncerts būtu interesants un patiktu
klausītājiem.
Teātra studijā darbojas bērni, kurus
vieno teātra spēles prieks. Skolotāja iestudē dažādu interesantu darbu fragmentus, visi gatavo maskas, izdomā
dekorācijas. Galvenais – lai skatītājam
būtu interesanti un visi dzīvotu līdzi uz
skatuves notiekošajam.
Mēģinājumi, kā zināms, prasa lielu
piepūli, bet patiesu gandarījumu ikvienam sniedz labi nodejota deja, skanīga,
no sirds dziedāta dziesma, izjusti lasītas
dzejas rindas vai izdevusies teātra izrāde.
Šogad esam atsākuši mūsu skolas
avīzes „Skolas Draugs” izdošanu. Jauno žurnālistu klubiņa meitenēm darbiņš
patīk, avīze iznāk katru mēnesi. Novembrī bijām Madonā un tikāmies ar
reģionālā laikraksta „Stars” galveno redaktori Baibu Migloni, iepazinām žurnālistu darba specifiku. Meitenes izdomā un piedāvā pārējiem dažādas
aktivitātes, piemēram, tika noorganizēts
ziemas dzejoļu konkurss, zīmējumu izstāde „Mans sapņu sniegavīrs” Valentīndienas sirsniņu izstāde. Gaidot pavasari, zīmēsim, veidosim, projektēsim
putnu mājokļus mūsu pavasara vēstnešiem.
Viss notiek pie mums! Par pārējo
pulciņu darbu pastāstīsim aprīļa avīzē.
Lai visiem skolēniem jaukas, saulainas, pavasarīgas pavasara brīvdienas!
Materiālu veidoja skolotāja
Elita Leiboma

Projektu darbi sākumskolā
Rudens pusē skolēni iepazina Ērgļu
uzņēmumus, bet 8. un 9. februārī mazajā skolā notika spraiga darbošanās, pēc
kuras paveiktais saskatāms daudzviet.
1.a klasē tagad redzama no kastēm
būvēta pamatīga celtne ar uzrakstu
„Saules serviss”. No 1. b klases zāļu tējas un dažādu vitamīniem bagātu ēdienu smarža ir pagaisusi, bet no zāļu kastītēm veidotā kolāža apskatāma
joprojām un tiek vēl papildināta.
Kas gan varētu atrasties ēkā, kur savulaik darbojās veikals „Anniņa”? Varbūt tur varētu ieiet un panašķēties ar
saldējumu vai pankūkām? Bet varbūt
tur atrastos nagu dizaina studija? Varbūt Ērgļu cietums? Gandrīz 20 idejas
var ieraudzīt Ērgļu vidusskolas 2. klasē.
Ja mājas tagadējiem saimniekiem ir nepieciešama palīdzība, tad droši nāciet
uz skolu!
Kādu kūku jūs vēlaties ēst savā dzimšanas dienā? Ieejiet un apskatieties bērnu zīmējumus konditorejā! Meistariem
būs, ko papūlēties, lai varētu īstenot vi-

Apsveikums

(M. Sniķere)

Pie mums viss notiek!
Visiem zināms, ka skolas primārais
uzdevums ir mācību darbs, taču bērniem tiek piedāvāts arī daudz dažādu
nodarbību un aktivitāšu. Ikvienam skolēnam ir iespēja skolas laikā piedalīties
kādā no pulciņiem vai fakultatīvajām
nodarbībām. Sniegsim nelielu ieskatu
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas interešu izglītības nodarbībās.
2011./12. mācību gadā pie mums ir
iespēja darboties pavisam septiņās interešu izglītības programmās: 1. – 4. klašu un 5. – 7. klašu tautisko deju pulciņos, kuru vadītāja ir deju skolotāja
Anita Muša. Sākumskolas bērni ir 1. –
4. klašu kora dalībnieki, un kori vada
mūzikas skolotāja Sandra Paļčevska.
Skolotāja Sanita Brimerberga vada 1. –
6.klašu teātra studiju. 1.– 4. klašu pulciņš „Prasmīgās rokas” strādā skolotājas Daces Dombrovskas vadībā.
Jaunizveidoto žurnālistu klubiņu, kurā
darbojas 5.- 9. klašu skolēni, vada skolotāja Elita Leiboma. Basketbola pulciņa nodarbības notiek sporta skolotāja

Nr. 3 (100)

Sirsnīgi sveicieni Gundegai
Kurilovičai dzīves jubilejā!
Ērgļu
rgļu vidusskolas saime
Mācību priekšmetu olimpiāžu
uzvarētāji februārī
Ģeogrāfija 8. klase
1. Sabīne Svilpe
2. Edijs Žuks
3. Sofija Sintija Reine
9. klase
1. Ilmārs Suveizda
2. Laine Vīgube
3. Gerda Blaua
10.- 12. klase
1. Marta Suveizda
2. Elīna Svilpe
3. Dace Pētersone
Sk. Antra Grinberga
Krievu valoda 8. klase
1. Gundars Āboliņš
2. Edijs Žuks
3. Maira Antena
Sk. Rita Saleniece
Vizuālā māksla 6. klase
1. Sabīne Solovjeva
2. Lauma Kodola
3. Ivita Cvetkova
7. klase
1. Jēkabs Purviņš
2. Beāte Rūnika
3. Eižens Ernests Reinis
8. klase
1. Santa Helēna Pedele
2. Sabīne Svilpe
3. Dinija Marta Einiša,
Sofija Sintija Reine
9. klase
1. Laine Vīgube
2. Marija Andra Rudzīte
3. Rita Keise, Dita Zābaka
Sk. Vizma Veipa
Rezultātus apkopoja mācību pārzine
Maiga Picka

sas idejas, ko radījuši 3. klases skolēni.
Diemžēl pašu trešklasnieku gatavotie
našķi gan nekur vairs nav atrodami, jo
sen jau apēsti. Toties tagad katrs tādu
pratīs pagatavot arī mājās.
4. klases paveiktais tagad redzams
fotogrāfijās un palicis skolēnu un bērnudārznieku atmiņā. 9. februārī devāmies uz PII „Pienenīte” sagatavošanas
grupu, lai visu rīta cēlienu pavadītu
kopā. Katrs no 16 skolēniem bija sagatavojis kādu uzdevumu sešgadniekiem.
Kamēr kāds no lielajiem iejutās nodarbības vadītāja lomā, pārējie bija gatavi
doties palīgā. Pēc spraigas darbošanās
telpās devāmies ārā, lai izmēģinātu
prasmi vadīt hokeja ripu un vizināties
ar ragaviņām. Par pēdējo liels prieks
bija arī 4. klases skolēniem.
Projektu nedēļas beigās pie mums ieradās 5. klase, lai pastāstītu par savu
pieredzēto, iepazīstot mediķu ikdienu.
Projektu nedēļa bērniem bija interesanta.
Sandra Stankeviča
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Vecāku nedēļa „Pavasara putni”
(2012. gada 5. – 9. marts)

„Zum pakalnos un ielejās,
Zum arī mūsu skolā”
Nedēļu pirms skolēnu pavasara brīvdienām aicinām vecākus ciemoties skolā. Būs iespēja vērot, kā skolēni mācās
stundās un individuāli satikties ar skolotājiem. Varēsiet paši iejusties skolotāja lomā un sniegt savu dzīves pieredzi,
runājot ar bērniem par drošu vidi un labām attiecībām. Varēsim arī kopā ar
bērniem baudīt aizejošās ziemas priekus, slēpojot un braucot ar ragaviņām.
Nedēļas noslēgumā visi kopā svinēsim
pēdējo mācību dienu pirms brīvlaika.
Otrdiena, 6. marts, „Ķersim ziemu
aiz astes!”
17.00 jautras ziemas atrakcijas ar
slēpēm un ragaviņām Ērgļu slēpošanas
trasē.
19.00 hokeja mačs, spēlē tēvi
pret dēliem.
Trešdiena, 7. marts, „Paskaties, es
varu!”.
Atklātās stundas, tikšanās ar skolotājiem pēc vecāku iniciatīvas.
Vecāku atbalsts draudzības spēlē
basketbolā – sacenšas Ērgļu un Kalsnavas 3.-4. klašu un 5.-6. klašu komandas
Ceturtdiena, 8. marts, „Esmu drošs

un laimīgs!”.
Stundas par drošību un labām
attiecībām vada vecāki un vecvecāki.
Piektdiena, 9. marts, „Visi putni
kopā!”
18.00 dažādu jautru, gudru un
sportisku aktivitāšu maratons klašu vecāku komandām.

Piektdienas pasākums vienoja skolēnus, vecākus un skolotājus, jo klašu kolektīvi savās telpās bija vecāku komandām sagatavojuši uzdevumus, kuros
bija nepieciešama gan loģiskā domāšana un atjautība, gan arī sportiska aktivitāte.
1. a klases (angļu valodas kabinets)
uzdevums „Jautrās pankūkas” – aplikt
priekšautu, nostāties uz vienas kājas,
uzmest ar pannu pankūku tā, lai tā gaisā
apgriežas uz otru pusi, skriet atpakaļ
pie komandas un padot stafeti nākamajam.
1. b klases (svešvalodu kabinets) uzdevums – „Jautrās klasītes”. Jāatceras
azartiskā bērnības spēle ar klasīšu lēkšanu.
2. klases (bioloģijas kabinets) pārbaudījums „Visi putni” – izkrāsot melnbaltus putnus tā, lai krāsas to spalvās
nekur neatkārtojas.
3. klases (vizuālās mākslas kabinets)
uzdevums „Seši” – viens met kauliņu,
kamēr uzkrīt 6, pa to laiku otrs – apģērbj dažādus aksesuārus un ēd šokolādi ar nazi un dakšiņu.
4. klases (informātikas kabinets) pārbaudījums „Modrā acs” – jāsien kaklasaites, jāsatausta 12 priekšmeti maisā, „
putniņa” dzīšana – viens no komandas

nosauc vairāku posmu ceļu rūtotā laukumā, bet otram jebkurā apstāšanās brīdī jāprot pateikt, kur atrodas ”putniņš”.
5. klase (mūzikas kabinets) sagatavoja „Labo vārdu restorānu” – jātēlo viesmīles un klienti, jāraksta laba novēlējumi šai klasei.
6. klase (matemātikas kabinets) sniedza iespēju veikt „Makšķerēšanu” –
„baseinā” ir papīra zivis, kas jāizvelk ar
makšķeres palīdzību. Jo lielāka zivs, jo
vairāk punktu, ja pieķeras asaka _ mīnus punkti.
7. klase (krievu valodas kabinets)
deva uzdevumu „Celies un velies!” –
jāliek noteiktā laikā tornis no sērkociņiem un puzle.
8. klases (vēstures kabinets) pārbaudījums „Labais un nelabais” – jāpasaka
5 sekunžu laikā laba ziņa par kādu lietu,
pēc tam slikta. Ja netiek galā ar uzdevumu – jādod ķīla, kas pēc tam jāizpērk.
9. klases (ķīmijas kabinets) „Mēmā
stafete” – vārdu minēšana: viens rāda ar
kustībām jēdzienu, komandas biedriem
tas jāatmin.
10. klase (ģeogrāfijas kabinets) „Tējnīca” – jāmin 10 ārstnieciskās tējas pēc
garšas, smaržas (raspodiņu, vīgriežu,
raudeņu, piparmētru, melleņu, kliņģerīšu, ābolu, pelašķu, kosu un liepziedu).

6.klasē stundu vada Sandra Lauberte.
Skolēnu diskotēka zālē.
Vecāku kafejnīca skolas bibliotēkā – muzicēs E. Bauers, video mirkļus
rādīs A. Diča, kafiju un tēju piedāvās
saimnieki, groziņus aicinām gādāt viesiem pašiem.
Gaidīsim pavasari kopā!

„Visi putni kopā!”
11. klase (fizikas kabinets) sagatavoja „Fizikālo stafeti” – aplīši pareizi jāsaliek piramīdā, ar magnētiem jāatšķiro
metāla skaidiņas, jāizveido elektriskais
slēgums.
12. klase (latviešu valodas kabinets)
– „Vai tu zini?” – spēle ar metamo kauliņu, un vienkārši āķīgiem jautājumiem
pārsvarā par vidusskolu.
Visas 13 vecāku komandas ieguva
nominācijas, kuru piešķiršanu izvērtēja
katras klases pārstāvji uzdevumā. 1. a
klases vecāki – radošākie, 1. b klases –
čaklākie, 3. klases – stilīgākie, 4. klase
– muzikālākie, 5. klase – noslēpumainākie, 6. klase – ekstremālākie, 7. klase
– jautrākie, 8. klase – sportiskākie, 9.
klase – gudrākie, 10. klase – atraktīvākie, 11. klase – atjautīgākie, 12. klase
– runātīgākie.
Vēlāk skolēniem un arī vecākiem
bija iespēja izdejoties skolas dīdžeju
spēlētās mūzikas pavadībā. Vecāki tajā
pašā laikā skolas multimediju centrā
varēja baudīt E. Bauera muzikālo
priekšnesumu un A. Dičas sagatavotos
video materiālus ar labākajiem mirkļiem no skolas pasākumiem. Kopumā
valdīja jauka un ļoti sirsnīga gaisotne.
Krista Kalniņa 12.

„Esmu drošs un laimīgs!”
Ceturtdien jau no paša rīta skolēnu
vecāki, vecvecāki, skolas absolventi vadīja stundas par galveno tēmu – par drošību un labām attiecībām. Šī diena noteikti izcēlās starp citām, jo tajā
skolēniem bija iespēja uzzināt reālu
strādājošo, no kuriem daļa ir mācījusies
tepat Ērgļu vidusskolā, pieredzi un uzklausīt viņu padomus, kuri būs noderīgi
turpmākajās mācībās, vēlāk profesijas
un darba izvēlē, kā arī pavadot brīvo laiku, veidojot savu ikdienas dzīvi un pat
ceļojot. Vecākiem tā neapšaubāmi deva
iespēju kontaktēties ar savu bērnu vienaudžiem, pavērot to uzvedību skolā, kopējo adaptāciju un pašiem izprast to, kā
ir būt skolotājam.
Šajā mācību gadā skolotāju lomā iejutās Ieva Einiša, Māris Olte, Regīna
Kārkliņa, Keitija un Dens Roth, Edvīns
Bauers, Ilvija Madsena, Inese un Ivo
Štili, Ieva Vilnīte, Signe Masaļska, Līga
Tirzmale, Daiga Kalniņa, Jana Bukovska, Uvis Konovalovs, Voldemārs Krieviņš, Raivis Šmits, Vairis Šmits, Andris
Milnis, Ikars Gūts, Vineta Šaicāne, Edīte Bolzane, Dace Salnīte, Intars Zommers, Rita Dudko, Santa Ludborža, Iveta Kalniņa, Jolanta Purviņa, Sindija
Jansone, Inita Lapsa, Baiba Hermane,
Kaiva Bukovska, Gunita Brašus, Matīss
Krastiņš, Madara Ozola, Sandra Lauberte, Inga Grīnberga, Armands Reinis,
Dzintars Svilpis, Anna Kuzina, Ieva Reine, Liene Štrusele, Zigms Bauže, Inita
Bērzkalne, Gaida Spaile.
Par to, kā neparastajās stundās jutās
skolēni, stāsta viņi paši.
Pagarinātās grupas skolotāja Kaiva
Bukovska vadīja latviešu valodas un literatūras stundas. No sākuma mēs nedaudz iesildījāmies vingrojot. Tad mēģinājām noskaidrot seno vārdu nozīmes.
Literatūrā spēlējām spēli „Twisters”, bet
mēs to pārveidojām. Tās bija ļoti jautras
un interesantas stundas, bet prasīja arī
mazliet papūlēties.(Sabīne Solovjeva 6.)
Emīla mamma Sandra Lauberte ir liela rokdarbniece, un mums pasniedza
radošu stundu par filcēšanu. Mēs nokrā-

sotu aitas vilnu filcējām, un tas bija ļoti
grūts un ilgs darbs. Bija jābūt uzmanīgiem, lai visu pareizi izdarītu. Bija jūtams, ka Emīla mamma ir īsta profesionāle. Man patika, kā mēs mazgājām,
skalojām, kaltējām. Man nezin kāpēc
patika citu veidotie darbi, tie bija brīnišķīgāki nekā manējie. Tās bija lieliskas
stundas! (Niks Grīnbergs 6.)
Filcēšanas stundā filcu jeb aitas vilnu
likām vairākās krāsās vienu otrai virsū
un aplējām ar ziepjūdeni. Es izveidoju
puķi, ilgi berzēju, tad skaloju, nosusināju, durstīju ar filcēšanas adatu, ar parasto adatu to nevar izdarīt, jo jābūt asmenīšiem. Vienreizēja stunda! (Anete
Podjava 6.)
Nika mamma Inga Grīnberga vadīja
matemātikas stundu. Viņa mums uzdeva
vienu āķīgu uzdevumu. Bija jāsavieno
deviņi punktiņi un ar vienu līniju jāsavelk horizontāli kopā. Tas bija iespējams. Pēc tam mēs parunājāmies par
dzīvi.
Vecāku vadītās stundas bija ļoti interesantas. (Monika Purviņa 6.)
Sporta stundas vadīja Eižena tētis Armands Reinis. Man ļoti patika. Kad zēni
spēlēja futbolu, tad meitenes – volejbolu, vēlāk meitenes grieza riņķus, zēni
rāpās virvēs, taisīja presītes, vēl paspējām spēlēt arī basketbolu. (Lāsma Hermane 7.)
Datorklasē karjeras stundu vadīja Gunita Brašus. Mēs pildījām testu, lai iepazītu sevi tuvāk. Rezultāti rādīja, ka es
varētu iet mācīties uz skolu ar mākslas
novirzienu. Pašreiz es arī mācos mākslas skolā, tā kā tas ir iespējams. Vēl es
varētu strādāt par sociālo pedagogu, arī
to atklāja tests. Es tam piekrītu, jo man
patīk palīdzēt un es labi saprotos ar mazākiem bērniem. (Beāte Rūnika 7.)
Pēcpusdienu mūsu klase pavadīja
Briežkalnā, braucām arī vēl tālāk. Braucām ar slēpēm, mums bija līdzi arī ragaviņas. Sameklējām labu vietu, kur iekurināt ugunskuru, cepām desiņas, dzērām
tēju. Vakarā biju ļoti noguris, bet pārgājiens izdevās jauks.(Guntars Vīksna 7.)

“Ēnu diena” Ērgļu vidusskolas jauniešiem
EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
15. februārī jau 12. gadu pēc kārtas
visā Latvijā notika „ Ēnu diena” – viena
diena gadā, kad 1.-12. klašu skolēniem
ir iespēja iekļūt tur, kur profesionāļi
dara reālus, savai profesijai atbilstošus
darbus.
ESF
Projekta
Nr.2011/0052/
1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/092 aktivitātes paredz saturīga jauniešu brīvā
laika pavadīšanas formas pēc stundām
izglītības iestādē, kuru mērķis ir mācīt
jauniešiem sabalansēt pienākumus ar
lietderīgu laika pavadīšanu, kā arī iepazīstināt jauniešus ar darba dzīvi un vidi
uzņēmumos.

Un tā Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija piedāvāto iespēju izmantoja Ērgļu vidusskolas skolniece
Beate Zlaugotne, kura apmeklēja Swedbankas centrālo ēku, lai ielūkotos un
reāli izzinātu par preses sekretāra darba
specifiku. Taču, saprotot lieliskās iespējas, ko dod uzņēmumi un to profesionāļi Ērgļu pagastā, organizējām „ ēnošanu” šeit pat uz vietas. Šo iespēju
izmantoja 7 Ērgļu vidusskolas skolēni:
5. klases skolnieces Viktorija Vīgube
un Kitija Ratniece, kuras „ ēnoja” frizieri Anitu Kārkliņu, 6. klases skolnieces Elīna Kanča, kura „ēnoja” Ērgļu
vidusskolas pēcpusdienas grupas audzinātāju Kaivu Bukovsku, Klinta Zeiferte „ēnoja” Ērgļu pagasta bibliotekāri
Sarmīti Dreiblati, Jana Krūmiņa un
Kristiāna Krista Kļaviņa „ēnoja” Ērgļu

pagasta bērnudārza audzinātāju Mārīti
Petročenkovu, taču šī diena izpalika
„ēnošanai” 7. klases skolēnam Eiženam
Ernestam Reinim, kura izvēlētajā galdniecības uzņēmumā tajā dienā „ ēnojamais” nebija uz vietas.
„Ēnotāji” pirms došanās pie izvēlētajiem profesionāļiem gatavoja sev interesējošus jautājumus, ko izzināja dienas
gaitā.
„Ēnojamie” bija ļoti atsaucīgi un pretimnākoši, tas ļoti palīdzēja skolēniem,
meklējot savus profesiju pārstāvjus.
Visi kā viens „ēnotāji” bija ļoti priecīgi par iegūto pieredzi, kas palīdzēja
saprast, vai šī izvēlētā profesija ir nākotnes mērķis vai tomēr, tas nav tas, ko
dzīvē vēlētos apgūt un darīt.
Pēcpusdienas grupas vadītāja
Kaiva Bukovska

„Skola 2012” un Okupācijas muzejs
2. martā Ērgļu vidusskolas 10., 11.
un 12. klases devās uz izstādi „Skola
2012”, kurā varēja iepazīties ar dažādām augstskolu un universitāšu, kā arī
koledžu sniegtajām iespējām.
Katrai izglītības iestādei bija savs
stends, kurā aktīvi par savas skolas studiju iespējām stāstīja paši studenti, kuri
mācījās konkrētajā iestādē. Man ļoti patika Latvijas Universitātes stends, kurā
uzzināju daudz jaunas informācijas,
kura man lieti noderēs, kad pašai būs
jāizvēlas savs ceļš dzīvē un profesijā.
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Es apskatīju arī citu universitāšu un
augstskolu piedāvājumus un secināju,
ka Latvijā iespēju apgūt ļoti kvalitatīvu
izglītību netrūkst.
Šajā pasākumā bija ļoti daudz interesentu, kuri ar nepacietību devās no viena stenda pie otra. Visaktīvākā darbība,
protams, notika pie profesionālo koledžu stendiem, kur to audzēkņi rādīja
savas prasmes kulinārijā, kokapstrādē,
skaistumkopšanā, kā arī apģērbu dizainēšanā.
Vēlāk mēs visi devāmies uz Okupā-

cijas muzeju, kur iepazināmies ar deportācijām, kas saistītas ar 1949. gada
25. martu. Manuprāt, muzejā varēja labāk saprast to, kas notika šajā laikā,
nekā izlasot, kas rakstīts mācību grāmatās. Man tas sniedza dziļāku priekšstatu
par deportāciju norisi, kā arī papildināja
zināšanas par Latvijas vēsturi.
Kopumā uzskatu, ka šī ekskursija
deva daudz jaunas informācijas un lika
aizdomāties par savu ceļu nākotnē.
Marta Suveizda 10.

Armands Reinis vada sporta stundu 7.klasē.

„Ēnu diena” Swedbank centrālajā ēkā
Reklāmu par “Ēnu dienu 2012” redzē- retāri Kristīni Jakubovsku, kuru atlikuju internetā, un tā arī radās ideja, ka va- šo dienas daļu ēnoju. Viņa pastāstīja par
rētu pieteikties. Sākumā reģistrējos “Ēnu savu ikdienu un to, kādi darbi ir jādara
dienas” mājas lapā un tad sāku domāt, preses sekretāram. Protams, arī citi
kādu profesijas pārstāvi es vēlētos ēnot.
bankas darbinieki pastāstīja nedaudz
Domas par to, ko es vēlētos ēnot, bija par savu profesiju un ikdienu. Vēlāk arī
dažādas, līdz beigās izdomāju, ka vēlē- izvadāja pa Swedbank centrālo ēku,
tos ēnot kādu profesijas pārstāvi, kas ir kura brīnumainā kārtā bija ļoti mājīga,
saistīts ar sabiedriskajām attiecībām vai un nemaz nevarētu pateikt, ka tā ir banžurnālistiku. Tad uzrakstīju motivācijas kas centrālā ēka. Dienas beigās visi
vēstuli un nosūtīju uz divām iestādēm. ēnotāji devās uz konferenču zāli, kur
Pirmā iestāde, kas apstiprināja mani apbalvoja tos, kuri bija atbildējuši vispieteikumu, bija Swedbank. Uz banku pareizāk uz testa jautājumiem. Kā par
biju aizsūtījusi pieteikumu ēnot preses brīnumu, arī mani apbalvoja. Ar to
sekretāru. Jau tās pašas dienas vakarā mana “Ēnu diena” bija beigusies.
saņēmu nelielu dienas kārtību par to,
Mani ieinteresēja preses sekretāra
kas un kā notiks 15. februārī, laikā, kad darbs, un, kas to lai zina, varbūt pēc pāvisā valstī notiek “Ēnu diena”.
ris gadiem pati būšu preses sekretāre.
Dodoties uz Rīgu, bija neliels satrau- Noteikti arī nākamajā gadā piedalīšos
kums, jo nezināju, kā īsti būs, un šis “Ēnu dienā”, jo šī bija neaizmirstama
bija pirmais gads, kad piedalījos “Ēnu pieredze, kas ļauj ielūkoties kādas prodienā”. Ieejot bankā, bija jau tāda miera fesijas pārstāvja ikdienā, un tas var arī
sajūta. Piereģistrējos un devos uz kon- palīdzēt izvēlēties savu nākotnes profeferenču zāli, kur iestādes vadība pastās- siju. Arī pārējos skolēnus aicinu nātīja par bankas vēsturi un attīstību. Pēc kamgad piedalīties “Ēnu dienā”, jo,
tam bija jāizpilda neliels tests, kur bija manuprāt, šī diena ir ļoti noderīga.
dažādi jautājumi par finanšu lietām. Pēc
Beate Zlaugotne 9.
tam jau es satiku Swedbank preses sek- “Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
“Skolu Ziņas”
Redaktores –Kristīne Ikerte 12. kl., Krista Kalniņa 12. kl. Izdevējs: Ērgļu novada dome. Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu
pagasts, Ērgļu novads, tel.64871299. Iespiests: SIA “Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Metiens 600 eksemplāri
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Sajust koka smaržu
(Intervija ar SIA „Eden INTERIOR” valdes priekšsēdētāju Viktoru Ļebedevu)
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2012. gada marts Nr.3 (86)

“Skolas Ziņu” turpinājums

Ērgļu iestādes un uzņēmumi vakar, šodien, rīt
Lai rosinātu skolēnu interesi par
dzimtās vietas pagātni un tagadni,
2011./2012.m.g. skolas projekts ir „Ērgļu iestādes un uzņēmumi vakar, šodien, rīt”. Visu mācību gadu skolēni vāc
un apkopo informācijas materiālus par
iestāžu un uzņēmumu vēsturi un šodienas situāciju. 1. a klase – SIA „Saules
serviss”, 1.b kl. – Ērgļu aptieka, 2. kl. veikals „Anniņa”, 3. kl. konditoreja

„Kore”, 4. kl. – bērnudārzs „Pienenīte”,
5. kl. – Ērgļu novada slimnīca, 6. kl. –
Ērgļu arodvidusskola, 7. kl. – SIA
„Eden INTERIOR”, 8. kl. – IK „Magnolija”, 9. kl. - „ELBRA”, 10. kl. – Ērgļu HES, SIA „Ūdas”, 12. z/s „Dāvelnītis”.
Notiek tikšanās ar iestāžu vadītājiem
un darbiniekiem, tiek sagatavotas intervijas, piedāvātas idejas iestāžu un uzņē-

mumu attīstībai. Gan skolēni, gan skolotāji projekta mērķu sasniegšanai un
uzdevumu īstenošanai tiek rosināti izmantot plānošanas un radošās domāšanas metodes CORT. Ir izdots Ērgļu vidusskolas
tematiskais
kalendārs
„Skola– darbs – Ērgļi”.
Iepazīsimies ar dažām skolēnu veidotajām intervijām!

Saskatīt skaistumu ikvienā ziedā
Šā gada projektu nedēļā 8. klase pētīja, kādas pārmaiņas notikušas ar kādreizējo sadzīves pakalpojumu kombinātu – ēku Rīgas ielā 26.
Mūsu darba grupas – Ketija, Sabīne,
Maira – uzdevums bija izpētīt ziedu
veikala „Magnolija” darbību. Viens no
darba veidiem bija arī intervijas prasmju apgūšana. Mums bija ļoti patīkami
apmeklēt veikalu, jo pārdevēja bija ļoti
pretimnākoša. Dodoties prom, saņēmām arī mazus suvenīrus.
Vēlamies iepazīstināt arī lasītājus ar
informāciju, ko mums sniedza Solvita
Apīne.
Kurā gadā uzņēmums sāka savu
darbību šajās telpās?
Ziedu veikals „Magnolija” sāka savu
darbību 2006.gadā šajās telpās-Rīgas
ielā 26, bijušajā sadzīves pakalpojumu
kombināta ēkā.
Kāds ir jūsu darba laiks?
Sešas dienas nedēļā strādājam un
svētdienu svētījam.
Vai jums patīk šis darbs?
Ļoti patīk, jo skaistums izdaiļo cilvēku dvēseles un rada prieku, saņemot
kaut vismazāko ziedu, ir patīkami. Lai
gan pasaule ir kļuvusi materiālistiska
un vērtības ir sašķobījušās, tā mūžīgi
nebūs. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri vēl
aizvien tur garīgās vērtības augstāk un
prot sagādāt prieku pat ikdienā, nopērkot ziedu un tā parādot cieņu un mīlestību sev tuviem cilvēkiem.
Vai jums šis darbs prasa daudz
enerģijas?

Fiziskais rūdījums un skaistums visapkārt tikai vairo enerģiju. Ziedi sniedz
daudz pozitīvas enerģijas.
Kas ir grūtākais šajā darbā?
Visas grūtības ir uzveicamas, ja darbu dara ar mīlestību, un tāpēc nav pat
ko nosaukt, jo darbs sagādā prieku.
Vai jūs veidojat ziedu kompozīcijas?
Veidojam ziedu kompozīcijas dažādiem dzīves gadījumiem – jubilejas
pušķi, līgavas pušķi, pušķi sēru gadījumiem u.c.
Kādus ziedus pērk visvairāk?
Zināmas prioritātes ziedu izvēlē nosaka gadalaiks, bet visvairāk izvēlas
rozes, gaumes ir dažādas, un tas ir labi,
jo pasaule ir krāsaina un interesanta.
Vai vajag speciālu izglītību, lai
strādātu ziedu veikalā?
Pilnīgi noteikti vajag florista izglītību, kā arī vajag ļoti lielu mīlestību ziedu kopšanā.
Un nepieciešams ir sertifikāts darbam
ar kases aparātu.
Cik cilvēkus vidēji dienā jūs apkalpojat?
Darba diena ir noslogota, un nav
konkrēta skaitļa, bez tam ir veicami arī
dažādi citi pienākumi.
Vai jūs domājat paplašināt uzņēmumu?
Ir dažas ieceres nākotnē.
Vai šis ir jūsu privātais uzņēmums?
Ziedu veikals „Magnolija” ir ģimenes uzņēmums ar senām tradīcijām.
Vai gadalaiku ietekmē mainās ce-

Kas ietekmēja jūsu profesijas izvēli?
Manu izvēli ietekmēja koka īpašības
– smarža. 3. klasē es iegāju kolhoza
galdniecībā un mani apbūra koka smarža, no tās reizes es gribēju kļūt par galdnieku. Biju domājis kļūt par smagās
mašīnas šoferi, bet, kad sajutu koka
smaržu, nolēmu kļūt par galdnieku. Pēc
Ērgļu vidusskolas beigšanas gribēju iestāties Cēsu arodvidusskolā, bet tur bija
vajadzīga pieredze galdniecībā, tā kā es
nebiju bijis praksē, skolā neiekļuvu.
Kāpēc jūs izdomājāt veidot uzņēmumu?
Tajā laikā nebija daudz galdniecību,
un es nolēmu veidot pats savu uzņēmumu. Es jau no paša sākuma gribēju taisīt ko skaistu.
Kāpēc jūsu uzņēmumam ir tieši
tāds nosaukums?
Domāju par to, kāda ir uzņēmuma
misija. Nonācu pie slēdziena, ka lietas,
ko es taisu, ir domātas cilvēkiem. Kur
mēs atpūšamies? Mēs atpūšamies savās
mājās. Es ar savām mēbelēm gribēju
ieviest istabās māju sajūtu. Istaba ir
mūsu paradīze zemes virsū.„Eden” tā ir
paradīze zemes virsū. Kāpēc lai uzņēmumu nesauktu par „Eden INTERIOR”?
Kuru no mēbelēm jums pašam patīk gatavot vislabāk?
Katra mēbele ir citādāka. Es vairāk
gribu taisīt neparastās mēbeles, tad darbā ir jāiesaista radošā domāšana.
Kāda ir bijusi vissarežģītākā mēbele, kuru jūs esat uztaisījis?
Sarežģītās lietas sastāv no daudzām
vienkāršām detaļām. Ja izdara visus
darbus no sākuma, tad tās vienkāršās
lietas veido to sarežģīto lietu. No malas
izskatās, ka tā ir sarežģīta, bet patiesībā
tā ir pat ļoti viegli uztaisāma. Vissarežģītākais darbs bija šūpulītis.
Kāda ir bijusi dārgākā mēbele,
kuru jūs esat uztaisījis?
Dārgākā mēbele bija jūrnieku bāra

lete. Bārā bija daudz kuģa elementu.
Lete bija kā stilizēti kuģa borti. Šo darbu es gatavoju trīs nedēļas. Lete maksāja 70 tūkstošus eiro. Dārgākie projekti
bija ārzemēs, tā bija laba prakse manā
profesijā. Vēl man bija jāiekārto viesnīca. Man likās, ka tas bija vienkāršs projekts, bet ārzemnieki domāja, ka tas ir
ļoti sarežģīti. Vajadzēja uztaisīt skapīti
ar stiklotām sieniņām juvelierizstrādājumiem. Pasūtījums bija liels, vairāki
miljoni. Galdniecības lietām bija atvēlēti 250 tūkstoši. Bija piecas potenciālas galdniecības. No sākuma katrai
galdniecībai tika iedots darbs. Pēc tam
to vērtēja, un uzvarētāji dabūja pasūtījumu. Pēc manām domām, latviešiem ir
lielāka pieredze galdniecībā nekā ārzemniekiem. Latviešiem ir jātaisa sarežģītas lietas ar rokām, bet ārzemēs
mēbeles taisa ar mašīnām. Latviešiem
galdniecība ir vispusīgāka. Mūsu firmai
arī iedeva darbu, bet ārzemnieki teica,
ka to nevar uztaisīt. Tieši tajā laikā es
gāju pie vadītāja un redzēju, ka viņš ir
nelaimīgs. Vadītājs parādīja man skices
un prasīja, vai es to varu uztaisīt. Es teicu, ka varu. Kad es taisīju darbu, visi
ārzemnieki brīnījās, kā ar tik parastiem
instrumentiem varu uztaisīt tik precīzu
mēbeli. Kad mēbele bija gatava, tad atbrauca pasūtītāji un apskatīja darbu.
Pēc tam mūsu firma dabūju uzdevumu.
Kur jūs ņemat materiālu, no kura
gatavot mēbeles?
Materiālu piedāvājums ir ļoti plašs. Ir
gan mākslīgi, gan dabīgie materiāli.
Piegādātāju ir ļoti daudz, lielākoties no
ārzemēm.
Kādām īpašībām jāpiemīt, lai kļūtu par labu jūsu profesijas pārstāvi?
Jābūt neatlaidīgam, pacietīgam, jācenšas sasniegt to, ko pats grib.Visi grib
darbu padarīt ātri, bet tā tas nav. Nepietiek tikai ar gribēšanu. Mūsdienās galdniecības uzņēmumu ir grūti uzturēt.
Interviju pierakstīja Laura Ozola 7.

nas un ziedu klāsts?
Tagad ietekmes ir komplicētākas. Tā
ir sena pagātne, kad ietekmēja gadalaiki. Ziedu klāsts ir visplašākais, tikai
viss atkarīgs, cik cilvēks var atļauties.
Ja maciņā nav naudas, tad ziemas salā
skaistos ceriņus saplaukušus nevarēs
atļauties.
Paldies par interviju! Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos! Lai veicas saskatīt
skaistumu ikvienā ziedā, ikvienā rasas
lāsē!
Sabīne Svilpe, Ketija Patkovska,
Maira Antēna 8.

„Kur ir mana lidmašīna?”(59. Ērgļu vidusskolas žetonvakars)
Šis gads ir laiks, kad mēs, 12. klases
skolēni, esam meklējumos – cenšamies
atrast pareizo ceļu uz sasniegumiem un
piepildījumu. Ir viegli pazaudēt kursu
un sākt neapzināti planēt Visuma telpā.
Tomēr, lai to atgūtu, ir jāpieliek ilgstošas pūles.
Tieši tādēļ žetonvakara tēma bija lidmašīnas kā nākotnes simbols, kā vēstneši, kas saista mūsu pagātni, tagadni
un nākotni vienotā laika un telpas veselumā.
Sākām šim pasākumam, kurš norobežo konkrēta procesa beigas, atšķir
jaunu nodaļu mūsu likteņa grāmatās,
gatavoties jau vairākus mēnešu iepriekš, bet laiks skrēja nemanot, tādēļ
nemaz nejutām, kā piezogas jaunais
gads un līdz ar to februāris. Tas bija mēnesis, kuru pavadījām neatlaidīga darba
zīmē – idejas tika realizētas, cītīgi mēģinot pat vēlās vakara stundās.
Vakars tika sākts ar oficiālo daļu,
kurā klātesošos uzrunāja skolas direktore Inese Šaudiņa; 12. klases skolēni ar
dzejas vārdiem iezīmēja šī mirkļa nozīmīgumu; tika godam saņemti sudraba

žetona gredzeni ar ērgļa simboliku; klase pateicās skolotājiem, kuri tos mācīja
vidusskolā - sniedzot tiem pašu veidotas atmiņu klades, neiztika bez pateicībām skolas tehniskajiem darbiniekiem
un visiem, kas palīdzēja šī vakara veidošanā. Pirmo daļu noslēdzām ar Livingstona dziesmu „Puķu bērni”, un tās
laikā visi varēja vērot mūsu bērnības
atmiņas – agras bērnības, bērnudārza
un pirmo skolas gadu fotouzņēmumus.
Tika dots vārds sveicējiem. 11. klase,
kura palīdzēja sagatavot skolu
viesu uzņemšanai, skolas „Bosus” sveica, dāvājot katram nelielu, pašu gatavotu piemiņas
statueti ar nomināciju, kura, viņuprāt, katru no mums visprecīzāk raksturoja. Nu jau skolu
beigušie, pagājušā gada divpadsmitie, sniedza mums veltes un laba vēlējumus, lai stiprinātu pirms eksāmeniem un
patstāvīgās studentu dzīves.
Otrā daļa – ceļa meklējumi,
tas, kā mēs kļuvām par tiem,
kas esam. Sākumskolas laiks,

Ērgļu novada
informatīvais
izdevums
2012. marts
Skolu
literārā
avīze 2012.
gada marts

kurš mums asociējās ar dzelteno krāsu
(saulainā bērnība). Vadītāji dalījās bērnības atmiņās, daļa skolēnu kopīgi dejoja dejas „12 pirkstiņi danco” un deju
par trakulīgajiem sākumskolas gadiem.
Ir patīkami, ka bērnība mums atmiņā
palikusi tieši ar kopīgajiem darbiem un
arī nedarbiem.
Zaļā krāsa – pirmais jaunības spīts,
simpātijas un personības meklējumi jeb
pamatskolas gadi. Puiši dejoja deju,
kuras pamatā bija dziesma par draudzī-

bu un pirmās mīlestības meklējumiem.
Kā atbilde tam bija meiteņu deja, kurā
viņas parādīja, kāda tad īsti ir savaldzināšanas māksla. Daļu noslēdza skečs ar
ainiņu no skolas ikdienas.
Vidusskola – sarkanā krāsa, krāšņā
jaunība. Tajā neliels priekšnesums, deja
kā atskats uz 10. klases iesvētību nedēļu un pirmo pasākumu kā pilntiesīgiem
vidusskolēniem. Pēc tam viesojās „Vidzemes suiti” jeb 12. klases meitenes,
kuras izdziedāja spožākos domu graudus, kurus šo gadu laikā
skolotāji bija izteikuši mūsu
stundās, kā arī pateicības
vārdus skolas kolektīvam.
Visa klase kopā izpildīja
dziesmu „Vienīgā”, šis
priekšnesums atzīmēja arī
veiksmīgu sadarbību starp
skolēniem un vecākiem, jo
mums palīgā ieradās viens
no tētiem.
Starp priekšnesumiem
viesi varēja video materiālā
iepazīties ar to, kas mūs
vieno – „Bosu ķēde”, auto-

vadītāju apliecības, audzinātāja, nerimstošs darba spars un citas aktivitātes.
Bet galu galā tika rādīts video – mūsu
nākotnes vīzija par to, kas būsim, un
turpat tas, par ko mēs varētu kļūt. Arī ar
šo priekšnesumu parādījām to, ka nākotnē skatāmies ar gaišu skatu, jo nākotnes ainas bija veidotas ar humora
pieskaņu, daļa no profesijām bija pilnīgi pretējas tam, kā citi mūs iztēlotos vēl
pēc pāris gadiem.
Otro daļu, kurā parādījām to, ko esam
apguvuši šo 12 gadu laikā, noslēdzām
ar Sabīnes Berezinas dziesmu „Ej un
cīnies!”
Mūsu panākumu atslēga – visu klases skolēnu draudzīga un pašaizliedzīga
iesaistīšanās šī pasākuma attīstīšanā un
realizēšanā. Beidzot varējām sevi sajust
kā vienotu veselumu, klases kolektīvu,
nevis tikai atšķirtas daļas.
Šis pasākums būs viena no atmiņām,
kura mūžīgi vienos mūs visus – 26 skolēnus un mīļo, pašaizliedzīgo skolotāju
Sandru Konovalovu.
Krista Kalniņa 12.
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Kā 11. klasei veicās ar zinātniski pētniecisko
darbu izstrādi

11. klases skolēni labprāt pastāstīja
par savu veikumu ZPD darbu izstrādē.
Mana zinātniski pētnieciskā darba
tēma ir „Dažas ķermeņa valodas izpausmes atsevišķās angļu valodas stundās Ērgļu vidusskolā”. Darba vadītāja
ir Ērgļu vidusskolas angļu valodas skolotāja Ginta Ādamsone. Darba hipotēze – ķermeņa valoda sniedz papildu informāciju par cilvēku.
Teorētiskajā daļā apskatīju dažādu
autoru atziņas par to, kas ir neverbālā
saskarsme un cik daudz tā par katru no
mums pasaka, un arī par žestiem, kā arī
roku un kāju barjerām.
Praktiskajā daļā veicu anketēšanu 63
Ērgļu vidusskolas skolēnu vidū un apkopoju rezultātus. Vēl es fotografēju
skolēnus atsevišķās angļu valodas stundās. Fotografēšanas laikā netika novēroti ķermeņa valodu ietekmējoši faktori – telpas
temperatūra,
personas
veselības stāvoklis un telpas apgaismojums. Skolēni tai laikā atradās normālā
darba ritmā, stundas laikā tika sakoncentrētas tikai pētījuma darbības.
Iegūto fotogrāfiju analīze liecina, ka
skolēni Ērgļu vidusskolā stundu laikā
pārsvarā lieto negatīvas attieksmes žestus – roku un kāju barjeras, kas ir izteikts signāls, ka cilvēks jūtas apdraudēts.
Mana izvirzītā hipotēze tika pierādīta. Balstoties uz Ērgļu novada psiholoģes Ineses Vaniņas teikto, gribētu uzsvērt, ka tad, kad cilvēks klusē, viņš ir
patiess, jo ķermenis nemelo! (Aiga Vorobjova)
Es rakstīju zinātniski pētniecisko
darbu par tēmu „Bioloģiskā kosmētika
mājas apstākļos”. Ja man šāds darbs

būtu jāraksta vēlreiz, tad es noteikti to
nerakstītu par tādu pašu tēmu, apskatītu
ko daudz interesantāku. Nevarētu teikt,
ka šis darbs bija grūts, bet tā veikšanu
būtu iespējams padarīt vieglāku, visu
sākot darīt laicīgāk, ar to es domāju neatliekot visu uz pašu pēdējo brīdi.
(Lelde Cikure)
Tagad ir miers, ka tas ir beidzies. Visi
teica, ka darbs jāsāk veikt laicīgi, bet,
protams, mēs to atstājām uz pēdējo brīdi, tāpēc arī es iesaku sākt visu darīt un
rakstīt laicīgi. Bet tas deva pieredzi, kā
vispār jāveido un jāprezentē šāda formāta darbi. Es savā darbā rakstīju par
latviešu un amerikāņu multfilmu salīdzinājumu un par tām tagad zinu daudz
vairāk nekā bērnībā, kad tās man bija
aktuālas. (Kristīne Kiseļova)
Man šķita, ka darbu „Ārstniecības
augi mājas apstākļos” rakstīt bija ļoti
grūti, jo tas tika darīts pēdējās trīs nedēļās. Darbs neapšaubāmi deva pieredzi
tālākai dzīvei. Es iesaku citiem darbus
izstrādāt ātrāk, lai tos varētu nodot vienu vai pat divas nedēļas iepriekš. (Ieva
Linde)
Manuprāt, zinātniski pētnieciskais
darbs ir diezgan grūts un laikietilpīgs. It
īpaši sarežģīts tas šķiet, kad tas ir sākts
pēdējā nedēļā. Tad ir patiešām smagi, jo
jāstrādā katru dienu līdz vēlam vakaram. Ja būtu vēlreiz jāraksta tāds darbs,
tad es to noteikti pabeigtu laicīgāk.
Savu darbu rakstīju par stikla veidiem
un to fizikālajām īpašībām. (Jānis Semjonovs)
Man, personīgi, gan zinātniski pētnieciskā darba „Auto riepu ietekme uz
braukšanas drošību” izstrādāšana, gan
arī prezentēšana sagādāja grūtības. Man

tas ļoti, ļoti nepatika.
Es saprotu, ka tas, ko esmu apguvis,
man noderēs turpmākajā dzīvē. Es
esmu ieguvis noderīgu informāciju par
tēmu, kuru es pētīju. Darba izstrādāšana bija grūta, jo es veicu to pēdējā brīdī, līdz ar to prezentējot bija neliels
uztraukums. (Rihards Kalniņš)
Mana darba tēma ir „Biodegviela”.
Es izvēlējos rakstīt tieši par šo tēmu, jo
man tā likās ļoti saistoša un interesanta.
Lai gan izstrādes procesā bija daudz
negaidītu pavērsienu, tomēr man šis
darbs patika. (Elvijs Ludboržs)
Darba tēma bija „Tendences Ērgļu
novada trūcīgo iedzīvotāju skaita izmaiņās laikā no 2007. līdz 2011. gadam.” Šo darbu es sāku izstrādāt jau
10. klasē un pabeidzu 11. klasē. To bija
ļoti grūti rakstīt. Un tādēļ nākamajiem
vienpadsmitajiem iesaku zinātnisko
darbu sākt rakstīt laicīgāk un neko neatlikt uz pēdējo brīdi, jo pēc tam paši
nožēlosiet, ka nesākāt to veikt ātrāk.
Šis darbs man deva vislielāko pieredzi,
kā uzstāties auditorijas priekšā. (Linda
Purviņa)
Man ne pārāk patika veidot savu zinātniski pētniecisko darbu „Meža cūku
postījumi Jumurdas pagastā”. To darīt
bija sarežģīti, un galu galā saņēmu mazāku vērtējumu, nekā cerēju iegūt.
Interesanti likās apkopot anketu rezultātus, jo nezināju, ko domā mani
kaimiņi un draugi. Uzskatu, ka darba
prezentācija izdevās laba, tomēr nedaudz traucēja uztraukums. (Rūdolfs
Balcers)
11. klases viedokļus par ZPD
apkopoja Krista Kalniņa 12.

„No savas skolas mēs nevaram
aiziet nekad...”
un „izzinot pagātni, gaisma spīdēs
nākotnē”– tādus ierakstus no Mārītes
Breikšas un Zintas Saulītes saņēmu
grāmatā „Mūsu Ērgļu vidusskola” tās
atvēršanas svētkos.
Mēs – tie esam es, tu, viņš, viņa...,
un, par skolu runājot, katrs ņemts nezin
cik pakāpēs. Vistuvākais, vispazīstamākais pašam ir savs „es”, bet nereti tā arī
paliec viens savu skolas gadu piedzīvojumu orbītā.
Tāpēc visaugstākā pievienotā vērtība
ir tām grāmatām, kuru lappusēs izgaismojas noteikts vēstures posms, kas ir
pamatots ne tikai ar arhīvu, vecu laikrakstu, muzeju krātuvju oficiāliem vēstījumiem, bet arī konkrētu cilvēku dzīvām atmiņām, ar sirdi izjustām un
emocionāli piepildītām. Šādu bagātīgu
materiālu izvēle, atlase, sasaiste, sakārtojums ir daudzu gadu darbs, sākot no
ieceres līdz taustāmam ieguvumam.
Simtkārtīgs paldies par to grāmatas
sakārtotājām, kā viņas sevi sauc, Mārītei un Zintai. Man gan šķiet – tas ir pieticīgi teikts. Īstas autores, jau sākot ar
dvēseliski piesātinātiem nodaļu virsrakstiem. Protams, grāmatas tapšanā ar
dažādveida atbalstu piedalījusies izcila
komanda. Viņiem tika dāvināta vizuāli
skaistā, nevainojami tipogrāfijā „Erante” iespiestā grāmata - 327 lappušu bieza.
Biju ļoti saviļņota, saņemot ielūgumu uz pasākumu, un jutos patīkami satraukta, redzot daudzās mašīnu rindas
un cilvēku plūsmu. Pazīstamas sejas –

Mārīte Breikša un Pēteris Liepiņš.
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bijušie skolotāji, smaidīga sagaidīšana,
vietas ierādīšana, pūtēju orķestris kā senāk uzskaņo garastāvokli.
Jau ar pirmajām pasākuma vadītāju – skolotājas Mārītes Breikšas un aktiera Pētera Liepiņa – frāzēm kļuva
skaidrs – būs jauki. Skatītājiem skolotājiem ir tāds neapzināts niķis – kāds būs
scenārijs, kādu jaunu ideju varēs nolūkot vai būs „rozīnītes”. Bet šoreiz ierastās vēlmes palika pēcgaršai, jo tik atraktīvā – brīžam jautrā, brīžam
smeldzīgā – gaisotnē nemanāmi aizskrēja laiks. Sen nebiju piedzīvojusi
tāda pozitīvisma un sirsnīgas vienkāršības caurstrāvotu pasākumu. Dabiskums, kad pietrūka trešā mikrofona,
mirkļi, kad vajadzēja atkāpties no scenārijā ieplānotiem tekstiem – tādi mīļi
sīkumiņi.
Jauka bija seno skolas dziesmu kopādziedāšana, kopāsmiešanās, kopāaplausi skolas pašdarbniekiem – ansambļa
meitenēm, flautistēm, pūtējiem un īpaši
„Rūdim” par jautro danci „Ulla, Ulla, tu
i dulla”. Beigās Mārītes mīļš aicinājums
apciemot sniegotajā kapukalnā Nelliju
Ziediņu un sasildīt ar sveces liesmiņu,
jo viņu Mārīte uzskata par pirmo rosinātāju grāmatas tapšanai. Un ne tikai
tāpēc...
Tad apsveicēju ziedi un paldies. Tā
bija, kā Mārīte atzina, viņas zvaigžņu
stunda, bet Zinta apsolīja, ka audzinās
šī darba turpinātājus.
Mājās pārbraukusi, vairākas dienas
dzīvoju kā uz devītā viļņa. Izlasīju grā-

Inese Šaudiņa.

matu no vāka līdz vākam. Asaras. Smaidi. Izbrīna. Lepnums. Prieks, ka no manas klases ir vismaz Andreja Brēmaņa
atmiņas. Pati to neizdarīju bēdu dēļ ģimenē, kad grāmata tapa. Neatradu foto
liecības par savu klasi (tas nav pārmetums), bet grāmata par skolu nekad nebūs pabeigta un nedrīkst būt pabeigta.
Par pasākumu un grāmatu jūsminājos
ar saviem kolēģiem. Starp citu, Liezēres pamatskolā ne bez Ērgļu vidusskolas svētības īsāku vai ilgāku laiku strādājuši 12. izlaiduma absolventi Jānis
Ozoliņš, Anita Šmite-Judova, Rasma
Zilbere - Ozoliņa (13. izlaidums), Rita
Adere (35. izlaidums). Liezēres pagastā
dzīvo, bet strādā Kusas pamatskolā Iveta Ļubovicka (34. izlaidums), joprojām
pirmā darba vieta te ir Ilgai Brimerbergai - Akulovai (20. izlaidums). Sarmīte
Vucāne - Pabērza (25. izlaidums) ir ne
tikai skolotāja, bet kā direktore ar panākumiem vada Madonas novada bērnu
un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un
atbalsta centru „Ozoli”.
Novēlu pēc laika, kad būs no pleciem
nokritis šī darba smagums, celties ērgļa
spārnos, ar asredzīgā ērgļa skatienu atkal ieraudzīt cilvēkus, vietas un lietas,
kas prasīties prasās ar ērgļa spalvu iemūžinātas būt.
Liels paldies!
Mārīte Fiļova (Vāvere), 14.
izlaiduma absolvente, Liezēres
pamatskolas latviešu valodas un
literatūras skolotāja 38 gadus, tagad
pensionāre

Zinta Saulīte.

„Dzīvē visskaistākais
ir pati dzīve”

(Arnis Ābols)

Grāmatas „Mūsu Ērgļu vidusskola”
lappusēs varam lasīt skolas 1989. gada
absolventa Arņa Ābola dzeju. Arņa
dzejas rindas izsaka autora kāda mirkļa
izjūtas, domu uzplaiksnījumus, tās
rakstītas pašam sev uz rūtiņu un baltām
piezīmju lapām. Pēc lasītāju ierosinājuma publicējam Arņa domu un izjūtu
pierakstus.

***
Uzglabāt pagātni cenšos
lapiņās mazās
nu un tad
es piedodu visu
***
Laiks mani izmainīja
sīknaudā
un izdāļāja ļaudīm
manī nepalika no manis paša vairāk
nekā
Katram pieder kaut kas no manis
bet tāds kāds biju es mani
nezin neviens
Es staigāju meklēju mēģinu atrast
pa gabaliņam sevi savākt kopā
bet nesanāk
Mēģinu sameklēt bijušos draugus
tie atkal kaut kur pazuduši
starp vecām aprakstītām lapiņām uz galda
***
Nerāpies kalnā ir labi šeit
lejā
augšā no kājām gāzīs nost
vējš
paliec šeit lejā pelēkā miglā
neraizējies it ne par ko
Aizspied sev acis ar papīra masku
necenties minēt, kas pazūd aiz tās
nevienam citam to nevajag zināt
arī pašam tev jāaizmirst tas
***
Kad esi pārāk panīcis draudziņ
viss tev sāk likties pretīgs un bāls
tad padomā pie sevis klusi par to
vai nevari dzīvē būt savādāks
Mēģini izlīst no ierastā rāmjiem
pārveido sevi – kā vēlies tu pats
tikai lai spētu vajag ticēt
ka spēsi dzīvē būt savādāks
Ja noskaidrots ir tas, ka tas tavos spēkos
un nebaida tevi pārmaiņas šās
tad tikai drīksti domāt tur sākt
vai gribi būt dzīvē tu savādāks
***
Man apnicis redzēt šīs pelēkās sejas
lai vairāk nebūtu jāvēro tās
es aizveru logus uz pasauli raibo
un istabā sēžot aizmirstu to
Starp četrām sienām blandās mans
prāts
es paceļos augstāk par pelēko pūli
es izkrītu cauri caur ikdienas ritmu
kā vilciens ko apturēt nespēj neviens
Bet daži cenšoties turēties pretī
nenokāpj no sliedēm šīm manām
tos saminot nejūtu nekādas raizes
un traucos tikai uz priekšu vien
Cilvēku upe paaudžu kāpnes
izkāpt ārā no straumes nav lemts
tikai uz priekšu uz galu uz nāvi
nenovēršami viņa mūs nes

***
Kaut arī tu esi ko darījis greizi
nevajag uztraukties lieki par to
dzīvo taču tu vienu vien reizi
neko nevajag nožēlot
Cik bieži var redzēt tādus kas dzīvo
ik brīdi ar šausmām domā par to
ka tikai kaut kas nav pareizi paveikts
dzīve tiem paiet to labojot

***
Pavēli tikai pats sev
un neklausi citos kas māca
kā pareizi domāt un dzīvot
tev pašam vislabāk tas zināms
Vislabāk priekš savējās dzīves
tu zini kā darīt kā iet
bet atrodas tādi kas domā
ka pareizāk darīt kā viņi
Neklausies viņu runās
bet saki ja jādara tas
kas katram pašam tik patīk
neko savu neuzspiežot citiem.
***
Runāties ar smilgām
tai jābūt tādai sajūtai
kā mieram pārpildošam
ikdienas steigas novakarē
Cauri smilgām reizēm
var redzēt ezi
tik nesteidzīgi viņš iet
un mani nenojaušot dzied
Par sevi par to ka viņš
ir laimīgs reizēm
(ja ir ko ēst) bet es
neesmu ezis
Man ar paēst nepietiek.
***
Es zinu, ka Tu kaut kur esi.
Tev jābūt, es jūtu Tevi. Tu
neesi man, Tu neesi
nevienam, tāpat kā
es. Bet es zinu, ka
kādreiz
Tu atnāksi pie manis
un teiksi – redzi – te es
esmu. Bet var būt, ka es aiziešu pie
Tevis pa
nedefinētiem ceļiem. Var jau būt.
Lūdziet, tad jums taps dots.
Meklējiet, un jūs atradīsiet.
Klaudziniet, un jums taps atvērts.
***
Es zinu, ka Tu kaut kur esi…
Tu esi rīta rasas piliens uz zieda
pilienā, kuru izdzer saule.
Es steidzos Tev pakaļ, bet vienmēr
par vēlu.
Zāle un putni dzīvo, bet man ir vienalga.
Es arī dzīvoju, nē, es eksistēju tāpat
kā
putni - bez Tevis.
Man gribētos iesist daudziem cilvēkiem par
to, ka viņiem nav Tevis, tāpat kā
man.
Viņiem ir vieglāk – viņi nezina, ka Tu
esi.
***
Caur manām rokām slīd žūksnis
aprakstītu lapu.
Tās ir dažādu izmēru,
ar dažādām rokām aprakstītas,
bet vienu es nevaru atrast.
Mazu, ar vienu noplēstu malu,
pāris rindiņas ar Tavu roku
rakstītas.
***
Cik dīvaini ir sapņi
tie nāk un nekad
nenomirst
no rīta atveru acis
savas dzīves izbijies
***
Cik ātri izbeidzās dzīve
kā smiltis vēl ātrāk tā izbira
caur pirkstiem zemē pie kājām
un pārklājās ar zirnekļa tīkliem
un pelējumu
citi gāja un uzmina virsū
nu ko... es jau varu iztikt...
Arņa Ābola zīmējumi
Redaktore: Marta Suveizda 10. a
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2012. gada
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2012. gada 23. februārī domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem

Par katlu mājas J.Grota ielā 2a, Ērgļos,

nomu
Dome atļāva Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” nodot
lietojumā citai personai siltumenerģijas ražošanai
katlu māju J.Grota ielā 2a, Ērgļos.
Par Ērgļu pašvaldības SIA “Ērgļu slimnīca”
2011. gada finanšu pārskatu
Dome apstiprināja Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu
slimnīca” finanšu pārskatu par 2011.gadu ar finanšu
rezultātu – zaudējumiem Ls 2844 apmērā.
Par Ērgļu mākslas un mūzikas skolas pašvērtējumu.
Dome apstiprināja Ērgļu mākslas un mūzikas
skolas pašvērtējuma ziņojumu.
Ar ziņojumu var iepazīties Ērgļu mākslas un mūzikas skolā, pašvaldībā un pašvaldības mājaslapā
internetā www.ergli.lv.
Par Ērgļu mākslas un mūzikas skolas attīstības plānu 2012.-2014. gadam
Dome apstiprināja Ērgļu mākslas un mūzikas
skolas attīstības plānu 2012.-2014.gadam
Ar attīstības plānu var iepazīties Ērgļu mākslas
un mūzikas skolā, pašvaldībā un pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv
Par projektu „Aktīvās atpūtas un mundruma
laukums Brakos”
Dome nolēma piedalīties Madonas novada fonda izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtā projektu konkursam ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumam „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot R.Blaumaņa muzeja „Braki”
speciālistes Zintas Saulītes sagatavoto projektu
„Aktīvās atpūtas un mundruma laukums Brakos” ar
mērķi izveidot aktīvās atpūtas un mundruma laukumu Brakos, lai dažādotu apmeklētājiem brīvā laika
pavadīšanas iespējas muzeja teritorijā. Projekta realizācijai nepieciešamais kopējais finansējums ir Ls
6200, no kuriem Ls 2389 apmērā paredzot Ērgļu
novada pašvaldības finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Par projektu „Tautas tērpi deju kolektīvu izaugsmei Ērgļos”
Dome nolēma piedalīties Madonas novada fonda izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtā projektu konkursam ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumam „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot amatieru mākslas deju kolektīvu
vadītājas Antras Grinbergas sagatavoto projektu
„Tautas tērpi deju kolektīvu izaugsmei Ērgļos” ar
mērķi pilnveidot tautas tērpu krājumu Ērgļu amatieru mākslas deju kolektīviem atbilstoši etnogrāfiskām prasībām. Projekta realizācijai nepieciešamais
kopējais finansējums ir Ls 10438, no kuriem Ls
4021 apmērā paredzot Ērgļu novada pašvaldības
finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020. gadam
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieprasījumu, dome apstiprināja
pašvaldības speciālistu sagatavoto izvērtējumu par
pašvaldības pārziņā esošiem pakalpojumiem; par
uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo finansējumu pašvaldībā; par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz
novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; par veicamajiem
ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē,
kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru,
kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes
centru ielu rekonstruēšanā; par pašvaldības īstenojamiem prioritāriem projektiem; par valsts nodrošināmiem prioritāriem projektiem.
Ar pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību
2014.-2020. gadam apkopojumu var iepazīties pašvaldībā un pašvaldības mājaslapā internetā www.
ergli.lv
Par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu
Pamatojoties uz Ērgļu novada Sausnējas pagasta
teritorijas plānojumu, dome noteica nekustamā īpašuma apgrūtinājumu: Ērgļu novada pašvaldībai
piekritīgajai zemes vienībai “Dālijas”, kadastra Nr.
70920080206, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu
– ceļa servitūts par labu zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 70920080135,
70920080153,
70920080140, 70920080254; Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai “Lūsēni”, kadastra Nr. 70920080141, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu – ceļa servitūts par labu zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70920080015,
70920080066,
70920080140,
70920080116,
70920080230.

Par zemes nomu
1.Izvērtējot SIA “AGRO FOOD HOLDING
LILY” iesniegumu, dome nolēma nodot sabiedrībai
nomas lietošanā, slēdzot nomas līgumu un nosakot
nomas maksu 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās
vērtības, daļu 0,5 ha platībā no zemes vienības
“Ozoli” ar kadastra apzīmējumu 70920070072 un
ēku ar adresi “Sarmas”, Sidrabiņos projekta “Ekoloģiski tīras lauksaimniecības produkcijas un akvakultūru ražošana, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus” realizācijas vajadzībām.
2. Izvērtējot biedrības „Zivju gani” lūgumu pašvaldībai rast iespēju iznomāt uz septiņiem gadiem
Ērgļu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Pulgošņa ezera krastā makšķerēšanas vietas iekārtošanai, piesaistot LEADER, citu ES struktūrfondu
programmu un biedrības pieejamos resursus, dome
nolēma iznomāt biedrībai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Pulgošņa ezera krastā, par iznomājamā nekustamā īpašuma robežām un platību
lemt, uzsākot konkrēta projekta realizāciju.
Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa
izmainīšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20.
jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un personīgajiem iesniegumiem, dome izmainīja lietošanas mērķus nekustamajiem īpašumiem:
Zaļā iela 6, Ērgļos; ”Kūtiņas”, Ērgļu pagastā; Oškalna iela 2B, Ērgļos; “Oļi”, Ērgļu pagastā; “Ievulejas”, Ērgļu pagastā; “Zeltiņi”, Ērgļu pagastā; Vestienas iela 28, Ērgļos; Gaismas iela 5, Ērgļos.
Par Ērgļu novada iedzīvotāju informatīvo
reģistru uz pašvaldībai īpašumā esošo izīrējamo
apdzīvojamo platību
Dome apstiprināja izmaiņas Ērgļu novada pašvaldības reģistrā uz Ērgļu pagasta pašvaldībai īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību.
Interesenti ar reģistru var iepazīties pašvaldībā.
Par Ērgļu novada pašvaldībai piederošas
dzīvojamās telpas izīrēšanu
Pamatojoties uz Ērgļu novada iedzīvotāju informatīvo reģistru uz pašvaldībai īpašumā esošo izīrējamo apdzīvojamo platību, dome nodeva lietojumā,
izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.6 Oškalna ielā 12, Ērgļos.
Par Ērgļu novada iedzīvotāja neievietošanu
ilgstošas aprūpes institūcijā
Dome nolēma nenodrošināt Ērgļu novada iedzīvotāja ievietošanu ilgstošas aprūpes institūcijā , nododot viņam lietojumā pašvaldībai piederošu apdzīvojamo platību.
Par R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki”
vadītāja iecelšanu
Pamatojoties uz „Braku” muzeja vadītājas Annas
Kuzinas ieteikumu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, dome ar
01.03.2012. iecēla Zintu Saulīti R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja amatā. Anna Kuzina turpinās darbu muzejā un pildīs muzeja vecākā
speciālista pienākumus.
Par grozījumiem noteikumos par autotransporta un mobilo telefonu izmantošanu pašvaldībā
Sakarā ar pašvaldības speciālista saimniecības
vadītāja maiņu dome izdarīja grozījumus noteikumos par autotransporta un mobilo telefonu izmantošanu pašvaldībā.
Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kārdeces” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Sakarā ar to, ka uz pašvaldības nekustamā īpašuma „Kārdecēs”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā,
kas sastāv no viena zemes gabala 2603 m2 platībā
,dzīvojamās mājas un divām palīgceltnēm, nosacītā
cena Ls 2166,00, izsoli likumā noteiktajā kārtībā nereģistrējās neviens pretendents, dome apstiprināja
izsoles komisijas lēmumu par 2011. gada 29. decembrī izsludinātās Ērgļu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Kārdeces” izsoles atzīšanu par nenotikušu
un atzina, ka nav lietderīgi pazemināt īpašuma izsoles sākumcenu vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli.
Par pensionāru sveikšanas kārtību Ērgļu novadā
Dome apstiprināja kārtību, kādā Ērgļu novada
pensionāri tiek sveikti nozīmīgās dzīves jubilejās
un par tādām uzskatāmas 75 gadi, 80 gadi, 85 gadi,
90 gadi un katra nākamā pēc 90 gadiem. Sveikšanu
organizē pašvaldības sociālais dienests un to veic
pensionāru padomes pilnvarots pārstāvis vai kultūras darba organizators pagastu pārvaldēs, ja pensionāru padome nav izveidota. Apsveikumā ietilpst
dāvanu karte medikamentu iegādei Ls 5,00 vērtībā,
ziedi un apsveikuma kartīte Ls 2,00 vērtībā.
Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2012.
gadam
Dome apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr.1 ”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011. gadam” .
Saistošie noteikumi publicēti 2012. gada marta
mēneša “Ērgļu Novada Ziņās” un pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A.Rozenberga

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. marts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2012. gada 23. februārī domes sēdes protokols Nr.2. 3.§

Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2012. gadam

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, likumu „Par valsts
budžetu 2012. gadam”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likuma „ Par budžetu un finanšu vadību” 6. pantu

1. Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam (pielikumi: Nr.1. Nr.2):
ieņēmumi LVL 1 624 042,
izdevumi LVL 2 006 134,
līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu
LVL 470 295.
līdzekļu atlikums uz 2012.gada beigām
LVL 88 203;
1.1. apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam 8 mēnešiem LVL 171 889 (pielikums Nr.3);
1.2. apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju Ērgļu novada pašvaldības ģimenes atbalsta centram
„Zīļuks” LVL 12 000;
1.3. apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju Ērgļu novada pašvaldības sociālās aprūpes centram
LVL 15 000;
1.4. apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju Ērgļu pašvaldības mākslas un mūzikas skolas pedagogu atalgojumam LVL 21 302;
1.5. apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības kopējo saistību apjomu 2012.gadam LVL 143 078 (pielikums Nr.4);
1.6. apstiprināt nesadalītos līdzekļus 2012.gadam LVL 30 000;
1.7. apstiprināt ieņēmumus pamatbudžetā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 98% apmērā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā 2012.ga-

dam noteiktās summas Ērgļu novadam, ņemot vērā,
ka valsts garantē šos ieņēmumus 98% apmērā.
2. Apstiprināt Ērgļu pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam (pielikumi Nr.5.,6):
ieņēmumi LVL 43 751,
izdevumi LVL 52 008,
līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu,
LVL 12 821,
līdzekļu atlikums uz 2012.gada beigām,
LVL 4 564.
2.1. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem un ielām 2012.gadā LVL 41 251.
2.2. Apstiprināt līdzekļu atlikumu ziedojumu un
dāvinājumu kontā LVL 11 830.
3. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs ir atbildīgs par šo saistošo noteikumu ievērošanu, ciktāl tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju.
4. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītāji drīkst izlietot tikai budžeta ietvaros piešķirtos
līdzekļus. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem ir
tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā
budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu Ērgļu
novada pašvaldības domei.
5. Piešķirt pašvaldības grāmatvedības nodaļai
tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus
atbilstoši apstiprinātajām tāmēm.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
G.Velcis

Pielikums Nr.1
Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 23. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1

“Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2012. gadam”
Ērgļu novada pašvaldības 2012. gada pamatbudžeta kopsavilkums
KlasifikāciNosaukums
jas kods
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales
01.1.1.1.
konta
01.1.1.2.
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņē04.1.1.1.
mumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā
04.1.2.1.
gada
IV Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts
08.6.2.2.
kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās
09.4.2.0.
un
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu
09.5.1.1.
un apliecinātu to kopiju saņemšana
09.5.2.1.
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
10.1.4.0.
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā kla12.3.9.9.
sifikācijā
V Transfertu ieņēmumi
18.6.2.0.
Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām
valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (valsts budžeta
18.6.3.0.
līdzdalības maksājumi) pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai.
18.6.4.0.
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldī18.6.9.0.
bām
19.2.1.0.
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
19.2.3.0.
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
21.3.5.2.
Ieņēmumi no vecāku maksām
21.3.5.9.
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
21.3.8.4.
Ieņēmumi par zemes nomu
21.3.8.9.
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
21.3.9.1.
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
21.3.9.3.
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
21.3.9.4.
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
21.3.9.9.
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Nesadalītie līdzekli
01.100
Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimnieko06.600
šana
07.200
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi
08.210
Bibliotēkas
08.220
Muzeji un izstādes
08.230
Kultūras centri, nami, klubi
09.110
Pirmsskolas izglītība
09.210
Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)
10.900
Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Nesadalītie līdzekļi
1000
Atlīdzība
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1483
Aizdevumu atmaksa
2000
Preces un pakalpojumi
2112
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219
Pārējie sakaru pakalpojumi
2221
Izdevumi par apkuri
2222
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju
2239
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

Gada plāns
(latos)
1 624 042
784 233
775 843
775 843
8 629
685 308
67 142
14 764
8 390
400
1 200
350
400
40
6 000
662 609
240 191
46 098
273 320
7 000
26 000
70 000
177 200
7 500
4 800
1 500
8 800
120 000
2 400
9 200
23 000
2 006 134
30 000
261 684
471 362
6 688
41 842
32 637
93 919
160 937
456 996
450 069
2 006 134
30 000
1 093 197
825 313
198 284
69 600
461 747
3 020
16 725
26 500
7 700
66 380
4 530

7

2242
2279
2311
2312
2321
2322
2341
2350
2363
2365
2400
4000
4230
4311
5000
5121
5212
5213
5231
5232
5233
5236
5238
5250
6000
6242
6259
6260
6270
7000
7211
F210
F210
F210

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Inventārs
Kurināmais
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Ēdināšanas izdevumi
Uzturdevas kompensācija naudā
Grāmatas un žurnāli
Procentu izdevumi
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu
instrumentu
Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts
sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
Pamatkapitāla veidošana
Datorprogrammas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Transportlīdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Antīkie un citi mākslas priekšmeti
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Bezdarbnieka stipendija
Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Dzīvokļu pabalsti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Izglītības funkciju nodrošināšanai
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-)
FINANSĒŠANA:
Naudas līdzekļi (Izmaiņas)
+Naudas atlikums perioda sākumā
Atlikums uz perioda beigām
Aizdevumu pamatsummas atmaksa

12 600
114 510
14 480
6 650
39 200
32 100
16 450
18 890
7 8 562
2 000
1 450
42 380
100

5000

7000
06.600
06.600

42 280
276 510
900
15 300
120 000
8 00 0
13 900
2 800
100
12 510
103 000
72 800
2 800
22 000
35 000
13 000
29 500
29 500
-382 092
382 092
382 092
470 295
88 203
66 500

06.600

Pielikums Nr.2
Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 23. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1

“Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2012. gadam”
Ērgļu novada pašvaldības 2012. gada pamatbudžeta izdevumu tāme pa struktūrvienībām
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
01.100
Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas
Klasifikā- Nosaukums
cijas kods
01.100
Būvvalde
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2322 Degviela
01.100
Deputātu komitejas, komisijas
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
01.100
Grāmatvedība
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
01.100
Savstarpējie norēķini
7211 Izglītības funkciju nodrošināšanai
01.100
Ērgļu novada pašvaldība
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
2322 Degviela
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
5121 Datorprogrammas
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
01.100
Jumurdas pagasta pārvalde
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2322 Degviela
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
01.100
Sausnējas pagasta pārvalde
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2322 Degviela
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
01.100
IZDEVUMI KOPĀ
1000
Atlīdzība
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2000
Preces un pakalpojumi
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239 Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

8

Gada plāns
(latos)
13 579
10 000
2 409
30
70
100
270
700
1 3 733
11 500
2 233
37 227
30 000
7 227
29 500
29 500
123 830
66 000
15 900
680
2 400
1 150
400
3 400
17 500
3 700
2 00
7 400
6 00
800
1 700
2 000
21 022
13 500
3 252
700
100
500
600
300
1 300
270
500
22 793
14 500
3 493
100
1 400
100
250
250
150
2 500
50
261 684
180 014
145 500
34 514
47 170
810
4 570
1 150
600

06.600

06.600
1000
1119
1210
1483
2000
2112
2219
2221
2223
2242
2279
2312
2321
2322
2350
4000
4230
4311
5000

5212
5213
5231
5232
5250
07.200
07.200

07.200

07.200
1000
1119
1210
2000
2112
2219
2223
2279
2322
2341
2350
08.210

4 250
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
18 620
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
4 150
2311 Biroja preces
200
2312 Inventārs
11 900
2322 Degviela
920
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
5 000
Pamatkapitāla veidošana
800
5121 Datorprogrammas
2 200
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
2 000
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
29 500
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
29 500
7211 Izglītības funkciju nodrošināšanai
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
408 251
Dzīvokļu un komunālā saimniecība - Ērgļi
36 200
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
8 721
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
66 500
1483 Aizdevumu atmaksa
50
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
180
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
4 000
2221 Izdevumi par apkuri
16 000
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2 400
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
37 000
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2 000
2312 Inventārs
5 600
2322 Degviela
3 000
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
100
4230 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta
42 000
4311 Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot
valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
3 500
5212 Nedzīvojamās ēkas
120 000
5213 Transporta būves
8 000
5231 Transportlīdzekļi
3 000
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
50 000
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
32 470
Komunālā saimniecība - Jumurda
9 700
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
2 340
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
3 100
1483 Aizdevumu atmaksa
4 600
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
6 500
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
300
2312 Inventārs
4 500
2321 Kurināmais
500
2322 Degviela
350
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
280
4311 Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot
valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
300
5212 Nedzīvojamās ēkas
30 641
Komunālā saimniecība - Sausnēja
11 960
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
2 881
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
6 800
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
1 200
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
3 000
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
800
2312 Inventārs
2 000
2322 Degviela
1 000
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
500
5212 Nedzīvojamās ēkas
500
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
471 362
IZDEVUMI KOPĀ
141 402
Atlīdzība
57 860
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
13 942
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
69 600
Aizdevumu atmaksa
101 780
Preces un pakalpojumi
50
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
180
Pārējie sakaru pakalpojumi
4 000
Izdevumi par apkuri
27 400
Izdevumi par elektroenerģiju
3 600
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
46 500
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
3 100
Inventārs
4 500
Kurināmais
8 100
Degviela
4 350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
42 380
Procentu izdevumi
100
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta
42 280
Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts
sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
185 800
Pamatkapitāla veidošana
4 300
Nedzīvojamās ēkas
120 000
Transporta būves
8 000
Transportlīdzekļi
3 500
Saimniecības pamatlīdzekļi
50 000
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi
2 171
Feldšerpunkts - Jumurdas pagasta pārvalde.
1 500
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
361
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
5
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
5
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
50
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
250
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
4 517
Feldšerpunkts -Sausnējas
2 520
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
607
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
130
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
400
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
40
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
650
2322 Degviela
150
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
20
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
6 688
IZDEVUMI KOPĀ
4 988
Atlīdzība
4 020
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
968
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1 700
Preces un pakalpojumi
5
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
135
Pārējie sakaru pakalpojumi
400
Izdevumi par elektroenerģiju
90
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
650
Degviela
400
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
20
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Bibliotēkas
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08.210

08.210

08.210

08.210
1000
1119
1210
2000
2112
2219
2223
2239

5000

2279
2311
2312
2350
2400

5232
5233
5250
08.220
08.220

08.220

08.220
1000
1119
1210
2000
2112
2219
2223
2239

5000

2279
2311
2321
2322
2350

5232
5236
08.230
08.230

08.230

Bibliotēka - Ērgļi
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2400 Grāmatas un žurnāli
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
5233 Bibliotēku fondi
Biblioteka-Jumurda
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
2400 Grāmatas un žurnāli
5233 Bibliotēku fondi
Biblioteka -Sausnējas
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2400 Grāmatas un žurnāli
5233 Bibliotēku fondi
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
IZDEVUMI KOPĀ
Atlīdzība
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par elektroenerģiju
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Inventārs
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Grāmatas un žurnāli
Pamatkapitāla veidošana
Saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Muzeji un izstādes
Muzejs -Braki
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2322 Degviela
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
5236 Antīkie un citi mākslas priekšmeti
Muzejs - Meņģeļi
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2321 Kurināmais
2322 Degviela
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
IZDEVUMI KOPĀ
Atlīdzība
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par elektroenerģiju
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Kurināmais
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Pamatkapitāla veidošana
Saimniecības pamatlīdzekļi
Antīkie un citi mākslas priekšmeti
Kultūras centri, nami, klubi
Kultūra - Jumurda
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
2321 Kurināmais
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
Kultūra -Sausnēja
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
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14 888
8 500
2 048
50
1 330
40

8 092

1 500
70
200
400
200
550

08.230

3 700
892
50
1 200
850
50
250
100
200
300
500

18 862
7 150
1 722
50
1 700
1 100
1 000
140
100
400
500
5 000
41 842
24 012
19 350
4 662
11 080
150
4 230
1 950
90

08.230
1000
1119
1210
2000
2112
2219
2221
2222
2223
2239

5000

2279
2311
2312
2321
2322
2350

5232
09.110
09.110

2 750
310
200
300
1 100
6 750
200
1 550
5 000
20 541
12 000
2 891
250
700
450
300
2 000
350
350
150
1 000
100
12 096
7 600
1 831
85
270
350
110
1 200
100
200
150
200
32 637
24 322
19 600
4 722
7 215
335
970
800
410
3 200
4 50
200
500
350
1 100
1 000
100
10 698
3 560
858
150
700
80
200
4 300
50
800
12 046
8 200
1 976

09.110
1000
1119
1210
2000
2112
2219
2221
2222
2223
2239

5000

2279
2311
2312
2322
2350
2363

5232
5238
5250
09.210
09.210

09.210
09.210
09.210

2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
2322 Degviela
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Ērgļu Saieta nams
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2221 Izdevumi par apkuri
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
IZDEVUMI KOPĀ
Atlīdzība
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Inventārs
Kurināmais
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Pamatkapitāla veidošana
Saimniecības pamatlīdzekļi
Pirmsskolas izglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2221 Izdevumi par apkuri
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
2322 Degviela
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2363 Ēdināšanas izdevumi
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
IZDEVUMI KOPĀ
Atlīdzība
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Inventārs
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Ēdināšanas izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Saimniecības pamatlīdzekļi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)
Mākslas,mūzikas skola
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
5121 Datorprogrammas
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Mākslas skola-skolotāji
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāji
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239 Pārējie iestādes reprezentāciojas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
2321 Kurināmais

580
150
350
40
350
300
100

71 175
30 200
7 275
130
420
13 000
200
2 400
1 400

13 000
1 000
150
1 500
500
93 919
52 069
419 60
10 109
40 550
130
420
13 000
200
2 980
1 700
14 050
1 120
700
4 300
300
1 650
1 300
1 300
160 937
86 000
20 717
70
600
9 500
2 400
4 200
100
2 200
1 500
200
350
1 000
9 500
2 000
600
20 000
160 937
106 717
86 000
20 717
31 620
70
600
9 500
2 400
4 200
100
2 200
1 500
200
350
1 000
9 500
22 600
2 000
600
20 000
24 239
16 350
3 939
200
150
100
800
1 300
500
500
100
300
21 302
17 167
4 135
31 147
25 100
6 047
91 300
33 000
7 950
120
1 300
2 400
230
150
4 500
700
100
5 000

9

09.210

09.210
09.210
1000
1119
1210
2000
2112
2219
2222
2223
2239

5000

6000

2242
2279
2311
2312
2321
2322
2350
2363
2400
5121
5232
5233
5238
5250

6242
10.900
10.900

10.900

10.900

10.900

10

2322 Degviela
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2363 Ēdināšanas izdevumi
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
5233 Bibliotēku fondi
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Ērgļu vidusskola
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239 Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
2321 Kurināmais
2322 Degviela
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2363 Ēdināšanas izdevumi
2400 Grāmatas un žurnāli
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
5233 Bibliotēku fondi
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
6242 Bezdarbnieka stipendija
Ērgļu vidusskola-skolotāji
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
IZDEVUMI KOPĀ
Atlīdzība
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Inventārs
Kurināmais
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Ēdināšanas izdevumi
Grāmatas un žurnāli
Pamatkapitāla veidošana
Datorprogrammas
Saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Bezdarbnieka stipendija
Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
Pašvaldības ģimenes atbalsta centrs “Zīļuks”
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
2321 Kurināmais
2322 Degviela
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2363 Ēdināšanas izdevumi
2365 Uzturdevas kompensācija naudā
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālās aprūpes centrs
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
2312 Inventārs
2321 Kurināmais
2322 Degviela
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2363 Ēdināšanas izdevumi
2400 Grāmatas un žurnāli
5212 Nedzīvojamās ēkas
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
Pašvaldības sociālais dienests
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2322 Degviela
6259 Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem
6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
6270 Dzīvokļu pabalsti
Bāriņtiesa
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1 400
1 000
7 000
200
250
26 000
162 250
73 155
17 623
1 000
2 200
2 500
7 200
800
400
9 500
4 000
1 100
20 000
2 400
3 500
1 262
100
300
1 000
9 610
1 800
2 800
126 758
102 151
24 607
456 996
331 224
266 923
64 301
83 412
1 320
3 650
2 500
9 600
1 130
550
14 800
6 000
1 700
25 000
3 800
5 000
8 262
100
39 560
100
500
1 250
9 910
27 800
2 800
2 800
59 903
32 600
7 853
50
500
2 900
100
500
1 800
450
300
3 200
2 300
50
1 100
3 800
2 000
200
200
268 533
114 500
27 583
100
1 400
2 600
15 000
150
3 300
7 500
500
250
2 000
2 200
16 000
4 200
57 000
250
11 000
3 000
109 224
27 000
6 504
70
250
400
3 000
2 000
22 000
35 000
13 000
12 409
10 000
2 409

10.900
1000
1119
1210
2000
2112
2219
2222
2223
2239
2242
2279
2311
2312
2321
2322
2341
2350
2363
2365
2400

5000

5212
5232
5250

6000

6259
6260
6270

IZDEVUMI KOPĀ
Atlīdzība
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Inventārs
Kurināmais
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Ēdināšanas izdevumi
Uzturdevas kompensācija naudā
Grāmatas un žurnāli
Pamatkapitāla veidošana
Nedzīvojamās ēkas
Saimniecības pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Dzīvokļu pabalsti

450 069
228 449
184 100
44 349
137 220
150
1 970
2 600
17 900
500
4 200
12 300
950
550
5 200
6 500
16 050
5 300
60 800
2 000
250
14 400
11 000
3 200
200
70 000
22 000
35 000
13 000

Pielikums Nr.3
Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 23. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1

“Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2012. gadam”

Mērķdotāciju sadalījums pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012. gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) –LVL 171 889
Mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu un interešu
izglītības programmu pedagogiem
Nr.p.k. Izglītības iestāde
Darba samaksa
VSAOI
Kopā
1.
Ērgļu vidusskola
102 151
24 607
126 758
2.
J.Zālīša Sausnējas pamatskola
25 100
6 047
31 147
Kopā
157 905
Mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
Nr.p.k. Izglītības iestāde
Darba samaksa
VSAOI
Kopā
1.
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”
9 457
2 278
11 735
2.
Sausnējas pirmsskolas izglītības iestāde
1 812
437
2 249
Kopā
13 984

Pielikums Nr.5
Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 23. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2012. gadam”
Ērgļu novada pašvaldības 2012. gada speciālā budžeta kopsavilkums
Klasifikācijas kods

05.5.3.1.
18.9.1.0.
06.200
1000
1119
1210
1483
2000
2219
2242
2279
2322
2350
4000
4250
F210
F210
F210

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Aizdevumu atmaksa
Preces un pakalpojumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Procentu izdevumi
Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-)
FINANSĒŠANA:
Naudas līdzekļi (Izmaiņas)
+Naudas atlikums perioda sākumā
Atlikums uz perioda beigām

Gada plāns
(latos)

43 751
43 751
43 751
2 500
41 251
52 008
52 008
52 008
39 458
24 400
5 800
9 258
12 050
100
1 600
6 500
2 850
1 000
500
500
-8 257
8 257
8 257
12 821
4 564

Pielikums Nr.6
Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 23. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2012 .gadam”
Ērgļu novada pašvaldības 2012. gada speciālā budžeta izdevumu tāme pa
struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
06.200
Klasifikācijas kods

06.200
06.200

06.200
1000
1119
1210
1483
2000
2219
2242
2279
2322
2350
4000
4250

Teritoriju attīstība
Nosaukums
IZDEVUMI PA STRUKTŪRVIENĪBĀM:2-SPECLĪDZEKĻI
/C Ceļu fonds-spec.bud.
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1483 Aizdevumu atmaksa
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2322 Degviela
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
4250 Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi
IZDEVUMI KOPĀ
Atlīdzība
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Aizdevumu atmaksa
Preces un pakalpojumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Procentu izdevumi
Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi

Gada plāns (latos)

52 008
52 008
24 400
5 800
9 258
100
1 600
6 500
2 850
1 000
500
52 008
39 458
24 400
5 800
9 258
12 050
100
1 600
6 500
2 850
1 000
500
500

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. marts

Pielikums Nr.4
Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 23. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2012. gadam”

Pārskats par Ērgļu novada pašvaldības 2012. gada saistību apmēru
Aizdevējs

Mērķis

B
D
Aizņēmumi
Valsts kase (LVL) Vidusskolai būvniecības pabeigšanai, aprīkojuma un inventāra iegāde, ielu
apgaismojuma remontam
Valsts kase (LVL) Ūdenssaimniecības attīstība Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā 1.kārtas “Kanalizācijas maģistrālie tīkli un notekūdeņu ietaises”
Valsts kase (LVL) Ērgļu novada infrastruktūras objektu sakārtošanai
Valsts kase (LVL) Projekts “Madonas rajona padomes iestādes –”Ērgļu pansionāta ēdināšanas bloka
ierīkošana”
Valsts kase (LVL) “Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā”
Valsts kase (EUR) SIA “ ŪDAS” ar mērķi nodrošināt ES Kohēzijas fonda projekta “Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu,dzeramā ūdens ūdensgūtnes un attīrīšanas stacijas
izbūve,ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana
Valsts kase
“Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā”
KOPĀ: (LVL)
x
Galvojumi
SEB Banka (LVL) Kurināmā iegāde
Valsts Kase (LVL) Projekta “Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts.
SA poligona “Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” īstenošanai.
KOPĀ:
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Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā (2012):

Paskaidrojuma raksts pie Ērgļu novada pašvaldības 2012. 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
LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2012. gadam”.
Ņemot vērā nestabilo valsts ekonomisko situāciju, šobrīd plānotajā
un pieņemtajā budžetā korekcijas var ieviest ekonomiskā situācija valstī un valdības rīcība.
PAMATBUDŽETS
Ieņēmumi
2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 1 624 042, atlikums
uz gada sākumu Ls 470 295, kas lielā mērā veidojies no atmaksām par
realizētajiem ES līdzfinansētajiem projektiem un paredzēts iesākto ES
programmu un infrastruktūras projektu realizēšanai.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi –
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi– valsts un pašvaldību nodevas, 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 Ls 775 843 jeb
48% no ieņēmumu kopapjoma, kas ir procentuāli tikpat, cik 2011.
gada budžeta plānā.
Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (88%), nekustamā īpašuma nodoklim (11%). Ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti Ls 693 937 (kopā ar atlikumu
no 2011.gada) jeb par 10% vairāk nekā 2011.gada budžeta plānā, un
sastāda 43% no ieņēmumu kopapjoma. Plānojot šos ieņēmumus, tika
ņemts vērā, ka Finanšu ministrija izvērtēs faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi salīdzinājumā ar prognozēto un tādā
gadījumā, ja tiks konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu
neizpilde, kompensēs pašvaldībām to līdz 98% no plānotā.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti Ls 81 906 jeb par
7% vairāk nekā 2011. gada plānotajā budžetā.
Nenodokļu ieņēmumi. 2012. gada Ērgļu novada budžetā nenodokļu
ieņēmumus plānots iekasēt Ls 8 390 apmērā jeb par 33% vairāk nekā
2011. gadā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodokļu ieņēmumi (t.sk.finansējums dažādu pasākumu, projektu realizācijai).
Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem
maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti Ls 662 609 jeb
41% no ieņēmumu kopapjoma.
Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 157
905, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 13 984. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” pielikumiem ieplānotas laika periodam no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.
gada 31.augustam.
Pašvaldība ģimenes atbalsta centram “Zīļuks” 2012.gadā saņems
valsts budžeta dotāciju par bērnunamos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem bērniem Ls 12 000 un sociālās aprūpes centram par veco
ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem
iemītniekiem Ls 10 000.
Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu
finansēšanu ministrija 2012.gadā līdz 31.decembrim piešķir valsts budžeta finansējumu Ls 21 302 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. marts

Ls 273 320 apmērā. Plānotā dotācija ir 17% no ieņēmumu kopapjoma.
Plānots saņemt ES līdzfinansēto projektu uzturēšanas izdevumu
transfertus Ls 46 098 apmērā.
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības
funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību
skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti Ls 26 000 un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem iedzīvotājiem) Ls 70
000.
Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi
no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti Ls 177 200 apmērā, kas ir 11% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” Ls 7 500,
vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā un ieņēmumi par skolēnu
ēdināšanu Sausnējas skolā plānota Ls 4 800, ieņēmumi par zemes
nomu, kā arī pārējo nomu un īri – Ls 10 300. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota Ls 120 000, ieņēmumi par
biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos – Ls 2 400, ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastā) – Ls 9 200. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
(veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana sociālās aprūpes centrā un
Ērgļu slimnīcas klientu ēdināšanu, kopēšana u.c.) plānoti Ls 23 000
apmērā.
Izdevumi
Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ar finansēšanu
plānoti Ls 2 006 234 apmērā.
Vispārējiem valdības dienestiem paredzēts finansējums Ls 261 684
apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 13%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu komitejām un dažādām komisijām, izpildvaras institūcijām, būvvaldei, centralizētajai grāmatvedībai, norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts Ls
471 362. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 23%. Šajos
izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas pagastā)
šādā sadalījumā pa teritorijām– Ērgļi Ls 458 251, Jumurda Ls 32 470,
Sausnēja Ls 30 641. Aizdevumu pamatsummas atmaksai plānoti Ls
66 500.
Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti Ls 456 757.
Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 23% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbībai – Ls
6 688, kā arī Ls 70 000 sociālajiem pabalstiem (no kuriem valsts finansēs 50% GMI pabalstiem (Ls 17 500), 20% dzīvokļu pabalstiem
(Ls 2 600)). Ģimenes aprūpes centra „Zīļuks” uzturēšanai paredzēti Ls
59 903, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) – Ls 268 533, bāriņtiesai– Ls 12 409, sociālajam dienestam – Ls 39 224.
Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti Ls 168 398. Šo izdevumu
īpatsvars pašvaldības budžetā ir 8%. Līdzekļi paredzēti kultūras un
sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un saieta
namu darbības nodrošināšanai.
Izglītībai paredzēti Ls 617 933. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības
budžetā ir 31%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, dažādu izglītības
pasākumu organizēšanai.
Nesadalītie līdzekļi paredzēti Ls 30 000.
Līdzekļu atlikums uz gada beigām – Ls 88 203.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Ieņēmumi
2012.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti Ls 43 751 apmērā.
Saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu Ērgļu novada pašvaldība
2012.gadā saņems mērķdotāciju autoceļiem (ielām) Ls 41 251, kas ir
par Ls 11 027 jeb 21 % mazāk nekā 2011. gadā. Pašvaldība šos līdzekļu saņem proporcionāli teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu skaitam,
esošajiem ielu brauktuvju un tiltu laukumam, ceļu garumam.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti Ls 2 500.

Līdzekļu atlikums 2012.gada sākumā bija Ls 12 821.
Izdevumi
2012.gada speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls 52 008 apmērā
funkcionālajā kategorijā 06.200 Teritoriju attīstība.
85% no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls 44 008 paredzēts izlietot ceļu
uzturēšanai ceļu fondā, savukārt 15% no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls
8 000 paredzēts izlietot vides aizsardzībai (dabas resursu nodoklis).

11

PII “Pienenīte” ziņas

Turpinām
iepazīt
pasauli
28. februārī pirmsskolas izglītības
iestādē “Pienenīte” ciemojās maizes
cepējiņa Aira Pūce. Bērniem tika parādīts un sīki izstāstīts, no kā maizīti
gatavo un cik darba jāiegulda, lai izgatavotu vienu maizes klaipiņu. Aira
Pūce izspēlēja visu maizes gatavošanas, cepšanas procesu – no maizes
mīklas iejaukšanas, miltu sijāšanas,
raudzēšanas, kulšanas, mīcīšanas un
cepšanas. Katrs bērns varēja pagaršot
maizītes mīkliņu, apskatīties, ar ko atšķiras tumšā maize no gaišās, pielikt
savu roku maizes mīcīšanā, miltu sijāšanā. Bērniem tika izstāstīta pasaka
par abru, katram ļāva pamēģināt zīmēt
ar ogli no krāsniņas. Zīmējumi bija ļoti
interesanti. Aira Pūce visus bērnus pacienāja ar maizīti, pašas gatavotu sieru
un pašceptiem pīrādziņiem. Nobeigumā katrs varēja iegādāties kādu maizes
klaipiņu. Paldies Airai Pūcei par bērniem saistošo, izglītojošo stāstījumu,
gardajiem cienastiem un patīkami pavadīto laiku ar mums kopā!
Februārī pie mums ciemojās arī jauniešu grupa no Ērgļu arodvidusskolas – arboristi, kas pastāstīja par kokiem mūsu apkārtnē, par to kopšanu
un savas profesijas īpatnībām. Jaunieši
atbildēja uz visiem mūsu jautājumiem.
Savas prakses ietvaros arboristi sakopa
un ārstēja PII “Pienenītes” teritorijas
un tās apkārtnes kokus. Paldies viņiem
par to! Nu jau pavisam drīz varēsim
redzēt jūsu darba augļus, kad sāks
plaukt pirmās lapiņas...
Evita Lielupe, metodiķe

Sporta diena
29. februāra rītā pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” pagalmā
pulcējās gan lieli, gan mazi, lai piedalītos sporta dienā. Līdzi paņemto atribūtu klāsts un krāsas bija tikpat raibas,
cik bērnu cimdi un cepures.
Sporta diena iesākās ar sasveicināšanos un nelielu iesildīšanos. Pēc tam
sekoja stafete ar ragavām. Bērni ar piepūstiem vaigiem ragavās vilka savus
grupas biedrus un centās to ātrāk par
citu grupu. Pēc šīs stafetes devāmies
spēlēt hokeju. Ar hokeja nūju vajadzēja virtuozi izmanervēt bumbiņu starp
konusiem. Atcerējāmies arī populārākos hokeja saukļus un dziesmas. Sekoja komandas spēle, kur bumbiņa bija
jāmet mērķī. Par jautrāko stafeti kļuva
slēpošana. Uz paštaisītām slēpēm diviem komandas biedriem bija jānoslēpo noteikta distance. Šī “aizraujošā”
slēpošana ieinteresēja pat audzinātājas
un rosināja pamēģināt. Ne visām izdevās!
Nobeigumā katrai grupai savā laukumā bija jāuzceļ sniega kalns. Centās
gan bērni, gan audzinātājas, gan auklītes.
Par aktīvo dalību un radošumu katra
grupa saņēma diplomus un našķus. Arī
pavārīte sagādāja veselīgu pārsteigumu lielajiem sportistiem. Visi bērni
varēja cienāties ar ķiploku grauzdiņiem.
Tiekamies pavasara sporta dienā!
Egija Briede, sporta skolotāja
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Saimnieciskā dzīve novadā

Naturālā saimniecība Ērgļu pagastā “Mežāres”
Naturāla saimniecība ir pozitīvs
saimniekošanas veids laukos zemniekiem, kuriem nav privatizēti daudzie
zemes hektāri. Jau no seniem laikiem
atceramies, ka naturāla saimniecība
bija ekonomikas pamats – ražoja, audzēja, lai būtu pārtikusi pašu saime un
lai būtu, ko iemainīt pret sev nepieciešamajām precēm. Šobrīd daudzi laukos iztiek no tā, kas audzēts, kopts un
realizēts.
Saulainā un jau ar pavasara dvesmām pilnā dienā devos uz Ērgļu pagasta naturālo saimniecību “Mežāres”,
kur saimnieko Aivars un Zane Apīņi.
Aicināju Zani mazliet pastāstīt.

Zemīte piederēja vecvecākiem, tad
maniem vecākiem, bet pēc mammas
nāves atnācām šeit saimniekot. Esmu
šeit uzaugusi daudzbērnu ģimenē. Pie
lauku darbiem ieaudzināta no mazotnes. Lai arī cik smagi maniem vecākiem gāja, tomēr viņi savus bērnus
centās izskolot, lai iegūtu labu izglītību. Vēlējās, lai vismaz bērniem būtu
vieglāka un labāka dzīve. Zanei ir augstākā pedagoģiskā izglītība, vīram
Aivaram vidējā agronomiskā. Izaudzināti un izskoloti trīs bērni – Agnese ir
pedagoģe, Aija tepat Ērgļos uzņēmēja,
bet Andris mežsaimnieks. Pats lielākais prieks ir mazbērni, kad atbrauc

ciemos, tad mājās ir cita dzīvība un
jautrība. Liels palīgs ir Rūdolfs, kas
nebaidās iet kūtī, palīdzēt sienu ielikt
silē vai arī uz traktora līdzi Aivaram
lauku darbos dodas. Varbūt dienās
savu dzīvi saistīs ar laukiem, saimniekos jau ar savādākām saimniekošanas
metodēm un modernām tehnoloģijām.
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir
neliela – tikai 13,8 ha, ganāmpulkā 6
slaucamas govis un tele. Pienu nodod
Vestienas kooperatīvam, telēnus nodzirda ar pienu un pārdod uzpircējiem.
Tehnika pašiem sava. Darba ir pietiekami. Visa zemīte ir sakopta. Saimnieki uzskata, ka paplašināties vairāk nevajag, produkcijas pietiek pašiem,
bērniem un ir, ko tirgot. Saimniecība
skaitās Zanei. Bet, lai varētu sekmīgi
piesaistīt ES atbalstus-maksājumus, ir
vajadzīga lauksaimnieciskā izglītība.
SIA LLKC Madonas Lauku konsultāciju birojs organizēja kursus 1. līmeņa
lauksaimniecības pamatu apgūšanu.
Zane ar savu uzņēmību un neatlaidību
izbraukāja uz Madonu un ieguva apliecību par lauksaimniecības pamatzināšanu apguvi. Vienmēr apmeklē LLKC
rīkotos seminārus, interesējas par aktualitātēm lauksaimniecībā. Saimniecība „Mežāres” apguva ES piedāvāto
projektu DNS pārstrukturizācija.
Saimnieki atzīst, tas ir labs atbalsts tieši nelielām saimniecībām. Projekta ietvaros iegādājās piena dzesētāju. Lai
iegūtu kvalitatīvu pienu, tas pie noteik-

tas temperatūras jāatdzesē, tad vasarā
piens neskābsts. Saimniecība iegādājās siena savācējpiekabi „Sigulda” un
vēl daudz saimniekošanai vajadzīgas
lietas. Zane saka, ka tagad laukos var
saimniekot un iztikt, ja ES atbalsta
naudu nešķiež pa labi un kreisi, bet izlieto prātīgi. Mazajiem mazāk vajag,
jo rocība ir mazāka. Labi gan, ka zemnieki laukos ir tik bagāti – var aplikt ar
lieliem nodokļiem ES maksājumus un
subsīdijas. Bet ko tur daudz gausties,
jāstrādā tikai. Ar nožēlu noskatos uz
neapstrādātiem, usnēm aizaugušiem
laukiem un tukšām kūtīm. Laukos dzīvo un nevar sev pārtiku sagādāt. Arī, ja
piedāvā zemnieks darbu sezonas laikā,
atsaucības nav. Labāk ir iet uz pašvaldību un uzstājīgi prasīt: man pienākas
un dodiet. Saprotu tos, kuriem tik tiešām ir jāpalīdz.
Jautājot Zanei par sirdslietām un hobijiem, tā, protams, ir adīšana un šūšana. Bet Aivars piebilst, kur tad krustvārdu mīklu minēšana? Jā, tās tik
tiešām patīk minēt, jo sarežģītākas, jo
interesantāk. Tiek sekots arī aktualitātēm politiskajā dzīvē.
Aivars ļoti daudz lasa grāmatas pa
brīvajiem brīžiem, bet, kad ir sezona,
tad makšķere pār plecu un projām pēc
lielā loma.
Novēlu būt stipriem! Lai veselība,
izturība un optimisms ikdienas solī!
Diāna Suščenko,
Lauku attīstības speciāliste

Vēstures līkločos

1905. gada notikumi Ērgļos

Nemieri pret pastāvošo cara režīmu,
kas aptvēra visu plašo Krievijas impēriju, skāra arī tās sastāvā esošo Latviju.
Virknējās vesela rinda dažādu politisku notikumu, kas beidzot izvērsās kā
grandiozs protests pret pastāvošo kārtību. Sanktpēterburgā 1905. gada 9.
janvārī, kad pret miermīlīgiem demonstrantiem Senāta laukumā tika atklātas karaspēka zalves, kad tika apšauti daudzi gājiena dalībnieki, sākās
1905. gada revolūcija. Vēsturē šo dienu apzīmē kā Asiņaino svētdienu. Kā
atbalsts šim notikumam Krievijā sekoja 13. janvāra akcija Rīgā Daugavmalā. Arī te karaspēks ar varu izklīdināja
mierīgas protesta akcijas dalībniekus –
tika nogalināti 56 cilvēki, bet ievainoti
apmēram 70 cilvēki.
Pamazām demonstrācijas aptvēra
visus lauku pagastus un pilsētas. Ar
plašām demonstrācijām un mītiņiem
Latvijā togad atzīmēja 1. maiju. Notikumu atbalsis sasniedza arī Ērgļus. 3.
maijā Ērgļos bija izsludināts pavasara
tirdziņš, taču tas ticis atsaukts. Bija atsūtīti vairāki uradņiki (kārtības sargi),
kuriem vajadzēja uzraudzīt kārtību un
ziņot par to policijas pārvaldei Cēsīs.
Ļaudis tomēr esot sapulcējušies, ne-

skatoties uz aizliegumu, un notikumu
gaita ņēmusi negaidītu virzienu. Vispirms bija izcēlies neliels kautiņš starp
kādu vīru un uradņiku, tad uzradies
sarkans karogs kāda cilvēka rokās, un
viņš izsaucis aicinājumu ļaudīm doties
gājienā uz muižu. Izveidojās pūlis, un
visi sākuši saukt, lai pa priekšu iet mācītājs (Ērgļu luteriskās draudzes mācītājs Eižens Kēlers) un spieduši viņu
nest karogu. Mācītājs esot pretojies,
bet nekas nelīdzēja, bijis vien jāiet.
Nonākuši dziedādami līdz muižai, ļaudis gribējuši runāt ar pašu baronu, bet
tas neesot bijis uz vietas. Muižas pārvaldnieks neesot ielaidies nekādās pārrunās, uzlecis zirgam mugurā un ātri
aizlaidies. Tad Sīmaņu māju Bērziņš
esot izsaukts priekšā un viņam likts
nolasīt proklamāciju, kuras saturs bija
vērsts pret baronu Tranzeju, Ērgļu
muižas īpašnieku. Pēc tam visi izklīduši. Tās pašas dienas vakarā Ērgļos ieradušies zaldāti un kazaki, kādi 23. Vēlāk atsūtīts vēl lielāks skaits. Viņi bija
izvietojušies muižas teritorijā. Sākās
aresti. Kā iemesls tika uzrādīts – piedalīšanās demonstrācijā. Galvenie nemiera akciju rīkotāji Ērgļos bija sociāldemokrātu partijas biedri, kuri no

Cieni savu valodu!
Šogad UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja aicināja atzīmēt Dzimtās valodas dienu.
21. un 23. februārī Ērgļu arodvidusskolā notika diskusija „Starptautiskā Dzimtās valodas diena”, ko organizēja un vadīja bibliotekāre Diāna
Kuzina un latviešu valodas skolotāja
Inese Maltavniece.
Diskusijas mērķis bija noskaidrot,
kādas latviešiem ir iespējas ārzemēs
runāt dzimtajā valodā.
Par savu pieredzi ārzemēs stāstīja
3.k.VS audzēknis Uģis Ozoliņš,

4.k.N audzēknis Nauris Krusietis, direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Tīna Blūma un skolotāja
palīgs Normunds Ūdris.
Diskusijas dalībnieki secināja, ka
mēs paši, latvieši, esam atbildīgi par
dzimtās valodas tīrību un tās saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Inese Maltavniece,
latviešu valodas skolotāja

kaimiņu novadiem uzturēja sakarus ar
viņiem uzticamiem cilvēkiem. Viens
no tādiem Ērgļos bija Aleksandrs Eglītis Jura dēls, pagasta rakstvedis Pēteris
Blaus, viņa palīgs, vēlāk palīgskolotājs, dzejnieks Kārlis Skalbe u.c. Arestēto vidū bija Ernests Bērziņš, Valdis
Plaudis, Arvīds Blaumanis, Teodors
Zvaigzne, daži jaunekļi un viena jaunkundze. Kādus piecus aizved uz Cēsu
cietumu, pārējos tur apcietinājumā Ērgļu muižā.
Vasara paiet samērā mierīgi, bet ap
10. decembri nodeg Ērgļu muiža, Āķēni un Berģa pusmuiža, visi barona īpašumi. Tādas „uguņošanas” ir visā Latvijā, bet sevišķi Vidzemē. Rezultātā
tiek ieviests karastāvoklis un nemieru
apspiešanai sūtītas regulārā karaspēka
un kazaku daļas. Arī Ērgļos ierodas kazaku vienība. Sāk rīkoties soda ekspedīcijas, – notiek masveida aresti un
cilvēku nošaušana bez tiesas un sprieduma. Tie, kuri bija saistīti ar sociāldemokrātiem, devās bēgļu gaitās, atstājot
Latviju vai slēpjoties pie „mežabrāļiem”. Arī vairākiem ērglēniešiem
draud šāda veida izrēķināšanās. Taču
laimīgu apsākļu sakritības dēļ Ērgļos
netiek nošauts neviens cilvēks. Par

viņu aizstāvi un glābēju kļūst Ērgļu pareizticīgo draudzes priesteris Nikolajs
Tretjakovs, kurš bija autoritāte pareizticīgās baznīcas hierarhijā. Par viņa
darbību ērglēnieši ir ļoti pateicīgi un
glabā ilgi viņa piemiņu, joprojām apkopdami priestera N.Tretjakova kapa
vietu Sauleskalna kapsētā.
Kādas Ievas Villeres atmiņās ir minēts gadījums par „melnās sotņas”
briesmu darbiem Ērgļos 1906. gadā.
(Par „melno sotņu”tautā dēvēja kazaku
speciālās soda vienības) –„Ērgļu skolā
skolēni vēl nebija paspējuši nobeigt
mācības. Skolā ieradās „melnā sotņa”–
6 jātnieki uz brangiem zirgiem ar īsām,
atsietām astēm – un nogriezuši ausis 3
skolēniem. Par šo gadījumu tai laikā
daudz runāts, lai cilvēki esot uzmanīgi
un vairoties no „melnās sotņas”. (Madonas muzeja materiāli). Ērgļos tālāka
revolucināra darbība neizvēršas, jo aktīvākie ir devušies projām, pārējie ērglēnieši iebaidīti, vietējā inteliģence nemudina uz organizētu vardarbīgu
pretošanos. 1906. gada vasarā formāli
revolūcija bija apspiesta, taču uz vietām protesti turpinājās. Un patiess
miers iestājās tikai 1907. gadā.
Materiālu sagatavoja – A.Kuzina

PALDIES!
No 12. decembra līdz 1. februārim
Ērgļu arodvidusskolas bibliotēka organizēja akciju “Ziedo grāmatu skolai!”.
Akcijas laikā ar mūsu pagasta un Madonas iedzīvotāju dāvātajām grāmatām ir papildināts latviešu un ārzemju
literatūras bibliotēkas krājums, kas tiks
izmantots latviešu literatūras stundās
un ārpusklases darbā. Mūsu skolas
bibliotēka ir kļuvusi bagātāka ar jauniegūtajām pasakām, tautasdziesmu
krājumiem, lugām un dažiem romāniem.
Kopā saziedotas 192 grāmatas.
Sakām lielu paldies par piedalīšanos

šajā akcijā ērglēniešiem – Inārai
Tirzmalei, Vizmai Veipai, Elzai Kurmēnai, Judītei Purviņai, Baibai Bruņeniecei, Ritai Saleniecei, kā arī Ērgļu
arodvidusskolas audzēkņiem – Jurim
Matukam (guļbūves ēku celtnieks) un
Kasparam Boļšim (3.kursa namdaris).
Īpašs paldies par atbalstu un piedalīšanos informatīvajam izdevumam „Ērgļu Ziņas”, pašvaldības informācijas
speciālistei Ilzei Daugiallo un laikraksta „Stars ” redaktorei Baibai Miglonei.
D. Kuzina, Ērgļu arodvidusskolas
bibliotekāre
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Konkursa ,, Olimpiskajai kustībai
Latvijā -90” rezultāti
2012. gads ir Latvijas Olimpiskās
kustības jubilejas gads. Latvijas
Olimpiskā komiteja tika nodibināta
1922. gada 23. aprīlī Latvijas sporta
organizāciju sanāksmē Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 65 (tagad Rīgas 49. ģimnāzija), tolaik 2. Rīgas Riteņbraucēju
biedrības telpās, formulējot galveno
LOK uzdevumu: pārraudzīt Latvijas
sportistu gatavošanos Olimpiskajām
spēlēm un deliģēt Latvijas komandu
Olimpiskajās spēlēs.
Latvijas debija Olimpiskajās spēlēs notika 1924. gadā Šamonī (Francija). Latvija bija to 16 valstu skaitā,
kas atklāja 1. Ziemas olimpiskās spēles. Turp no Latvijas devās tikai divi
sportisti – ātrslidotājs Alberts Rumba
un distanču slēpotājs Roberts Plūme.
Mūsu, Ērgļu, novads ir cieši saistīts ar Olimpiskās komitejas darbību,
šajā ziemā jau 18. reizi Ērgļos notika Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde, kurā piedalījās vairāk nekā
tūkstotis sportiski aktīvu jauniešu no
visas valsts. Savukārt Jumurdas pa-

Sportiski aktīvais Toms Vilnītis.
gasta pārvalde februārī piedāvāja iespēju piedalīties konkursā par Latvi-

jas Olimpisko kustību. Konkursa
jautājumi vairāk skāra Latvijas valsts
sportistu sasniegumus Olimpiskajās
spēlēs, kā arī bija jāzina vēsturiski
fakti par Latvijas Olimpisko komiteju, kā arī dalībnieki tika aicināti pastāstīt par saviem sasniegumiem
sportā. Pārliecinošas zināšanas par
sportiskām aktivitātēm mūsu valstī
uzrādīja Edgars Smeilis, Jānis Purviņš, Lapsu ģimene, Madara Salnīte,
Toms Vilnītis. Toms konkursa atbildēm vēl pievienoja savus sportiskos
sasniegumus, fiksētus fotogrāfijās.
Priecē fakts, ka mūsu jaunieši ne tikai labi orientējas sporta aktivitātēs,
bet arī paši ir lieliski volejbola (Edgars Smeilis), futbola (Jānis Purviņš)
,basketbola (Emīls Lapsa un Toms
Vilnītis) spēļu meistari. Lai sportiskais gars un azarts ir mūsu jauniešu
pavadoņi!
Agita Opincāne,
Jumurdas pagasta pārvaldes
vadītāja

Pasākumā „Uz gaismas pusi”
Kopš seniem laikiem februāris latviešiem ir sveču mēnesis, bet 2. februāris – Sveču diena, kad lej sveces
un daudz joko, lai gads ir gaišs.
Mums Sausnējā sveču liešana iekrita
24. februārī, kad vēlā pēcpusdienā
muzeja zālē bijām pulcējušies tie,
kurus interesē sveču liešana. Neviens
no dalībniekiem līdz šim sveces nebija lējis, visiem tas bija kas jauns.
Ceļvedis mums bija žurnāls „Praktiskais Latvietis” 2010. gada Nr. 8.
Sveču liešanas process:
1. Izkausē parafīnu vai vecās sveces.
2. Sagatavo sveces formu.
3. Ievieto dakti.
4. Lej sveces formā izkausēto parafīnu.

Sākumā ne viss izdevās, kā domāts. Rotājumi nogrima un kļuva
neredzami, parafīna krāsu slāņi sajaucās, bet darbs dara darītāju. Lejot
otro veci, kļūdas tika ņemtas vērā.
Beigās no pāri palikušā parafīna tika
lieta lielā svece.
Darbojoties atcerējāmies tos laikus, kad elektrības mājās vēl nebija,
vakaros dedzināja petrolejas lampu
vai sveces. Lai arī kā apgaismošanas
līdzeklis sveces ir zaudējušas savu
nozīmi, tomēr atteikties no tām nevaram, jo to liesmiņas dod mums
mājīguma sajūtu un arī nedaudz no
romantikas.
Mājās devāmies labā noskaņojumā un ar cerību, ka kultūras dzīves
organizētāji arī turpmāk atradīs kādu

interesantu tematu vai nodarbību, kas
mūs pulcēs kopā.
Ilma Kristapa,
pasākuma dalībniece

Ērgļu teātra fani Valmierā
Ērgļos jau vairākus gadus pastāv teātra fanu kopa, varētu saukt to arī par
klubu vai neformālu biedrību. Kā to
nosaukt, lai tas paliek Ērgļu kultūras
dzīves pētniekiem nākamībā. Šīs sabiedrības priekšgalā ir divas mūsu aktīvās dāmas – skolotāja Antra Grinberga
un daktere Aina Braķe. Viņas izziņo,
rūpējas par biļetēm un transportu. Katrā braucienā uz teātra izrādēm uz Rīgu
vai Valmieru parasti ir vidēji 40 personas. Ir pārstāvētas visas paaudzes, tas ir
īpaši patīkami un vienmēr „kāda vieta
uz zirga ir brīva”.
Šādi pasākumi un tā organizatori ir
pelnījuši, vispirms, jau Lielu Paldies!
Un arī to, ka par tiem pastāsta citiem
ērglēniešiem, it īpaši par pēdējo braucienu uz Valmieras teātri, lai noskatītos Laura Gundara lugu „Advents Silmačos”. Interese par šo izrādi ir liela.
Lugu uzveduši vienlaicīgi divi Latvijas lielie teātri – Liepājā un Valmierā.
Tā ir kā sava veida sacensība, kuram
būs veicies labāk, jo katrs grib būt labākais, bet luga un autors ir viens. Nē,
nav viens! Aiz visa šī teatralizētā un
dramatizētā notikuma stāv Rūdola
Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos”.
...Valmieras teātra skatītāju zāle pārpildīta – pat visas papildvietas ir izpārdotas. Publikā jaušamas gaidas un droši vien arī neizteiktais jautājums – nu,
kas te būs un kā tas viss būs? Skatuve
ir atvērta. Lauku zemnieku mājas Lielā
istaba no grīdas līdz jumta korei šķērsgriezumā. Pie plīts stāv Pindacīša un
vēl pirms izrādes sākuma cep pankūkas. Drīz vien pa visu teātri novirmo

pankūku kairinošā smarža, ka jānorij
vai siekalas. Uz skatuves ir gan lielais
saimes galds, soli, gan skapis, gultu
nav, bet ir ragavas, kuras tiek izmantotas gan kā vieta, kur nomest virsdrēbes,
gan apsēsties. No istabas vidus ved
koka trepes uz bēniņiem, kur redzams
zārks ar nobīdītu vāku, daži krēsli, bērnu koka šūpuļzirdziņš; līdz istabas vidum no bēniņiem stiepjas gara šūpuļa
līkste, pagaidām bez paša šūpuļa.
Izrāde sākas. Ir paredzēti divi cēlieni, kuri ilgs trīs sundas. Pirmais cēliens
līdz vidum ir gauss un ir tāda sajūta, ka
tas vezums ir tā pielādēts un tas kalns,
kurā tas jāuzvelk, ir tik augsts, ka nekādi nevar tos ratus lāgā iekustināt.
Visas trīs vecenes – Pindacīša, Bebene
un Tomuļmāte, darbojas, ka švirkst
vien, met vārdus kā bumbiņas viena
otrai, vietām uzdzirkstī vecās labās
Blaumaņa vecenes, bet reizēm tā kā
pazūd, – aiziet Laura Gundara radītajā
telpā un laikā. Un kad Bebene, kuru
ģeniāli atveido Dace Eversa, sāk runāt
kaut ko par lidojošiem šķīvīšiem, tad
tā blaumaniskā noskaņa uzreiz pazūd.
Ir citi laiki, tas jāsaprot katram. Bet tad
atkal nāk tāds kā atkritiens atpakaļ pie
Blaumaņa Silmačiem, un tad atkal viss
turpinās citā laika dimensijā. Tā tas
mijas visu izrādes laiku. Skatītājs joprojām kaut ko gaida. Pirmās 20 minūtes zālē valda absolūts klusums, nekādas reakcijas uz to, kas notiek uz
skatuves. Tā vien liekas, ka nav dzīvības, azartiskuma. Un visu laiku, gribot
negribot, jādomā par Blaumaņa Skroderdienām...
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Par to visā izrādes gaitā atgādina
mizanscēnās atsevišķi momenti – it kā
bites, it kā krāsns uziešana gaisā ar
speciāliem gaismas efektiem, it tie paši
dialogi par Kārlēna un Rūda pīpēšanu,
Dūdara problēma ar vēderu u.c. Nu tas
tā viss ir. Aktieru spēle, protams, nevainojama. Katrs dara, cik labi vien
var, uz skatuves stāstot režisora Feliksa Deiča iestudēto un Laura Gundara
uzrakstīto Silmaču leģendas turpinājumu. Skatītāji zālē ir tik gudri, varētu
teikt, ka patiešām zina, kur jāsmejas,
kur jāklusē, un vienkārši jāgaida nākamo sniega piku, ja tā var teikt, kas tiks
mesta skatītāju virzienā. Reakcija uz
trāpīgajām replikām, situācijām ir momentāna. Pindaka uznāciens pat bez
teksta jau izraisa smieklus skatītājos.
Līdzīgi ir arī citās epizodēs. Tātad lugas autors daudzās vietās ir trāpījis īsti
desmitniekā. Bet Blaumanis latviešiem
tomēr ir viens....
Kopumā ņemot, izrāde ir interesanta, kura vienkārši ir jāskatās, pašam
sevi noskaņojot uz labvēlības un labsirdības viļņa.
Mums, ērglēniešiem, Rūdolfa Blaumaņa novadniekiem un viņa piemiņas
glabātājiem, jebkurā gadījumā ir prieks
un lepnums par to, ja kāds literāts, režisors, mūziķis ar savu talanu un mākslu vairo rakstnieka popularitāti, nes
viņa vārdu tālāk tautā. Arī mēs jūtamies kā tās mazā daļa, kurai šajā ziņā
ir savs nopietns uzdevums un pienākums.
2012. gada 28. februārī
Ērgļu teātra fane – Anna Kuzina

Informācija no Latvijas
Republikas Veselības
ministrijas
Veselības ministrija informē, ka nelielu traumu vai vieglu saslimšanu
gadījumos iedzīvotājiem, lai saņemtu
vajadzīgo palīdzību vai konsultāciju
un samazinātu sekundāro NMP izsaukumu skaitu, iespējams:
• sazināties ar savu ģimenes ārstu
(telefonkonsultācijas, apmeklēt ģimenes ārstu akūto pacientu pieņemšanas laikā, pieteikt ģimenes ārsta
mājas vizīti);
• pašam doties uz tuvāko ārstniecības iestādi (pie dežūrārsta, uz steidzamās medicīniskās palīdzības punktu, slimnīcas uzņemšanas nodaļu);
• ārpus ģimenes ārsta darba laika
darba dienās no 17.00 līdz 8.00, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti ir iespēja zvanīt uz Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta
izveidoto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 un saņemt kvalificētu mediķa padomu vienkāršāku
saslimšanu gadījumos. Zvanot uz minēto tālruni, konsultācijas tiek sniegtas par dažādiem medicīniskiem jautājumiem – kā rīkoties paaugstinātas
temperatūras un saaukstēšanās gadījumā, paaugstināta asinsspiediena,
vemšanas, caurejas, vēdera, ausu sāpju, dažādu traumu un lūzumu gadījumos, saules (tajā skaitā, solārija) apdegumu gadījumos;
• saņemt informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (piemēram, kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts,
informāciju par pacienta iemaksām
un no pacientu iemaksām atbrīvotajām kategorijām u.c.), zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas
informatīvo tālruni 80001234 (darba laikā) vai mājas lapā www.vmnvd.
gov.lv.
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti
1. līmeņa steidzamās medicīniskās palīdzības punkti:
• “Priekules slimnīca” – Aizputes
5, Priekule, Priekules novads, LV3434, tālr.63459115, 63461361;
• “Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” - Dakteru iela 14, Smilte-

ne, Smiltenes novads, LV-4729,
tālr.64772303, 64773355;
• “Saulkrastu slimnīca” (līmeni
piemēro septiņus mēnešus kalendāra
gadā) – Ainažu iela 34, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160, tālr.
67951275, 67952700.
2. līmeņa steidzamās medicīniskās palīdzības punkti:
• “Aizkraukles slimnīca” - Bērzu
iela 5, Aizkraukle, Aizkraukles novads,
LV-5101,
tālr.65133899,
65133873;
• “Limbažu slimnīca” – Klostera
iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV4001, tālr.64024044, 64070150;
• “Ludzas rajona slimnīca” – Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701, tālr.65707094, 65707090;
• “Rīgas rajona slimnīca” (līmeni
piemēro četrus mēnešus kalendāra
gadā) - Lakstīgalas iela 13, Sigulda,
Siguldas
novads,
LV-2150,
tālr.67972808, 67971329;
• “Saldus medicīnas centrs” –
Slimnīcas iela 3, Saldus pilsēta, Saldus novads, LV-3801, tālr.63881055,
63881562.
3. līmeņa steidzamās medicīniskās palīdzības punkti:
• “Bauskas slimnīca” – Dārza iela
7/1, 7/2, Bauska, Bauskas novads,
LV-3901, tālr.63923153, 63923433;
• “Rīgas rajona slimnīca” (līmeni
piemēro astoņus mēnešus kalendāra
gadā) – Lakstīgalas iela 13, Sigulda,
Siguldas novads, LV-2150, tālr.
67972808, 67971329;
• “Saulkrastu slimnīca” (līmeni
piemēro piecus mēnešus kalendāra
gadā) – Ainažu iela 34, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160, tālr.
67951275, 67952700;
• “Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca” – V.Ruģēna iela 7, Talsi,
LV-3201, tālr.63223350.
Papildu Nacionālais veselības dienests slēdz līgumu par steidzamās
medicīniskās palīdzības punkta pakalpojumu sniegšanu ar:
• “Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca” – Rīga, Vienības gatve 45,
LV-1004, tālr. 67064498.

8. marta svētki
8. marts joprojām ir diena, ko labi
atceras vecākā paaudze. Ērgļu pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem šo svētku sajūtu radīja cesvainieši Indulis Ikaunieks, Vita Krūmiņa
un Ērgļu arodskolas ģitāristu un dziedātāju ansamblis.
Prieks par izpildītajām dziesmām,
pirmatskaņojumiem, Induļa dāvāto

disku ”Dziedi savai pilsētai Cesvainē”, kurā skan arī Induļa izpildītā
dziesma „Labrīt!”, bet iemītnieks Jāzeps svinību gaviļniecēm sagādāja
īpašu pārsteigumu.
Mēs visas sakām paldies, jo jebkurus svētkus prieks svinēt.
Ināra Tirzmale,
sociālā darbiniece
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PASĀKUMU AFIŠA
Ērgļu saieta nams
Jau klāt marts, tātad drīz arī pavasaris. Aiz kalniem vairs nav Lieldienas, un tad jau saule ar saviem
siltajiem stariem mūs biežāk apveltīs un liks arī kļūt daudz ņiprākiem
un spriganākiem.
Bet saieta namā amatieru mākslas kolektīvi strādājuši visu ziemu
un tagad dejotāju un dziedātāju saimei tuvojas pavasara skates. Deju
kolektīvu sniegumu vērtēs 25. martā, bet jauktajam koris „Ērgļi” uz
skati Madonā jādodas 15. aprīlī. Arī
Ērgļu teātris uz pirmizrādi aicinās
drīz, jau īsi pirms Lieldienām. Tāpēc piedāvājam pavasarī šādu kultūras pasākumu afišu:
● 25. martā plkst.10.00 dievkalpojums Ērgļu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, veltīts Komunistiskā terora upuru piemiņai
● 29. martā plkst. 10.00 bērnu
pirmsskolas iestādē „Pienenīte”
jauno vokālistu konkurss „Ērgļu
cālis- 2012”
● 5. aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu teātra pirmizrāde „Niskavuori
maize”
Biļetes cena 2,-Ls
● 8. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu pasākums lieliem un maziem
ar jauno vokālistu – konkursa „Ērgļu cālis- 2012” dalībnieku piedalīšanos
● 8. aprīlī plkst. 19.00 koncerts
”Mīlestība nekad nebeigsies”
Viesojas Armands Birkens un
Lorija Vuda
Biļetes cena iepriekšpārdošanā
3,- un 4, -Ls. Koncerta dienā -5,Ls
● 9. aprīlī plkst. 13.00 līnijdeju
un „Belly dance” (vēderdeju) dejotāju saiets Ērgļu saieta namā
14. aprīlī plkst. 19.00 deju kolektīva “Rūdis “ vārda došanas
svētku koncerts
● 26. un 27. aprīlī Jura Jurjāna
XIV Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss “Jaunais mežradznieks- 2012”
Piedalās mūziķi no Igaunijas,
Lietuvas un Latvijas mūzikas skolām. Starptautisko žūrijas komisiju
vada Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas goda profesors Arvīds Klišāns.
26. aprīlī plkst.10.00 konkursa
atklāšana un I kārta
27. aprīlī plkst. 10.00 konkursa
II kārta
plkst. 18.00 laureātu apbalvošana un noslēguma koncerts
● 29. aprīlī plkst. 11.00 Ērgļu
novada velo sezonas atklāšanas
brauciens
● 29. aprīlī plkst.19.00 deju kolektīvu draudzības koncerts
„Ielūdz “Pastalnieki””
● 1. maijā plkst. 12.00 sporta
deju konkurss „Ērgļu vizbulīte”
● 4. maijā rīta agrumā Ērgļos
saieta nama apkārtnē – PAVASARA TIRGUS
● 6. maijā plkst. 13.00 grupu
„Inga un Normunds” un „Patrioti lv. koncerts
Biļetes cenas 3.- un 4.- Ls

Jumurdas saieta ēka
● 8. aprīlī plkst. 13.00 viktorīna-šovs ”ASINI PRĀTU LIELDIENĀS!” Aicinātas pieteikties
ģimeņu, radu, kaimiņu vai draugu
apvienības – komandas 3-6 cilvēku
sastāvā.
Iepriekš jāsagatavo:
– interesants komandas kopējais
noformējums Lieldienu noskaņās;
– savas komandas vizītkarte (1-2
minūtes);
– sveiciens-vēlējums pretinieku
komandām;
Kas būs jādara? Jāmin mīklas,
jābūt atjautīgiem, pavasarīgiem,
priecīgiem un vērīgiem!
Apbalvošana: veicināšanas balvas visiem! 1.-3. vietu ieguvējiem
īpaši Lieldienīgas balvas!
Savas komandas dalību lūgums
pieteikt līdz 6. aprīlim pa tālruni
28343674 vai personīgi pie Initas.
Finālā olu ripināšana, knaulēšanās un šūpoļu lūkošana!
AICINĀTI LĪDZJUTĒJI UN ATBALSTĪTĀJI!

Sausnējas pagastā
● 25. martā plkst. 15.00 Sidrabiņos pie piemiņas akmens Komunistiskā terora upuru dienai
veltīts atceres brīdis
● 31. martā plkst. 15.00 Sausnējas saieta nama “Līdumi“ zālē
anekdošu pēcpusdiena “Smejies
vesels!”
● 9. aprīlī plkst. 11.00 Sidrabiņos pie pārvaldes ēkas Lieldienu
zaķis aicina uz Lieldienu pasākumu.

„Ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti...”
(Jes. 53:5)

Lai arī cik dažādas būtu ciešanas
cilvēku dzīvēs, tomēr tās ir tikai divu
veidu. Šīs ciešanas var būt bezjēdzīgas
un tās var būt apveltītas ar zināmu jēgu.
Bezjēdzīgas ciešanas vienmēr dzimst
tur, kur cilvēks visiem spēkiem cenšas
no dzīves grūtībām izvairīties. Tas notiek, kad cilvēks cenšas atbrīvoties no
sava īstā aicinājuma – patiesas, godīgas
un brīvas dzīves.
Savukārt ciešanas ar jēgu ir visas tās
mūsu dzīves nastas, grūtības un pārbaudījumi, kurus mēs piedzīvojam tāpēc,
ka nebaidāmies šai dzīvei atklāti skatīties acīs. Esam gatavi pieņemt visas šīs
neizbēgamās nastas, grūtības un sāpes,
skaidri apzinoties savu aicinājumu, pienākumus un iespējas. Realizēt to visu,
nebaidoties maksāt zināmu cena, kādreiz pat visai augstu.
Šeit ļoti daudz sakāmā ir Lieldienām.
Kristus tiek tiesāts tieši tāpēc, ka paliek
uzticīgs līdz galam tam, ko dara. Ērtāk,
protams, būtu piekāpties, piekrist tam,
ko saka vairākums. Taču tad būtu jāpiedzīvo tas, no kā Viņš pats brīdina: ko tas
cilvēkam līdz, ja tas iemanto visu pasauli, bet pazaudē pats savu dvēseli... Tāpēc
tie, kas bēg no sāpēm, agri vai vēlu tās
tomēr piedzīvo. Lai arī kā mēs to negribētu, tieši tāda ir šīs pasaules realitāte.
Tad tās atnāk kā briesmīgs dzīves trieciens un graujoša katastrofa. Tad tās arī
ir jānes kā šausminoša un bezjēdzīga
nasta. Vēl ļaunāku visu padara tas, ka

Krustvārdu mīkla
1
4

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās
dzīves jubilejās!
Mārīte Kāposta
Vladislavs Kokorēvičs
Skaidrīte Korne
Ilga Bugne
Ludmila Līcīte
Zigurds Mednis
Tālivaldis Bērziņš
Austra Blite
Ina Gailīte
Inta Kalniņa
Gaida Rubene
Ausma Pole
Austra Stūre
Elza Blūma
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Ērgļu luterāņu draudzē
draudzes baznīcā
6. aprīlī plkst. 10.00 –
Lielajā Piektdienā
8. aprīlī plkst. 10.00– Lieldienās –
Kristus Augšāmcelšanās dienā
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Horizontāli: 6.Dzelzceļa stacija
Rīgā. 9.Ausaino roņu dzimtas jūras
dzīvnieks. 10.Latviešu klasiskās tautasdziesmas. 11.Neliels plēsēju kārtas
meža dzīvnieks. 12.Dailes teātra aktrise (1985.). 13.Latviešu dzejnieks,
dramaturgs (1865.-1929.), lugas „Jāzeps un viņa brāļi” autors. 14.Teksta
aile laikrakstā, žurnālā. 15.Vulkānisks
masīvs Armēnijas kalnienē. 19.Sīka
jūras zivs ar dzeloni muguras spuras
priekšā. 23.Pusdārgakmens, kvarca
paveids. 24.Pagasta centrs Madonas
novadā. 26.Leņķa trigonometriskās
funkcijas. 30.Karpu dzimtas saldūdens
zivis. 33.A.Kairišas loma kinofilmā
„Ezera sonāte”. 34.Īss, alegorisks sacerējums dzejā. 35.Sala personificējums latviešu folklorā. 36.Neliels koks
ar ēdamiem augļiem. 37.Pašaizsardzības cīņas forma Japānā. 38.Sievietes
tēls I.Indrānes romānā „Ūdensnesējs”.
39.Kobru dzimtas čūska.
Vertikāli. 1.Norobežots sastrutojums organisma audos. 2.Dzimta
V.Šekspīra lugā „Romeo un Džuljeta”.

Ērgļu katoļu draudzē
Ērgļu Svētā Krusta baznīcā
1. aprīlī plkst. 17.00 –
Pūpolsvētdienā
6. aprīlī plkst. 11.00
Lielajā Piektdienā
7. aprīlī plkst. 17.00
Lielajā Sestdienā
8. aprīlī plkst. 17.00 Lieldienās
9. aprīlī plkst. 17.00
Otrajās Lieldienās

UZMANĪBU !

36
37

sāpēm un ciešanām. Saule, kas uzlec
pār Dieva radīto pasauli, ik dienu un ik
stundu atklāj grēka postījumus un nāves uzvaras. Un tie taču nav tikai kādi
pasaules lielie jautājumi, tie ir arī mūsu
jautājumi.
73. Psalmā ir skaisti vārdi: Pie Tevis,
Kungs, es palieku vienumēr, Tu mani turi
pie manas labās rokas, Tu vadi pēc sava
prāta un beidzot mani uzņemsi godībā.
Jebšu man arī mirtu miesa un sirds, taču
Tu Dievs, esi mans patvērums un mana
daļa mūžīgi! Kristus augšāmcelšanās
var būt vislielākais piedzīvojums tās lieciniekiem. Tā var pildīt mūs ar līdz tam
nepazītu prieku un drosmi, arī pašu baisāko dzīves notikumu priekšā. Augšāmcelšanās cerība ir vajadzīga, kad sastopamies ar tādiem dzīves pārbaudījumiem,
kas gandrīz līdzinās nāvei. Tā ir vajadzīga, kad tuvojamies savas dzīves pēdējai
stundai, kura var mūs pārsteigt pavisam
pēkšņi, varbūt jau rīt... Augšāmcelšanās
jaunai dzīvei ir tik ļoti vajadzīga pēc
smagajiem, nāvei līdzīgajiem kritieniem
dzīvē. Un visvairāk tā ir vajadzīga, kad
sastapsim vaigā savu nāvi. Kristus IR
augšāmcelšanās un dzīvība.
Sirsnīgi sveicu Kristus Augšāmcelšanās svētkos visus Ērgļu novada iedzīvotājus!
Kaspars Eglītis, Bērzaunes evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs
Par draudzes dzīvi plašāk:
www.erglubaznica.lv

Lieldienu laika
dievkalpojumi
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Aicinājums pieteikt
mazuļus Bērnības un
pasaku svētkiem

Vasarā, 7. jūlijā, Ērgļu saieta
nams sadarbībā ar R. Blaumaņa
muzeju „Braki” rīkos Bērnības un
pasaku svētkus. Ar katru gadu šie
svētki iegūst lielāku, jo lielāku mazuļu un viņu vecāku atsaucību. Arī
šogad šie svētki solās būt gana jautri un interesanti. Lai uzzinātu jūsu
vēlmes, lūdzam pieteikt savus mazuļus bērnības svētkiem jau tagad,
lai šie svētki paliktu neaizmirstami
gan lieliem (kūmām un vecākiem),
gan mazajiem gaviļniekiem. Informācija par svētkiem Ērgļu saieta
namā personīgi vai pa telefoniem
64871132, 26528132
Sandra Avotiņa,
Ērgļu kultūras darba speciāliste

cilvēki vienkārši nav bijuši pietiekami
gatavi vienam vai otram dzīves pārbaudījumam. Savukārt tie, kuri dodas dzīvē,
redzot to kā vienu lielu Dieva aicinājumu, kur notikumus neizvēlamies mēs
paši, bet gan Dievs, tur ikvienai dzīves
epizodei ir pavisam cits svars un vērtība.
Tur ciešanas nekad nav bezjēdzīgas. Tās
pārtop apzinātā izvēlē rīkoties patiesi un
brīvi arī tad, ja tas nav izdevīgi, arī tad,
ja tas ir bīstami. Mēs jau zinām, ka mūsu
dzīvē tik bieži ienāk daudz kas tāds, ko
nemaz nevēlamies. Ne mēs izvēlamies
šos notikumus, bet šie notikumi izvēlas
mūs, un tur neko nevar padarīt. Bet vienu gan mēs varam – mēs varam izvēlēties to, kā uz šiem notikumiem reaģēt.
Mēs visai bieži esam pieņēmuši, ka
nav šajā pasaulē nekā sliktāka par nāvi.
Tomēr Dieva Vārds grib mūs no šādas
pārliecības atturēt. Ir arī kaut kas sliktāks par nāvi. Sliktāk par nomiršanu ir
pazaudēt savu dvēseli. Sliktāka par nāvi
cilvēkam var būt slikta pēcnāve. Vai mēs
kaut kam tādam esam gatavi...?
Visvērtīgāk esam nosvinējuši Lieldienas tad, ja esam atklājuši, sapratuši vai
vienkārši sev atgādinājuši, ka Kristus
augšāmcelšanās nav tikai sen pagājušu
notikumu piemiņa, bet gan Dieva atbilde uz katrai paaudzei vissvarīgākajiem
jautājumiem. Uz tiem jautājumiem, kurus tā ir spiesta uzdot, kad saskaras ar
ciešanām, ļaunumu, nāvi. Jo katrs jauns
rīts šajā pasaulē nozīmē jaunu dienu ar

3.Rubiju dzimtas lakstaugi. 4.Latvijas
kamaniņu braucēja (1956.), olimpiskā čempione. 5.Latviete, 2011.gada
Eiropas labākā vieglatlētikas trenere.
7.Sīpolaugs ar smaržīgiem dažādu
krāsu ziediem. 8.Slepena centralizēta teroristu organizācija. 16.Pagasta
centrs Brocēnu novadā. 17.Sievietes
vārds, kurš kalendārā atzīmēts jūlijā.
18.Standartizēts uzdevums zināšanu, spēju pārbaudei. 20.Pārmērīga
šķidruma uzkrāšanās ķermeņa audos.
21.Profesionāla dejotāja un dziedātāja, viesu izklaidētāja japāņu tējas
namos. 22.Ienākums, ko saņem par
zemes nomu. 25.Latviešu vieglatlēte
(1932.-2011.), olimpiskā čempione.
27.Desmitkāju vēžu grupas dzīvnieks. 28.Latviešu mākslas filma ar
H.Ritenbergu titullomā. 29.Kalnu
slēpošanas disciplīna. 30.Siļķveidīgo
kārtas zivis. 31.Dumbrvistiņu dzimtas ūdensputns. 32.Virtuozs skaņdarbs
taustiņinstrumentiem.
Sastādīja A.Gailis

2012. gada 26. aprīlī plkst. 10.00
Ērgļu slimnīcas dienas stacionāra telpās pieņems ārsts pulmonologs no Rīgas.
Būs iespējams veikt spirogrāfiju.
Pacienta iemaksa LVL 3.00, visas atbrīvotās kategorijas tiks konsultētas bez
maksas.
Lūdzu pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem.
Aina Braķe,
Ērgļu slimnīcas valdes priekšsēdētāja

Pieminam mirušos
PĒTERIS MATUŠEVICS
miris 70. mūža gadā;
ZENTA KAIMIŅA
mirusi 93. mūža gadā;
RŪTA BICE
mirusi 77. mūža gadā;
MĀRA MARIJA SKRABE
mirusi 79. mūā gadā;
ANDRIS EDGARS NEIMANIS
miris 76. mūža gadā;
VIVIJA ALEKSEJEVA
mirusi 64. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 600 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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Ērgļu novada informatīvais izdevums 2012. marts

