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29.janvārī Ērgļu novada pašvaldībā viesojās LU pārstāves Ieva
Kalniņa un Māra Grudule, un literatūrzinātniece Līvija Volkova, lai
kopā ar novada domes priekšsēdētāju Guntaru Velci, Braku muzeja
vadītāju Zintu Saulīti un kultūras darba speciālisti Sandru Avotiņu
pārrunātu zinātniskās konferences, kas veltīta rakstnieka R.Blaumaņa
150. jubilejai – „Rūdolfs Blaumanis un 19./20.gs. mijas kultūras revolūcija
Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā” dalībnieku viesošanos
Ērgļos 16. martā.
8.un 9. februārī Ērgļos
risinājās Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiāde, kurā par
medaļām cīnījās 1119 dalībnieki
no 132 skolām, kuras pārstāvēja
40 pašvaldības. 76 medaļu
komplekti tika izcīnīti septiņos
sporta veidos: kamaniņu sportā,
distanču
slēpošanā,
kalnu
slēpošanā, biatlonā, hokejā,
snovbordā
un
slidošanā.
Sacensības kamaniņu sportā
risinājās Siguldā no 7. līdz 9.februārim ar 56 dalībniekiem. Viešūra kalnā
startēja 228 kalnu slēpotāji un 206 snovbordisti. Ērgļu vidusskolas
slidotavā spēkiem mērojās 176 ātrslidotāji, bet hokeja turnīrā par godalgām
cīnījās 16 komandas ar 127 dalībniekiem. Slēpošanas trasē sacentās 127
biatlonisti un distanču slēpošanā viskuplākais dalībnieku skaits 394.
Skolu kopvērtējumā labākā bija Alūksnes novada vidusskola ar 6 zelta, 3
sudraba medaļām, otrajā vietā ierindojās Madonas Valsts ģimnāzija ar 4
zelta, 2 sudraba, 3 bronzas medaļām un trešajā vietā Cēsu 2.pamatskola ar
4 zelta, 1 sudraba, 1 bronzas medaļu.
No 8. līdz 10. februārim Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā
Ķīpsala, notika 20. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus “Balttour
2013”. Ar Ērgļu novada informatīvajiem materiāliem iekļāvāmies kopējā
Vidzemes stendā kopā ar Madonas, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novada
pārstāvjiem, reklamējot sevi kā vienu no tūrisma galamērķiem Vidzemes
augstienē. Novadu izstādē pārstāvēja Meņģeļu muzeja vadītāja Ieva
Vilnīte.

Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam
1. redakcijas publiskā apspriešana
Atbilstoši Ērgļu novada pašvaldības domes 2013.gada 24.janvāra lēmumam no 28.janvāra līdz 25.februārim notiek Ērgļu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķi,
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu turpmākajiem 25 gadiem. Ar 1.redakcijas materiāliem var iepazīties:
Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā - Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, - darba dienās 8.00 - 12.30 un 13.30-17.00
(trešdienās līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00) – izdrukāts dokuments.
Ērgļu novada pašvaldības mājas lapā www.ergli.lv
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus iespējams iesniegt līdz 2013.gada 25.februārim:
• Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā - Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā,
• Sūtot pa pastu uz adresi: Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840.
• Elektroniski - uz e-pasta adresi: ergli@ergli.lv
Uz jautājumiem atbildēs Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera trešdienās no
8.00 līdz 18.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30, tel. 26468124, 4871287, e-pasts emma.cera@inbox.lv

Noslēdzies projekts „Psihologa piesaiste Ērgļu novadam”
Ērgļu novada pašvaldībā pabeigta projekta “Psihologa piesaiste Ērgļu novadam” realizācija ESF darbības programmas „Cilvēkresursi
un nodarbinātība”1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros (vienošanās
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/040).
Projekta mērķis bija paaugstināt Ērgļu novada pašvaldības administratīvo kapacitāti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 7.punktu „nodrošināt iedzīvotājiem sociālo aprūpi” un 23. punktu „īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā
teritorijā”.
Projekta ietvaros Ērgļu novada pašvaldībā tika piesaistīts psihologs, kurš galvenokārt palīdzēja bērniem no Ērgļu vidusskolas,
Ģimenes atbalsta centra „Zīļuks” un sociālā dienesta (sadarbībā ar bāriņtiesu) norīkotajiem bērniem, kas cietuši no emocionālas un
psiholoģiskas vardarbības. Psihologs sniedza palīdzību arī vecākiem, kuri ar bērniem dzīvo Ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks”, tādā
veidā sekmējot to garīgo atlabšanu un integrāciju sabiedrībā.
Psihologa pieņemšanas laikā tā pakalpojumus varēja izmantot jebkurš Ērgļu novada iedzīvotājs neatkarīgi no viņa dzimuma,
vecuma vai veselības stāvokļa. Projekta ilgums bija 24 mēneši. Ērgļu novada pašvaldība apņēmusies nodrošināt projekta ietvaros
piesaistītā psihologa darbību novada administratīvajā teritorijā vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām.
Projekta kopējās izmaksas - 18 500 LVL, finansētās aktivitātes - speciālista darba alga, divi kvalifikācijas paaugstināšanas
kursi un darba vietas aprīkojuma noma. Projektu 100 procentu apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.
Projekta vadītājs, domes priekšsēdētājs G.Velcis

PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA ĪSTENOŠANU
AINAS BRAĶES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒ

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Madonas
nodaļa 21. 02. 2013. plkst. 11.00 Rīgas ielā 5, Ērgļu saieta namā rīko
informatīvu semināru par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas
attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Seminārā varēs uzzināt par
- VAS Hipotēku bankas piedāvāto valsts atbalsta programmu
lauksaimniekiem.
- A/S Citadele Bankas aktuālā informācija – pieejamie kredītu veidi.
- Jaunākās un aktuālākās izmaiņas nodokļu un grāmatvedības
normatīvajos aktos.
23. februārī tūrisma portāls www.atputasbazes.lv rīko savu
kārtējo pasākumu: tūrisma ralliju – brīvdienu izbraucienu, kuram
šoreiz dota tēma „Vidzemes pavasara karnevāls”. Maršruts vedīs pa
Ikšķiles, Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Ērgļu un Madonas novadu. Mūsu
novadā rallija dalībnieki par uzdevumu veikšanu punktus pelnīs R.
Blaumaņa memoriālajā muzejā ”Braki” un brāļu Jurjānu memoriālajā
muzejā „Meņģeļi”. Noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana
Madonas kultūras namā.
Sākot ar 2013. gada martu, Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) uzsāks aktīvu sezonas vakanču gadatirgus pasākumu
organizēšanu Latvijā.
Vidzemē tas risināsies 22.martā Cēsu Tūrisma un informācijas centrā,
Pils laukumā 9, Cēsīs.
Sezonas vakanču gadatirgū ar NVA un darba devēju starpniecību darba
meklētājiem tiks piedāvātas reģionā uz pasākuma norises brīdi aktuālās
sezonas vakances dažādās jomās. Vienlaikus tā ir iespēja darba meklētājiem
klātienē tikties ar potenciālajiem darba devējiem, iegūt informāciju par
darba un apmācības iespējām Latvijā un ārzemēs, noskaidrot jautājumus
par profesionālās izaugsmes iespējām un NVA pakalpojumiem. Darba
devējiem tā ir iespēja prezentēt sevi, informēt par vakancēm, veikt pirmās
intervijas ar topošajiem darba ņēmējiem. Lai pieteiktu vakances
gadatirgum, darba devējam jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli un jāpiesaka
sava vakance.
Izveidota jauna interneta vietne www.esfinanses.lv , kurā
vienuviet ir pieejama visa aktuālākā informācija par ES struktūrfondiem,
Eiropas komisijas programmām, valsts budžeta atbalsta programmām un
citiem finanšu avotiem, kas atvieglos interesentiem ceļu uz finansējuma
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Mazā paciente uz jaunā izmeklēšanas galda pie
dakteres Braķes.
Pateicoties tā saucamajiem Eiropas projektiem, Ērgļu novadā
un tajā skaitā arī Ērgļu slimnīcā ir paveikts ļoti daudz. Ērgļu
pašvaldība vienmēr ir atbalstījusi aktivitātes, kas saistītas ar
dažādu fondu piesaisti. Tā kā bija zināma pieredze , nolēmu
piedalīties darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
aktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projektu konkursā.

Izstrādājot projektu, darba, protams, bija daudz, bet secināju,
ka nereti ikdienā mēs sastopamies ar lietām, kad sevi grūti
redzēt Eiropā, bet šis ir tas gadījums, kad Eiropa „saslēdzas” ar
to, kas nepieciešams mums mūsu novadā.
Es to darīju it kā savas prakses vajadzībām, kas skar Ērgļu
novada un tuvākās apkaimes iedzīvotājus. Tas nebūtu liels
pacientu skaits, skatoties plašā mērogā, bet līdz ar to radīta laba
kvalitāte. Tas taču ir Eiropas Savienības mērķis – attīstīt
kvalitatīvus pakalpojumus un pie tam visvairāk jebkuru cilvēku
ietekmējošā jomā – medicīnā.
Plānoju sakārtot savas prakses infrastruktūru, iegādājoties
aparatūru, mēbeles, uzlabot pacientu pieejamību, ierīkojot otru
pacientu pieņemšanas vietu, tādējādi nodalot slimo bērnu
plūsmu no veselajiem, līdz ar to mērķtiecīgi turpinot
iepriekšējos slimnīcas projektos iesākto (piem., otras ieejas
ierīkošana no stāvlaukuma ambulatorās aprūpes ēkā Parka ielā
5, atbilstoša pieņemšanas telpas iekārtošana, otra tualete u.c.).
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas tika plānotas LVL
4443,80, no kurām 85 %, tātad LVL 3777,23 ir atbalsta summa
– ERAF līdzfinansējums, un mans privātais finansējums ir
atlikušie 15 %, tātad LVL 666,57.Projekta realizācija norit
sekmīgi . Praktiski ir veikts viss plānotais, izņemot datortehnikas
iegādi, kur kavēšanās ir iepirkuma procedūras dēļ.
Pacienti, kuri apmeklējuši bijušo bērnu konsultāciju, jau
redzējuši jauno aprīkojumu – zīdaiņu izmeklēšanas galdu,
kušeti, instrumentu galdu, ledusskapi vakcīnu uzglabāšanai,
pieaugušo svarus ar auguma mērītāju, jaudīgo medicīnisko
lampu, difūzijas statīvu. Pacientu pieņemšanas telpā māsiņai
ergonomiskais krēsls, jauni krēsli pacientiem.
Man pašai vislielākais gandarījums par moderno
elektrokardiogrāfu un spirogrāfu, kuru esam sākuši izmantot
plaušu slimnieku izmeklēšanai, lai katra izmeklējuma dēļ
nebūtu jāmēro ceļš uz Madonu vai Rīgu.
Gribētu iedrošināt ikvienu piedalīties Eiropas konkursos, jo
garantēta palīdzība sakārtot dokumentāciju, avansa maksājumi,
izcila pretimnākšana jebkura jautājuma risināšanā.
Daktere Aina Braķe
Foto: Ilze Daugiallo
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PII “Pienenīte” ziņas
Ziemas sporta diena

Bija parasts februāra rīts. Audzītes un auklītes steidzās uz darbu,
sētniece tīrīja celiņus, mazie ķipari ar vecākiem devās uz savām grupiņām.
Bet tomēr kaut kas bija savādāk...
Pēc brokastīm bērnudārza pagalmā parādījās konusi, ragavas, hokeja
nūjas un stafešu statīvi. Un tad jau nāca arī paši sportotāji. Klāt jautrā
sporta diena! Pēc sasveicināšanās un nelielas iesildīšanās ķērāmies klāt
pie stafetēm. Stafetē izvizinājām cits citu ar ragavām un noskaidrojām
veiklākos, klusākos un aktīvākos stafetes dalībniekus. Tad pie akordeona
skaņām izgājām rotaļu par ziemu, kur tēlojām gan sniegputeni, gan eglītes,
gan sniegpārsliņas. Izrotaļājušies varējām ķerties klāt nākamajam
pārbaudījumiem. Mazāko grupu bērni kopā ar metodiķi devās spēlēt
hokeju un pikoties, bet lielāko grupu bērni ar sporta skolotāju devās slēpot
un ceļojumā pa meža taku, kur satikām un atdarinājām dažādus meža
zvērus. Noslēgumā katrai grupiņai bija jāizveido savs cietoksnis. Talkā
ņēmām sniega lāpstas, un būvēšana varēja sākties. Pēc labi padarīta
darbiņa sagurušie censoņi saņēma diplomus un nelielu cienastu, par ko
visiem bija liels prieks. Kopīgi vienojāmies tikties nākamajā ziemā un
uzcelt vēl lielākus cietokšņus no sniega.

SAIMNIECISKĀ DZĪVE NOVADĀ
SIA „ELBRA” – uzņēmums ar senu pagātni
Diez vai kādam no mums diena uzsākas bez ieradumiem,
kuros izmantojam ūdeni un elektrību – elektriskas lampiņas
ieslēgšana, mazgāšanās, iecienītā rīta dzēriena baudīšana,
labierīcību izmantošana. Elektrība mums katram šķiet kā
pašsaprotama lieta, ūdens padeve gan visiem nenotiek no
centralizētās sistēmas, un tomēr, diez vai kāds mājoklis
vai iestāde un organizācija Ērgļu pusē ir iztikusi bez mums
jau labi zināmā uzņēmuma SIA „ELBRAS” pakalpojumu
izmantošanas. Varbūt savu reizi ne tiešas, bet vismaz
konsultatīvas gan. Uzņēmums ar senu pagātni, kurš spējis
mainīties laikiem līdzi, saglabājot iesākto un veidojot
jauno.
Pirmsākums „ELBRAS” uzņēmumam ir 1958.gada 1.
augusts, kad tika dibināts Seļektro Ērgļu tīklu rajons, kas
nodarbojās ar elektrotīklu ierīkošanu, apkalpojot visai
plašu zonu – Siguldu, Mālpili, Cēsu, Valmieras, Madonas
un Jēkabpils rajonus. Laika gaitā uzņēmums ir ticis
pievienots (1961.g. - Rīgas CMP Ērgļu iecirknis), sadalīts
(1966.g. Madonas iecirknī pie Alūksnes PMK un Jēkabpils
iecirknī pie Ķeguma PMK) un apvienots (1971.gads –
Ķeguma PMK Ērgļu iecirknis), līdz 1993.gadā izveidojās
neatkarīgs VECU „Ķegums” ar Ērgļu filiāli. 1994.gada
23.martā tika izveidota SIA „ELBRA” (nosaukums nozīmē
elektriķu brālība) un pieteica Ērgļu filiāles privatizāciju.
Uzņēmuma darbības dibinātāji un stūrakmeņi bija Viktors
Grigulis, Uldis Indriksons, Maigonis Jansons un direktors
no pirmsākumiem- Roberts Koklačovs. Uzņēmums
darbību sāka ar 40 strādnieku kolektīvu. Ja sākotnēji darba
apjomi bija pietiekoši, tad, pārveidojoties saimniekošanas
sistēmai, veidojoties konkurencei, bija jāsāk domāt, ko
darīt, lai uzņēmums varētu pilnvērtīgi strādāt un nodrošināt
darbiniekiem atalgojumu. Un tā 1995.gadā tika
nokomplektēta santehnisko darbu brigāde, kas veica
apkures, ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanu. Cilvēki
papildus apguva jaunas darba iemaņas un uzņēmums

Sporta skolotāja Egija Briede

Barikāžu laika atceres
pasākums Sausnējā

Klausoties G. Naudiņa stāstījumā.
Betona bluķu krāvumi, dzeloņstiepļu žogi, nosprostotas ielas ar smagās tehnikas
rindām, ugunskuri, dūmu smarža, nomāktas un neziņas pilnas cilvēku sejas. Tas
bija barikāžu laiks 1991. gada janvārī Rīgā.
Ir pagājuši jau 22 gadi, bet daudzu jo daudzu cilvēku atmiņās, to starpā arī
sausnējiešu, šis laiks paliks uz mūžu. Tas bija laiks, kad izšķīrās jautājums par
mūsu tautas nākotni. Rīgā dārdēja bruņu transportieru ķēdes, spindzēja lodes.
Asinis un asaras lija arī Latvijā. Bet Latvijas ļaudis, kas jau nedaudz bija
ielūkojušies brīvībai acīs, bija gatavi to aizstāvēt līdz galam. Tādēļ tajā laikā uz
barikādēm no Sausnējas pagasta devās 36 iedzīvotāji. Grūti bija viņiem doties uz
nezināmo, bet ļoti grūti bija arī mājās palicējiem. Ar satraukumu un bažām sekoja
līdzi visam, kas notika Rīgā. Tās bija neziņas pilnas dienas un naktis. Šodien,
protams, mēs zinām, kā beidzās šis barikāžu laiks, bet toreiz mūsu domas bija
baiļu un nedrošības pārņemtas.
Tādēļ šogad, 17. janvāra pēcpusdienā, Sausnējas SN zālē uz tikšanos ar barikāžu
aizstāvjiem tika aicināti visi interesenti.
Šogad šo atmiņu stundu rīkojām kopā ar Sausnējas pamatskolu, lai skolas bērni
kopā ar tā laika aculieciniekiem tuvāk iepazītu un izprastu tos baisos notikumus,
kuri risinājās Rīgā 1991. gada janvāra dienās.
Priecēja, ka bērnus ļoti interesēja barikāžu dalībnieku Kārļa Grīnberga un
Gunāra Naudiņa stāstījums. Tika uzdoti jautājumi un saņemtas izsmeļošas atbildes.
Bērniem interesēja arī izveidotā materiālu izstāde, kurā varēja apskatīt avīžu,
žurnālu izgriezumus, fotogrāfijas, sarakstus, grāmatas un kartes par barikāžu
norises vietām.
Pasākumā ar klusuma brīdi pieminējām tos barikāžu aizstāvjus, kuri vairs nav
mūsu vidū, bet kuri tajā laikā drosmīgi brauca uz to nezināmo, kas notika Rīgā.
Turpinājumā visi noklausījāmies skolēnu sagatavoto montāžu par tā laika
notikumiem. Par to paldies skolas direktoram Andrim Dombrovskim un skolēniem – Aivijai Vestfālei, Guntai Sniedzītei, Signijai Zviedrei, Kristeram Vinkam,
Alenam Kārkliņam, Raivim Orlovam.
Visi klātesošie varēja apskatīt piemiņas medaļu, kuru 2007. gadā saņēma visi tie
pagasta barikāžu aizstāvji, kuri 1991. gada janvārī bija Rīgā.
Tāpat kā tajā laikā uz barikādēm, arī šajā reizē visi kopā devāmies ārā un
aizkūrām ugunskuru , kur cepām desiņas uz pašdarinātiem iesmiem un sildījāmies
pie siltas zāļu tējas tases. Arī šeit vēl turpinājās atmiņu stāsti. Skolēni kaut nedaudz
labāk saprata to, kas tad bija šis barikāžu laiks un ko tas nozīmēja visai Latvijas
tautai.
Paldies Sausnējas skolas kolektīvam, pagasta pārvaldei un visiem tiem, kas bija
kopā ar mums šajā atmiņu un pārdomu dienā!

Kultūras darba organizatore Inese Leiboma
Foto: Valija Lele

2

varēja sekmīgi turpināt darbu. Arī elektriķiem pamainījusies
darbu izpildes tehnoloģija. Vecie stabi savu laiku
nokalpojuši, pilsētās un laukos notiek pāreja uz kabeļiem,
stabus maina vien augstsprieguma līnijām, zemspriegumā
liek piekaru kabeļus. Speciālistiem patstāvīgi jādomā par
kvalifikācijas uzturēšanu, jāapmeklē kursi, jāiegūst
prasībām atbilstoši sertifikāti. Uzņēmuma atbalstu saņem
arī jaunie darbinieki, lai sestdienās izbraukātu uz
nodarbībām Viļānos elektriķa profesijas iegūšanai.
Darbības gaitā izmainījusies arī tehniskā bāze un darba
tehnoloģijas. Vecākie darbinieki vēl atceras laikus, kad
elektrības stabus cēla ar rokām, līdz 1965.gadā parādījās
boris. Arī šodien vēl uzņēmuma tehniskajā bāzē ir
autokrāns uz ZIL bāzes un stabu urbšanas un celšanas
iekārta uz GAZ 66 bāzes no padomju gadu laikiem. Pārējā
tehnika gan ir pašu līdzekļiem sagādāta un atbilstoša
jaunāko tehnoloģiju prasībām: divi bobkati, grunts
caurdures iekārta, 3 dažāda lieluma ekskavatori . Patstāvīgi
tiek piedomāts pie esošo saimniecisko ēku uzturēšanas.
2012.gadā tika uzcelta jauna noliktava. Tagadējā kantora
ēkā darbība tika uzsākta 1984.gadā kā montieru punkts.
Rodoties nepieciešamībai, ēkā tika izveidoti dzīvokļi
darbiniekiem. Laikam ritot darbība izvērsās arī
tirdzniecības jomā un kantora ēkā ir izveidots plašs
būvmateriālu veikals ar noliktavu.
Sekmīgai uzņēmuma darbībai, kolektīvs veicis milzīgu
darbu,
lai
sakārtotu
virkni
dokumentācijas, kā gala rezultātā ir
iegūti divi sertifikāti: 2005.gadā Vadības
sistēma ISO 9001:2008 un 2009.gadā
Pārvaldības sistēma standarta prasībām
LVS NE ISO 14001:2005. Šie sertifikāti
savu reizi palīdzējuši uzvarēt konkursos
par tiesībām veikt darbu attiecīgā
objektā.
Bet kas gan uzņēmums būtu bez
cilvēkiem, kas tajā strādā. Šobrīd tas ir
kolektīvs ar 48 darbiniekiem. Joprojām
aktīvajā darbadienas ritmā ir uzņēmuma
valdes loceklis V.Grigulis. Atzinīgi vārdi
tiek teikti par darbiniekiem brāļiem A.un
J.Zalpēteriem, D.Jegorski, M.Šaicānu,
A.Vaišļu, G.Bērziņu, I.Kreicu, V.Jansonu,
Z.Rudzīti, A.Lukaševu, J. Rešņu,
grāmatvedēm A.Līcīti, B.Leimani,
A.Usīti, M. Strazdiņu. Un tas nekas, ka
dažs savas darba gaitas beidzi kādu brīdi

Foto: Egīls Ermansons

atpakaļ, paveiktais palicis atmiņā. Kolektīvā ienākuši jaunie
speciālisti, kuri izbaudījuši pamatdarba prasmes, nu strādā
pie datoriem ar projektu dokumentiem – A.Koklačovs, J.
Rešņa, A.Grigulis, S.Ļebedevs. Darbu organizēšanai un
dažādu jautājumu risināšanai notiek komandu darbs, kad
katrs vadošais speciālists var izvērtēt un izteikt plusus un
mīnusus no sava skatījuma. Lēmums tik pieņemts kopīgi.
Lai uzņēmumā saglabātos stabila darbinieku komanda,
vadība domā arī par to, lai strādnieki justu dažāda veida
atbalstu. Agrākos laikos tās bija kopīgas ekskursijas,
sabiedriskas aktivitātes, sporta spēles, kopīgu svētku
svinēšana. To laiku aktivitātes zaudējušas prioritātes, tāpēc
šodien uzņēmumā darbinieki tiek atbalstīti īpašos notikumossasniedzot cienījamus gadus, nākot klāt jaunam ģimenes
loceklim, mācībās, gadskārtu ieražu svētkos. Svētku reizēs
kolektīvs atceras un apciemo bijušos pensionētos
darbiniekus. Iespēju robežās tiek atbalstīts jaunāko
darbinieku ekstrēmais moto sports.
Un, protams, pats uzņēmuma vadītājs
R.Koklačovs. Savu darbu Ērgļos uzsācis kā
elektromontieris 1959.gada 1.janvārī, 1960.
gadā kļuvis par brigadieri, 1961.gadā par
Ērgļu iecirkņa priekšnieku. Mainoties
iestādes nosaukumam, līdzi mainījies amata
nosaukums, bet R.Koklačovs allaž palicis
uzņēmuma vadītājs, kas atbildīgs par
uzņēmuma darbību. Materiālu sagāde,
pasūtījumu meklēšana un objektu nodošana,
jaunu tehnoloģiju ieviešana, rūpes par
darbiniekiem, savu laik’ pat par dzīvokļiem,
šie un daudzi citi jautājumi, kas veido
iestādes vadītāja darba dienu. Ērglēnieši
patiesi var lepoties, ka mūsu vidū ir vadītājs,
kurš ar savu darbu apliecinājis sevi kā zinošu
un spējīgu speciālistu, atsaucīgu cilvēku, jo
ne velti R.Koklačvs vairākkārtīgi ir ticis
ievēlēts par pagasta un novada domes
deputātu. Atrašanās šajā postenī ir ļāvusi
redzēt Ērgļu attīstību kopumā, piedalīties
būtisku lēmumu pieņemšanā. Arī ikdienā
iznāk uzklausīt cilvēku viedokli un izvērtēt
sava viedokļa paušanu attiecīgos jautājumos.
Pēc saspringtas darba dienas, relaksāciju uzņēmuma
vadītājs rod mājās. Sieva Mārīte allaž sapratusi un pieņēmusi
vīra lielo aizņemtību. Darba tikumu pārņēmuši arī dēls un
meita. Atis strādā uzņēmumā „ELBRA” par darbu vadītāju,
meita Rīgā, uzņēmumā SIA „Labās balvas”. Prieks un
gandarījums par mazbērniem. Vecākie izmācījušies un
ieguvuši sev profesijas, strādā, veido savus biznesus.
Jaunākie vēl apgūst skolas gudrības. Tie ir svētki, kad visi
var satikties kopā. Ģimenē allaž ir saņemts atbalsts
profesionālajai darbībai, bet pašam Robertam patīk
praktiskie mājas darbiņi- būvēt, rakt, remontēt. Kā izsakās
Koklačova kungs- Mājas ir mana miera osta.
Apskatot SIA „ELBRAS” materiāli – tehnisko bāzi, darba
un palīgtelpas, paliek iespaids, ka še saimnieko cilvēki, kam
ir vēlme savu darbību veikt katrai dienai uz priekšu – tātad
nākotnei. Veiksies uzņēmumam, būs gandarīti tā darbinieki,
ģimenes locekļi, sabiedrība.
Lai SIA „ELBRA” veicās! Lai plūst strāva vados un
pietiek darba ūdenssaimniecības attīstības jomā!
Uzņēmumā „ELBRA” viesojās
Ilze Daugiallo
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Redakcijas sleja
Sapņu zagļa padzīšana
Zemi vēl joprojām sedz pūkaina sniega
kārta, kura to sargāja janvāra stindzinošajā
spelgonī. Arī koki mēmi gaida brīdi, kad
varēs nopurināt sniegu no zariem un
atbrīvot apaļos, vēl snaudošos pumpurus
pavasara gaidās.
Tomēr nedaudz ir jāpaciešas. Februāris
nedrīkst nomest savu sniega cepuri, lai
paklanītos pavasara elpai, jo vēl tik daudz
kas padarāms, ka tas nebūtu cienīgi no šī
gada visīsākā mēneša puses. Tam ir
jānoturas, lai mēs pa īstam izbaudītu
pēdējās, biezā, raupjā un mirguļojošā
sniega kupenas, kuras jau pavisam drīz
izgaisīs, jo ar ikkatru dienu ziemas draudīgā
tumsa zaudē savu varu pār mums. Arvien
biežāk saule izlien no mākoņu debess
kupenām, lai mūs aplūkotu un mēs
neaizmirstu, kā tā izskatās.
Bez tam janvāra mēnesis mums ir devis
tik daudzus notikumus, ka arī februāra
sākums negrib atpalikt, tieši tādēļ šajā
„Skolu Ziņu” numurā Tu, dārgais lasītāj,
varēsi uzzināt, par projektu nedēļu „Lietu
dzīve”, kā arī izprast kādu februāra vārda
dienas svinētāju. Arī Ērgļracis atkal ir
skolas modrā acs, kurš skatījies un ar
saviem vērojumiem dalījies arī ar avīzes
reportieri. Protams, būs iespēja lasīt arī par
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādi, kad
Ērgļos sapulcējās jaunie sportisti no visas
valsts, lai mērotos spēkā, ātrumā un
izveicībā, lai sasniegtu panākumu.
Manuprāt, ikvienam būtu jāizbauda
Olimpiskās dienas Ērgļos. Tikai no
attāluma šķiet, ka visur plosās nevajadzīga
kņada, kuras dēļ daudzi varbūt arī nesaprot,
kādēļ tas viss tiek rīkots. Tomēr, kad tu
pats nonāc šajā kņadā, saproti, ka tā nav
tikai bezjēdzīga steiga. Tas ir sacensību
gars, kas katru gadu pie mums ved
sportistus. Ikvienam no viņiem Jaunatnes
ziemas olimpiāde ir kā sporta olimpiāde
pasaules mērogā. Ar šīm sacensībām viņi
var sapņot lielus sapņus, kuri var palīdzēt,
lai gūtu panākumus arī ārpus Latvijas, jo,
piedaloties sacensībās, sirds ikkatram no
viņiem dauzās no uztraukuma, saviļņojuma
un pienākuma apziņas pret savu skolu.
Uzskatu, ka ikvienam no mums ir
jāsapņo par lietām, kuras liekas neiespējami
sasniegt. Ne tikai tādēļ, lai sevi šaustītu par
to, ka tu nekad nesasniegsi kāroto, bet lai
censtos sevi rosināt meklēt ceļus un veidus,
kuri tev palīdzētu iegūt kaut vienu
pavedienu par sava īstā ceļa atrašanās
vietu, kurš tevi ievedīs laimē. Protams,
kamēr izdosies šo ceļu atrast, nāksies
iemaldīties tur, kur tu vispār nekad neesi
vēlējies būt. Pēc tam var sekot daudzi jo
daudzi dziļi grāvji, kuros vari arī sevi
pazaudēt. Nāksies arī uzmanīties no sapņu
zadzējiem, kuri vēlas sagaidīt katru tavu
neveiksmi, lai izmantotu to savā labā un
gūtu labumu sev. Bet tieši tādēļ mēs esam
cilvēki. Vajag nepadoties un cīnīties par
savu sapni, lai pilnveidotu būtību, kura
mums katram ir piešķirta kā dāvana, kuru
pārāk bieži izniekojam, lai dzītos pakaļ
tikai tam, ko mūsdienu sabiedrība ir
nospraudusi kā normu. Pārkāp kaut reizi
šīm normām, un tu jau būsi soli tuvāk
savam sapnim.
Lasītāj, ceru, ka Tev jau tagad izdodas
sekot savam sapnim un aicinājumam.
Tomēr, ja tā nav, tad iesaku to darīt, jo
katra diena, kura tiek pavadīta, darot ko
nepatīkamu un pat aizmirstot savu sapni, ir
izniekota diena.
Marta Suveizda

Tavs veikums darbos,
kuri dāvā prieku.
Tos var visapkārt šodien ieraudzīt.
Un Tavas saknes
cieši zemē aug,
Tavs darba mūžs
būs vienmēr pavasarī,
un Tavās pēdās –
ziedošs dārzs un lauks.
K. Apškrūma

Var mūžu pielīdzināt
druvai, jūrai, kokiem,
bet Tavējais
kā Gaujas pļava šķiet,
kur starodamas
gleznos līču lokos
visdažādākās puķes zied.
Lai zied vēl ilgi
Tavu dienu pļava,
Lai skan tur sirds
kā sila zvaniņš zils!
K. Apškrūma

Vislabākie novēlējumi skolotājai
Veronikai Pāpei nozīmīgā
dzīves jubilejā!

Vislabākie vēlējumi skolotājai
Brigitai Ermužai dižā dzīves jubilejā!

Ērgļu vidusskolas saime
Foto no personīgajiem arhīviem

Īsziņas
2. februārī - C grupas vidusskolas
kolektīvu sadancošana Jaunkalsnavā
5. februārī – ASV vēstniecības
sponsorēta lekcija – koncerts
5. - 7. februārim – projektu dienas
„Lietu dzīve”
8. - 9. februārim – Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiāde
15. februārī – pedagogu
tālākizglītības kursu nodarbība
21. februārī – 11. klases zinātniski
pētniecisko darbu konference
23. februārī – 12. klases Žetonu
vakars
25. februārī – Ziemeļlatvijas
kameransambļa „Livonija” populāru
melodiju kaleidoskops
11.-15.martam – Vecāku nedēļa

Skolas olimpiāžu
uzvarētāji janvārī
Ķīmija
10. klase
1. Beate Zlaugotne
2. Ilmārs Suveizda
2. Gerda Blaua
11. klase
1. Gunta Pūce
2. Malvīne Madžule
3. Agnija Vaska
12. klase
3. Jānis Semjonovs
Latviešu valoda
10. klase
1. Gerda Blaua
2. Laila Saulīte
3. Sintija Reinholde,
Kristaps Daniels Kalve
11. klase
1. Marta Suveizda
2. Malvīne Madžule
12. klase
3. Rūdolfs Balcers
Rezultātus apkopoja mācību pārzine
Maiga Picka
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Ērglēnieši Latvijas
Jaunatnes ziemas
olimpiādē
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē
1125 jauno sportistu vidū bija 29 Ērgļu
vidusskolas skolēni, bet olimpiādes norišu
organizēšanā iesaistījās 92 skolēni un 25
skolotāji un tehniskie darbinieki, kā arī
audzēkņu vecāki.
50 skolēni rūpējās par dalībnieku
sagaidīšanu
skolā,
nepieciešamās
informācijas, suvenīru un starta numuriņu
izsniegšanu dažādajos sporta veidos;
palīdzēja Latvijas olimpiešiem organizēt
tikšanos skolas bibliotēkā ar interesentiem,
kuri vēlējās aplūkot Londonas olimpiādes
lāpas, pielaikot valsts izlases hokejistu
tērpu, izmēģināt Māra Štromberga BMX
„zelta” velosipēdu un piedalīties dažādos
konkursiņos; rūpējās par raitu apbalvošanas norisi Saieta namā, dalīja sacensību
dalībniekiem karstu tēju un palīdzēja
nodrošināt labu gaisotni – apskaņojot
pasākumu, kā arī fiksējot fotoattēlos mūsu
sacensību dalībnieku gaitas.
Vairāk nekā 40 skolēni palīdzēja
skolotājiem – sporta veidu tiesnešiem
organizēt pašu sacensību norisi, uzraugot
distances, savācot numuriņus un čipus,
skaitot soda apļus, regulējot rindas pie
pacēlājiem.
Skolotāji un skolas tehniskie darbinieki
rūpējās par informācijas apstrādi, skolas
komandu, kārtību, omulību, siltumu skolā,
ugunskuriem sacensību vietās, dalībnieku
veselību.
„Mums vajadzēja darīt visdažādākos
darbus,” stāsta 8. klases skolniece Lāsma
Hermane, viena no brīvprātīgajām.
„Tīrījām ledu, dalījām tēju, rūpējāmies
par dalībnieku sagaidīšanu. Ļoti patika
krāšņais salūts un tas, ka olimpisko lāpu
aizdedza mūsu skolas 10. klases skolēns
Kristaps Daniels Kalve. Priecīga vēsts ir
tā, ka arī 20. Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiāde notiks Ērgļos nākamgad.
Cerēsim, ka tad ērgļēniešiem būs labāki
rezultāti.”
Indra Rone

Skolu koru kopmēģinājums
Madonā
Ceturtdien, 24. janvārī, Ērgļu vidusskolas 5.- 9. klašu
koris devās uz Madonu, lai piedalītos koru
kopmēģinājumā. Bija ieradušies koristi no Lubānas,
Varakļāniem, Cesvaines, Bērzaunes, Barkavas un
Madonas.
Mēģinājums ilga aptuveni 3 stundas. Kopmēģinājumu
vadīja Madonas kora diriģente Inita Voiniča.
Kopā dziedājām un mācījāmies dažādas dziesmas.
Pazīstamākās no tām: „Par mezgliem”, „Dvēseles
dziesma” un „Saulīte”.
Mēģinājums mums visiem likās interesants, un tas
paskrēja ļoti ātri. Diena bija izdevusies.
Undīne Saleniece, 6.kl.

ĒRGļRACIS

Tām ir dažādas garšas un
arī iepakojumi, jo spilgtāka
krāsa, jo tās vairāk mūs,
skolēnus, piesaista. Šomēnes
es, ĒRGĻRACIS, neesmu
nemaz slinkojis, bet gan gluži
otrādi – atradis jaunu tematu,
kas patīk mums visiem, un tās
ir KOŠĻENES.
Ir zināms fakts, ka daudzi
skolā lieto košļenes. Citi tās izmet, kā
pienākas, bet citiem gribas tās pielipināt
pie galda vai krēsla.
Ieteikums:
• Neslinko, bet izmet košļenes atkritumtraukā un
nekādā gadījumā nelipini tās pie galdiem vai
krēsliem!
Un atceries –ES VISU IEVĒROJU!
ĒRGĻRAČA vērojumu pierakstīja
Krista Kristiāna Kļaviņa, 7.kl.
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Kad mūžs kā ābeļzieds ir bagāts saziedējis
(V. Kokle – Līviņa)

Rūdolfa Blaumaņa daiļradei
veltīta literāra pēcpusdiena

audzēkņus rosināja jebkuru uzdevumu veikt ar vislabāko kvalitāti,
mudināja katram izvirzīt visaugstākos mērķus un censties tos piepildīt.
Izdomas bagātas ir bijušas audzināšanas stundas, daudz iets pārgājienos,
braukts ekskursijās, katra klase kaut reizi aizvesta pie jūras, atbalstīta
ikviena aktivitāte, īpaši tā, kas saistīta ar sportu vai mūziku.
1983. gadā, papildinot zināšanas matemātikā pie izcilā pedagoga Jāņa
Menča, Brigita Ermuža sāka mācīt matemātiku sākumskolas klasēs, kur
strādāja līdz aiziešanai pensijā, bet arī tad skolotājas rosīgums
nemazinājās. Turpinājās mājas darbi, prieks par visu, kas izaug dārziņā.
Vienmēr tiek sekots līdzi sporta pārraidēm TV, dzīvots līdzi mūsu
sportistu gaitām visdažādākajos sporta veidos, neiztrūkstoša ir
krustvārdu mīklu minēšana.

8. klases izlaidumā 1980. gadā.
Februāra sākumā radu, skolēnu un kolēģu vidū savu 85. jubileju
svinēja skolotāja Brigita Ermuža. Allaž rosīgu, smaidīgu it bieži
sastopam skolotāju, dodoties ikdienas gaitās. Sveicot nozīmīgajā dzīves
jubilejā, pāršķirsim viņas bagātā mūža lappuses.
Skolotājas dzīves pavediens iesiets Baložu ģimenes ligzdā Trikātas
pagasta „Zeiru” mājās. Tēvs, mācījies komercskolā, piedalījies
Ziemassvētku kaujās, darba tikumu māca saviem 3 bērniem: Brigitai,
Uldim un Mudītei. Vecāki ir strādīgi rentnieki, bērnība, Gaujas līčos
ievīta, aizrit „Liepiņās”, „Vaižās”, „Lazdās” un „Lašos”.
Skolas laiks iesākas Strenčos, tad Trikātas pamatskolā, kur rodas
patiesa interese par sportu un mūziku, patīk dziedāt un spēlēt klavieres.
Vidusskolas izglītība tiek iegūta Valmieras vidusskolā, bet sporta treniņi
aizrit Jāņa Daliņa vārdā nosauktajā stadionā. Iepatīkas vieglatlētika,
īpaši skriešanas disciplīnas. Likumsakarīgs turpinājums ir studijas
Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā, pirmā darbavieta Saldus
rajona Fiziskās kultūras un sporta komitejā priekšsēdētājas amatā.
Nodibinoties ģimenei, Brigita Ermuža kopš 1955. gada ir fizkultūras
skolotāja Ērgļu vidusskolā. Daudzu gadu desmitu garumā kopā ar
kolēģiem Birutu Miķelsoni, Jāni Bičevski, vēlāk Ivaru Budzi tiek
organizēti sporta pasākumi Ērgļos, par sporta dzīves aktivitātēm tiek
informēti laikraksta „Stars” lasītāji.
Čakli un aktīvi auga savi bērni Silva un Tālis, bet lielu daļu mīlestības
ir saņēmuši vairāku klašu skolēni, kuriem Brigita Ermuža ir bijusi
audzinātāja. Būdama enerģiska un prasīga, skolotāja vienmēr savus

Skatuves runas konkursa dalībnieki un žūrija.
“Dieva pasaule,

Cik skaista tu esi!
Raibā dzīve,
Cik tu man mīļa!”
Brigita Ermuža ar mazmeitām Zani un Aritu.

R.Blaumanis

Šķiet, ka vecmāmiņas enerģiskumu pārmantojušas trīs mazmeitas –
Zane, Ilva, Arita, visas beigušas Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, nu jau katra
arī vairākas augstskolas un kopā ar savām ģimenēm ir aktīvas
orientēšanās sporta piekritējas. Vecvecmāmiņas rūpes, uzmanību un
mīļumu tagad saņem mazmazbērni Kristofers, Rūdolfs un Alise.
Joprojām no skolotājas varam mācīties, kā saglabāt sportisku formu
daudzu gadu garumā. Pašreiz skolotājas domas ir par 30 gadu salidojumu
klasei, kuru viņa audzināja no 1. klases līdz vidusskolas beigšanai.
Ir gandarījums par dzīvē paveikto, un ar pateicību skolotāja piemin
savu audzināmo klašu vecākus, ar kuriem veidojusies laba sadarbība.
Lai gaišas un bagātas turpmākās mūža dienas!
Mārīte Breikša
Foto no B. Ermužas personīgā arhīva

ASV vēstniecības sponsorēta lekcija – koncerts Ērgļu vidusskolā

5. februārī jaunos ērglēniešus gan sākumskolā, gan vidusskolā uz
neparastu lekciju – koncertu aicināja Ņujorkas latviešu kora diriģents
Andrejs Jansons un Mūzikas akadēmijas 5 studenti, lai iepazīstinātu ar
kamermūzikas pamatiem.
Ideja par skolēnu iepazīstināšanu ar klasisko mūziku radusies ASV,
kur Andrejs Jansons vairāku gadu garumā sadarbojas ar organizāciju
„Young Audiences” („Jaunie klausītāji”), kurai ir nodaļas 40 lielākajās
ASV pilsētās.
Mūsu skolēni klausījās skaņdarbus profesionālu mūziķu izpildījumā,
mācījās saklausīt katra instrumenta – klarnetes, obojas, flautas, mežraga
un fagota – skanējumu. Nemaz nebija tik viegli atšķirt melodiju no

pavadījuma. Raisījās diskusija par diriģenta lomu. Izrādījās, ka reizēm
arī ansambļa mūziķi var būt diriģenti.
Negaidīts pārsteigums bija iespēja pašiem būt par diriģentiem, - un
kur tad gandarījums, kad mūziķi patiešām klausa 5. klases skolēnu Jāņa
Serova, Armanda Maslovska, Lindas Jansones un Endijas Dalbiņas
rokai. Savu ritma izjūtu lieliski demonstrēja Ērgļu mūzikas skolas
audzēkņi Lilita Saulīte, Emīls Purviņš, Kalvis Kaļva, muzicējot kopā ar
profesionāļiem. Pārliecinājāmies, kā mainās skaņdarba noskaņa, kļūstot
priecīgai un bēdīgai, kad spēlē ātrāk vai lēnāk.
Klausītāju un skatītāju acu priekšā tapa arī brīnums – no pavisam
ikdienišķām sadzīves lietām uz vietas tika darināts mežrags, kas
patiešām skanēja kā īsts mūzikas instruments.
Pēc lekcijas skolēni iepazinās ar katru mūzikas instrumentu, ikviens,
kurš vien vēlējās, varēja paņemt to rokā un pamuzicēt kopā ar
studentiem.
Reizēm viens mirklis spēj dot cilvēkam kādu viņam svarīgu atklāsmi,
kas ietekmē visu turpmāko dzīvi. Tā mūsu pašu Jurjānu Andrejs 17 gadu
vecumā, nokļūdams 1. Vispārējos latviešu dziesmu svētkos 1873. gadā,
nolēma savu dzīvi veltīt profesionālajai mūzikai. Šī muzikālā, aizraujošā
lekcija – koncerts varbūt kļuva arī par iedvesmas mirkli kādam no Ērgļu
vidusskolas skolēniem turpmākā ceļa izvēlei.
Paldies par ASV vēstniecības sapratni, atbalstot Andreja Jansona
ideju iepazīstināt Latvijas vispārizglītojošo skolu audzēkņus ar klasiskās
mūzikas pašiem pamatiem!
Mārīte Breikša
Foto: Maruta Bitīte

“Lietu dzīve” –
skolēnu iniciatīva un radošas idejas praktiskam pielietojumam
Tikko beidzies projekts “Lietu dzīve” - aizvadītas trīs citādas mācību
dienas Ērgļu vidusskolā. Šajās dienās darba ritmu neregulēja skolas
zvans, mērķus un uzdevumus nenoteica skolotājs, netika likti vērtējumi
ballēs. Skolā valdīja lieliska darba atmosfēra, jo skolēni paši iztēlojās
projekta rezultātu, plānoja un organizēja darbu, sadarbojās cits ar citu.
Lūk, ko redzēju, ieejot klasēs. Kopā strādā trīs vai četri skolēni, viņu
rokas un prāts aktīvi darbojas, cits citu netraucē. Uzdodu jautājumus –
kāda lieta top, kur to varēs izmantot, kāpēc tā ir īpaša? Skolēni ar
aizrautību stāsta. Darba gaitā rodas jaunas idejas, tiek veiktas izmaiņas,
redzami interesanti rezultāti. Izklausās pārāk ideāli? Jā, dažkārt ir arī
problēmas – kāds nekādi nevar izdomāt, ko tad īsti veidot. Cits neprot
iekļauties grupā un sadarboties. Vēl kāds darbu paveic pavirši un ātri,
sāk garlaikoties un nemeklē iespēju vēl izdarīt kaut ko interesantu sev
un lietderīgu citiem.
Pētījumu rezultāti apliecina, ka cilvēku radošums samazinās
proporcionāli vecuma pieaugumam. Visradošākie un iniciatīvas
bagātākie ir bērni no piecu līdz septiņu gadu vecumam. Šajā vecumā arī
mēs, pieaugušie, priecājamies par katru jaunu lietu, ko bērns izdara. Pēc
tam sākam mācīt sistēmas un struktūras, kas neatzīst kļūdīšanos. Taču
katra jauna iniciatīva var būt saistīta ar kļūdīšanos, bērns iemācās, ka
kļūdīties ir slikti, reizē iemācās arī nemēģināt, neuzņemties iniciatīvu,
bet sekot instrukcijām, kas ir droši. Projekta dienu laikā, kad kādam
skolēnam ieteicu darīt citādi, viņš man atbildēja, ka skolotāja lika darīt
tā. Es teicu: “Pamēģini, tas nekas, ja neizdosies!” Viņš man atbildēja:
“Skolotāja mums neļauj kļūdīties!” Paldies vecākiem un skolotājiem,
kuri grib vislabāko – pasargāt no neizdošanās. Taču vai ilgtermiņā šāda
pieaugušo atbildības uzņemšanās nenogalina uzņēmību, iniciatīvu,
radošumu? Īpašības, kas ir būtiskas turpmākajā darba dzīvē, kas veicina
personīgo karjeru un reizē mūsu valsts labklājību? Projekta “Lietu
dzīve” galvenais mērķis bija ļaut skolēniem pašiem radīt lietderīgu lietu,
plānojot savu darbu un sasniedzot savu rezultātu, kas ar pieauguša
cilvēka aci var arī nešķist pārāk kvalitatīvs.
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Runājot par rezultātu, gribu uzsvērt divus rezultāta aspektus, kurus
plānojām projektā. Pirmais lielais rezultāts ir pats darba process, kurā
skolēni iemācās saskatīt mērķi – lietu, kuru radīs, tad plānot un patstāvīgi
organizēt savu darbu, sadarboties cits ar citu. Projekta rezultāts, protams,
ir radītā lieta. Projektu prezentācijā uz lapas centos atzīmēt visas skolēnu
izveidotās lietas un pierakstīju veselu lapu. No izlietota papīra tika
izveidoti kalendāri ar pievienoto vērtību, ziedu trauki, bļodiņas, kārbiņas
dažādu lietu gabāšanai. No skārdenēm – zīmuļu trauki, no plastmasas
pudelēm – sīpolu dobe uz palodzes, no izlietota stikla – svečturi, virtuves
garšvielu trauki, lampu kupoli. No tekstila atliekām – mīļlietiņas,
rotaļlietas, gobelēns, individuāla dizaina T- krekli. Radošs skatījums uz
kartona iespējām radīja maketu ”Ērgļi šodien un rīt” un spēli mazajiem.
Nedzirdētas idejas atklājās izdzīvošanas komplektos. Sešas vecas
orientēšanās kartes tika apvienotas, un radās oriģināla Ērgļu centra
karte, kas reizē ir savdabīgs orientēšanās vēstures Ērgļos dokuments.
Reāls ieguvums ikkatram Ērgļu vidusskolas skolēnam ir jaunais
kafejnīcas telpas dizains – sienas gleznojums, galdu apdrukas un sienas
pulksteņi, kurus izveidoja 9. klases skolēni.
Liekas, ka projekta laikā atbildējām uz jautājumiem, kurus sev
uzdevām, projektu plānojot. Skolēni prot rast radošus risinājumus,
izmantojot vecas un radot jaunas lietas. Skolēni prot saskatīt lietas jauno
vērtību un iespējamo pielietojumu.
Mums visiem vēl jāmācās
projekta plānošana un efektīva norise, lai ikkatrs skolēns justos iesaistīts
un atbildīgs par savu plānoto rezultātu.
Ko šis projekts māca mums – vecākiem un skolotājiem? Pirmkārt,
ļausim bērniem darboties! Vislabāk veicas darbs, kurš patīk. Otrkārt,
būsim blakus, nevis lai pamācītu un kontrolētu, bet rosinātu darbošanos
ar gudru un provocējošu jautājumu palīdzību un mācītu atbildību par
rezultāta sasniegšanu.
Inese Šaudiņa,
Ērgļu vidusskolas direktore

2013.gada 23.janvārī ikviens Rūdolfa Blaumaņa daiļrades
cienītājs tika gaidīts Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā, lai piedalītos
literārajā pēcpusdienā „Rūdolfam Blaumanim – 150”.
Uz šo pasākumu uzaicinājām mūsu skolas absolventi, tagadējo
Rūdolfa Blaumaņa muzeja „Braki” vadītāju Zintu Saulīti. Klausoties
smeldzīgo dziesmu „Vēl tu nezini” ar R.Blaumaņa vārdiem un
skatoties video ar brīnišķīgajām Braku apkārtnes dabas ainavām, it
kā sajutām Blaumaņa klātbūtni. Interesanta, notikumiem bagāta bija
filma par Brakiem un tikpat aizraujošs Zintas stāstījums. Sapratām,
ka ikviens esam Braku muzejā mīļi gaidīts. Paldies muzeja vadītājai
par stāstījumu un skolai uzdāvināto jauno grāmatu par Rūdolfu
Blaumani!
Literārā pasākuma otrajā daļā skanēja Rūdolfa Blaumaņa dzeja
skatuves runas konkursa dalībnieku izpildījumā. Konkursam ikviens
skolēns gatavojās jau kopš janvāra sākuma, iepazīstot Blaumaņa
dzeju un izvēloties kādu sev tuvu daiļdarbu. Vispirms dzejas
konkurss notika klasēs, un runātājus vērtēja klasesbiedri un skolotāji.
13 labākie dalībnieki tika izvirzīti skolas skatuves runas konkursam,
kur viņu sniegumu vērtēja kompetenta žūrija. Pateicamies par
atsaucību mūsu žūrijai: Zintai Saulītei – muzeja „Braki” vadītājai,
Lienai Kārkliņai – Sausnējas pagasta pārvaldes vadītājai, Benitai
Feldbergai – Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotājai, Ilgai
Kronītei – Sausnējas novadpētniecības muzeja „Līdumi” speciālistei
un Dzintrai Ungerai – Sausnējas skolas bijušajai skolotājai un
direktorei.
Klausoties un vērtējot bērnu priekšnesumus, vēlreiz
pārliecinājāmies par rakstnieka vārdu pareizību un to, cik skaista ir
šī Dieva pasaulīte tepat ap mums, jo vairums izvēlēto daiļdarbu bija
par dabu. Konkurss noslēdzās, bet intriga par tā rezultātiem un
iegūtajām vietām saglabājās līdz piektdienai, 25.janvārim, kad
dalībniekus godinājām skolas līnijā. Mīļš paldies mūsu vismazākajām daiļlasītājām, bērnudārza audzēknēm, kuras ieguva 1.vietu savā
grupiņā. Abas meitenes – Aina Zemzare un Kristīne Anna Pauliņa
– ļoti sirsnīgi norunāja R.Blaumaņa dzejoli „Vijolīte”. Skatītāju
simpātiju balvu ieguva 9.klases skolniece Annija Riekstiņa par
dzejoli „Oda”.
Vietu sadalījums skatuves runas konkursā:
1.– 4.klašu grupā: 1.vieta – Sabīnei Cielavai ( 2.kl.), 2.vieta – Ivo
Suncelim ( 3.kl.), 3.vieta – Aivijai Putniņai ( 1.kl.). 5. – 9.klašu
grupā: 1.vieta – Līgai Vestfālei un Alenam Kārlim Kārkliņam (5.
kl.), 2.vieta – Annijai Riekstiņai ( 9.kl.), 3.vieta – Madarai Ļaksai
( 6.kl.).
Pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma visi dalībnieki:
Toms Siliņš (4.kl.), Niks Valainis (5.kl.), Aivija Vestfāle (8.kl.),
Beāte Ērgle un Artūrs Ļaksa ( 9.kl.). Paldies dalībniekiem un žūrijai
par godprātīgu darbu! Paldies Zintai Saulītei par sarūpētajām balvām
1.vietu ieguvējiem – grāmatām par R.Blaumani.
Blaumaņa daiļradei veltītās literārās pēcpusdienas turpinājumā
9.klases skolēni skatītājiem parādīja savā interpretācijā veidoto, jau
ilgāku laiku iecerēto, bet līdz šim vēl neīstenoto ideju – Blaumaņa
balādes „Tālavas taurētājs” iestudējumu. Ar sajūsmu un gandarījumu
klausījāmies šos cēlos, vienkāršos un visiem zināmos Blaumaņa
vārdus:
„Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods,
Kas postīdams viņu šausta,
Uz pekli lai rauj viņu jods!”
Vai šie vārdi kļūs par ceļa rādītāju pašiem jauniešiem tad, kad
viņi celsies spārnos?
Iestudējuma dalībnieki – 9.klases skolēni: Beāte Ērgle, Gunta
Sniedzīte, Annija Riekstiņa, Raivis Orlovs, Kristers Vinks, Artūrs
Ļaksa un 8.klases skolnieks Mārtiņš Ļaksa. Paldies jaunajiem
talantiem! Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem un ciemiņiem,
un skolas direktoram Andrim Dombrovskim par sarūpētajiem
gardumiem! Uz tikšanos jaunos literāros pasākumos!
Dzintra Rudzīte, latviešu valodas un literatūras skolotāja Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolā
Materiālu sakārtoja un pasākuma norisi fotografēja skolotāja
Elita Leiboma
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
“Skolu Ziņas”
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PAR SAVĒJIEM
Ja jau skolas gados būtu varējusi iedomāties, ka tagad distanču slēpošana man sagādās
tādu prieku un baudu, noteikti sporta stundās būtu pret šo sporta veidu izturējusies ar cita
veida cieņu. Un varbūt pat būtu apmeklējusi distanču slēpošanas pulciņu. Mūsu februāra
mēneša savējais tieši to arī izdarīja. Intervijā uzzināsiet, kādus galvu reibinošus
panākumus viņš līdz šim ir guvis. Uzzinot par Rolanda Rudzīša panākumiem, sirdsapziņa
neatļaus neizmantot situāciju, lai pateiktu paldies skolotājai Elgai Platai, kas mani uzlika
uz slēpēm, un Aldim Oltem, kas izdarīja visu, lai es uz šīm slēpēm iemācītos arī kustēties.
Bet februāra stāsts nav par mani, bet par ērglēnieti, ar kuru visi varam lepoties.

Skolu literārā avīze
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“Skolas Ziņu” turpinājums

Kā veicās projektā „Lietu dzīve”?
No 5. līdz 7. februārim Ērgļu vidusskolā notika projektu nedēļa, kuras šī gada tēma bija „Lietu
dzīve”. Skolēni no 1. līdz 9. klasei meklēja radošus risinājumus, lai, izmantojot vecas lietas, radītu
jaunas.
kalendāros februārī bija 29 dienas, bet citos – 28.
Priecājos, ka nākamajā dienā uz viltīgo jautājumu:
„Kurā mēnesī ir 28 dienas?”, varēju sadzirdēt pareizo
atbildi. Vēlāk bērni sadalījās 4 grupās, lai kopīgi
padomātu, kas vērojams dabā ziemā, pavasarī, vasarā
vai rudenī. Nākamajā dienā gadalaiku grupas bija
sagatavojušas mājas darbu – paņemt līdzi uz skolu
savam gadalaikam piemērotu lietu, un tad varēja
notikt foto sesija. Bija gan ragavas, gan saulesbrilles,
gan lietussargs, gan citas lietas. Vēlāk varēja sākties
kalendāra lapas veidošana. Interesanti, ka lielā
aizrautībā dažā labā mēnesī ir arī 32., 33. vai pat 40.
datums. Beidzot kalendārā tika ierakstīti katra
mēneša jubilāri. Zīmīgi, ka tieši kalendāra veidošanas
dienā klasē vārda dienā sveicām Ričardu un Rihardu.
Kas ir kalendārs? Vai visi kalendāri ir vienādi? Vai
Un otrās dienas beidzamais darbs – padomāt par
klasei var būt savs pašu veidots kalendārs?
kalendāra vizuālo noformējumu. Jāpiebilst, ka esam
Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes rast centās
padomājuši par lietu jauno pielietojumu – mūsu
pirmklasnieki. Pirmie darbiņi bija jāveic bērniem
klases kalendāru veidojām, izmantojot ļoti skaistu
kopā ar vecākiem. Katram bija jānoskaidro sava
Hipotēku bankas 2010. gada izdevumu. Un tad darbs
vārda un dzimšanas diena, lai vēlāk to varētu ievietot
būs paveikts.
pareizajā kalendāra lappusē. Vēl uz skolu tika nesti
Jāpiebilst, ka pēc kārtīga darba pienācās laba
kalendāri. Tad varēja sākties praktiskais darbs klasē.
atpūta, vizinoties ar ragaviņām no kalna.
Vispirms atkārtojām gadalaiku nosaukumus un
mēnešus. Pēc tam vajadzēja atrast, cik dienu ir katrā
Teksts un foto: Sandra Stankeviča, 1. kl.
mēnesī. Un tad gan bija interesanti, jo dažos
audzinātāja

„Man visvairāk patika taisīt no jauna lietu dzīvi.
Es citiem ieteiktu pamēģināt kaut ko šādu ikdienā, jo
bija interesanti, visvairāk man patika taisīt pudeles.
Es gribu būt dabas draugs!”(Telma)
„ Kad vecas lietas var kļūt par jaunām un jaukām,
tās turpina dzīvot. Projektā mēs strādājām, nebija
viegli, bet ļoti interesanti gan. Mēs nospriedām, ka
vecas drēbes nemaz nevajag sviest ārā, jo var uztaisīt
lelles. Uztaisīt var daudz ko. Mūsu projekta mērķis
bija no dažādām lietām pagatavot telefona maciņus.

Otrdien pie mums ciemojās Nemo tētis Māris
Olte. Viņš rādīja dažādus makšķerēšanas piederumus.
Metāla zivtiņa bija tik asa, ka man sadūra īkšķi. Vēl
mēs varējām apskatīt vecus fotoaparātus.

Vārds, uzvārds
Rolands Rudzītis
Vecums
36
Darba vieta
AS G4S Latvia (lielākā
starptautiskā drošības
pakalpojumu kompānija
pasaulē)
Amats
apsardzes nodaļas vadītājs
Kontakttālrunis
29416590
E-pasts
rolands_ru@inbox.lv
Spilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Spilgtākās atmiņas saistītas ar vidusskolas gadiem.
Mums bija jauka klase – draudzīgi, daudz kopēju
tusiņu, disenes utml. Ērgļu vidusskolā bija arī
superīgākie skolotāji – ļoti saprotoši, nāca man daudz
pretī, jo nopietni nodarbojos ar sportu.
Pēc skolas gaitām Ērgļu vidusskolā
Tā kā jau vidusskolas gados ļoti nopietni
nodarbojos ar sportu, tad šī tēma mani arī ievirzīja
tālākajos mērķos, un es izvēlējos studēt Sporta
akadēmijā. Tur ieguvu maģistra grādu sporta
pedagoģijā.
Darba gaitas un pašreizējā nodarbošanās
Studiju gados paralēli mācībām sāku strādāt Valsts
Policijā, bija izdevīgi savienot mācības ar darbu.
Vēlāk papildus darbam policijā sāku strādāt Sporta
akadēmijā par stundu pasniedzēju. Pabeidzu
augstskolu un arī darbus pamainīju – paliku strādāt
uz pilnu slodzi Sporta akadēmijā par pasniedzēju
slēpošanas katedrā un paralēli sāku strādāt apsardzes
kompānijā Falck, kur biju atbildīgs par šī uzņēmuma
fizisko apsardzi Rīgā. Pienāca krīzes gadi, un darbs
Sporta akadēmijā beidzās. Turpināju un vēl šobaltdien
strādāju apsardzes kompānijā G4S Latvia (bijušais
„Falck”) par Fiziskās apsardzes nodaļas vadītāju –
atbildu par fizisko apsardzi mūsu apsargājamos
objektos Rīgā.
Distanču slēpošana
Slēpot sāku jau no 1. klases pie sava pirmā trenera
Sergeja Sipčenko. Vēl tagad atceros pašu pirmo
treniņa dienu, kad mamma mani aizveda pie trenera
un teica, ka te ir puisis, kurš treniņos ir jātrenkā, jo
ikdienā nezina, kur likt savu enerģiju. Tieši tā arī
sākās manas slēpošanas gaitas.
Pirmos panākumus un godalgotas vietas guvu ļoti
ātri gan rajona, gan republikas skolu sacensībās, gan
citās distanču slēpošanas sacensībās. Pamatskolā
pievērsos arī orientēšanās sportam, un arī šis sporta
veids man ļoti labi padevās – ieguvu daudzas
godalgotas vietas gan
rajona, gan republikas
sacensībās.
Tālāk ar slēpošanu kādu laiku nepaveicās. Sākās
ziemas bez sniega, neatkarības gadi, likvidējās sporta
skolas, sacensības šajā sporta veidā sāka samazināties,
praktiski izzust. Atsāku vairāk orientēties, atstājot
slēpošanu nedaudz malā.
Sāku gūt labus panākumus orientēšanās sporta
veidā. 1992. gadā pirmo reizi aizbraucu
uz
sacensībām ārzemēs (Zviedrijā) – tur arī guvu pirmos
starptautiskos panākumus. Tālāk sekoja ļoti liels
progress šajā sporta veidā, praktiski savās vecuma
grupās Latvijā biju neuzvarams. Jau junioru vecumā
sāku uzvarēt arī pieaugušo Latvijas čempionātos.
Uzvaras guvu arī starptautiskajās sacensībās. Mans
lielākais starptautiskais panākums bija 19. vieta
pasaules junioru čempionātā.
Uzsākot studijas Sporta akadēmijā, atgriezos
atpakaļ pie distanču slēpošanas, jo tomēr visu laiku

Un man patika, ka no drēbēm mēs taisījām
projektus. Es gribu būt dabas draugs, darīšu
visu, lai daba būtu laimīga. Es ieteiktu
palīdzēt dabai.”(Samanta)
„Mēs runājām par atkritumiem, mēs
uzzinājām, ka ir jāvāc makulatūra un nav
jānozāģē tik daudzi koki. Mūsu klase grib jūs
mudināt piedalīties makulatūras savākšanā,
lai pasargātu savus kokus. Man vislabāk
patika, kad mums bija jāspēlē „Robis,
pasaules glābējs”, un es ieteiktu spēlēt šo
spēli, to var atrast www.zalajosta.
lv”.(Kristiāna)
„Mēs līmējām visādas lietas no papīra,
stikla un plastmasas, un arī auduma. Man
vislabāk patika, ka mēs līmējām no žurnāla plastmasu.
Mēs nolēmām taupīt kokus, šogad nodosim
makulatūru papīra fabrikā. Mēs aicinām jūs saudzēt
dabu un nodot makulatūrā visādus vecus žurnālus,
pierakstītas klades. Mums visvairāk patika taisīt
plakātus no dažādām lietām. Mēs visi gribam būt par
dabas
draugiem.
Nemetiet
sliktas
lietas
dabā!”(Sindija)
2.a klase
Foto: Liene Bukovska
Trešdien ņēmām uz skolu bļodiņas. Ielikām tās
plastmasas maisiņos un aplīmējām ar maziem avīzes
gabaliņiem. Pēc tam tās likām žāvēties. Bļodiņas
mēs nokrāsojām piektdien.
Anetes tētis Ēriks Bukovskis parādīja medību
ieročus.
Vislabāk man patika tā diena, kad kopā ar 3. klasi
braucām ekskursijā uz Līgatnes papīrfabriku. Cik
milzīgā mucā tiek maisīta makulatūra! Man ļoti
patika arī iet pāri tiltam un ielīst alās. Viena no tām
bija tik liela kā mana viesistaba! Un tur esot bijuši
pagrabi!
Man patika, ka projektu nedēļā varēja apskatīt
vecas lietas un pagatavot ko jaunu.
Asne Stankeviča, 2.b kl
Foto: Mudīte Kļaviņa
galdu, kuru aiznesām pie koka un metāla skolotāja.
Puiši skolotāja vadībā galdu noslīpēja, tad galdu
atnesa uz klasi. To vairs nevarēja pazīt, jo iepriekš tas
bija šausmīgā stāvoklī. Tagad meitenes varēja sākt
savu darbu. Galda virsmu aplīmējām ar vecām
avīzēm, bet tā kājas nokrāsojām sarkanas.
7. februārī mēs braucām uz Līgatnes papīra
fabriku. Mēs uzzinājām, kā jau izmantotu papīru
pārtaisa jaunā un kā papīru var iztaisīt pats. Tas bija
interesanti! 8. februārī klasē prezentējām katrs savu
veidoto projektiņu. Bija neticami daudz skaistu
darbu, daudz jaunu ideju, ko gribas izmēģināt arī
pašai. Projekta dienas pagāja neticami ātri.

Mūsu klases projekts bija „Papīra dzīve”.
Kopīgiem spēkiem mēs atjaunojām vecu skolas

Anda Reine, 3. kl.
Foto: Ieva Rota

sirdī tieši distanču slēpošana man ir bijusi vismīļākā.
Tā nu arī sākās nākamais progress rezultātos šajā
sporta veidā. Sāku gūt uzvaras Latvijas čempionātos,
dažādos slēpošanas maratonos, spilgtākie sasniegumi – 2000. un 2001.gadā tiku Latvijā nominēts kā
labākais distanču slēpotājs.
Vēlākos gados un tagad vairāk esmu pievērsies
maratoniem, jo man distance sākas no 30 kilometriem
un vairāk. Augstākais, ko esmu maratonos sasniedzis,
ir 42.vieta 63 kilometru slēpojumā starptautiskajā
maratonā Igaunijā (Tartu maratons).
Lielākais kuriozs, kas saistīts ar distanču slēpošanu, laikam bija Latvijas čempionāts 50 kilometru
distancē, kad tiesneši bija sajaukuši, cik kilometrus
esmu noslēpojis. Tiesneši bija saskaitījuši par maz.
Biju finišā pavadījis jau 5 minūtes, kad tiesneši
pamanīja savu kļūdu un deva man ziņu, ka trūkst vēl
viena 5 kilometru apļa. Es, protams, metos atpakaļ
trasē, un šīs manas sacensības beidzās laimīgi, jo par
mata tiesu izcīnīju 3.vietu.
Inventāru slēpošanai sev gādāju pats. Runājot par
inventāra lietām, jāpiemin, ka distanču slēpošana
nav no tiem lētākajiem sporta veidiem, piemēram,
augstas klases slēpes vien maksā ap 250 Ls.
Vasarās esmu pievērsies kalnu divriteņiem, kā arī
piedalos dažnedažādos sporta seriālos, tā kā sanāk,
ka sportoju visu gadu.
Pašam uz Ērgļiem paslēpot gan izdodas aizbraukt
ļoti reti – slēpoju tuvāk Rīgai. Bet jums , ērglēnieši,
gan novēlu izmantot šo brīnišķīgo iespēju paslēpot.
Kaut vai vienkārši pa mežu, laukiem, jo Ērgļos
regulāri ir sniegs.
Man distanču slēpošana ikdienā dod relaksāciju
no ikdienas darba gaitām. Slēpojot sakārtoju domas
rītdienai, izgāžu emocijas, un jauna diena var
sākties.
No savas puses vēl tikai varu novēlēt, lai jums
katram izdodas vismaz pāris reizes vēl šoziem uzkāpt
uz distanču slēpēm un iegūt to relaksāciju, par ko
runā arī Rolands!
P.S. Rolanda darbavietā esot daudz vakances
apsardzes darbiniekiem, turklāt šo amatu esot
iespējams savienot arī ar mācībām. Ja kādam tas ir
aktuāli, sazinieties ar Rolandu!
Lelde Gangnuse-Bērziņa
Foto no R. Rudzīša personīgā arhīva

Mani sauc Simona
Kā , lasītāj, pamanīji
jau iepriekšējā avīzītē
bija
rakstiņš
par
atraktīvu,
atvērtu
jaunieti
–
Robertu
Kristeru Koklačovu, kurš
janvāra mēnesī svinēja
savu vārda dienu un
piekrita intervijai ar
jaunajām žurnālistēm –
Martu Suveizdu un Lāsmu
Hermani. Tāpat arī
šomēnes
mēs
tev
piedāvājam iepazīt vienu
no februāra mēneša
vārda svētku svinētājām – Simonu Bauži, kuras vārda
diena ir 9. februārī.
Marta Suveizda: Pēc internetā pieejamā
skaidrojuma Simona var būt - “Viegli sakaitināma,
garastāvokļa cilvēks un diezgan patstāvīga. Augstas
prasības arī pret sevi. Negrib samierināties ar
agrākiem standartiem. Taču Simonai der iegaumēt,
ka vienīgi pacietība dos pamatu laimīgiem
piedzīvojumiem.1” - Vai tu, Simon, piekrīti šim
skaidrojumam un kāpēc?
Simona Bauže: Jā, es piekrītu, jo es tiešām tāda
arī esmu. Mani var viegli sakaitināt, dažkārt dusmojos
par visādiem sīkumiem, kā arī uzskatu sevi par
patstāvīgu, jo man nesagādā problēmas darbs, kuru
jāveic patstāvīgi – manuprāt, tas pat ir vienkāršāk
nekā strādāt grupās.
Lāsma Hermane: Vai tu zini, kā tiki pie vārda

“Simona” un nevis, piemēram, pie vārda
„Simoneta” vai cita?
S. B.: Pirms kāda laika tieši šādu jautājumu uzdevu
mammai. Viņa atbildēja, ka man šādu vārdu ielika, jo
viņai esot patikusi kāda slavena dziedātāja vārdā
Simona.
M. S.: Vai tev kādreiz ir bijusi vēlme mainīt savu
vārdu?
S. B.: Jā, Kad biju mazāka, gribēju kaut mamma
man būtu devusi vārdu Eva.
L. H.: Ja tev būtu iespēja mainīt savu vārdu, vai
tu to izmainītu un kādēļ?
S. B.: Nē, es to nemainītu, jo man patīk savs vārds,
tas ir skaists.”
L. H.: Kas tevi iedvesmo vai gluži pretēji atgrūž
no sava vārda?
S. B.: Man patīk tas, ka mans vārds nav tik
populārs, kā, piemēram, Santa vai Marija.
M. S.: Ja tev liktu nosaukt 3 īpašības, kurām būtu
jāraksturo tavs vārds, kuras tās būtu?
S. B.: Ja man liktu nosaukt 3 īpašības, kuras
visprecīzāk raksturotu manu vārdu, tās noteikti būtu
šādas – dzīvespriecīgs, izpalīdzīgs un draudzīgs
vārds.
L. H.: Paldies, Simona, ka piekriti intervijai!
Izmantotie interneta resursi:
1
http://vardunozime.lv/vards/simona
Interviju sagatavoja 8. klases skolniece Lāsma
Hermane un 11. kases skolniece Marta Suveizda
Foto no S. Baužes personīgā arhīva
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Grāmatu autori –
Ērgļu vidusskolas absolventi
Linda Šmite „Liedaga bērni” (2012)

Skarbs un skaudrs, bet ļoti patiess ir Lindas
Šmites
5.
romāns
„Liedaga
bērni”(
„KrustCEĻInieki”, 2009., „Ogrēns – upes zēns”,
2009., „Ar māju plecos”, 2010., „Vella skuķis”,
2011.) Romāns par skolu, par 21. gs. skolu. Pirms
50 gadiem aizgūtnēm lasīja Ilzes Indrānes romāna
„Lazdu laipa”(1963) romantiskas jūsmas pārpilnās
lappuses, kur skolas gadus izdzīvoja 20. gs.
vidusskolēni. Var teikt, ka laika ziņā viņu mazbērni
varētu būt sastopami romānā „Liedaga bērni”. Ko
viņi viens otram teiktu šodien?
Vispirms izlasīju autores rindas pēcvārdā:
„Stāsts par liedaga bērniem man staigāja pakaļ pa
skolas gaiteņiem, kabinetiem un aicināja vismaz
ieminēties par skolēnu agresiju un vardarbību, kas
dzimst no jūtu, emociju, garīguma deficīta. Stāsts
teica: „Neslēp! Runā! Neizliecies, kā daudzi
ilgstoši to dara, ka tavā skolā viss ir kārtībā.
Nevienā nav kārtībā un klusēt par to ir grēks.

Patiešām – ko skolās māca par cilvēka dvēseli un
garu?”
Šis romāns tapis laikā, kad pakāpeniski tiek
samazināts
stundu
skaits
humanitārajos
priekšmetos, bet tieši šie ir mācību priekšmeti, kur
runāt par cilvēku savstarpējām attiecībām, dzīves
vērtībām, par garīgo un materiālo pasauli.
Romāna galvenā varone 5. klases skolniece
Marīna, meitene ar jūras ainavu vārdā, ir atšķirīga,
citāda savā domāšanā un emocijās kā viņas
klasesbiedri. Vectēva Vecā Zvejas stāstītais par
latviešu Dzintara kalnu kļūst par Marīnas sapni to
atrast. Kaitinoša, nesaprasta meitene šķiet gan
saviem klasesbiedriem, gan skolotājai – „Marīnu
klasei kā pogu mētelim nepiešuva. Iztrūkusi tā
palika mētājamies zem kājām...” Ja tu esi citādāks,
tad izsmejams, apsaukājams, aizskarams; notiek
neiedomājamais
–
klasesbiedri
nežēlīgā
vienprātībā aprok Marīnu atkritumu kalnā. Šīs
lappuses lasot, pirmais, kas ienāk prātā – nē, tā
nevar būt, vai tiešām var rīkoties tik briesmīgi?
Bet, tikai mazliet padomājot un atceroties par
presē aprakstītajām situācijām, kas notikušas
vienā vai otrā skolā – jāatzīst – diemžēl tas ir
iespējams. Arī 39 nostrādātajos darba gados
diezgan bieži nācies sastapties ar vardarbību
pusaudžu vidū gan vārdos, gan arī fiziski aizskarot
citam citu. Kur rodas tik necilvēcīgs ļaunums, kad
it kā parasta, nevainīga muļķošanās pāraug tik
slepkavnieciskās tieksmēs? Ko likt tam visam
pretī? Atbilde izlasāma izglābtās Marīnas
dienasgrāmatā viņas klasesbiedru raksturojumos,
sliktajā saskatot labo, melnajā – balto.
Par šo romānu droši vien diskutēs, spriedīs – vai
tik asi vajadzēja rakstīt? Katram jau ir sava
pieredze, mēs katrs notikumus, situācijas arī
analizējam atšķirīgi. Vai vispār neanalizējam –
izliekamies, ka neredzam, ka uz mums tas
neattiecas. Varbūt izlasīsim romānu visi – skolēni,
skolotāji, vecāki – un padomāsim, kāpēc tik
skaudrs romāns ir uzrakstīts par šo laiku skolu.

Atbild 1. klase

Foto: Sandra Stankeviča

Kāds izskatās prieks?
Prieks ir smaidīgs, laimīgs, priecīgs, interesants, labs. Parādās tad, kad viens otram piedod,
kad visi draudzējas, kad bērnam uzdāvina dāvanu.
Ko nevar nopirkt par naudu?
Par naudu nevar nopirkt mājās gatavotu saldējumu, mani, manu draugu, draudzību, mammu,
no bērnu nama bērnu, sniegu, ziemu, ciparus.
Kur dzīvo draudzība?
Draudzība dzīvo manā sirdī, cilvēkā, draugos, sirsniņā, starp cilvēkiem, manā mājā, skolā,
pilsētās.
Kas ir pasaule?
Pasaule ir planēta, zeme, viss apkārt, Dieva radīta vieta, vieta, kur dzīvo cilvēki un zvēri,
galvaspilsēta, pilsētas un ciemati, Ērgļi, Latvija.
Kam es vēlos uzsmaidīt?
Vēlos uzsmaidīt saulei, draugam, māsai, mammai, tētim, skolotājai, klasesbiedriem,
dāvanām, draudzenēm, Gunai, Aleksandrai, Mikam, Esterei, Anetei, Lūcijai, Samantai,
Patrīcijai, visai pasaulei.

Pirmā ekskursija

Mārīte Breikša

1. klases literārā jaunrade

No kreisās Lūcija un Estere.
Foto: Sandra Stankeviča

Green
Green is a cabbage
Green is grass
Green is flower stalks
Green tastes like frozen peas
Green smells like a flower shop
Green feels like apple jelly
Green looks like a Christmas tree
Green makes my life happy
Estere Margareta Roth, 1.kl.

Zaļš
Zaļš ir kāposts
Zaļa ir zāle
Zaļi ir ziedu kāti
Zaļš garšo kā saldēti zirņi
Zaļš smaržo pēc puķu veikala
Zaļš ir kā ābolu želeja
Zaļš izskatās kā Ziemassvētku eglīte
Zaļš padara manu dzīvi priecīgu

Melns
Melni ir manas māmiņas mati
Melna ir zīlīte manā acī
Melnas ir mēbeles manā dzīvojamajā
istabā
Melns garšo kā sadedzis grauzdiņš
Melns ož kā dūmi kas veļas no
skursteņa
Melns ir kā manas jūras cūciņas
kažoks
Melns izskatās kā biedējoša tumsa
Melns padara manu dzīvi interesantu
Tulkojusi Sabīne Svilpe, 9.kl.
Mammai vārda dienā
Es par Tevi domāju
Trīs dieniņas,
Trīs naksniņas.
Kā nu būs?
Izrādās – diena laba.

Estere Margareta Roth, 1.kl.

Manu skolotāju lokā ir tādi, kuri vairāk
rāj, nekā māca.
Reizēm skolotāja klasi tā sasmīdina, ka
man vaigos saraujas krokas.

Lūcija Čable, 1. kl.

Skolotāja vienmēr sevi uzskata par
pareizu.
Ieejot klasē, skolotājai uz pleciem uzkrita
vēl viena problēma.

Jaunās skolotājas valoda ir viegli
izprotama un stils ir tīri vienkāršs.

Audzināšanas stundā miers karājās uz
matiņa, kuru katru brīdi tas varēja pārplīst.

Skolotāji bieži vien ir neatkāpīgi.

Spīdīgais kumeliņš
Kumeliņš – mans vaska gabaliņš!
Spīdīgs tā kā debess zvaigzne.
Ātrs tā kā dabas zirgs.

Šogad mums klāt nāca jauni priekšmeti,
vienas skolotājas mācīti.

No audzinātājas teiktā sapratu, ka mana
vieta ir mežā, kur es varētu palīdzēt meža
iedzīvotājiem.

Mūsu klases audzinātāja ir valdoša
sieviete.

Lūcijas Čables, 1. kl., zīmējums

Teksts un foto:
Sandra Stankeviča

Skolēni par skolotājiem domrakstos

Dažu skolēnu izdarības sašauj skolotājus.

Tulkojusi Maira Antēna, 9. kl.

Black
Black is my mummy’s hair
Black is the pupil in my eye
Black is the furniture in our living
room
Black tastes like burnt toast
Black smells like smoke curling out of
the chimney
Black feels like my guinea pig’s fur
Black looks scarily dark
Black makes my life interesting

23. janvārī 1. un 4. klases skolēni devās jaukā
braucienā uz Valmieras pusi. Mūsu mērķis bija
noskatīties Valmieras teātrī jaunāko izrādi „Vējš
vītolos”, kas veidota pēc angļu rakstnieka Keneta
Greiemsa tāda paša nosaukuma stāsta.
Interesants skatuves iekārtojums, košs grims,
veiksmīgi izvēlēti kostīmi un aktierspēle
iepriecināja skatītājus. Nākamajā dienā, izvērtējot
braucienu, skolēni atzina, ka ceļš ir bijis garš, bet
izrāde ir bijusi interesanta. Bērniem bija paticis
gan Krupis, gan Āpsis, gan Kurmis. Neparasta

bija arī I. Pukinskas tēlotā Trusene, kas
vienlaicīgi iejutās vairākos tēlos. Mūsu
skolēni bija vērīgi skatītāji un atzina, ka
citu skolu audzēkņi laikam nebija tik labi
apguvuši labas uzvedības noteikumus
teātrī un ar savu uzvedību dažu brīdi
traucēja apkārtējos.
Pēc izrādes atkal sēdāmies autobusā un
drīz vien jau nokļuvām Cēsīs, kur bijām
izvēlējušies apmeklēt Z(in)oo centru. Kad
gide izrādīja daudzās iespējas, ko bērni
varēs izmēģināt, visi sāka darboties. Cits
citu iedrošinot, varēja gan darboties ar
celtni, gan izmēģināt līdzsvara kāpnes, gan
veikt eksperimentus ar elektrību. Pēc
ekskursijas bērni atzina, ka vēlētos vēlreiz
šeit atbraukt kopā ar ģimeni, lai mājās palikušie
varētu izmēģināt interesantas lietas.
Liels paldies jāsaka arī vecākiem - Ingūnai
Spailei, Sandrai Laubertei, Evai Lebedevai,
Intaram Zommeram un Ingrīdai Kārkliņai, kuri
palīdzēja izmēģināt interesantās lietas Z(in)oo un
centrā un rūpējās par bērniem teātrī un autobusā.

Stundās skolēniem liek sazināties gan
runīgi, gan rakstīgi.
Skolotāja skatās, ka pa logu atgriežas
viņas klases bērni.
Viss tas nāk no skolotājas iedomām.

Vispirms skolotāja lika mums izlaidumu
izlikt uz papīra.
Jūtos, it kā skolotājas ēsta.
Gan vecāki, gan skolotāji mani spiež pie
grāmatām.

Bērniem jāiet pie direktores uz kabinetu,
kas darījis skolai ko sliktu.
Skolotāji mums atver vaļā acis vienā otrā
vietā.
Skolotāja cīnījās ar skolēnu nedarbiem.

Skolotāja teica, ka manī kā katrā pilsonī
slēpjas personība.
Redaktore: Lāsma Hermane 8. kl.
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avīzeizdevums
2013. gada
februāris
ĒrgļuSkolu
novadaliterārā
informatīvais
2013.
februāris

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMĒ
Pārskats par 2013. gada janvāra domes
sēdē pieņemtajiem lēmumiem
Izmainīja nekustamajam īpašumam ar adresi
Mehanizatoru iela 12, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu
novads, kadastra Nr. 70540080400, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no komercdarbības
objektu apbūve uz rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve.
Izskatot Ērgļu novada iedzīvotāja iesniegumu, dome nolēma atsavināt, pārdodot izsolē,
Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar
kadastra apzīmējumu 70920010100, kas atrodas
Ērgļu novada Sausnējas pagastā un sastāv no
zemes vienības 3,7 ha platībā pēc nekustamā
īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā.
Dome atcēla
2012.gada 27.decembra
lēmumu par zemes vienības ar kadastra
Nr.70600070082, platība 0,7 ha, piekritību Ērgļu
novada pašvaldībai, sakarā ar to, ka zemes
vienība ir izpirkta un ir nekustamā īpašuma ar
nosaukumu “Virdzes” sastāvā.
Pieņēma lēmumu par Ērgļu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.
gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai. Noteica publiskās apspriešanas
termiņu no 2013.gada 28. janvāra līdz 25.
februārim un sabiedriskās apspriedes sanāksmju
laikus:
2013.gada 14.februārī plkst.11.00 Jumurdas
pagastā – Jumurdas pagasta pārvaldes telpās Ezera
ielā 2,
Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu
novadā;
2013.gada 14.februārī plkst.13.00 Sausnējas
pagastā – muzeja telpās “Līdumos”, Sausnējā,
Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā;
2013.gada 14.februārī plkst.15.00
Ērgļu
pagastā – Ērgļu saieta namā Rīgas ielā 5, Ērgļos,
Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
Noteica atbildīgo par Ērgļu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam 1.
redakcijas publiskās apspriešanas procesa
organizēšanu vides pārvaldības un teritorijas
plānošanas speciālisti Emmu Ceru.
Paziņojums par Ērgļu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam 1.
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
publicēts Ērgļu novada pašvaldības mājaslapā

internetā www.ergli.lv , ar attīstības stratēģiju var
iepazīties pagastu pārvaldes un pašvaldības
domē.
Noteica Ērgļu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma , Ērgļu saieta nama, telpu nomas maksu
Ls 1,30 plus PVN par 1m2 mēnesī.
Izskatīja iesniegumu par telpu nomas līguma
frizētavas darbībai Ērgļu saieta namā pagarināšanu un nolēma pagarināt nomas līguma darbības
laiku līdz 2018.gada 24.janvārim.
Apstiprināja grozījumus Ērgļu novada
pašvaldības domes 2011.gada 24.februārī
apstiprinātajā Ērgļu novada pašvaldības amatu
katalogā un Ērgļu novada pašvaldības amatu
klasificēšanas rezultātu apkopojumu par 2013.
gadu.
Apstiprināja grozījumus Ērgļu novada
pašvaldības atlīdzības nolikumā.
Apstiprināja
grozījumus noteikumos
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības
budžetā paredzētos līdzekļus Ērgļu novada
pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu
ēdināšanai”.
Noteica Ērgļu novadā 2013.gadā viena
iedzīvotāja mēneša vidējo uztura apmēru Ls
100,00.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības
kustamās mantas, automašīnas OPEL VECTRA
CARAVAN, izsoles noteikumus. Automašīnas
izlaiduma gads 1998., nobraukums 264100 km,
izsoles sākumcena – Ls 1280,00. Izsole notiks
2013.gada 28.februārī Ērgļu novada pašvaldības
telpās, Ērgļos, Rīgas ielā 10, izsoles noteikumi
publicēti Ērgļu novada pašvaldības mājaslapā
internetā www.ergli.lv, laikrakstā „Stars”, ar tiem
var iepazīties pašvaldības domē.
Apstiprināja pārskatu par Ērgļu novada
pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi.
Pieņēma Ērgļu novada pašvaldības saistošos
noteikumus ”Par Ērgļu novada pašvaldības
budžetu 2013.gadam” .
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A.Rozenberga

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2013.gada 24.janvārī

domes sēdes protokols Nr.1, 13.§

Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, likumu „ Par
valsts budžetu 2013. gadam”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likuma „ Par budžetu un finanšu
vadību” 6. pantu.
1. Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam (pielikumi: Nr.1, Nr.2):
ieņēmumi LVL 1 735 023,
izdevumi LVL 1 840 308,
līdzekļu atlikums uz 2013.gada sākumu LVL 119 584,
līdzekļu atlikums uz 2013.gada beigām LVL 14 299;
1.1 apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu
atalgojumam 8 mēnešiem LVL 168 724 (pielikums Nr.3);
1.2. apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju Ērgļu novada pašvaldības ģimenes atbalsta centram
„Zīļuks” LVL 6 000;
1.3. apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju Ērgļu novada pašvaldības sociālās aprūpes centram LVL
9 000;
1.4. apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju Ērgļu pašvaldības mākslas un mūzikas skolas pedagogu
atalgojumam LVL 23 683;
1.5. apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības kopējo saistību apjomu 2013.gadam LVL 107 762 (pielikums
Nr.4);
1.6. apstiprināt nesadalītos līdzekļus 2013.gadam LVL 15 000;
1.7. apstiprināt ieņēmumus pamatbudžetā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 100% apmērā no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā 2013.gadam noteiktās summas Ērgļu novadam.
2. Apstiprināt Ērgļu pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam (pielikumi Nr.5.,6):
ieņēmumi LVL 50 401,
izdevumi LVL 64 830,
līdzekļu atlikums uz 2013.gada sākumu, LVL 17 454,
līdzekļu atlikums uz 2013.gada beigām, LVL 3 025.
2.1. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem un ielām 2013.gadā LVL 47 001;
2.2. Apstiprināt līdzekļu atlikumu ziedojumu un dāvinājumu kontā LVL 12 781.
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

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. februāris

G.Velcis

Pielikums Nr.1
Ērgļu novada pašvaldības domes 2013.gada 24.janvāra Saistošajiem noteikumiem
Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”

Ērgļu novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta kopsavilkums
Klasifikācijas kods

Nosaukums

Gada plāns (latos)

I KOPĀ IEŅĒMUMI

1 735 023

II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

803 147

III Nodokļu ieņēmumi

798 457

Tiešie nodokļi

798 457

01.1.1.1.

Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta

01.1.1.2.

Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem

8 131

04.1.1.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

64 862

04.1.2.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

18 920

706 544

IV Nenodokļu ieņēmumi

4 690

08.6.2.2.

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs

150

09.4.2.0.

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās

800

09.5.1.1.

Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana

350

09.5.2.1.

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

350

10.1.4.0.

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

12.3.9.9.

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

40
3 000

V Transfertu ieņēmumi

738 776

18.6.2.0.

Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām

202 407

18.6.3.0.
18.6.4.0.

valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (valsts budžeta līdzdalības maksājumi) pašvaldībām ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanai. Neuzskaita transfertus Eiropas Savienības st
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

18.6.9.0.

Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām

15 000

19.2.1.0.

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

28 000

19.2.3.0.

Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai

75 000
340 369

78 000

VI Budžeta iestāžu ieņēmumi

193 100

21.3.5.2.

Ieņēmumi no vecāku maksām

7 400

21.3.5.9.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem

4 800

21.3.8.4.

Ieņēmumi par zemes nomu

2 500

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

6 500
130 000
2 400
9 500
30 000

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

1 840 308

Nesadalītie līdzekļi

15 000

01.100

Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas

252 286

06.600

Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošan

355 671

07.200

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi

08.210

Bibliotēkas

36 274

08.220

Muzeji un izstādes

33 502

08.230

Kultūras centri, nami, klubi

93 872

08.290

Pārējā citur neklasificētā kultūra

09.110

Pirmsskolas izglītība

160 437

09.210

Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)

434 858

10.900

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

6 777

2 072

449 559

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
0000

1 840 308

Valsts budžeta dotācija - pans. (10) 30t.; b_n. (6) 36t

15 000

Nesadalītie līdzekļi
1000

15 000

Atlīdzība

1 043 173

1119

Pārējo darbinieku mēneša amatalga

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2000

824 945
20 000
198 228

Preces un pakalpojumi

491 555

2112

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi

14 945
24 500

2221

Izdevumi par apkuri

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

4 385

9 850
73 570

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

14 450

2312

Inventārs

17 405

2321

Kurināmais

35 900

2322

Degviela

32 350

2341

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces

15 850

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

16 400

2363

Ēdināšanas izdevumi

85 250

2365

Uzturdevas kompensācija naudā

3 100

2400

Grāmatas un žurnāli

1 880

4000
4311

5 370
12 150
124 200

Procentu izdevumi

41 000

Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
5000

41 000

Pamatkapitāla veidošana

70 250

5121

Datorprogrammas

1 000

5212

Nedzīvojamās ēkas

23 500

5213

Transporta būves

10 000

5232

Saimniecības pamatlīdzekļi

10 050

5233

Bibliotēku fondi

3 200

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

7 500

5239

Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi

2 000

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

5890

Pārējie kapitālie izdevumi no budžeta līdzekļiem, kurus nevar attiecināt uz kodiem 5810 un 5820
6000

3 000
10 000

Sociālie pabalsti

57 000

6259

Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

25 000

6260

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā

22 000

6270

Dzīvokļu pabalsti
7000

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

27 000

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām

7210

27 000

Aizdevuma pamatsummas atmaksa

95 330

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–)

-105 285

FINANSĒŠANA:

105 285

F210

Naudas līdzekļi (Izmaiņas)

105 285

F210

+Naudas atlikums perioda sākumā

F210

Atlikums uz perioda beigām

119 584
14 299

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Velcis

Pielikums Nr.2
Ērgļu novada pašvaldības domes 2013.gada 24.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par Ērgļu
novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”

Ēgļu novada pašvladības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu tāme pa struktūrvienībām
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
01.100

Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas

Klasifikācijas
kods
01.100

Nosaukums
1119
1210
2219
2242
2279
2322

01.100
1119
1210

Būvvalde
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie sakaru pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Degviela
Deputātu komitejas, komisijas
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Gada plāns
(latos)
13 289
10 000
2 409
80
150
150
500
12 409
10 000
2 409

7

j

01.100

01.100
01.100

01.100

01.100

01.100
1000
1119
1210
2000
2112
2219
2223
2239
2242
2279
2311
2312
2322
2350
5000
5121
5232
5238
7000
7210

g
Grāmatvedība
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Savstarpējie norēķini
7210
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām
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
Jumurdas 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
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
5238
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
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
2312
Inventārs
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
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Inventārs
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Pamatkapitāla veidošana
Datorprogrammas
Saimniecības pamatlīdzekļi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām

32 263
26 000
6 263
27 000
27 000
124 200
66 000
15 900
1 000
2 300
1 200
1 100
4 000
17 500
3 500
600
7 200
1 000
500
400
2 000
22 223
14 000
3 373
50
750
200
500
900
300
1 300
250
300
300
20 902
13 500
3 252
100
1 250
150
250
700
100
100
1 300
200
252 286
173 106
139 500
33 606

2242
2279
2312
2321
2322
2350
4000
4311
5000
5212
5213
5232
5250
5890
07.200

Klasifikācijas
kods
06.600

06.600

06.600

06.600
1000
1119
1150
1210
1483
2000
2112
2219
2221
2222
2223

Nosaukums

07.200

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

08.210
Klasifikācijas
kods
08.210

1 150
4 380
1 200
1 450

08.210

3 500
500
700
2 300
27 000
27 000

Dzīvokļu un komunālā saimniecība
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1483
Aizdevumu atmaksa
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
2242
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2312
Inventārs
2322
Degviela
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
4311
Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās
apdrošināšanas speciālo budžetu
5212
Nedzīvojamās ēkas
5213
Transporta būves
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
5250
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
5890
Pārējie kapitālie izdevumi no budžeta līdzekļiem, kurus nevar attiecināt uz kodiem 5810 un
5820
Komunālā saimniecība -Jumurda
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1150
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2312
Inventārs
2321
Kurināmais
2322
Degviela
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Komunālā saimniecība - Sausnēja
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
2242
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2312
Inventārs
2322
Degviela
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
IZDEVUMI KOPĀ
Atlīdzība
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Aizdevumu atmaksa
Preces un pakalpojumi
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju

Gada plāns
(latos)
283 650
33 000
7 950
95 330
50
120
2 000
350
18 500
2 000
45 000
1 500
7 350
2 500
41 000
2 000
10 000
3 000
2 000
10 000
44 772
8 600
20 000
2 072
4 100
4 300
500
4 800
200
200
27 249
5 600
1 349
11 300
2 000
3 000
200
2 300
500
1 000
355 671
173 901
47 200
20 000
11 371
95 330
112 770
50
120
2 000
350
33 900

Nosaukums
Feldšerpunkts - Jumurdas pagasta pārvalde.
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Feldšerpunkts -Sausnējas
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2219
Pārējie sakaru pakalpojumi
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2322
Degviela
2341
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
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 klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Bibliotēkas
1119
1210
2112
2219
2279
2341

48 680

4 900
19 250
3 900
700
10 300
1 450

p
ģj
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Inventārs
Kurināmais
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Procentu izdevumi
Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas
speciālo budžetu
Pamatkapitāla veidošana
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Saimniecības pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Pārējie kapitālie izdevumi no budžeta līdzekļiem, kurus nevar attiecināt uz kodiem 5810 un 5820

4 000
52 300
2 200
4 800
9 850
3 200
41 000
41 000
28 000
2 000
10 000
4 000
2 000
10 000

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi

Klasifikācijas
kods
07.200

Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.600

8

p

08.210

08.210
1000
1119
1210
2000
2112
2219
2223
2239
2279
2311
2312
2350
2400
5000
5232
5233
08.220
Klasifikācijas
kods
08.220

Nosaukums

Gada plāns
(latos)
2 121
1 500
361
5
5
50
200
4 656
2 600
626
130
400
50
650
150
50
6 777
5 087
4 100
987
1 690
5
135
400
100
650
350
50

Gada plāns
(latos)
14 470
8 300
2 000
50
1 150
40

Bibliotēka
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
500
2311
Biroja preces
100
2312
Inventārs
680
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
250
2400
Grāmatas un žurnāli
550
5233
Bibliotēku fondi
850
Biblioteka-Jumurda
7 892
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
3 700
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
892
2112
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
40
2219
Pārējie sakaru pakalpojumi
700
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
830
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
30
pakalpojumi
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
550
2311
Biroja preces
50
2312
Inventārs
150
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
50
2400
Grāmatas un žurnāli
350
5233
Bibliotēku fondi
550
Biblioteka -Sausnējas
13 912
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
7 150
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1 722
2112
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
70
2219
Pārējie sakaru pakalpojumi
1 100
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
700
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
1 500
2311
Biroja preces
50
2312
Inventārs
200
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
200
2400
Grāmatas un žurnāli
420
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
250
5233
Bibliotēku fondi
550
IZDEVUMI KOPĀ
36 274
Atlīdzība
23 764
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
19 150
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
4 614
Preces un pakalpojumi
10 310
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
160
Pārējie sakaru pakalpojumi
2 950
Izdevumi par elektroenerģiju
1 530
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
70
pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2 550
Biroja preces
200
Inventārs
1 030
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
500
Grāmatas un žurnāli
1 320
Pamatkapitāla veidošana
2 200
Saimniecības pamatlīdzekļi
250
Bibliotēku fondi
1 950
Muzeji un izstādes
Nosaukums
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
2312
Inventārs
2322
Degviela
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
5238
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Gada plāns
(latos)
21 201
12 000
2 891
400
550
410
500
2 500
200
200
300
250
500
500
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,

08.220

08.220
1000
1119
1210
2000
2112
2219
2223
2239
2279
2311
2312
2321
2322
2350
5000
5232
5238
08.230

j
Muzejs - Meņģeļi
12 301
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
7 600
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1 831
2112
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
100
2219
Pārējie sakaru pakalpojumi
250
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
320
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
50
pakalpojumi
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
1 200
2311
Biroja preces
150
2321
Kurināmais
200
2322
Degviela
200
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
400
IZDEVUMI KOPĀ
33 502
Atlīdzība
24 322
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
19 600
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
4 722
Preces un pakalpojumi
8 180
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
500
Pārējie sakaru pakalpojumi
800
Izdevumi par elektroenerģiju
730
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
550
pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
3 700
Biroja preces
350
Inventārs
200
Kurināmais
200
Degviela
500
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
650
Pamatkapitāla veidošana
1 000
Saimniecības pamatlīdzekļi
500
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
500

08.230

08.230

08.230
1000
1119
1210
2000
2112
2219
2221
2222
2223
2239
2279
2311
2312
2321
2350
5000
5232
5239

Nosaukums

Gada plāns
(latos)
9 868
3 560
858
150

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
400
2311
Biroja preces
50
2312
Inventārs
100
2321
Kurināmais
4 100
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
50
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
600
Kultūra -Sausnēja
10 886
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
8 200
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1 976
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
210
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
150
pakalpojumi
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
100
2311
Biroja preces
50
2312
Inventārs
200
Ērgļu Saieta nams
73 118
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
30 500
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
7 348
2112
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
500
2219
Pārējie sakaru pakalpojumi
370
2221
Izdevumi par apkuri
13 500
2222
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
400
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
2 500
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
1 400
pakalpojumi
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
12 000
2311
Biroja preces
1 000
2312
Inventārs
300
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
1 000
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
300
5239
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
2 000
IZDEVUMI KOPĀ
93 872
Atlīdzība
52 442
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
42 260
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
10 182
Preces un pakalpojumi
38 530
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
500
Pārējie sakaru pakalpojumi
370
Izdevumi par apkuri
13 500
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
400
Izdevumi par elektroenerģiju
2 710
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
1 700
pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
12 500
Biroja preces
1 100
Inventārs
600
Kurināmais
4 100
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
1 050
Pamatkapitāla veidošana
2 900
Saimniecības pamatlīdzekļi
900
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
2 000

09.210

Klasifikācijas
kods
08.290

Nosaukums

Tautas mākslas kolektīvu vadītāji
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
IZDEVUMI KOPĀ
Atlīdzība
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

09.110
Klasifikācijas
kods
09.110

09.210

09.210

09.210

09.210

09.210

09.210
1000
1119
1210
2112
2219
2222
2223
2239

Gada plāns
(latos)
2 072
1 670
402
2 072
269 226
1 670
402

2242
2279
2311
2312
2321
2322
2350
2363
2400

Pirmsskolas izglītība
Nosaukums
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 saistītie
pakalpojumi
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311
Biroja preces
2312
Inventārs
2322
Degviela
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2363
Ēdināšanas izdevumi
2400
Grāmatas un žurnāli
5212
Nedzīvojamās ēkas
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
5238
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
IZDEVUMI KOPĀ
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Gada plāns
(latos)
160 437
86 000
20 717
70
650
9 000
2 200
4 500
100
2 500
1 500
1 000
350
1 000
9 500
50
20 000
500
800
160 437

86 000
20 717
32 420
70
650
9 000
2 200
4 500
100
2 500
1 500
1 000
350
1 000
9 500
50
21 300
20 000
500
800

Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)

Klasifikācijas
kods
09.210

2000

Pārējā citur neklasificētā kultūra

08.290

09.110

5000

Kultūras centri, nami, klubi

Klasifikācijas
kods
08.230

08.290
1000

2000

1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
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
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
2363 Ēdināšanas izdevumi
2400 Grāmatas un žurnāli
Pamatkapitāla veidošana
5212 Nedzīvojamās ēkas
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

5000
5121
5232
5233
5238
5250
10.900
Klasifikācijas
kods
10.900

Nosaukums

Gada plāns
(latos)
23 143
14 500
3 493
200
150
100

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
900
2311
Biroja preces
1 100
2312
Inventārs
1 500
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
500
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
400
5238
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
300
Mākslas skola-skolotāji
23 683
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
19 085
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
4 598
Sausnējas pamatskolas skolotāji
30 139
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
24 288
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
5 851
Sausnējas pamatskola
65 400
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
33 000
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
7 950
2112
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
100
2219
Pārējie sakaru pakalpojumi
1 350
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
2 200
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
200
pakalpojumi
2242
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
150
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
4 500
2311
Biroja preces
550
2312
Inventārs
350
2321
Kurināmais
6 000
2322
Degviela
1 300
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
1 000
2363
Ēdināšanas izdevumi
6 000
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
200
5233
Bibliotēku fondi
250
5238
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
300
Ērgu vidusskola
167 172
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
75 600
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
18 212
2112
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
1 500
2219
Pārējie sakaru pakalpojumi
2 200
2222
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
3 100
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
8 500
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
800
pakalpojumi
2242
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
200
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
9 500
2311
Biroja preces
5 000
2312
Inventārs
9 200
2321
Kurināmais
16 000
2322
Degviela
2 600
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
3 000
2363
Ēdināšanas izdevumi
5 500
2400
Grāmatas un žurnāli
260
5121
Datorprogrammas
500
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
500
5233
Bibliotēku fondi
1 000
5238
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
3 000
5250
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
1 000
Vidusskola-skolotāji
125 321
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
100 992
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
24 329
IZDEVUMI KOPĀ
434 858
Atlīdzība
331 898
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
267 465
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
64 433
Preces un pakalpojumi
95 510
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
1 800
Pārējie sakaru pakalpojumi
3 700
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
3 100
Izdevumi par elektroenerģiju
10 700
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
1 100
pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
350
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
14 900
Biroja preces
6 650
Inventārs
11 050
Kurināmais
22 000
Degviela
3 900
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
4 500
Ēdināšanas izdevumi
11 500
Grāmatas un žurnāli
260
Pamatkapitāla veidošana
7 450
Datorprogrammas
500
Saimniecības pamatlīdzekļi
1 100
Bibliotēku fondi
1 250
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
3 600
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
1 000
Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
Nosaukums
Pašv.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

Gada plāns
(latos)
63 002
35 000
8 432
50
420
2 900
50
500
2 000

9

j
j
p
p j
Biroja preces
500
Inventārs
300
Kurināmais
2 300
Degviela
2 100
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
1 000
Ēdināšanas izdevumi
4 250
Uzturdevas kompensācija naudā
3 100
Saimniecības pamatlīdzekļi
100
Sociālās aprūpes centrs
279 653
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
126 000
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
30 353
2112
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
100
2219
Pārējie sakaru pakalpojumi
1 350
2222
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
3 800
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
15 000
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
250
pakalpojumi
2242
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
2 000
2279
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
13 000
2311
Biroja preces
250
2312
Inventārs
300
2321
Kurināmais
2 500
2322
Degviela
2 200
2341
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
15 500
2350
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
3 000
2363
Ēdināšanas izdevumi
60 000
2400
Grāmatas un žurnāli
250
5212
Nedzīvojamās ēkas
1 500
5232
Saimniecības pamatlīdzekļi
2 000
5238
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
300
Sociālais dienests
94 495
1119
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
27 000
1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
6 000
Preces un pakalpojumi
143 465
PƗrƝjie komandƝjumu un dienesta braucienu izdevumi
150
PƗrƝjie sakaru pakalpojumi
1 840
Izdevumi par ǌdeni un kanalizƗciju
3 800
Izdevumi par elektroenerƧiju
17 900
PƗrƝjie iestƗdes reprezentƗcijas, ar iestƗdes darbƯbas veicamo funkciju nodrošinƗšanu saistƯtie
400
pakalpojumi
TransportlƯdzekƺu uzturƝšana un remonts
2 900
PƗrƝjie klasifikƗcijƗ neuzskaitƯtie pakalpojumu veidi
16 400
Biroja preces
750
InventƗrs
625
KurinƗmais
4 800
Degviela
6 800
ZƗles, ƷimikƗlijas, laboratorijas preces
15 500
KƗrtƝjƗ remonta un iestƗžu uzturƝšanas materiƗli
4 000
ƜdinƗšanas izdevumi
64 250
Uzturdevas kompensƗcija naudƗ
3 100
GrƗmatas un žurnƗli
250
PamatkapitƗla veidošana
3 900
NedzƯvojamƗs Ɲkas
1 500
SaimniecƯbas pamatlƯdzekƺi
2 100
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
300
SociƗlie pabalsti
57 000
PƗrƝjie pabalsti un palƯdzƯba trǌcƯgiem iedzƯvotƗjiem
25 000
GarantƝtƗ minimƗlƗ ienƗkuma pabalsti naudƗ
22 000
DzƯvokƺu pabalsti
10 000
2311
2312
2321
2322
2350
2363
2365
5232

10.900

10.900

2000
2112
2219
2222
2223
2239
2242
2279
2311
2312
2321
2322
2341
2350
2363
2365
2400
5000
5212
5232
5238
6000
6259
6260
6270

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

G. Velcis

Pielikums Nr.3
Ērgļu novada pašvaldības domes 2013.gada 24.janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”

Mērķdotāciju sadalījums pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013. gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) LVL 168 724
Mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu un interešu
izglītības programmu pedagogiem
Nr.p.k.

1.
2.

Izglītības iestāde

Ērgļu vidusskola
J.Zālīša Sausnējas
pamatskola

Darba samaksa

VSAOI

100 992
24 288

Kopā

24 329
5 851

125 321
30 139
Kopā 155 460

Mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībai
Nr.p.k.

1.
2.

Izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības
iestāde „Pienenīte”
Sausnējas pirmsskolas
izglītības iestāde

Darba samaksa

VSAOI

8 449

Kopā

2035

2 240

10 484

540

2 780
Kopā 13 264

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Velcis
Pielikums Nr.4
Ērgļu novada pašvaldības domes 2013.gada 24.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”

Pārskats par Ērgļu novada pašvaldības 2013.gada saistību apmēru

AizdevƝjs

InstitucionƗlƗ
sektora
klasifikƗcijas
kods

SaistƯbu apmƝrs
MƝrƷis

LƯguma
noslƝgšanas
datums

turpmƗka2013

2014

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

jos gados

pavisam
(1.+2.+3.+4.+
5+.6.+7.+8.)

8

9

2019

6

7

AizƼƝmumi
Jaunas sporta zƗles Ɯrgƺu
vidusskolai bǌvniecƯbas
pabeigšanai,aprƯkojuma un
inventƗra iegƗde,ielu
apgaismojuma remontam

Valsts kase

S13 01 00

Valsts kase

S13 01 00

Valsts kase

S13 01 00

Valsts kase

S13 01 00

Valsts kase

S13 01 00

Valsts kase

S13 01 00

Valsts kase

S13 01 00
x

" ǋDAS" ar mƝrƷi nodrošinƗt ES
KohƝzijas fonda projekta
"NotekǌdeƼu attƯrƯšanas
"ǋdenssaimniecƯbas attƯstƯba
Ɯrgƺu novada SausnƝjas pagasta
SausnƝjas ciemƗ"
x

S13 01 00
x

KohƝzijas fonda lƯdzfinansƝtƗ
projekta "Vidusdaugavas reƧiona
sadzƯves atkritumu
apsaimniekošanas projekts.SA
poligona "DziƺƗ vƗda" bǌvniecƯba
MežƗres pagastƗ" Ưstenošanai.
x

KOPƖ:

Pasažieru mikroautobusa iegƗde
Ɯrgƺu novada infrastruktǌras
objektu sakƗrtošanai
Projek1ts "Madonas rajona
padomes iestƗdes-"Ɯrgƺu
pansionƗta ƝdinƗšanas bloka
ierƯkošana"
Jaunas sporta zƗles bǌvniecƯba
Ɯrgƺu vidusskolai

15.11.2005

5 168

4 989

4 814

4 639

3 716

0

0

0

23 326

17.12.2012

6 142

6 088

6 034

0

0

0

0

0

18 264

03.09.2007

25 815

24 668

23 521

23 374

10 758

0

0

0

108 136

25.11.2009

1 098

553

0

0

0

0

0

0

1 651

21.09.2004

9 287

8 976

8 665

8 355

0

0

0

0

35 283

21.09.2009

36 503

38 190

40 439

41 563

42 814

44 059

50640

236 261

530 469

16.11.2011
x

23 749

23 287

22 824

22 361

21 898

21 361

8 360

0

107 762

106 751

106 297

100 292

79 186

65 420

59 000

236 261

143 840
860 969

13.12.2011
x

0
0

419
419

419
419

419
419

419
419

419
419

419
419

5 863
5 863

8 377
8 377

107 762

107 170

106 716

100 711

79 605

65 839

59 419

242 124

869 346

7,19%

7,15%

7,12%

6,72%

5,31%

4,39%

3,96%

Pielikums Nr.5
Ērgļu novada pašvaldības domes 2013.gada 24.janvāra Saistošajiem
noteikumiem Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”
g

p

g

Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas 2013.gada speciƗlƗ budžeta kopsavilkums
KlasifikƗcijas
kods

05.5.3.1.
18.9.1.0.
21.3.9.9.
06.200
1000
1119
1210
2000
2219
2242
2322
2350
5000
5218

F210
F210
F210

Gada plƗns
(latos)

Nosaukums
I KOPƖ IEƻƜMUMI
II IEƻƜMUMI PA SPECIƖLƖ BUDŽETA VEIDIEM
PƗrƝjie speciƗlƗ budžeta lƯdzekƺi
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesƗrƼošanu
MƝrƷdotƗcijas pašvaldƯbu autoceƺu (ielu) fondiem
Citi ieƼƝmumi par maksas pakalpojumiem
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONƖLAJƖM KATEGORIJƖM
Teritoriju attƯstƯba
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKƖM KATEGORIJƖM
AtlƯdzƯba
PƗrƝjo darbinieku mƝneša amatalga
Darba devƝja valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas obligƗtƗs iemaksas
Preces un pakalpojumi
PƗrƝjie sakaru pakalpojumi
TransportlƯdzekƺu uzturƝšana un remonts
Degviela
KƗrtƝjƗ remonta un iestƗžu uzturƝšanas materiƗli
PamatkapitƗla veidošana
Celtnes un bǌves
IEƻƜMUMU PƖRSNIEGUMS (+) vai DEFICƮTS (–)
FINANSƜŠANA:
Naudas lƯdzekƺi (IzmaiƼas)
+Naudas atlikums perioda sƗkumƗ
Atlikums uz perioda beigƗm

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

50 401
50 401
50 401
3 000
47 101
300
64 830
64 830
64 830
30 200
24 400
5 800
16 630
130
2 000
11 000
3 500
18 000
18 000
-14 429
14 429
14 429
17 454
3 025

G. Velcis

Paskaidrojuma raksts pie
Ērgļu novada pašvaldības 2013.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 2013.gadam”.
Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju, šobrīd plānotajā un pieņemtajā budžetā korekcijas var ieviest
ekonomiskā situācija valstī un valdības rīcība.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
2013.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 1 735 023, atlikums uz gada sākumu Ls 119 584.
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 798 457, jeb 42% no ieņēmumu kopapjoma, kas ir
par 6% mazāk nekā 2012.gada budžeta plānā.
Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (90%), nekustamā īpašuma
nodoklim (10%). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti Ls 714 675 (kopā ar atlikumu no 2012.
gada) jeb par 3% vairāk nekā 2012.gada budžeta plānā, un sastāda 41% no ieņēmumu kopapjoma.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti Ls 83 782 jeb par 2% vairāk nekā 2012.gada plānotajā
budžetā.
Nenodokļu ieņēmumi. 2013.gada Ērgļu novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt Ls 4 690
apmērā jeb par 44% mazāk nekā 2012.gadā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi
un sankcijas un pārējie nenodokļu ieņēmumi (t.sk.finansējums dažādu atsevišķu pasākumu, projektu
realizācijai).
Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību
budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti Ls 738 776 jeb 43% no ieņēmumu
kopapjoma.
Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 155 460,
mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 13 264. Mērķdotācijas pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.
gadam” ieplānotas laika periodam no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam.
Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas/
mākslas izglītības programmu finansēšanu ministrija 2013.gadā līdz 31.decembrim piešķir valsts budžeta
finansējumu Ls 23 683 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Dotācija mācību grāmatu un 1.un 2.klases skolēnu ēdināšanai plānots saņemt Ls 4 320 apmērā.
Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 2013.gadā piešķirti Ls 5 860.
Pašvaldība ģimenes atbalsta centram “Zīļuks” 2013.gadā saņems valsts budžeta dotāciju par bērnunamos
līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem bērniem Ls 6 000 (par vienu bērnu) un sociālās aprūpes centram par
veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem iemītniekiem Ls 9 000 (par 3
iemītniekiem).
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt Ls 317 208 apmērā (tajā skaitā Ls 7 357
atlikums no 2012.gada), kā arī papildu dotācija vērtēto ieņēmumu nodrošināšanai 97% līmenī no aprēķinātās
finanšu nepieciešamības Ls 23 161 apmērā. Plānoto dotāciju summa sastāda 20% no ieņēmumu kopapjoma.
Plānots saņemt ES līdzfinansēto projektu uzturēšanas izdevumu transfertus Ls 75 000 apmērā.
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie
norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti Ls 28 000 un sociālās palīdzības
funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem
iedzīvotājiem) Ls 78 000.
Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem,
telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti Ls 193 100 apmērā, kas ir 11% no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” Ls 7 400, 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 9 000. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota Ls 130 000,
ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos - Ls 2 400, ieņēmumi par dzīvokļu
komunālajiem pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastā) - Ls 9 500. Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem (veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana sociālās aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas klientu
ēdināsana, kopēšana u.c.) plānoti Ls 30 000 apmērā.

Galvojumi

Valsts Kase

KOPƖ:

KopƗ
saistƯbas
SaistƯbu apjoms % no pamatbudžeta ieƼƝmumiem

Pamatbudžeta ieƼƝmumi bez mƝrƷdotƗcijƗm un iemaksƗm pašvaldƯbu finanšu izlƯdzinƗšanas fondƗ saimnieciskajƗ gadƗ:
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Izdevumi
Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ar finansēšanu plānoti Ls 1 840 308 apmērā.
Vispārējiem valdības dienestiem paredzēts finansējums Ls 252 286 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars
pašvaldības budžetā ir 14%. 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 355 671. Šo izdevumu īpatsvars
pašvaldības budžetā ir 19%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai,
mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas pagastā) šādā sadalījumā pa teritorijām – Ērgļi Ls
283 650, Jumurda Ls 44 772, Sausnēja Ls 27 249.
Aizdevumu pamatsummas atmaksai plānoti Ls 95 330.
Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti Ls 456 336. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības
budžetā ir 25% un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbībai – Ls 6 777,
kā arī Ls 25 000 sociālajiem pabalstiem, GMI pabalstiem Ls 22 000, dzīvokļu pabalstiem Ls 10 000. Ģimenes
aprūpes centra „Zīļuks” uzturēšanai paredzēti Ls 63 002, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) – Ls 279 653,
bāriņtiesai – Ls 12 409, sociālajam dienestam – Ls 37 495.
Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti Ls 165 720. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 9%.
Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un saieta namu
darbības nodrošināšanai.
Izglītībai paredzēti Ls 595 295. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 32%. Līdzekļi paredzēti
pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, dažādu izglītības
pasākumu organizēšanai.
Nesadalītie līdzekļi paredzēti Ls 15 000.
Līdzekļu atlikums uz gada beigām – Ls 14 299

Speciālais budžets
Ieņēmumi
2013.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti Ls 50 401 apmērā. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu
Ērgļu novada pašvaldība 2013.gadā saņems mērķdotāciju autoceļiem (ielām) Ls 47 101, kas ir par Ls 5 850
jeb 14 % vairāk nekā 2012.gadā. Pašvaldība šos līdzekļus saņem proporcionāli teritorijā reģistrēto
transportlīdzekļu skaitam, esošajiem ielu brauktuvju un tiltu laukumam, ceļu garumam.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti Ls 3 000.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti Ls 300.
Līdzekļu atlikums 2013.gada sākumā bija Ls 17 454.
Līdzekļu atlikums uz gada beigām plānots Ls 3 025.

2. Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un kā tās ietekmējušas finanšu rezultātus.
Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbā 2012.gadā nenotika. Grūtības joprojām bija veikt nepieciešamos
darbus ceļu uzturēšanā nepietiekamo ceļu fonda līdzekļu dēļ. Bija vērojamas arī pozitīvas iezīmes novadā –
jauni uzņēmumi iegādājās bankrotējušo komersantu nekustamos īpašumus un uzsāka komercdarbību – tas dos
darbavietas un līdz ar to nodokļu ieņēmumus.
3. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē.
2013.gadā paredzami vairāki notikumi un norises, kas būtiski iespaidos pašvaldības finanšu stāvokli un līdz
ar to sniedzamo pakalpojumu apmēru un kvalitāti.
Globālās ekonomikas lēnās atkopšanās rezultātā nodokļu ieņēmumi pieaugs valsts budžetā, līdz ar to arī
pašvaldības budžetā. Tas dod zināmu stabilitātes sajūtu, taču pārmērīgam optimismam nav pamata. Paredzams,
ka palielināsies izdevumi sociālajā budžetā, jo daudzu iedzīvotāju ieņēmumi vēl joprojām nebūs pietiekami.
Papildu līdzekļi pamatbudžetā joprojām būs jāatrod pamatskolas izglītības un mūzikas un mākslas skolas
pedagogu un administrācijas atlīdzības finansējumam.
Kā cerīga ir jāvērtē autoceļa P4 pēdējā posma pirms Ērgļiem noasfaltēšana, jo tas varētu uzlabot ekonomisko
aktivitāti novadā.
4. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem saskaras pašvaldība.
Būtisks risks tālākai Ērgļu novada pašvaldības attīstībai ir sliktais valsts 1.kategorijas grants seguma ceļu
stāvoklis. Arvien aktuālāka kļūst nepieciešamība noasfaltēt ceļu uz Inešiem un Koknesi, kas palielinātu novada
teritorijas konkurētspēju.
Joprojām kā būtisks minams risks - cilvēku skaita samazināšanās dabiskā ceļā.
5.Iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes, pārraudzībā esošās iestādes.
1. Ērgļu novada pašvaldības administrācija sastāv no:
1.1. Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas;
1.2. Ērgļu novada bāriņtiesas;
1.3. Ērgļu novada būvvaldes;
1.4. grāmatvedības nodaļas;
1.5. kancelejas;
1.6. attīstības nodaļas;
1.7. kultūras nodaļas;
1.8.ceļu uzturēšanas un labiekārtošanas nodaļas ;
1.9.citiem darbiniekiem pēc padomes apstiprināta saraksta.
2 Pašvaldības pašvaldība ir izveidojusi šādas iestādes:
2.1. Ērgļu vidusskola;
2.2. Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola ;
2.3. Pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”;
2.4. Ērgļu mākslas un mūzikas skola ;
2.5. Ērgļu bibliotēka;
2.6. Sausnējas bibliotēka;
2.7. Liepkalnes bibliotēka;
2.8. Jumurdas bibliotēka.
2.9. Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvalde ;
2.10.Ērgļu novada Sausnējas pagasta pārvalde;
2.11.Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs;
2.12.Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests.;
2.13.Ģimenes atbalsta centrs “Zīļuks”.
3. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
3.1. Ērgļu pagasta SIA „ ŪDAS”;
3.2. Ērgļu pašvaldības SIA “ĒRGĻU SLIMNĪCA”;
3.3. SIA „Vidusdaugavas SPAAO”.
4. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas
pašvaldības struktūrvienības:
4.1. Ērgļu saieta nams;
4.2.Sausnējas kultūras nams;
4.3. Jumurdas saieta nams;
4.4. Sausnējas ambulance;
4.5. Jumurdas feldšeru -vecmāšu punkts;
4.6. R.Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”;
4.7. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs” Meņģeļi”.
5. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
5.1. biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”(LPS);

Ērgļu novada domes priekšsēdētājs G.Velcis

Izdevumi
Pielikums Nr.1

2013.gada speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls 64 830 apmērā funkcionālajā kategorijā 06.200 Teritoriju
attīstība.
72% no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls 46 830 paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai ceļu fondā, savukārt 28%
no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls 18 000 paredzēts izlietot vides aizsardzībai (dabas resursu nodoklis)

Pārskats par pamatbudžeta izpildi (2012)

Klasifikācijas kods
A

9.5.2.1.
10.0.0.0.
10.1.0.0.
10.1.4.0.
12.0.0.0.
12.3.0.0.
12.3.9.0.
12.3.9.9.
3.0.

B
KOPĀ IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Ienākuma nodokļi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Īpašuma nodokļi
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai
kredītiestādēs
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās
Pašvaldību nodevas
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanu
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21.3.0.0.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21.3.5.0.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
21.3.8.0.
21.3.8.4.
21.3.8.9.

Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no vecāku maksām
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

I.
1.0.
1.0.0.0.
1.1.
1.1.0.0.
1.1.1.0.
1.1.1.1.
1.1.1.2.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Velcis

Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
ZIŅOJUMS
pie 2012. gada finanšu pārskata
1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbu 2012.gadā.
2012.gadā Ērgļu novada pašvaldība izlietoja pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļus likumā
“Par pašvaldībām” noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Būtisks faktors, kas
ietekmēja pašvaldības darbu pārskata gadā, bija ekonomiskās attīstības prognožu nestabilitāte, kas veicināja
piesardzīgu pašvaldības līdzekļu tēriņu plānošanu. Plānoto nodokļu ieņēmumu daļā bija neliels pieaugums, kā
arī pašvaldības budžetā no realizēto ES struktūrfondu projektu atmaksām bija izveidojies līdzekļu uzkrājums,
līdz ar to izdevās paveikt daudz tieši novada infrastruktūras sakārtošanā. Realizēti pēdējos gados vērienīgākie
ielu asfaltēšanas darbi Ērgļu pagastā - Vidzemes, Smilšu, Jaunajā un Kokneses ielā, izveidots stāvlaukums pie
slimnīcas, rekonstruēts ielu apgaismojums Parka, Blaumaņa, Rīgas (posmā no Smilšu ielas līdz Ērgļu ciema
robežai) un daļēji J.Grota ielā. Izveidoti divi jauni bērnu rotaļu laukumi, atjaunota fasāde novada domes ēkai,
nomainīts jumts Sausnējas pamatskolai, rekonstruēta daļa pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” sanitāro
telpu. Uzlabojumi veikti Meņģeļu un Braku muzejā, kā arī no jūlija mēneša novada ļaudis un viesus priecē
strūklaka Ogres ūdenskrātuvē. 2012.gadā ar ES struktūrfondu līdzekļu atbalstu turpinājās iesāktie projekti „Psihologa piesaiste Ērgļu novadam” un novada attīstības programmas izstrāde, kā arī izglītības iestādes
kopīgi uzsāka projektu atstumtības mazināšanai, kurš ilgs divus gadus. Vēl valsts realizētā sociālās drošības
tīkla ietvaros saņēmām finansiālu atbalstu GMI pabalstu izmaksai 50% apmērā un mājokļa pabalsta izmaksai
20% apmērā pirmos trīs gada mēnešus.
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Rādītāju nosaukums

1.4.
4.0.0.0.
4.1.0.0.
4.1.1.0.
4.1.1.1.
4.1.2.0.
4.1.2.1.
2.0.
8.0.0.0.
8.6.0.0.
8.6.2.0.
8.6.2.2.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.4.2.0.
9.5.0.0.
9.5.1.1.

Izpilde no gada
sākuma
2
1 888 391
857 609
755 885
755 885
755 885
755 885
8 629
747 256
101 724
101 724
101 724
81 462
81 462
20 262
20 262
7 284
238
238
238
238
2 569
1 582
1 582
987
476
511
75
75
75
4 402
4 402
4 402
4 402
207 781
207 781
12
7
4
8
2
6

283
431
852
998
706
292
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21.3.9.0.
21.3.9.1.
21.3.9.3.
21.3.9.4.
21.3.9.9.
5.0.
17.0.0.0.
17.2.0.0.
18.0.0.0.
18.6.0.0.
18.6.2.0.

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām
personām un no budžeta nefinansētām iestādēm
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim

18.6.3.0.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

18.6.4.0.
18.6.9.0.
19.0.0.0.
19.2.0.0.
II.
II.1
01.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000
II.2
1.0.
1.1.
1000
1100
1110
1119

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi (1000+2000)
Atlīdzība
Atalgojums
Mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

1210
2000
2100
2110
2112
2200
2210
2219
2220
2221
2222
2223

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

2239

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu)
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Citi pakalpojumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā
5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Inventārs
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Kurināmais
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti,
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana
Ēdināšanas izdevumi
Uzturdevas kompensācija naudā
Izdevumi periodikas iegādei
Procentu izdevumi
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas
speciālo budžetu
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā
Bezdarbnieka stipendija
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā
Pārējā sociālā palīdzība naudā
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā
Dzīvokļa pabalsts naudā

1200

2240
2242
2270
2279
2300
2310
2311
2312
2320
2321
2322
2340
2341
2350
2360
2363
2365
2400
1.2.

4311
1.3.
6000
6200
6240
6242
6250
6259
6260
6270
7000

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

7210
2.0.
2.1.
5000
5100
5120
5121
5200
5210
5212
5213
5218
5230
5231
5232
5233
5238
5239
5250
III.

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām
Kapitālie izdevumi (5000+9000)
Pamatkapitāla veidošana
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības
Datorprogrammas
Pamatlīdzekļi
Zeme, ēkas un būves
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Celtnes un būves
Pārējie pamatlīdzekļi
Transportlīdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku krājumi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)

F40020010
F40020020

Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

1.9.
5.5.0.0.
5.5.3.0.
5.5.3.1.
2.0.
8.0.0.0.

ļ p p
p j
p
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

8.6.0.0.

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem

32

8.6.2.0.

32

3.0.

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas
Bankā) vai kredītiestādēs
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

73 022

21.3.0.0.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

350

286 673
27 000
120 901
120 901
2 112 404
2 112 404
264 587
404 190
6 472
199 366
792 127
445 662
2 112 404
1 782 788
1 661 112
1 104 516
898 785
878 465
878 465

21.3.9.0.
21.3.9.9.
5.0.
18.0.0.0.
18.6.0.0.
18.6.2.0.
18.6.9.0.
II.
II.1
06.000
II.2
1.0.
1.1.
1000
1100
1110
1119

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti
KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi (1000+2000)
Atlīdzība
Atalgojums
Mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu)
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Citi pakalpojumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita
kodā 5000
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Procentu izdevumi
Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi
Kapitālie izdevumi (5000+9000)
Pamatkapitāla veidošana
Celtnes un būves
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)

350
350
52 204
52 204
52 204
52 204
0
54 134
54 134
54 134
54 134
50 338
50 213
30 142
24 068
24 068
24 068

186 500
136 720
2 856
10 607
36 317
815 717
340
340
694 476
694 476
307 781

20 320
205 731
205
556
3
3
3
317
14
14
106
23
9
73

731
596
519
519
519
360
460
460
318
367
634
317

6 282
6 282
14 954
14 954
175 346
175 346
234 080
32
14
18
67
35
31

952
830
122
295
968
327

15 647
29 129
89 057
85 960
3 097
1 637
41 119

41 119
54 402
54 402
54 402
2 800
2 800
22 786
22 786
20 957
7 859
26 155
26 155
329 616
329 616
329 616
2 021
2 021
2 021
327 595
173 956
44 302
94 401
35 253
73 358
21 159
27 655
4 239
18 430
1 875
80 281
-224 013
17 500
93 498

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

470 295
119 584

Pielikums Nr.2

Klasifikā-

Rādītāju nosaukums

cijas kods
A
I.
KOPĀ IEŅĒMUMI
1.0.
Nodokļu ieņēmumi
5.0.0.0.
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

12

B

1200
1210
2000
2200
2210
2219
2240
2242
2270
2279
2300
2320
2322
2350
1.2.
4250
2.0.
2.1.
5218
III.

32
350

6 074
6 074
20 071
8 005
125
125
2 234
2 234
5 646
5 646
12 066
10 946
10 946
1 120
125
125
3 796
3 796
3 796
13 006

F4002000 Aizņēmumu atmaksa

8 373

F20010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
F20010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

12 821
17 454

15 647

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

F20010000 AS
F20010000 AB

8.6.2.2.

14 554
14 554
14 554
14 554
32
32

Pielikums Nr.3
Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu izpildi (2012)

Klasifikācijas kods
A
I.
6.0.
23.0.0.0.
23.3.0.0.
23.4.0.0.
23.4.1.0.
23.5.0.0.
23.5.1.0.
II.
II.1
01.000
09.000
10.000
II.2
1.0.
1.1.
2000
2200
2230
2239
2270
2279
2300
2310
2312
2350
2.0.
2.1.
5000
5200
5230
5232
III.

Rādītāju nosaukums
B
KOPĀ IEŅĒMUMI
Ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Procentu ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu depozītā
vai kontu atlikumiem
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā
KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi (1000+2000)
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Citi pakalpojumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Inventārs
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Kapitālie izdevumi (5000+9000)
Pamatkapitāla veidošana
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)

F22010000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
F22010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

Izpilde no gada
sākuma
2
7 558
7 558
7 558
26
4 835
4 835
2 697
2 697
6 607
6 607
915
1 202
4 490
6 607
3 418
3 418
3 418
1 463
247
247
1 216
1 216
1 955
1 732
1 732
223
3 189
3 189
3 189
3 189
3 189
3 189
951
11 830
12 781

Izpilde no
gada sākuma
2
67 140
14 554
14 554
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Atceres pasākums
”Ilzei Kalnārei- 95” Jumurdas pagastā

28. janvārī plkst. 17.00 Jumurdas pagasta Saieta
ēkā pulcējās visi, kuriem ir svarīga kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšanās un savu novadnieku
dzīvesstāstu atdzīvināšana. Jau 27. janvārī uz Ilzes
Kalnāres atdusas vietu Jumurdas pagasta Vējavas
kapsētā vijās sniegā iemīta taka, pa kuru viņas talanta
cienītāji devās nolikt svecītes un ziedus...
Dzejnieces māte Marta Dreimane nākusi no
Vestienas pagasta „Igaļiem”. 1906. gadā viņa sākusi
studēt medicīnu Tērbatas universitātē un, pēc
nostāstiem, bijusi pirmā latviešu sieviete šajā
fakultātē. Pēterburgā Marta Dreimane apprecējusies
ar krievu skolotāju Nikolaju Ivanovu. Viņiem bijuši
divi bērni – Ņina – vēlāk dzejniece Ilze Kalnāre – un
Ansis. Ilze Kalnāre dzimusi 1918. gada 27. janvārī
Gdovā. Ilzes Kalnāres vecāku laulība bija īsa.
Mazajai meitenei vēl nav bijis pat gadiņš, kad viņa ar
māti atgriezās vectēva mājās „Igalēs”, Madonas
novada Vestienā. Skolas gaitas tiek uzsāktas Vestienas
skoliņā, studijas tiek turpinātas Jaunaglonas sieviešu
ģimnāzijā, pēc tam viņa turpina izglītoties Latvijas
aktieru arodbiedrības teātra skolā Rīgā. Dzejnieces
radošākie gadi bija 30.gadu beigas, kad viņai bija
18– 25 gadi. Pazīstamākie no darbiem ir garstāsti –
„Sniega Roze”, „Aktrise Ragārēs”, ”Ieva”,
„Pārraudzes dienasgrāmata” un
vairāk nekā simts dzejoļu.
Rakstnieces, dziesminieces un
patriotes
Ilzes
Kalnāres
dzīvesstāsts ir grūts un sarežģīts – dzīves līkloči, krustceles,
stāvie kalni un straujie
pagriezieni pret jauno sievieti ar
trauslo dvēseli bieži vien izturas
nežēlīgi. Likās, ka viņa jūt
tumsas tuvošanos, viņa steidzās
priecāties un skumt, meklēt un
atrast, sajust un visu pierakstīt.
Viņas lirikā aicinoši un
pārgalvīgi izskanēja jaunības
sapņi, mīlestība, patriotisms,
Latvijas lauku romantika. Līdz
ar Latvijas okupācijas pirmo

gadu – 1940. – viņas darbus vairs
nepublicē,
notiek
vairāki
starpgadījumi ar okupantiem, kas
beidzas pat slimnīcā. 1949. gada
martā Ilzi kopā ar citām
notiesātajām izsūta. Pēc septiņiem
gadiem,
atgriežoties
mājās,
drausmīga bija dzejnieces vilšanās
par dzīvi Latvijā sešdesmitajos
gados. Savas dzīves pēdējos gadus
Ilze Kalnāre pavada Ropažu
pansionātā.
Zaudējusi
ticību
labajam, jūtoties nesaprasta un
neuzklausīta, 1968. gada septembrī
viņa labprātīgi šķirās no dzīves.
Dzeja un dziesma ir mūžīgas, ja
tās kāds lasa un dzied. Tādēļ arī
šajā vakarā Jumurdā izskanēja dzejoļi un dziesmas,
kuru vārdu autore ir Ilze Kalnāre. Prieks satikt
cilvēkus, kuri interesējas par mūsu novadnieku
daiļradi un dzīves gājumu. Paldies Madonas
novadpētniecības un mākslas muzeja galvenajai
speciālistei un izstādes autorei Laimdotai Ivanovai
par izstādes „Slēpes paliksim zem kājām!”
prezentāciju. Paldies Jumurdas vokālajam
ansamblim Ievas Vilnītes vadībā par muzikālo
noformējumu! Jumurdas pagasta bibliotekāre Velga
Birkenšteine pagasta bibliotēkas apmeklētāju vārdā
saka paldies par grāmatu dāvinājumiem: apmācību
centrs “Pakalnieši” vadītājai Inesei Mailītei
(“Madonas rajona mazā meža grāmata,” Hems S.H.
„Vides interpretācija”, Grīnbergs A. „Zemgales
reģiona senās kulta vietas”, Vilksa A. „Dzīvnieku
mājokļi”, Āze A. „Iepazīsti kokus”), „Braku”
muzeja vadītājai Zintai Saulītei („Blaumaņu
dzimtas līkloči”), un Reimāram Rubenim par
piezīmju klades, kurā atrodami gan Ilzes Kalnāres,
gan viņas mātes Martas Dreimanes rokraksti,
saglabāšanu un nodošanu bibliotēkas fondā.
Kultūras pasākumu organizatore Jumurdas
pagasta pārvaldē Inita Lapsa

Prieks dejot, prieks priecāties!
Šis gads iezīmējas
ar to, ka Latviju vēl
vairāk kā parasti
ieskandinās
koru
balsis un piedimdinās
dejotāju soļi XXV
Dziesmu un XV deju
svētku ietvaros. Arī
Ērgļu novada jauniešu deju kolektīvs
„Pastalnieki”
jau
iztēlē gludina brunčus
un spodrina zābakus.
Kas ir panākumu
atslēga? Centība un
neatlaidīgs
darbs,
protams! No malas
skatoties, samtaina
slīdēšana pa deju
grīdu,
graciozas
ķermeņa kustības un
nostiepti
pirkstgali
izskatās
vienkārši.
Deju mīļiem nozīmīgi ne tikai treniņi, bet arī atrādīšanās publikai. Šādu skaistu mērķu vadīti, „Pastalnieki”
ar vadītāju Mārīti Taškāni devās uz Sausnējas novadpētniecības muzeju „Līdumi”.
Muzejs nesen renovēts, bet ar izteiktu senatnes garšu. Īpašo “odziņu” piedod manteļskurstenis, kuram
pieskaroties, šķiet, var izjust gadsimtu elpu sildām pakausi. Otrā stāva ekspozīcija pārsteidza ar savu
daudzveidību, varēja priecēt acis ar priekšmetiem, kurus ikdienā neizdodas sastapt.
Dejotāju bija vairāk nekā skatītāju, bet tas nemazināja prieku uzstāties un apmainīties ar smaidiem,
garīgajām vibrācijām. Nozīmīgi bija tas, ka tika izdancotas dejas no Dziesmu un deju svētku repertuāra,
atkārtoti soļi un nostiprināti atmiņā. No sirds bija prieks censties, kājas neslīdēja un visus priecēja saules
pielietā zāle.
Mīļš paldies muzeja „Līdumi” darbiniecēm par silto, sirsnīgo uzņemšanu! Paldies vietējiem, kuri
atrada mirkli, nebīdamies ziemas, lai atnāktu priecāties kopā. Bija prieks priecāties!
„Pastalnienieku” vārdā Liene Gūte
Foto: Mārīte Taškāne
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,,Ai ,Vidzeme, ai, lielceļi
un gaišās druvas,
Nav otras vietas man tik
mīļas un tuvas!”
Saulainus 80. jubilejas sveicienus sūtām
Jumurdas pagasta iedzimtam vējavietim
Laimonim Vītoliņam. Vējavā 1933. gada 24.
janvārī Almas (dzimusi Eglīte) un Andreja
Vītoliņu ģimenē pasaulē nāk vecākais dēls
Laimonis. Vītoliņu ģimene dzīvo Vējavas
,,Upeslīčos” vectēva Andreja Eglīša celtajās
dzimtas mājās. ,,Upeslīču” vēsture aizsākās
tālajā 20. gadsimta sākumā. Laikā, kad Latvijā
notiek zemes reforma, jaunsaimnieku kustība,
Latvijas valsts no muižas atsavina 20 ha zemi,
lai loterijas kārtā izlozētu vienam no trijiem
tēvzemes sargiem, kuru skaitā ir arī Andreja
Eglīša dēls Jānis Eglītis, Almas brālis. Veiksmīgo
lozi izvelk Kārlis Lapiņš, kurš, Andreja
pierunāts, piekrīt pārdot zemi par 200 latiem.
Tajos tālajos gados tā ir ļoti liela nauda. Kārlis
Lapiņš pārdod zemi ar gaišu domu, jo pašam
nav izdevies izveidot savu ģimenīti un tīri
cilvēcīgi viņš redz, ka Andrejam zeme ir vairāk
nepieciešama ģimenītes nodrošināšanai.
Ar latvietim raksturīgo zemes mīlestību un
neatlaidību tiek līsts līdums un celta māja. Meža
vidū, nelielā uzkalniņā, ar pārdomātu un
pamatotu darbību, kas piepildīta tikai ar cilvēka
roku darbu, bez tehnikas palīdzības, tiek uzcelta
,,Upeslīču” māja.
Tā nu Alma un Andrejs Vītoliņi savas
dzimtas saknes nostiprina Vējavas ,,Upeslīču”
auglīgajā zemē. Vītoliņu pirmdzimtais – dēls
Laimonis – tiek iepriecināts ar brāļiem Uldi,
Aivaru, Jāni, māsām Ritu un Marutu. Visiem
sešiem Vītoliņu bērniem ir jāapgūst gan lauku
darbi mājas saimniecībā, gan arī jābūt
atbildīgiem citam par citu. Tik kuplā ģimenē
augot, bērni apgūst prasmi palīdzēt cits citam
grūtā brīdī, sniegt atbalstu, sapratni. Laimonis ir
vecākais no bērniem, tāpēc arī vairāk atbildīgs
par mazākajiem brāļiem un māsām. Laimoņa
skolas gaitas iesākās Vējavas pagasta skoliņā.
1948. gada 17. jūnijā tika absolvēta Vējavas 7.
gadīgā skola, tad mācības turpinās Apes
lauksaimniecības skolā, tiek iegūta lopkopības
fermas vadītāja kvalifikācija. 1953. gadā
Laimonis
absolvē
Jaungulbenes
lauksaimniecības mehanizācijas skolu.
Laimoņa darba gaitas aizsākās Sausnējas
MTS, tiek uzticēts traktoristu brigadiera amats,
vēlāk Laimoni pārceļ darbā uz Piebalgas MTS,
kur arī tiek veikti traktoristu brigadiera
pienākumi. Sākot ar 1957. gadu, strādā Vestienā
par traktoristu. Par labu darbu un veicot arī
darba pienākumus svētdienās , 1983. gada 20.
decembrī Laimonim piešķirts PSRS Augstākās
Padomes Darba veterāna nosaukums un
medaļa.
Viena no mīļākajām nodarbēm brīvajā laikā
Laimonim ir dziedāšana un vijoles spēle.
Muzicēšana patīk kopš bērnības ģimenē saskaņā
ar brāļiem un māsām. Laimonis kopā ar kaimiņu Arnoldu Gargurnu spēlē vijoles gan
,,Upeslīčos”, gan ,,Viesturos”, gan pagasta
ļaužu kopīgos saietos. Tie ir pagājušā gadsimta
50. un 60. gadi, kad vējavieši savos Vējavas
pakalnos dzīvo kuplās dzimtās, pamatīgi strādā,

izdzīvo aktīvi sabiedrisko dzīvi, dzied, muzicē,
glezno Bruno Sipāns, tiek spēlēts cītars,
akordeons, vijole, bungas. Vējavai pašai savs
Jānis Zābers – Jānis Šmits, kurš ar savu skanīgo
balsi pieskandināja arī ,,Upeslīču” mājas.
,,Kajēnos” muzicē Tipaiņu ģimenes bērni – Vilis
spēlē akordeonu, brālis Andris – bungas, māsas
Elza, Ausma un Asja dzied. Tā jauniešu kopīgā
sadziedāšanās un draudzēšanās stiprina divu
cilvēku savienību, 1962. gada 15. septembrī
,,Upeslīčos” tiek svinētas kāzas, Laimonis
apņem par sievu sirsnīgo Elzu Tipaini. Vītoliņu
ģimenītē piedzimst divas meitas – Iveta un
Vineta. Nu jau dzimtas turpinājuma prieku ir
ienesuši mazbērni – Signe, Elīna, Matīss un
mazmazdēliņš – Ričards.
1986. gada 31. decembrī, būdams darbā
Vestienas sovhozā, Laimonis smagi saslimst un
nonāk Ērgļu slimnīcā. Sieviņa Elza ar lielu
mīlestību un rūpēm izcīna smago cīņu par
Laimoņa dzīvību. Nemitīga gādība un rūpes
Elzītei turpinās arī šodien, jo Laimonis nevar
par sevi parūpēties. Nav tādas mērvienības, ar
ko izmērīt tik lielu mīlestību pret otru cilvēku,
pārvarot
visus
dzīves
triecienus
un
pārbaudījumus. Kā jauks un skaists brīnuma
mirklis klusi un mierīgi ģimenes lokā 2012.
gada 15. septembrī tiek atzīmētas Elzas un
Laimoņa zelta kāzas. Šogad , 24. janvārī,
Laimonis kopā ar savu sargeņģeli sieviņu Elzu,
māsiņas Marutas ģimenīti sagaidīja 80.
gadskārtu. Ziemas balti pūkainā seģene pārklāj
Vējavas pakalnus, sargājot dzimtās zemes spēku
un auglību, sargājot cilvēku atmiņas , notikumus
un dzīves gaitas. Gribu novēlēt visai Vītoliņu
dzimtai siltus satikšanās brīžus, kuri stiprina,
ikdienas soli ejot.
Sirdsmieru vēlot, Jumurdas pagasta
pārvaldes vadītāja Agita Opincāne
Foto no Vītoliņu personīgā arhīva
P.S. Mīļš paldies Solvitai Apinei par savas
dzimtas sakņu godāšanu un saulītē celšanu!

AICINĀM TEĀTRA FANU PULKĀ!
Jau vairākus gadus regulāri kopā pulcējas cilvēki ar vienu aizraušanos – teātris. Anna Kuzina
mūs nosauca par teātra faniem, un tā mēs sevi arī tagad dēvējam. Pieļauju, ka ne visi teātra cienītāji
kaut vai Sausnējā , Jumurdā un Ērgļu attālākajās lauku sētās zin par mūsu aktivitātēm, tādēļ tapa šī
informācija.
Tā kā tas nav lēts prieks, neplānojam vairāk par 1 izrādi mēnesī, un plānotie izrāžu apmeklējumi
tiek iepriekš apspriesti, jo gaumes ir dažādas.
Parasti īrējam lielo autobusu ( 45 vietas ) no Madonas, tātad ir iespēja iekāpt jau pa ceļam uz
Ērgļiem ( tas varētu ieinteresēt iedzīvotājus uz Vestienas pusi). Ja autobuss ir gana piepildīts, tad
brauciena cena parasti nepārsniedz LVL 4,00. Pēdējā laikā cenšamies vairāk apmeklēt dienas
izrādes, lai viss neievilktos dziļā naktī.
Tuvākajā laikā plānotie teātra izrāžu apmeklējumi:
1. 23. martā pl. 12.00 Nacionālajā teātrī Ēriha Kestnera „Trīs vīri kūrortā” – komēdijas
galvenais varonis Fricis, iesācējs reklāmas jomā, uzvar konkursā un vinnē ceļazīmi uz Alpu kūrortu,
kur iepazīstas ne vien ar savu nākamo darba devēju, bet arī nākamo sievu.
2. 4. maijā pl. 18.00 koncerts Dailes teātrī „Ziedonis. Lācis. Sievietes”.
Komponists Kārlis Lācis Imanta Ziedoņa dzejas sievietei piešķīris trauslas un kaislīgas mūzikas
cēlos vaibstus.
Koncertā piedalās : Rēzija Kalniņa,Ilze Ķuzule – Skrastiņa, Ieva Segliņa, Dārta Daneviča, Dita
Lūriņa, Aija Andrejeva, Inese Kučinska u.c.
3. 21. jūnijā pl. 18.00 Nacionālajā teātrī „Skroderdienas Silmačos”.
Interesentus lūdzu pieteikties pie Ainas Braķes ( tel. 29441625, 64871471 ) vai Antras
Grinbergas ( tel. 26498175 ). Par biļetēm var samaksāt Anitai Kārkliņai frizētavā.
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PASĀKUMU AFIŠA
No 18. februāra līdz 22. martam Ērgļu saieta nama foajē apskatāma izstāde
„SLĒPES PALIKSIM ZEM KĀJĀM”
22.februārī plkst.18.00 Sveču dienas pasākums Sausnējas pagasta„Līdumos”.
Sveču un svečturu izstāde
Tiks lietas sveces un mācīsimies paši izgatavot praktiskus un interesantus svečturus, ja
mājās ir materiāli šādām nodarbēm, lūdzu, ņemt līdzi.
23. februārī plkst. 11.00 Liepkalnes TN Sporta diena
Notiks sacensības tenisa, novusa, šaha, dambretes, domino spēlēs. Labvēlīgos laika
apstākļos būs arī sniega diena. Tiks celtas sniega figūras, rīkots pikošanās čempionāts,
sniega piku mērķī mešana u.c. izdarības. Līdzi jāņem ragaviņas, silti cimdi un labs
noskaņojums.
23. februārī no plkst. 8.30 JUMURDAS PAGASTA ZEMLEDUS
MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS - 2013
LĪDZI JĀBŪT DERĪGAI MAKŠĶERĒŠANAS KARTEI!
2. martā no plkst. 8.00 ZIEMAS PRIEKU UN SPORTA DIENA ĒRGĻOS
“RĪTS UZ LEDUS!”
Zemledus makšķerēšana (galv. tiesnesis Māris Olte)
8.00 Pulcēšanās Ērgļu novada domes laukumā un izbraukšana uz makšķerēšanas vietu
9.00-13.00 Sacensības zemledus makšķerēšanā
Veiksminieku noteikšana pēc noķerto zivju svara.
“DIENA UZ SLIDĀM!”
Hokejs (galvenais tiesnesis- Auseklis Picka)
10.00-10.30 Pieteikšanās hokejam
10.30 Izloze pa komandām
11.00 Hokejs
Spēles pārtraukumos – šortreks un sīkmači
Uzvarētāju apbalvošana sacensību vietās!
“VAKARS UZ SLĒPĒM!”
18.00 Sportiskas izklaides lieliem un maziem Ērgļu slēpošanas gaismas trasē.
(Galvenais tiesnesis – Ivars Budze)
Sīkmači ģimenēm ,
Slēpošana individuāli,
Karsta tēja, desiņas un citi prieki!
3. martā plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
„Teātra TT” izrāde „MĒS UN MŪSU SIEVA”
Lomās : Aīda Ozoliņa, Jānis Kirmuška, Imants Vekmanis, Jānis Jarāns
Biļetes iepriekš var pieteikt un iegādāties Ērgļu saieta namā (cena-3 un 4.-Ls)
Izrāde ar Jāni Kirmušku un Imantu Vekmani vai Jāni Jarānu galvenajās lomās “Mēs
un mūsu sieva”! Pasaules kārtība vīrietim ir tāda: sieva, savi bērni, sievas bērni, kopīgie
bērni, draudzene, mīļākā, otra sieva, paziņas un gultas biedrenes... Bieži vien sieva nezina
neko, dažreiz zina, bet visi turpina dzīvot tālāk, jo tic tam, kas dara viņus laimīgus.
Kas notiek tad, ja sievai ir vīrs, otrs vīrs, bērns un vēl mīļākais? Kad viss ir
sagriezts ar kājām gaisā? Un ja vēl vīrs to uzzina? Vai vīrieši rīkojas, kā vīriem pienākas?
Vai arī tomēr viņi mēģina neredzēt redzamo? Uz šiem jautājumiem atbildes meklē
nepārspējamā komēdija divās daļās “Manas sievas vīrs”, kurā par Aīdas Ozoliņas spēlētās
varones sirdi un vietu viņas dzīvē cīnīsies latviešu komiķi Jānis Kirmuška un Imants
Vekmanis. Neiedomājams notikumu virpulis ar dejām, skūpstiem un laimīgām (?) beigām.
Izrādes režisore Indra Vaļeniece un producente Aīda Ozoliņa cer, ka izrāde vairos
prieku un smieklus skatītājos!
8. martā plkst. 18.00 Ērgļu saieta namā
KONCERTS - Viesojas LNT Dziedošo ģimeņu
šova uzvarētāji- TIHOVSKU ĢIMENE
Biļetes iepriekš var pieteikt un iegādāties Ērgļu saieta namā (cena-3,4,5.– ls)
8. martā plkst.18.00 Sausnējas pagasta „Līdumos”
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts tematisks pasākums „Frizūra – tas ir
svarīgi”
„Parūku ballīte”
Uz pasākumu lūgums ierasties ar interesantu, pašu veidotu frizūru vai parūku.
9. - 10. martā R. Blaumaņa 150. gadadienai veltītas amatieru teātru
Blaumaņa dienas Ērgļos
Ar amatieru teātru izrāžu laikiem interesenti tiks iepazīstināti vēlāk.
Lūgums sekot reklāmai
16. martā plkst. 17.00 Starptautiskās zinātniskās konferences „Rūdolfs Blaumanis
un 19., 20. g. s. mijas kultūras revolūcija Eiropā.
Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā”
noslēguma pasākums Ērgļu saieta namā.
Programmā: „Jāņa Siliņa filma par Indrāniem” darbs pie filmas tapšanas un demonstrējums
16. martā plkst.18.00 Sausnējas pagasta „Līdumos”
tikšanās ar dzejnieci Mariku Svīķi un dziesminieku Jāni Žagariņu
25. martā Komunistiskā terora upuriem veltīts atceres brīdis
plkst. 15.00 Sidrabiņos pie piemiņas akmens
plkst. 17.00 piemiņas vietā pie Ērgļu novada pašvaldības ēkas.
28. martā plkst.10. 00 PII „Pienenīte” jauno vokālistu konkurss „Ērgļu cālis2013”
31. martā plkst. 12. 00 Ērgļu saieta namā
Lieldienu rīts lieliem un maziem un jauno vokālistu
konkurss “Ērgļu cālis- 2013”

“Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 1 (74) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:
Horizontāli: 1.Pastila. 5.Skaista. 9.Prese. 11.Reiters. 12.Rallijs. 13.Avilis. 14.Tenis. 15.Olte.
18.Alas. 20.Alnis. 21.Siesta. 25.Remarks. 26.Tempera. 28.Komēta. 30.Kalts. 31.Aras. 36.Suši.
37.Laima. 38.Kuzina. 41.Alianse. 42.Paipala. 43.Laidi. 44.Aleksis. 45.Skausts.
Vertikāli. 1.Pērnava. 2.Stihija. 3.Inesis. 4.Apse. 5.Serģis. 6.Aula. 7.Saiklis. 8.Ausleja. 10.Eifelis.
16.Sloka. 17.Ciepa. 19.Largo. 22.Trata. 23.Harta. 24.Vesta. 27.Laimiņi. 28.Kastaņa. 29.Mušmire.
32.Reigans. 33.Stagars. 34.Barels . 35.Kupica. 39.Ints. 40.Ūpis.

Jumurdas pagasta zemledus makšķerēšanas
sacensību – 2013

NOLIKUMS

Sacensību mērķis
Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un
aktīvu sporta un atpūtas veidu dabā un noskaidrot
sacensību labākos zemledus makšķerniekus.
Vieta un laiks
Jumurdas ezers, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads.
2013. gada 23. februāris. Pulcēšanās pie
Jumurdas pagasta Saieta ēkas.
Reģistrācijas sākums no plkst. 8 30
Sacensību atklāšana plkst. 8 50
Sacensību sākums plkst. 9 00
Sacensību beigas plkst. 13 00
Sacensību organizācija
Sacensības organizē Ērgļu novada Jumurdas pagasta
pārvalde, kultūras darba organizatore.
Sacensību dalībnieki
Fiziskas personas.
Sacensību noteikumi
Sacensības ir individuālas.
Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai
makšķerēšanas kartei.
Sacensību atklāšana – 8 .50, tiesnesis pārbauda līdzi
paņemto ekipējumu.
Sacensību sākums 9. 00.
Sacensību ilgums - 4 stundas.
Sacensību dalībnieki drīkst lietot vienu ziemas
makšķeri, komplektētu ar atbilstošu inventāru. Dzīvās
zivtiņas kā ēsmu lietot AIZLIEGTS!
Sacensību laikā aizliegts: nodot ēsmas, kā arī zivis
citiem sacensību dalībniekiem.

Zivis jānodod svēršanai vienu reizi, sacensībām
beidzoties no 13.00 līdz 13.30.
Zivis jānodod plastikāta maisiņā ar klāt pievienotu
Nr. sacensību tiesnesim. Ieskaitītas tiek tikai svaigi
noķertās zivis.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas
noteikumus (MK noteikumi Nr.290 “Grozījumi
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra
noteikumos Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi””
(“LV”, 62 (4460), 20.04.2011.) [stājās spēkā
21.04.2011.]
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai
pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu
ievērošanu. Līdz starta signālam urbju asmeņiem
jābūt nodrošinātiem ar drošības uzliku.
Uzvarētāju noteikšana
Par katru loma gramu dalībnieks saņem 1 punktu,
tad punkti tiek summēti. Uzvar tas dalībnieks, kas
saņem lielāko punktu skaitu.
! Sacensības balstās uz katra makšķernieka
godīgumu.
Apbalvošana
Uzvarētāju apbalvošana notiks 1 stundu pēc lomu
nosvēršanas. Apbalvo trīs pirmās vietas atsevišķās
grupās – sievietes, vīrieši, jaunieši( līdz 16 gadiem).
Atsevišķa balva par lielāko noķerto zivi.
Pieteikumi
Pieteikumi tiek pieņemti mutiski sacensību
pulcēšanās vietā plkst. 8 30, katram dalībniekam tiek
piešķirts dalībnieka numurs, kurš sacensību laikā
kalpo kā identifikācijas numurs noķertajam lomam.
Sīkāka informācija pa tālruni: 28343674 ( Inita)

Apsveicam!

Apsveicam!
SIGITU un ARTŪRU BRIŠKAS
ar meitas PAULAS piedzimšanu!
(atvainojamies par kļūdu janvāra
izdevumā)

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
Kārlis Kursītis
Vija Zinkeviča
Ērika Depše
Guntis Sarma
Dzintra Matule
Veronika Pāpe
Austra Diča
Ilga Kupča
Brigita Ermuža
Dzidra Mihailova
Zelma Reinbaha
Andrejs Dičs
Vera Krūze
Zina Matīsiņa
Anna Rūnika
Elza Kurmēna
Aina Jansone
Jāzeps Bārtuls

LIENI VANAĢELI-DANCI un
ROLANDU DANCI
ar meitas SOFIJAS DANCES
piedzimšanu!

Sludinājums
Ērgļu profesionālā vidusskola aicina darbā
SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJU uz pilnu slodzi.
Prasības:
• vismaz vidējā profesionālā izglītība
• prasmes strādāt ar MS Office (Word,
Excel), Internet;
• prasmes plānot un organizēt darbu;
• pieredze mežsaimniecībā un remontdarbos.
Piedāvājam:
• pilnveidošanās iespējas kursos un
semināros.
Pieteikties līdz 20.02.2013. pa telefonu
29180371 vai sūtīt pieteikumu uz e-pastu
sekretare@ergliarods.lv

AICINĀM UZ REDZES PĀRBAUDI
2013. gada 01. martā Mēness aptiekā
Ērgļos, Rīgas ielā 3
Bravo Optika piedāvā veikt pilnvērtīgu redzes
pārbaudi bērniem no 7 gadu vecuma un pieaugušajiem,
un 25 % atlaidi optisko briļļu pasūtījumam (briļļu ietvaram
un lēcām) vai saulesbriļļu pirkumam.
Vispusīgajā redzes pārbaudē ietilpst:
1. Acs funkciju izmeklēšana – abu acu kopredzes
noteikšana, vadošās acs noteikšana, redzes funkciju
pārbaude tuvumā.
2. Redzes asuma noteikšana ar briļļu receptes
izrakstīšanu.
3. Acs iekšējā spiediena noteikšana.
4. Novērtēs acs struktūru, lai laikus varētu pamanīt
dažādu acs saslimšanu pirmssākumus (glaukomas ,
kataraktas , makulas deģenerācija, u.c.)
Redzes pārbaude, veicot briļļu pasūtījumu – bezmaksas.
Redzes pārbaude nepasūtot brilles - 5,00 Ls
Izbraukumā līdzi ir apmēram 150-200 briļļu ietvaru un
saulesbriļļu. Briļļu ietvaru cenas, sākot no 10,00 Ls.
Apmaksāt brilles var izbraukuma dienā skaidrā naudā
vai apmaksājot ar pārskaitījumu pēc noformēta rēķina.
Uz redzes pārbaudi pieteikties pa telefoniem 64825568
vai 29713281, vai Mēness aptiekā Ērgļos , Rīgas ielā 3 pie
farmaceitēm.

Pieminam mirušos
BOĻESLAVS NOVIKOVS
miris 85. mūža gadā;
SKAIDRĪTE DĀRZNIECE
mirusi 84. mūža gadā;
AINA KRŪMIŅA
mirusi 85.mūža gadā;
MAIJA ĀBOLIŅA - ĀBOLA
mirusi 74. mūža gadā;
ALĪDA AUZĀNE
mirusi 93. 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 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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