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ĪSZIŅAS PAR 
NORISĒM 

PAŠVALDĪBĀ
 Noslēdzies iepirkums atklātam 

konkursam „ELFLA projekta Nr.10-
05-L32100-0000185 „Pamatpakalpo-
jumu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu 
novadā” pasākumu īstenošana – trotu-
āra, muzeja un sporta laukuma renovā-
cija”. Atbilstošākos piedāvājumus at-
klātam konkursam ir iesnieguši un 
pretendē būvdarbu līgumu slēgšanai 
SIA „RRKP būve” un SIA „EKODIE-
NESTS”.
 VAS „Latvijas Hipotēku un ze-

mes banka” Klientu klubs „Mēs paši” 
izsludina projektu konkursu Gulbenes, 
Balvu, Rugāju, Baltinavas, Viļakas, 
Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, 
Alūksnes un Apes novadā, kurā aicina 
piedalīties fi ziskas un juridiskas perso-
nas, nevalstiskās organizācijas, paš-
valdību iestādes un neformālās apvie-
nības.

Projektu konkursa mērķis – realizē-
jot attīstības bankas principus, veicināt 
iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides 
kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sa-
biedriskā labuma vairošanu konkrētās 
kopienas teritorijā.

Bankas piešķirtais fi nansējums kon-
kursa uzvarētājiem viena projekta rea-
lizācijai – līdz 400 LVL.

Projektu iesniegumu termiņš 31. 
marts. Informācija par Klientu kluba 
„Mēs paši” projektu konkursa noliku-
mu, pieteikuma veidlapām un ieteiku-
miem to aizpildīšanai: www.hipo.lv un 
www.ergli.lv sadaļā Jaunumi.

Tikšanās Ērgļos
25. februārī Ērgļu novada domē no-

tika tikšanās par apakšprojekta „Bērnu 
un senioru brīvais laiks kustībā” ievie-
šanu Ērgļu novadā. Tikšanās reizē pie-
dalījās Ērgļu novada domes priekšsēdē-
tājs Guntars Velcis, Inese Šaudiņa, 
Baiba Kaļva un OK Arona pārstāvis 
Gunārs Ikaunieks. Projekta laikā no šā 
gada marta līdz augustam paredzēta 
bērnu un jauniešu, tāpat arī senioru ap-
mācība orientēšanās prasmēm apvidū. 
Ērgļos nodarbības divas reizes nedēļā 
vadīs Baiba Kaļva. Nodarbību laiks–
otrdienās, piektdienās no plkst. 15.00. 
Sākot ar aprīli, būs iespēja piedalīties ik 
nedēļas orientēšanās sacensībās visās 
vecuma grupās, arī senioriem, dažādos 
apvidos Madonas apkārtnē. Precīza in-
formācija atrodama mājas lapā www.
okarona.lv. Uz  nodarbībām tiek aicinā-
ti visi interesenti, kas vēlas apgūt orien-
tēšanās prasmes. Projekta mērķis ap-
mācīt orientēšanās pamatus un radīt 
iespējas brīvajā laikā nodarboties ar 

sportiskām aktivitātēm. Projekta laikā 
tiks sagatavota orientēšanās karte Ērgļu 
vidusskolas un arodskolas apkārtnē. 
Abas skolas ir apņēmības pilnas aktīvi 
iesaistīties projektā. Aktīvākajiem da-
lībniekiem projekta ietvaros paredzēta 
sportiski aktīva nometne. Apakšprojek-
tu fi nansē Šveices Konfederācija un 
Latvijas Republika no Latvijas un Švei-
ces sadarbības programmas līdzekļiem 
paplašinātajai Eiropas Savienībai.
Ērgļu novada pašvaldība gatava at-

balstīt projektu, palīdzot ar skolas tel-
pām, nodarbībām iekšā, kā arī atbalstīt 
kompasu iegādi. Lai bērni un jaunieši 
varētu savas prasmes pielietot sacensī-
bās, palīdzēt ar transportu.

Aktīvi darbojoties jau pieredzējuša-
jiem Ērgļu orientieristiem, ceram vese-
līgam un sportiskam dzīvesveidam pie-
radināt vēl daudzus bērnus un 
jauniešus.

Gunārs Ikaunieks, 
OK Arona kluba vadītājs

Ērgļu teātris šodien…
Šoziem, īpaši februārī, katra ērglē-

nieša kvēlākās ilgas ir neliela istabiņa, 
kuru var piesildīt ar siltu, sausas malkas 
kurinātu, krāsni. Un no vakara līdz pat 
rīta gaismai nebāzt no mājas laukā de-
gunu, kad rītā, gribot negribot, jāpošas 
uz darbu, skolu vai autobusu arī tad, ja 
termometrs aiz loga nepielūdzami rāda 
mīnus 20 un zemāk.

Taču ir arī dīvaiņi, kuriem vakara 
sals bijis nebijis, jo nevar sevi iespros-

tot mājās četrās sienās, snaužot pie tele-
vizora, gaidīt siltu pavasari ar cīruļa 
dziesmām.
Ērgļos jau kopš seniem laikiem ir šis 

citādums, jo kā ar lai būtu savādāk, ja 
pagasta vārds saistībā ar dižiem vīriem, 
kas te dzimuši, auguši un vēlāk plašajā 
pasaulē devušies, vienmēr ir bijis apritē 
Latvijas kultūras kartē. 

   Šoreiz runa būs par Ērgļu teātri pē-
dējos desmit gados. Varbūt pats apzī-
mējums – Ērgļu teātris – skan ambicio-
zi, jo nevaram taču līdzināties 
Valmieras, Liepājas, Daugavpils teāt-
rim. Bet, ka tautā saka, kas sunim asti 
cels, ja ne pats!
Ērglēnieši teātri spēlē savam prie-

kam, pagasta ļaudīm, kaimiņiem par 
prieku tāpēc, ka citādi neprot dzīvot.  
Vai varētu iedomāties, ka, piemēram, 
Picku ģimenei – Maigai, Auseklim, 
Mārtiņam, Edgaram – aizliegtu spēlēt 
teātri? Nebūtu jābrīnās, ka atraktīvā, 
enerģiskā un ļoti šarmantā Maiga kā uz 
skatuves, tā arī dzīvē ar saviem ģime-
nes locekļiem mājās runātu ar iestudē-
jamās izrādes tekstiem.  Vai Gunāram 
Briškam, kura teatrālais gars sitas cauri 
viņa būtībai ne tikai uz skatuves, bet arī 
dzīvē, vienā dienā kāds teiktu – tālāk 
dzīvo bez teātra spēlēšanas! Gunāra sti-
hija ir komiskās un raksturlomas.  Un 
abiem Valžiem – Zosāram un Zirnim – 
teātra velniņi mirdz acīs arī bez būšanas 
uz skatuves. Abiem ir pa plecam rak-
sturlomas un arī nopietnāki gabali. Kā 
lai teātri nespēlē Pēteris Leitāns, kuram  
Dievs piešķīris gan brašu augumu, stal-
tu stāju, labu dikciju un arī dziedamo 
balsi! Ar vienu vārdu – pamanāma fi gū-
ra, kas uz skatuves, darbojoties tēlā, 
skatītājiem var izspiest arī asaru acīs. 

Kā uzlecošas Ērgļu teātra zvaigznītes 
sevi pieteikuši – Elīna Taškāne, Gun-
tars Jukāms, Līna Bērzkalna, Ilze Vel-
ce, Jānis Opincāns, Liene Stalīdzāne, 
Agris Pobiaržens, Oskars Karkovskis, 
Mārtiņš Ūdris, Elīna Kuriloviča, Nor-
munds Ūdris, Krista Māliņa, Lelde 
Gangnusa, Sarma Kantāne, Daira Ple-
ša, Maigurs Plešs, Klinta Leiboma,  Ilze 
Apsīte, Guntis Pētersons,  Juris Dom-
brovskis, Sandra Gulijeva,  Justīne Kin-
dzule, Linda Grīnberga, Kristīne Ikerte, 

Signija Avotiņa, Arita Šreibere, Jana 
Petročenkova, Ojārs Grivulis, Jānis 
Stalīdzāns, Mārtiņš Taškāns, Agris Taš-
kāns. 

Nerunājot jau nemaz par zināmajiem 
Ērgļu teātra meistariem, kuri ar savām 
tēlotajām lomām uz Ērgļu skatuves dē-
ļiem ir palikuši skatītāju atmiņā un ieies 
arī vēsturē – Sandra Avotiņa, Ināra 
Strazdiņa, Laila Hofmane (Koklačova), 
Iveta Pedele, Sandra Konovalova, Ēriks 
Bukovskis, Austra Vītoliņa, Pēteris 
Kārkliņš. Ar teātra spēlēšanas krietnu 
stāžu no Piebalgas novada Ērgļu teāt-
rim ir piepulcējušies – Inese Plīlābere 
un Aivars Rozenovs.  Sanāk teju vai 
pussimts aktieru! Un visu šo teatrāļu 
saimi (citus ilgāk, citus nesen) nu jau 
desmit gadus diriģē režisore Terēzija 
Kaimiņa. Pati režisore par savu darbu 
stāsta:”Iestudēju gandrīz tikai komēdi-
jas, lai skatītāji, atnākot uz izrādi, varē-
tu atpūsties, pasmieties un vienkārši 
pavadīt laiku, nedomājot par sūro ikdie-
nu. Cilvēkiem ir vajadzīgs tas labais un 
gaišais, par ko varam pasmieties arī te-
ātrī, jo dzīvē to drūmo brīžu vienmēr ir 
vairāk.”

Terēzijas Kaimiņas režisores stāžs ir 
vērā ņemams. Šogad aprit 40 gadi kopš 
viņa nodarbojas ar režiju.  Sākums vi-
sam ir mācības Kultūras un izglītības 
darbinieku tehnikumā, vēlāk studijas 
Latvijas Valsts universitātē Filoloģijas 
fakultātē.

1971. gadā Ērgļu teātrī bija diplom-
darba izrāde – A. Brodeles luga”Mana 
trauslā meitene”. Pēc pāris gadiem 
(1973) Robēra Tomā „Astoņas mīlošas 
sievietes”. Vēlāk Terēzija pievērsās 
bērnu izrādēm un uzvedumiem, sadar-
bojoties ar Ērgļu vidusskolas 1. – 4. 
klašu skolēniem, tikai retu reizi iestudē-
jot kādu skeču vai viencēlienu pieaugu-
šajiem. 

No 1990. gada Terēzija Kaimiņa strā-
dā Jumurdas pamatskolā par sākumsko-
las skolotāju un vienlaicīgi vada režiju 
Jumurdas kultūras namā. Tajā laikā vi-
ņas vadībā kā aktieri darbojušies galve-
nokārt vietējie  skolotāji – Zenta 
Zeltiņa,Valdis Zosārs, Juris Kazēks, 
Gundega Ungere, Karmena Uškāne, 
Agita Opincāne Sarma Kantāne, citi ju-
murdieši – Baiba Vizla, Guntars Drei-
manis, Ēriks Ungers, Stella Rutka, 
Guntars Masaļskis, Inita Lapsa.

2001.gadā pēc Jumurdas skolas slēg-

šanas viņa atsāk strādāt Ērgļos un vadīt 
Ērgļu teātri. Turpina Terēzija:”Kad bi-
jām izspēlējuši lielāko daļu no R. Blau-
maņa komēdijām, pievērsāmies arī citu 
latviešu autoru darbiem, pēdējos gados 
iestudējot pat divas lugas gadā. Par tra-
dīciju kļuva uzvest vienu lugu tieši Līgo 
vakarā. Šīs brīvdabas izrādes parasti no-
tika vai nu „Braku”pagalmā vai Ērgļu 
estrādē. Šajos desmit gados vismaz reizi 
skatuves dēļus ir iemēģinājis kāds aktie-
ris no iepriekš nosauktajiem.” Un tā Ēr-
gļu teātra iestudētās izrādes no 2001. 
līdz 2011. gadam: R. Blaumanis „No 
saldenās pudeles” (2001), „Tādi paši 
ļaudis kā mēs”(2002), R. Blaumanis 
„Uz Rīgu”, „Pēc pirmā mītiņa”(2003), 
R. Blaumanis „Paradīzē” (2003), „Četri 
prezidenti” (“Senie spēka avoti”) 
(2003), R. Blaumanis „Skroderdienas 
Silmačos” (2004), R. Blaumanis ”Trī-
nes grēki” (2005)              R.Blaumanis 
”Īstā līgaviņa” (2006),   J.Jaunsudrabiņš 
„Ansis Auns” (2007),  J.Palevičs „Prei-
lenīte” (2008),          A.Banka ”Barona 
Bundula atgriešanās” (2009), J. Saules-
kalns ”Meldermeitiņa” (2009), J.Jur-
kāns „Vistas” (2010),   K.Miķelsone 
„Jāju dienu, jāju nakti” (2010), H.Vuoli-
jiki „Nams uz klints” (Niskavuori saim-
nieces jaunība) (2011).

Par pēdējo iestudējumu H.Vuolijiki 
„Nams uz klints” (Niskavuori saimnie-
ces jaunība) (2011) režisore stāsta īsi un 
lakoniski: „Tā ir somu autores luga. 
Nopietna. Atslēgas vārdi šajā lugā - mī-
lestība, zeme, naids, viltus, kaisle. Izrā-
de solās būt krāšņa. Būs jaunas dekorā-
cijas, jauni tērpi. Pirmizrāde, ja melns 
kaķis nepārskries pāri ceļam, 26. martā 
plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā.”
Ērgļu teātrim piederīgas ir vēl perso-

nas, kuras uz skatuves nav redzamas, 
bet bez viņām arī komplekts nebūtu pil-
nīgs: mākslinieks Andris Džiguns, sce-
nogrāfs; Viktors Lebedevs, Ērgļu uzņē-
mējs, dekorāciju izgatavotājs; Sandra 
Nīgale, tērpu šuvēja; Pēteris Leiboms, 
apskaņošanas meistars; Laimonis Kļa-
viņš, izrāžu audio vizuālo ierakstu ope-
rators. 

Stāstam par Ērgļu teātri priekškaru 
neaizvērsim, vēlēdami tam daudz skais-
tu izrāžu turpmāk, kā arī gandarījumu 
režisorei un aktieriem par veikumu! Ēr-
glēniešu skatītāju aplausi un ziedi tiem 
ir augstākais honorārs!

A.Kuzina

J.Palevičs. „Preilenīte”. 2008.g. 23. jūnijā.
1. r. no kreisās: P.Leiboms, M.Picka, I.Lapsa, V.Zosārs, G.Jukāms, L.Bērzkalna.

2.r. – J.Stalīdzāns, T.Kaimiņa, A.Picka, A.Opincāne, P.Leitāns, S.Avotiņa.

R.Blaumaņa lugas „Trīnes grēki” izrāde Brakos 2005.g. 23. jūnijā.

G. Ikaunieka tikšanās ar G. Velci.



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. marts2

Jumurdas pagasta zemledus makšķerēšanas 
sacensību rezultāti

26. februāra rītā termometrs rādīja 
priecīgu ziņu zemledus makšķerēšanas 
cienītājiem, uz sacensību sākumu tikai 
– 12 grādi. Tiem, kam makšķerēšana 
nav vaļasprieks, to nesaprast, kā 
TĀDĀ aukstumā var sēdēt uz ezera 
četras stundas un gaidīt, kad pieķersies 
kāda zivtiņa. Bet Jumurdā tajā rītā 
skan priecīgas balsis, klaudz mašīnu 
bagāžnieki un kastu vāki, urbji lepni 
izslien rokturus un gaida, cik tad nu 
biezs būs urbiens Jumurdas ezerā.

Sacensībām reģistrējas un startē 26 
zemledus makšķerēšanas cienītāji ar 
dažādām pieredzēm, dažādiem tehnis-
kajiem aprīkojumiem un dažādiem no-
skaņojumiem. Augstā atmosfēras spie-
diena dēļ cope šajā sestdienā nav tā 
ražīgākā, bet pilnīgi bez zivīm nepa-
liek neviens makšķernieks. Lomi ir at-
šķirīgi – raudas, asarīši, vienmēr aktī-
vie ķīši. Lielākās zivis šajā dienā ir 
pliči, bet mazākie – īsta vīra īkšķa naga 
lieluma ķīši. Bet svaram katrs grams 
dārgs, kā sacīt jāsaka, ja gramu nekrā-
si–  pie kilograma netiksi! Kopā šajā 
dienā tiek izmakšķerēti 29,196 kilo-
grami dažāda kalibra un sugu zivis.

Veiksmīgākie
vīriešu grupā:
I vieta Zintis Viļevičs    3,177 kg
II vieta Jānis Viļevičs    2,909 kg
III vieta Mārcis Macijevskis 2,559 

kg
Sieviešu grupā:
Liene Strušeļe  2,416 kg
Jauniešu grupā:
I vieta Niks Jegorskis    1058 kg
II vieta Raivis Grīnbergs 143 g
Lielākā zivs šogad bija pēc dabas 

kūtrais plicis, kurš svēra 149 gramus 
un uzķērās uz sacensību vienīgās sie-
vietes Lienes Strušeļes makšķeres āķa. 

Godalgoto vietu ieguvēji saņēma 
diplomus un dāvanu kartes. Par bal-
vām rūpējās Jumurdas pagasta pārval-
de. Paldies par atsaucību pārvaldes 
vadītājai Agitai Opincānei! Sacensību 
noslēgumā, kamēr tiesneši svēra lo-
mus, sacensību dalībnieki baudīja cie-
nastu. Paldies par gardo zupu Stellai 
Rutkai, par karsto dzērienu un uzko-

Raitā solī uz lielo copi.

Elmārs Purviņš novērtē pirmo zivi.

Atgriežoties pagātnē
2010. gadā tika izvei-

dota un darbību uzsāka 
jauna biedrība – „Mek-
lēšanas vienība ZVAIG-
ZNE”. Biedrībā apvie-
nojās 15 dažādu 
profesiju un vecumu cil-
vēki no dažādiem Latvi-
jas novadiem ar vienu 
mērķi – meklēt 2. pa-
saules karā kritušos ka-
reivjus un nodot tos ap-
bedīšanai tuviniekiem 
vai Brāļu kapos. 2010. gada vasarā 
dažādos Latvijas novados biedrības 
biedri ar iedzīvotāju palīdzību ir at-
raduši 24 kritušos kareivjus, tajā 
skaitā, 1 Sibīrijas strēlnieku, kurš 
kritis 1 pasaules kara laikā Vecum-
nieku novada teritorijā. Ir pagājuši 
vairāk nekā 65 gadi kopš beidzies 2. 
pasaules karš. Latvijā, kaujas lau-
kos, mežos, pļavās un purvos, pali-
kuši guļam tūkstošiem latviešu, vācu 
un krievu armijas kritušo kareivju. 
Lielākā daļa kritušo skaitās bezvēsts 
prombūtnē, jo viņu kapu vietas nav 
zināmas. Viņu tuvinieki– brāļi, mā-
sas, sievas, bērni un mazbērni – jo-
projām meklē bezvēsts pazudušos. 
Ērgļu novadā, pēc nostāstiem un ar-
hīva ziņām, apglabāti vairāk nekā 
700 vācu armijas kareivju, taču nav 
precīzas informācijas, kur atrodas 
apbedījumi. Novada teritorijā pie-

rakti vai neapglabāti vēl vairāki sim-
ti vācu un arī Sarkanās armijas ka-
reivju, par kuru atrašanās vietu 
ofi ciāli nav zināms.

Ja JUMS Ērgļu novadā, un ne ti-
kai, ir zināmas vietas (esat bijuši lie-
cinieki vai zināt pēc nostāstiem), kur 
kara laikā tikuši aprakti kritušie ka-
reivji vai notikušas kaujas, pēc ku-
rām kritušos neapglabāja vai apgla-
bāja daļēji, LŪDZU, ZIŅOJIET !!! 
Mēs pārbaudīsim šīs vietas, lai atdo-
tu kādai ģimenei pazudušo vīru, brā-
li, tēvu, vectēvu. 

Mūs var sazvanīt pa telefona nu-
muru 26371827. Var rakstīt uz adre-
si: Meklēšanas vienībai „ZVAIG-
ZNE”, Zemkopības institūts 18-17. 
Zemkopības institūts, Skrīveru no-
vads. LV 5125 vai uz e-pastu:   
m.v.zvaigzne@inbox.lv. Būsim pa-
teicīgi par jebkādu informāciju.

dām Aijai Virkštei! Paldies čaklajiem 
palīgiem par taciņas rakšanu un mal-
kas sagādāšanu!

Jā, ledus šogad tāds īpatnējs. Īstais 
ledus nemaz nav tik biezs, kā gribētos. 
Pārējā biezā kārta ir sasalis ūdens un 
sniega maisījums līdz pat pusmetram. 
Pavasarī, kā saka pieredzējuši mak-

šķernieki, uz ūdenstilpnēm var izvei-
doties īpaši bīstama situācija, jo šāda 
ledus kušana ir neprognozējama.

Uz tikšanos nākamgad! Novēlu 
jums, dārgie zemledus makšķerēšanas 
cienītāji, drošu pavasara copi!

Inita Lapsa, 
sacensību organizatore

Ērgļu novada ziemas sporta diena
Plkst. 7:00 ar pulcēšanos pie Ērgļu 

novada domes laukumā un ar izbrauk-
šanu uz Pulgošņa ezeru sākās sporta 
diena.

No plkst. 8:00 līdz 13:00 makšķer-
nieki copēja lielo zivi. 1. vietu M. Si-
derovs izcīnīja ar 2,262 kg lielu lomu, 
2. vietu ieguva V. Ūdris ar 1,508 kg 
lielu lomu un 3. vietu A. Ķipēns ar 
1,508 kg. 

Sieviešu un jauniešu konkurencē 1. 
vieta L. Strušeļei, 2. vieta N. Jegors-
kim.

Kopā makšķernieki noķēra 10,656 
kg zivju. 

Paldies A. Rudzītim par zemledus 
makšķerēšanas organizēšanu!

Plkst. 11:00 pie Ērgļu arodvidussko-
las notika 1 km slēpojums ar iespēju 
uzlabot rezultātu 1 stundas laikā. Bija 
dalībnieki, kas šo iespēju arī izmantoja. 

Sievietēm savās grupās attiecīgi 1. 
vietu ieguva B. Kaļva, 2. vietu E. Cera. 
3. vietu L. Tirzmale.

Senioru konkurencē 1. vieta I. Ol-
tem, 2. vieta A. Zlaugotnim. 

Vīru konkurencē pa grupām: 1. vieta 
A. Oltem, 2. vieta Ē. Bukovskim, 3. 
vieta R. Krastiņam. 1. vieta A. Kono-
valovam, 2. vieta A. Saltumam, 3. vie-
ta U. Konovalovam.

Zēnu konkurencē 1. vieta K. Kaļ-
vam, 2. vieta S. Jegorskim. 

No plkst. 10:00 līdz 11:00 dalībnieki 
pieteicās hokejam un šortrekam.

Šortrekā 1. vieta A. Antonei, 2. vieta 
S. Zvēriņai un 3. vieta L. Tirzmalei. 

Vīru konkurencē 1. vieta M. Tirzma-
lim, 2. vieta E. Antonam, 3. vieta M. 
Priedem. 

Zēnu konkurencē 1. vieta J. Jēkab-

sonam, 2. vieta N. Nīgalim, 3. vieta O. 
Nikolajevam.

Piecu komandu konkurencē 1. vietu 
hokejā ieguva A. Leimanis, E. Ardavs, 
V. Leiboms, G.Zeltiņš.

2. vietu izcīnīja O. Karkovskis, M. 
Grahoļskis, K. Jaunozoliņš, O.Nikola-
jevs.

3. vietu izcīnīja I. D. Vīgubs, Z. Ri-
meiķis, M. Jaunozoliņš, E.Dalbiņš un 
R.Grinbergs.

Paldies sponsoriem – Ērgļu novada 
pašvaldībai, Ērikam Bukovskim, Ilzei 
Bukovskai, SIA „ELBRA” un Atim 
Koklačovam!

Paldies sacensību organizatoriem: 
A. Pickam, A. Jēkabsonam, A.Oltem, 
K. Jēkabsonei!

I.Budze,
sacensību galvenais tiesnesis 

Dalībnieki un uzvarētāji savā grupā: K. Kalvis un S. Jegorskis.Startē Uvis Konovalovs.

Dodot prieku dvēselei
Aukstajā, bet saulainajā 13. feb-

ruāra dienā Liepkalnes kultūras 
nama mīlīgajā zālē valdīja neparasta 
kņada. Varbūt daudzi jau bija nolē-
muši svinēt visu mīlētāju dienu – 
Valentīndienu ģimenes lokā, bet pa-
gasta pašdarbnieki caur dziesmu, 
deju un dzeju šo mīlestību gribēja 
sniegt visiem tiem, kuri bija atnāku-
ši uz koncertu. Rosība valdīja arī 
tāpēc, ka šajā dienā pie mums cie-
mojās Ērgļu saieta nama deju kolek-
tīvs „Pastalnieki” un viņu vadītāja 
Mārīte Taškāne. Tā kā kolektīvam 
šajā pavasarī gaidāma skaista jubile-
ja, tad viņi pirms tās kādu daļu no 
svētku programmas parādīja arī 
mums. Protams, starp dejām, lai de-
jotāji varētu atvilkt elpu, uz skatuves 
kāpa mūsu pašdarbnieki. Līnijdejas, 
dzeja par mīlestību un „Pīlādzīša” 
dziesmas mijās ar tautisko deju pie-
sitienu „Pastalnieku” izpildījumā. 
Koncerts bija izdevies, mīļš un sirs-
nīgs. Paldies Mārītei un viņas dejo-
tājiem! Arī mēs uz jubilejas koncer-
tu Ērgļu saieta namā būsim klāt, lai 
jūs godinātu un sveiktu.

Nu, kas tad dod prieku dvēselei? 
Protams, tas, ko tu dari ar mīlestību 
un no visas sirds. Mums, pašdarbībā 
iesaistītajiem, tā ir dziesma, deja, 
dzeja, teātris. Tādēļ arī šogad 4. 
marta novakarē Sausnējas muzeja 

„Līdumi” zālē pulcējās esošie un bi-
jušie pašdarbnieki uz ikgadējo atpū-
tas vakaru, lai izvērtētu aizvadītā 
gada veikumu un ieskicētu nodomus 
turpmākajam darbam. Kā vienmēr, 
spoži uzstājās līnijdeju kolektīva dā-
mas. Klausītājus aizkustināja an-
sambļa „Pīlādzītis” izpildītās dzies-
mas. Par pavasari nopietni un pa 
jokam stāstīja Aina Grīva. Un tad 
pārsteigums! Sociālās aprūpes cen-
tra „Kastaņas” teātramīļu izpildīju-
mā redzējām „Sarkangalvītes un 
vilka” mūsdienīgo versiju. Skatītā-
jus iepriecināja asprātīgie dialogi, 
priekšnesuma atraktīvais izpildī-
jums, tērpi un maskas. Šoreiz ļauna-
jam vilkam tika piespriests mazliet 
savādāks sods, viņu nolēmām likt 
par kājslauķi pie muzeja durvīm re-
monta laikā. Tālāk vakara gaitā se-
koja atrakcijas un dejas, skanot mū-
zikai un dziesmām Elitas un 
Zigmunda izpildījumā. Mīļš paldies 
viņiem!

Lai turpmāk pagasta pašdarbnie-
kiem veiksme un strādātprieks! Un, 
ja kādam ir kaut neliela vēlēšanās 
nākt un kuplināt mūsu pašdarbnieku 
pulku, lūdzu, nekautrējieties un nā-
ciet, mēs būsim tikai priecīgi. Mīļi 
gaidām! Uz tikšanos atkal muzeja 
zālītē, nu jau pēc remonta.

        Inese Leiboma
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Īsziņas

Dzīvot, lai būtu interesanti

Hei, lasītāj! 
Vai Tu jūti, kā tuvojas vasara? Ja 

neesi pamanījis, tad paskaties pa 
logu– sniegs kūst, un, ja labi ieskatī-
sies, ieraudzīsi arī kādu sen neredzētu 
putniņu. Bet labāk izej ārā un ieelpo 
svaigo pavasara gaisu, un ieklausies 
putnu un ūdens čalās! Garastāvoklis 
uzreiz uzlabosies. Nedaudz vairāk kā 
trīs mēneši, un viss būs galā. Taču ne-
vajag aizmirst par mācībām, it īpaši 
12-tiem un 9-jiem, kuriem šogad jā-
noliek eksāmeni.

Un, lai gaidīšanas prieks nav tik 
garš un mulsinošs, iesaku Tev izmēģi-
nāt zemāk minēto „recepti” – 

„Ņem tasīti saules gaismas
Un pievieno to smaidam.
Tad pārkaisi ar laimi
Un, nepārtraukti maisot,
Pievieno nedaudz maiguma,
Nedaudz smieklu,
Tasi mirdzošas rīta rasas
Un zvaigzni no zilajām debesīm.
Pievieno nedaudz pacietības,
Tad lēnām iecilā ritmisku melodiju
Un atkal labi samaisi.
Rīkojies saudzīgi ar šo maisījumu.
Pievieno vēl vienu smaidu,
Un Tu sapratīsi, ka esi ieguvusi
Tiešām vērtīgu recepti...” pats sa-

pratīsi – kādu.....
Bet pamatskolas un vidusskolas 

beidzējiem ieteiktu ievērot vienu no 
Mērfi ja likumiem –

„Jo vairāk esi gatavojies eksāme-
nam, jo mazāk saproti, kura ir pareizā 
atbilde. Pārskatot piezīmes pirms ek-
sāmena, visnozīmīgākās no tām būs 
nesalasāmas.” (Mērfi ja likums)

Nu ko lai saka – izturēt līdz galam 
un esiet paklausīgi skolēni! 

Kristīne Ikerte 11.

8. - 11. marts – Vecāku nedēļa
11. martā – vecāku, skolotāju un 
     skolēnu pasākums
21. - 25. marts – pavasara brīvdienas
22. aprīlī – pavasara talka
25. aprīlī – Lieldienu olu ripināšana
6. maijā – Mātes dienas pasākums
20. maijā – Pēdējais zvans 
     9. un 12. kl.
26. maijā – Veiksminieku pasākums

Apsveikums

Es labprāt augtu pļavā, 
ja mani tur iestādītu.
Tur ziedētu savā vaļā
un plauktu ik jaunu rītu
ar zāli, ar ziediem, ar sauli,
ar putna dziesmu, 
ar saules glāstu, 
ar vēja stāstu,
ar prieku savu.
                   (P. Zalāne)

Mīļi sveicieni skolotājai Baibai Kaļvai 
dzīves jubilejā!

    Ērgļu vidusskolas saime

Jubilejas reizei tuvojoties, sarunā-
jos ar Ērgļu vidusskolas bioloģijas un 
ķīmijas skolotāju BAIBU KAĻVU.

Tavas skolas ir trīs: Pilsrundāles 
pamatskola, Bauskas 1. vidusskola, 
Daugavpils pedagoģiskā institūta 
Bioloģijas un ķīmijas fakultāte.

 Pirmā skola bija Pilsrundāles 8 - ga-
dīgā skola, kas atradās Rundāles pilī. 
Dzīvoju netālu, 15 minūtes man ceļš 
vijās cauri parkam, cauri alejai, kurā 
tajā laikā auga simtgadīgas liepas. Bija 
liels pārdzīvojums, kad vēlāk tās visas 
tika nozāģētas. Pašreiz tur ir iekopts 
skaists rožu dārzs un ir jaunas liepu ale-
jas.

Klases bija lielas ar augstiem gries-
tiem, lielām krāsnīm. Mana klase atra-
dās blakus hercogienes guļamistabai, 
kurā tajā laikā bija skolotāju istaba. Tā 
bija greznākā telpa skolā. Sporta zāle 
atradās pils pusē – marmora zālē, ļoti 
grezniem griestiem, klātiem rozītēm un 
sienām no marmora, parketa grīdu. Žēl 
bija skatīties, ka reizēm ar bumbu trāpī-
ja pa kādu greznojumu. Blakus sporta 
zālei atradās vēl viena zāle, kurā bija 
daudz tenisa galdu, jo mūsu skolā vi-
siem skolēniem bija jāspēlē galda te-
niss. Dažkārt aizbēgot no stundām, slē-
pāmies pils pagrabos, kuros dzīvoja 
sikspārņi. Jaukas ir atmiņas, atceroties 
šos pamatskolas gadus. Pasākumi liela-
jā skolas zālē, kurā paretam spokojās 
baltā dāma, savukārt citā vietā – kāp-
nēs– melnā dāma. Taču tā arī neizdevās 
mums viņu ieraudzīt.

Mazāk atmiņu man ir par otro sko-
lu– Bauskas 1. vidusskolu, kurā pava-
dīju trīs gadus. Šo skolu atceros ar 
daudz stundām un pamatīgu mācīšanos, 
jo mācījos matemātikas – pedagoģijas 
klasē, kurā bija sanākuši labākie skolē-
ni no visām rajona skolām, tāpēc arī 
prasības mācībās bija augstākas nekā 
citām klasēm. Vasarās bija jāiziet peda-

goģiskā prakse, strādāju bērnudārzā. 
Vidusskolas gados mazliet sāku trenē-
ties vieglatlētikā. Tajā laikā mācījos arī 
Daugavpils pedagoģiskā institūta topo-
šo pedagogu skolā. 10. un 11. klasē mā-
coties, braucu uz nodarbībām Daugav-
pilī un sūtīju kontroldarbus, kas 
atviegloja iestāšanos augstskolā.

Institūta laiks ir visinteresantākais, jo 
mums bija jauka grupa. Mācījos Biolo-
ģijas – ķīmijas fakultātē lauksaimniecī-
bas pamatu specialitātē. Vasaras mums 
pagāja nemitīgās praksēs – agrobiolo-
ģiskajā stacijā, zooloģiskajā dārzā, jau-
kajā prakses vietā „Ilgas”. Vērojām 
putnus, vācām kukaiņu kolekcijas, augu 
herbārijus.

Kā radās interese par bioloģiju?
Interese par bioloģiju man radās pa-

matskolā, kur, skolotājas mudināta, pie-
dalījos rajona bioloģijas olimpiādēs. 
Atceros, kā olimpiādē, kura notika zie-
mā, man bija jānosaka pēc zariņiem 
koku sugas.

Kopš 1984. gada Tu esi Ērgļu vi-
dusskolas skolotāja. Kā nokļuvi Ēr-
gļos?

 Par to, ka nokļuvu Ērgļos, man jāpa-
teicas tam, ka 1983. gadā šeit biju peda-
goģiskajā praksē. Ērgļos biju pirmo 
reizi. Prakses laikā izveidojās labas at-
tiecības ar audzināmo klasi, kuras au-
dzinātāja bija Veronika Pāpe, te arī mā-
cījās Māris Olte. Tieši šī klase mani 
aicināja palikt Ērgļos par skolotāju, jo 
bija vajadzīga bioloģijas skolotāja pa-
matskolā. Mācīju arī dabas zinības ma-
zajā skolā.
Ērgļi man iepatikās ar pauguraino 

apvidu, jo līdz tam dzīvoju līdzenumā.
Tavas sekcijas plauktā ir daudz 

diplomu un kausu. Vai par kādu no 
tiem priecājies īpaši? Kāpēc no spor-
ta veidiem tieši orientēšanās ir Tavs?

Orientēšanās sportu pirmo reizi iepa-
zinu, strādājot Ērgļu vidusskolā, pirms 

tam nekad ar šo sporta veidu nebiju no-
darbojusies. Vidusskolas laikā un insti-
tūtā trenējos vieglatlētikā, tāpēc sports 
man nebija svešs. Arī Ērgļos turpināju 
skriet, slēpot. Iemācījos ar slēpēm 
braukt no kalniem, jo mūsu pusē kalnu 
nebija. Pirmais skolotājs, kas man ie-
mācīja orientēties apvidū, bija Klāvs 
Zommers, kas tajā laikā bija orientēša-
nās un tūrisma pulciņa vadītājs. No tā 
laika ar šo sporta veidu esmu „saslimu-
si” tāpēc, ka šajā sportā nepietiek ar 
labu fi zisko sagatavotību, bet ir nepie-
ciešama arī ātra domāšana. Tolaik mēs 
bijām liels orientieristu pulciņš un brau-
cām uz daudz un dažādām sacensībām.

Jā, balvu man ir daudz, visām ir savs 
stāsts, kā pie tām esmu tikusi. Pat grūti 
pateikt, kura ir visvērtīgākā. Visas dār-
gas. Prātā nāk balva – liela meža cūka 
no māla, ko saņēmu sacensībās „Meža-
kuilis”, kuras rīkoja Smiltenē. Lai uz-
varētu, vienā dienā vajadzēja skriet  
vairākas reizes  (ar izslēgšanas meto-
di– tālāk tiek labākais) tas nozīmē, ka 
uzvarētājam mežā vajadzēja iet 4 rei-
zes. Skrēju elites grupā, tāpēc bija liels 
prieks par šo uzvaru. Vērtīga balva ir 
par trešo vietu Itālijā, kur, skrienot kal-
nainā apvidū sīvā konkurencē, iekļuvu 
trijniekā. Skriet vajadzēja 5 dienas klin-
šainos dižskābāržu mežos, kur bija 
dzelkšņaini krūmi un asa zāle.

Orientēšanās sports man tuvs ir tā-
pēc, ka katra distance ir citādāka, nekad 
neatkārtojas. Cilvēks atklāj sevi, kad 
mērojas spēkiem ar šķērsli. Un jau ne-
liela uzvara pār sevi dara cilvēku daudz 
stiprāku. Interesanti, ka katru reizi tu 
pieļauj atkal citas jaunas kļūdas, par ko 
ilgi var domāt. Orientējos kopš 1987. 

gada un visas sacensības esmu uzskaitī-
jusi. Interesanti bija saskaitīt, cik starti 
man bijuši sacensībās, iznāca liels 
skaitlis – 1023 dažādas distances dažā-
dās vietās, līdz šim esmu apmeklējusi 
10 082 KP (kontrolpunktus), piedalīju-
sies starptautiskās sacensībās 15 Eiro-
pas valstīs. Katrreiz analizēju distanci, 
kuru esmu noskrējusi, visas kļūdas, ku-
ras esmu pieļāvusi.

Iesaku nebaidīties riskēt – tieši šādos 
brīžos vissmalkāk izbaudāma dzīves 
garša. Aicinu ikvienu pamēģināt veikt 
kaut ko jaunu, vēl līdz šim neizbaudī-
tu.

Tu tikko esi iesaistījusies jaunā 
starptautiskā projektā, kurā aicināti 
piedalīties mūsu skolas skolēni.

Šogad ar marta mēnesi esmu iesaistī-
jusies Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas grantu shēmas NVO fonda 
apakšprojektā „Bērnu un senioru brī-
vais laiks kustībā”. Projekta mērķis ir 
apmācīt bērnus, jauniešus un seniorus 
orientēšanās pamatos un radīt iespēju 
nodarboties ar sportiskām aktivitātēm 
dabā netālu no dzīves vietas. Arī mūsu 
skolā darbojas orientieristu pulciņš, 
kurā var iesaistīties ikviens interesents 
un pievienoties mums, kad ir brīvs 
laiks. Nodarbības notiks otrdienās un 
piektdienās ar noslēgumu augustā – 2 
dienu nometni Vestienas apkārtnē.

Ko Tu dzīvē esi atradusi un pieņē-
musi par labu esam?

Jādzīvo tā, lai būtu interesanti, lai 
būtu, ko atcerēties. Labs sākums jau ir 
puse padarīta darba. 

Lai veiksme Tev vienmēr blakus!
       Mārīte Breikša 

Skolas olimpiāžu rezultāti
2010./2011.m.g.

Vizuālā māksla
5. klase
1. Lauma Kodola
2. Monika Purviņa
3. Rimants Stankevičs
6. klase
1. Adīna Blaua
2. Jēkabs Purviņš
3. Lāsma Hermane
7. klase
1. Maira Antēna
2. Edijs Žuks
3. Sabīne Svilpe,
    Santa Helēna Pedele

8. klase
1. Laila Saulīte
2. Krišjānis Kallings
3. Roberts Koklačovs, 
    Dita Zābaka
9. klase
2. Agnija Vaska
3. Gunta Pūce
Sk. Vizma Veipa
Ģeogrāfi ja
9. klase
1. Malvīne Madžule
2. Agnija Vaska
11. klase
1. Dace Pētersone
2. Ģirts Asmus
Sk. Antra Grinberga

Vēsture
10.- 12. klases
 1. Laura Bugne
 2. Dace Pētersone
 3. Dāvis Bērzkalns, 
     Guntis Pētersons
Sk. Indra Rone

Krievu valoda
10.-11. klase
1. Kristīne Kiseļova, 
    Elīna Valaine
2. Simona Bogdanova
Sk. Leongina Kokina, 
       Rita Saleniece

Rezultātus apkopoja mācību pārzine Maiga Picka

Brīnišķīgā satikšanās
Audzināšanas stundā piedalījās mūsu 

klases audzinātājas bijusī audzēkne Evi-
ja Eglīte, Ērgļu vidusskolas 2009. gada 
absolvente, kura tagad studē LU Ekono-
mikas un vadības zinību fakultātē. Mūsu 
skolā Evija sāka mācīties 8. klasē. To-
reiz bijušas trīs paralēlklases. Evija pa-
stāstīja, kā viņa jutusies savā klasē. Sā-
kumā bijis grūti, bet ar laiku viņa klasē 
iejutusies. Viņa tagad mācās par ekono-
misti un vēlas strādāt bankā, bet vasarās 
brauc uz Angliju un lasa zemenes. 

Evija mums vienā stundā mācīja arī 
matemātiku. Mums patika! Mūsu do-
mās Evija ir gudra, skaista un jauka. 
Satikšanās ar studenti bija brīnišķīga. 
Viens zēns no mūsu klases teica, ka 
Evija ir izglītotākā meitene, ko viņš sa-
stapis līdz šim laikam.

Vēlāk Evija atrakstīja vēstulīti: „Es 

lepojos, ka mana bijusī audzinātāja ir 
Olga Elksne. Šī skolotāja ir ļoti jauka, 
sirsnīga, vienmēr būs gatava palīdzēt. 
Jūs, tagadējie viņas audzināmie, arī esat 
aša un traka klase – tāda pati, kādi bi-
jām mēs, tāds bija mans novērojums 
starpbrīžos.

Vēlos jums atgādināt, ka skolā tie-
šām ir jāmācās visi priekšmeti, jo vēl 
jau nevar zināt, ko īsti darīs pēc vidus-
skolas. Otrkārt, visi priekšmeti veicina 
un attīsta domāšanu.

Kad vadīju matemātikas stundu, tad 
novēroju, cik zinoši jūs esat un cik ļoti 
jums patīk iet pie tāfeles. Klasē tagad ir 
interaktīvā tāfele, un tā mudina strādāt.
Ļoti patīkami bija aprunāties ar sko-

lotāju Baibu Kaļvu un skolotāju Ritu 
Salenieci, kura mums bija gandrīz kā 
otra klases audzinātāja, jo 12.a un 12.b 

bija diezgan vienotas.
Vērojot skolēnus, pārņēma tādas sa-

jūtas, ka tikko vēl paši skraidījām pa 
skolu un darījām visādus nedarbus, bet 
mans laiks skolā ir pagājis un to vairs 
atpakaļ neatsaukt. Visiem varu ieteikt 
izbaudīt laiku skolā, jo tas ir visjaukā-
kais.”

Cik tas ir jauki, ka mēs satikāmies ar 
Eviju!

5. klase
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Atskats uz jau paveikto un turpmāko ieceru ieskicējums
Intervija ar Ērgļu vidusskolas Skolēnu domes prezidenti Sintiju Purviņu

“Skolas Ziņu” turpinājums 5.lpp.

Krista Kalniņa. Vispirms vēlamies 
uzzināt, kā tu un skolēnu dome vērtē-
jat līdz šim notikušos Ērgļu vidus-
skolas pasākumus?

Sintija Purviņa. Pirmais pasākums 
1. mācību pusgadā bija „Ērgļuvīzija”, 
un tas vērtējams kā ļoti veiksmīgs, jo  
piedalījās visas klases – skolēni izrādīja 
iniciatīvu un to apmeklēja salīdzinoši 
liels skatītāju skaits. Pēc tam tika rīkota 
„Nakts orientēšanās”, un arī šis pasā-
kums ir pozitīvi vērtējams, jo tas atšķī-
rās no iepriekš notikušajiem, un ārā pie 
skolas kurējās ugunskurs, P. Kārkliņš 
iejutās stāstnieka lomā un aktīvi pieda-
lījās skolēni, sākot no 9. klases. Un arī 
pamatskolas skolēniem tajā pat laikā 
tika rīkots pasākums, kurā noskaidroja 
stiprāko pamatskolēnu. 

2. pusgads iesākās ar karnevālu, kurš 
arī guva plašu rezonansi, un lielais vai-
rums klašu to aktīvi apmeklēja. Tajā 
jauniešus noteikti piesaistīja iespēja ie-
justies dažādos tēlos. 

Un visnesenākais bija Valentīndienas 
pasākums, kuram sakarā ar olimpiādi 
izlēmām nerīkot balli, bet tas tik un tā 
bija gana košs un sirsnīgs, lai gan auk-
stais laiks nedaudz pamainīja tā norisi.

K. K. Un, ja nav noslēpums, kādus 
pasākumus jūs plānojat rīkot pava-
sara sezonā? 

S. P. Kopā ar vecāku padomi veidojam 
vecāku nedēļu noslēdzošo pasākumu. Uz 
priekšu plānojam realizēt „Crazy Week” 
(No angļu val. – trakā nedēļa aut.). Tā 
būtu tematiskā nedēļa, piemēram, pirm-
dien skolā būtu vēlams ierasties ar sa-
plēstiem džinsiem, bet otrdien čībās.  

Kristīne Ikerte. Tātad kaut kas lī-
dzīgs jau notikušajai krāsu nedēļai? 

S.P. It kā jā, bet ceram, ka šoreiz viss 
izdosies labāk, jo krāsu nedēļa galu galā 
bija samērā vienmuļa. Centīsimies pie-
dot „asumiņu” skolēnu ikdienai. 

K.I. Kad jūs plānojat to rīkot?
S.P. Visdrīzāk realizēsim to tad, kad 

laiks kļūs siltāks, būs nokusi biezā snie-
ga sega. Un pēcāk, turpinot tradīciju, 
organizēsim sporta dienu.

K.K. Un kā tad ar Lieldienām?
S.P. Saistībā ar tām noteikti veidosim 

kādas aktivitātes, akcijas skolēniem. 
Katrai klasei arī vajadzētu izveidot de-
korācijas atbilstošas pavasarim. 

K.I. Tā šķiet, ka šogad vairs netiks 
rīkota „Superklase”?

S.P. Jā, diemžēl tas ir kļuvis par noie-

tu etapu, jo pēdējos gados skolēnu akti-
vitāte bija krasi sarukusi. Vienubrīd 
bija radusies doma izvirzīt gada pamat-
skolēnu un vidusskolēnu, bet šī iecere 
pastāv vēl tikai idejas līmenī. 

K.K. Un vēlamies uzzināt, vai tu 
arī nākamgad plāno kandidēt Skolē-
nu domes prezidentes amatam?

S.P. Pašlaik nevaru uz šo jautājumu 
atbildēt, bet iespējams, ka nē, jo, māco-
ties 12. klasē, ir samērā saspringts dar-
ba grafi ks. 

K. I. Kuru skolēnu tu vēlētos re-
dzēt kā savu pēcteci? Vai arī vēl nav 
iespējams konkrēti atbildēt?

S.P. Pamatskolā ir vairāki kandidāti, 
kuriem jau pašreiz ir gana bagāta piere-
dze skolas dzīves organizēšanā. 

K.K. Tad jau noteikti jaunajam 
prezidentam būs nepieciešams kāds 
padomdevējs.

S.P. Noteikti, nākamgad turpināsim 
sniegt Skolēnu domei nepieciešamo at-
balstu.   

K.I. Atceros, kā reiz sacīja Krišjā-
nis Kallings: „Skolai vajag jaunas 
asinis!”

  Interviju pierakstīja 
Krista Kalniņa 11.

Vecāku nedēļa sākumskolā
Reizē ar saulainajām dienām Mazajā 

skolā tradicionāli ienākusi Vecāku ne-
dēļa. Pirmā diena – šoreiz 8. marts - bija 
atšķirīga, jo klasēs strādāja jauni skolo-
tāji – Raivis Šmits, Māris Olte, Igors 
Dudko, Pēteris Kārkliņš un arī 12. kla-
ses zēni. Ikdienā viņi vairāk rūpējas par 
bērnu nogādāšanu skolā, bet šajā dienā 
stāstīja savu bērnu  – Artūra, Vita, Da-
ces un Katrīnas klasesbiedriem par sa-
viem hobijiem, centās iesaistīt bērnus 
dažādās nodarbēs. Neierasta sporta 
stunda bija trešklasniekiem. Skolotājs 
gan bija tas pats – Ivars Budze, bet trase 
cita un stunda divreiz garāka. Jauks ak-
cents šajā dienā bija arī 4. klases skolē-
niem –Daces māmiņa, kas ir arī friziere 
Regīna Kārkliņa, bija laba padomdevē-
ja ikvienam.

Nākamajās divās dienās vecāki iz-
mantoja iespēju vērot savu bērnu darbu 
stundās, aprunāties ar skolotājiem, palī-
dzēt sagatavoties vecāku nedēļas noslē-
guma pasākumam. Interesanta saruna 
ceturtdien izvērtās 4. klasei, jo Undīne 

Saleniece bija uzaicinājusi savu vecāko 
māsu Agnesi pastāstīt par stjuartes dar-
bu, bet 3. klase bija pārvērtusies par 
jauku darbnīcu, kurā Iveta Kalniņa, Jo-
lanta Purviņa, Santa Ludborža un Zigrī-
da Šreibere kopā ar bērniem iemācījās 

pagatavot skaistas tērpu rotas.
Paldies visiem vecākiem, kuri šajā 

nedēļā bija kopā ar mums gan domās, 
gan darbos!

Sandra Stankeviča

Esot kopā ar bērniem, dvēsele dzied...
No 8. līdz 11. martam Ērgļu vidus-

skolas padome aicināja skolēnu vecā-
kus un vecvecākus uz Vecāku nedēļu. 8. 
martā arī Ērgļu vidusskolā notika „Ie-
spējamā misija”, kad visā skolā stundas 
vadīja tikai skolotāji vīrieši. Stundu sa-
rakstā bija izlasāmi tādi uzvārdi kā G. 
Velcis (sabiedrības mācība), M. Olte 
(bioloģija), K. Roos (zviedru valoda), 
Ē. Bukovskis (ekonomika), P. Kārkliņš 
(politika), J. Rudzītis (bioloģija, vēstu-
re), Dz. Svilpis (erudīcija), A. Cirsis 
(fi zika), M. Grīnbergs (ģeogrāfi ja), A. 
Džiguns (mūzika), E. Ozols (sociālās 
zinības), Z. Baužis (sports), A. Reinis 
(sociālās zinības), Z. Āboliņš – Ābols 
(dabas zinības), A. Larionovs (mūzika), 
A. Jēkabsons (sports), stundas pasnie-
dza arī 12. klases skolēni R. Ļebedevs 

(matemātika), D. Vasks (dabaszinības), 
N. Tiltiņš (vēsture), vienīgi angļu valo-
du kā ierasts mācīja J. Beķeris.

Tajā pašā laikā veselīgas un jautras 
nodarbības skolotājām, māmiņām un 
vecmāmiņām vadīja kosmetoloģe Gai-
da Spaile, improvizācijas teātra peda-
goģe Inese Zīle un veselības vingroša-
nas (pilates) trenere Banga Vējiņa. 
Improvizētajā pedagoģiskās padomes 
sēdē „Skola man un manam bērnam” 
notika pieredzes apmaiņa un sertifi kātu 
izsniegšana „Iespējamās misijas” sko-
lotājiem.

9. un 10. martā varēja apmeklēt at-
klātās stundas, kā arī bija iespēja tikties 
ar priekšmetu skolotājiem.

11. marta vakarā Ērgļu novada saieta 
namā notika pasākums „Tiekamies 

multfi lmā”, kurš noslēdza Vecāku ne-
dēļu. Tas guva lielu atsaucību gan no 
klašu, gan no vecāku puses. Priekšne-
sumus sniedza 12 klases, diemžēl ne-
piedalījās 12. klase, kuru bija nogurdi-
nājis žetonvakars un mācību nasta.

Vakara vadītāji bija Guntis Pēter-
sons, kurš pasākuma laikā iemiesoja 
baltā kaķīša tēlu, un Linda Pētersone, 
kas iejutās puteklītes luteklītes ampluā. 
Šī vakara scenāriju un pasākumu kopu-
mā veidoja skolotāja Antra Grinberga, 
skolēni Guntis Pētersons, Linda Pēter-
sone, Sintija Purviņa un citi aktīvi un 
atsaucīgi jaunieši un pieaugušie. Par 
fona mūzikas atskaņošanu parūpējās 
Ervīns Salenieks. 

Pasākuma veidošana un plānošana 
galu galā bija ne tikai sarežģīts, bet arī 
aizraujošs process, kurš deva jaunu pie-
redzi un iespaidus. Veidotāji par vakara 
vārdu izvēlēja vārdu – laiskoties, bet 
par vakara dzīvnieku kļuva – zirgs.  

Klases, kuras piedalījās, uzstājās da-
žādā secībā, priekšnesumu veidojot pēc 
pašu izvēlētas latviešu multfi lmas. 
Starp priekšnesumiem vakara vadītāji 
rosināja sacensības garu sanākušajos, 
aicinot iesaistīties dažādās spēlēs un 
stafetēs. Par piedalīšanos tajās katrs sa-
ņēma žetonu, un klase, kura vakara gai-
tā ieguva lielāko žetonu skaitu, saņēma 
pārsteiguma balvu.

 Ar pirmo priekšnesumu uzstājās ne-
vis bērni, bet gan vecāku padome, kuri 

atraktīvā un gana oriģinālā veidā parā-
dīja savu interpretāciju stāstam par Sar-
kangalvīti. 

Neliels ieskats klašu priekšnesumos.
4. klase rādīja priekšnesumu, kura 

pamatā bija multfi lma „Alfabēts” – te 
atklājās ne tikai skolēnu muzikālās spē-
jas, bet arī aktierspēle, iejūtoties meža 
zvēru lomās, tas bija labs veids, kā at-
kārtot mūsu valodas pamatu – latviešu 
valodas alfabētu. 

6. klase atmiņā atsauca klasiku – 
„Astoņus kustoņus”. Priekšnesums bija 
atraktīvs, galvenais uzsvars likts uz de-
jošanu, bet bija arī savas „odziņas” – 
ugunsspļāvējs un žonglieris. 

8. klases uzstāšanās bija jautra un at-
raktīva, jo viņi interpretēja multfi lmu 
„Mākonītis un mākonīte”. Viņu priekš-
nesumā piedalījās vecāki, kuri veidoja 
košu varavīksni.  

3. klases uzstāšanos varētu saukt par 
„gardu”, jo viņu izvēlētais darbs bija 
fi lmiņa „Cepumi”. Bija patīkami vērot 
klases saliedētību un kopējo sadarbību  
dziedot. 

1. klases skolēni bija pacentušies 
muzikāli inscenēt fragmentu no multfi l-
mas „Lote no Izgudrotāju ciema”.  

2. klase atainoja mūsu galvaspilsētu 
Rīgu, jo viņu fi lmiņa bija „Neparastie 
rīdzinieki”. Atmiņā noteikti palika 
priekšnesuma vizuālo tēlu izstrādes pil-
nīgums un dzīvais muzikālais pavadī-
jums. 

5. klase rādīja  to, cik ļoti mums ir 
nepieciešami glābēji un kārtības uzturē-
tāji, jo viņu izvēlētā multfi lma bija 
„Avārijas brigāde”. 

7. klase bija velnišķīgi atraktīva, jo 
izraudzītā multfi lma bija „Velniņi”, bet 
9. b klase bija izveidojusi veselu deju 
uzvedumu pēc „Velniņu” motīviem no 
cīņas par izkļūšanu virszemē līdz pat 
brīdim, kad tos apmirdzēja saules stari 
un viss melnais kļuva balts.

9. a klase rādīja zīmēto fi lmiņu „Suns 
Funs un vējš ”, tādēļ viņu priekšnesums 
bija atbilstoši kustīgs un raibs. 

11. klases multfi lma bija „Ezītis mig-
lā”, bet ežu meitene gandrīz apmaldījās, 
jo viņu „migla” bija patiešām bieza. 

10. klase noslēdza skolēnu priekšne-
sumus ar pamācošu priekšnesumu, jo 
viņu multfi lma bija „Si - si - dra”. 

Pats pēdējais priekšnesums pulcēja 
lielu dalībnieku skaitu, jo tas bija skolo-
tāju priekšnesums, un viņi bija izrau-
dzījušies multfi lmu „Zaķīšu pirtiņa”. 
Lai gan pirtiņu saieta namā viņi nekūra, 
tomēr uzstāšanās bija pietiekoši atraktī-
va un saistoša.

Domas par Vecāku nedēļu skolā ir 
izteikuši gan vecāki, gan skolotāji, gan 
paši skolēni, un visi ir par to, ka šī tradī-
cija ir turpināma, jo ienes košas krāsas 
skolas ikdienā.

 Krista Kalniņa 11

11. klases zinātniski pētniecisko 
darbu aizstāvēšana

Vienpadsmitās klases skolēni, 
mācoties vēl tikai 10. klasē, iesā-
ka rakstīt savus zinātniski pētnie-
ciskos darbus, tātad laika posms, 
kurš tika dots darba izstrādei, bija 
vairāk nekā gads.

Beidzot 10. klasi, bija jāie-
sniedz izstrādāta pētnieciskā dar-
ba teorētiskā daļa, tas bija jādara 
katram skolēnam. Toties šogad 3. 
februārī bija jānodod savi pilnībā 
izstrādātie zinātniski pētnieciskie 
darbi, un, par laimi, visi to pagu-
va izdarīt laikā.

 18. februārī Ērgļu vidusskolas 
multimediju centrā norisinājās 
11. klases audzēkņu darbu aizstā-
vēšana. Protams, uztraukums 
bija, bet visus uzmundrināja 
fakts, ka diena bija saulaina, un 
saulstari pamanījās iespīdēt acīs 
arī pa bibliotēkas augstajiem lo-
giem. Lai gan visu prezentācijas 
laiku trīcēja rokas un kājas un 
strauji pukstēja sirds, galu galā 
prezentācijas izdevās labas, pat ļoti!

Prezentāciju norisi vērtēja un vēroja 
labvēlīgā žūrija – skolotājas Indra 
Rone, Ilze Enģe, vecāku pārstāvis Dzin-
tars Svilpis un pagājušā gada labākā 
zinātniskā darba autore Santa Laube. 
Lai smeltos pieredzi, kā jāveido šāds 
darbs, prezentācijas vēroja arī 10. kla-
ses skolēni.

Uz starpnovadu zinātniski pētniecis-
ko darbu konferenci Madonā tika izvir-
zīta Krista Kalniņa – „Latvijas notiku-
mu atspoguļojums vietējos un pasaules 
elektroniskajos medijos” (ZPD vadītāja 

I. Šaudiņa), Arvis Pobiaržens – „Biško-
pības attīstības aspekti un „Miķelēnu” 
bišu dzīve” (vad.I. Rone), Dace Pēter-
sone – „Dabas vielu izmantošana sejas 
ādas kopšanā”( vad. I. Eņģe) – iegūta 3. 
vieta, Kristīne Ikerte – „Teātra sports 
visa vecuma grupās” (vad. I. Maltav-
niece) – iegūta atzinība.

Šie paši darbi iesniegti, lai piedalītos 
Vidzemes reģiona zinātniski pētniecis-
ko darbu konferencē, kura 21. martā 
notiks Valmierā.

Kristīne Ikerte 11.    

7. martā es piedalījos valsts latviešu 
valodas olimpiādē, kas norisinājās 
Rīgā, jo biju ieguvusi pirmo vietu Ma-
donā, un man pietika punktu, lai startē-
tu republikas mēroga olimpiādē.

Uzdevumi šķita diezgan viegli, jo 
bija dots rakstnieces Māras Cielēnas 
teksts, kuru vajadzēja analizēt un atbil-
dēt uz jautājumiem, kas saistīti ar tā sa-
turu, formu, daiļdarba valodu un māks-
linieciskās izteiksmes līdzekļiem. 

Radošo uzdevumu daļa bija nedaudz 
grūtāka, bet man tā patika, jo vajadzēja 
likt lietā savu radošo fantāziju un visas 
zināšanas, lai teksts būtu pēc iespējas 

gramatiski pareizāks, bet dažkārt tos 
komatus ir tik grūti salikt... 

Bija interesanti aplūkot Latvijas Uni-
versitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāti, jo tā bija gaiša un ra-
doši iekārtota. Patīkami bija tas, ka au-
ditorija, kurā rakstījām, bija ļoti plaša 
un tajā varēja atrasties tik daudzi cilvē-
ki, netraucējot cits citam.

Jauki, ka šādās olimpiādēs var pieda-
līties, jo tā var pārbaudīt savas zināša-
nas un iepazīties ar jauniem cilvēkiem, 
gūstot jaunu pieredzi.

Marta Suveizda 9. 

Latviešu valodas olimpiāde Rīgā
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Skaties dabā!
Šī gada 7. februārī mums, 8. klasei, 

bija tikšanās ar dabas draugu Māri Olti. 
Ar Māri Olti tikāmies tāpēc, ka bioloģi-
jas stundās sākām apgūt jaunu vielu par 
zivīm.

Māris mums pastāstīja par zivju dzīvi 
un zivju uzvedību. Viens no aizraujošā-
kajiem stāstiem bija par to, kāpēc zivis 
vieglāk noķert no rīta un vakarā. Vai jūs 
to vispār zināt? Atbilde ir tāda, ka zivis 
tumsā sliktāk redz, tātad viņām ir grū-
tāk ieraudzīt āķi un auklu.

Vēl bija viens ļoti amizants atgadī-
jums. Jautājām, kāds ir bijis viņa lielā-
kais loms. Uz šo jautājumu Māris Olte 
atbildēja, ka suns. Sākumā mēs nesapra-
tām, bet pēc tam viņš paskaidroja, ka 
viņa dēliņam patīkot noķert zivis vēlreiz. 
Nu tad puika ņēmis makšķeri un mak-
šķerējis zivi ārā no spaiņa, bet aizķēris 
suni aiz auss. Par laimi Māris esot izvil-
cis āķi no auss un sunim nekas nekaiš.

Šī bija ļoti jauka bioloģijas stunda, un 
mēs uzzinājām daudz ko jaunu. Un pats 
galvenais SKATIES DABĀ!

 Andra Marija Rudzīte 8.

Mūsu bioloģijas skolotāja Baiba Kaļ-
va uzaicināja uz stundu slaveno Latvijas 
ihtiologu Māri Olti, kurš stāstīja ļoti inte-
resantus un amizantus atgadījumus sais-
tībā ar zivīm. Šajā stundā mēs daudz 
smējāmies, jo viņš prata ļoti interesanti 
pastāstīt par saviem piedzīvojumiem. 
Viņš arī stāstīja zivju un cilvēku attiecī-
bas un psiholoģiju, ka zivis ir līdzīgas 
cilvēkiem un zivis uzķeras uz mānek-
ļiem, jo ir ziņkārīgas un citai zivij nervi 
neiztur un uzķeras uz āķa. Man atmiņā 
palika stāsts par buru zivs veiklību un ka 
retais tikai spēj to noķert. Šī zivs spēj aiz-
bēgt no pie āķa pieliktās zivs un vēl to 
zivi apēst. Stunda man ļoti patika, jo es 
pamatīgi pasmējos par amizantajām si-
tuācijām un uzzināju daudz ko jaunu par 
zivīm.

Kā jau saka, smiekli paildzina mūžu, 
un šī stunda to paveica ļoti labi.

 Ilmārs Suveizda  8.      

Pētniecisko darbu konference Madonā
Šogad bija iespēja doties uz pētnie-

cisko darbu prezentāciju Madonā, kuru 
es arī izmantoju. 

Man līdzi devās Ērgļu vidusskolas 
fi zikas skolotāja Anna Ieleja, kura arī 
vadīja manu darbu – „Mājsaimniecības 
elektroierīču energoefektivitāte”. Šis 
pētījums bija par elektroierīcēm un to 
marķējumu, kurā norādīta attiecīgā kla-
se no G līdz pat A+++ klasēm, kas ir 
pašas jaunākās un visefektīvākās. 

Protams, man patika arī citu skolēnu 

darbu prezentācijas, kurās bija daudz 
interesantas informācijas, jo tā ir lielis-
ka iespēja iepazīties arī ar starpnovadu 
skolu jaunajiem pētniekiem un dalīties 
pieredzē. 

Es uzskatu, ka vairāk ir jāatbalsta 
jaunie pētnieki, rīkojot dažāda veida 
konkursus, jo tikai tā mēs varam palī-
dzēt attīstīt prezentēšanas iemaņas jau-
niešu vidū.

Marta Suveizda 9.

Skolu avīžu redaktoru seminārs
28. februārī „ Skolu Ziņu” redaktores 

Kristīne un Krista devās uz skolu avīžu 
redaktoru semināru, kura ietvaros tika 
apmeklēts Madonas Bērnu un jauniešu 
centrs un SIA „Madonas poligrāfi sts”. 

Mums tika dota iespēja doties uz 
„Madonas poligrāfi stu”, tajā gides pa-
vadībā guvām ieskatu iespieddarbu vei-
došanā, sākot ar brīdi, kad materiāli tiek 
atsūtīti “Poligrāfi stam”, līdz pat pro-
dukts ir gatavs. Visinteresantākais bija, 
kad varējām apskatīt iekārtu, kura ie-
spiež arī Ērgļu novada avīzi.

Neviltota uzmanība tika veltīta, lai 
aplūkotu dažādo tehnoloģiju miju, jo 
bija apskatāmas ne tikai jaunākās – da-
torizētās ierīces, bet arī jau no aprites 
izgājušas. Visu aplūkojot, varējām seci-
nāt, ka, neraugoties uz tehnoloģiju 

progresu, veidojot iespieddarbus, tiek 
ieguldīts liels cilvēku roku darbs, kuru 
nevar aizstāt automātiskas ierīces. Tā 
kā, lasot avīzes un grāmatas, vienmēr 
varēsim apdomāt, cik daudz darba to 
tapšanā ir ieguldījuši mūsu līdzcilvēki.  

Pēc tam Bērnu un jauniešu centrā, 
sauktā arī par „namiņu”, zinātkāros žur-
nālistus sagaidīja pārstāvis no Madonas 
reģiona laikraksta „Stars” – Oļģerts 
Skuja. Viņš mums sniedza sava veida 
lekciju, kurā iepazīstināja ar galvena-
jiem pamatlikumiem, kādi jāievēro, uz-
ņemot un piemeklējot attēlus avīzei.

Šāda pieredze noteikti ir noderīga, jo 
ne tikai paplašina zināšanu loku, bet arī 
raisa jaunu vielu pārdomām.

 Krista Kalniņa 11.

Viena no amora bultām trāpīja…
Visu Mīlētāju dienā, 14. februārī, Ēr-

gļu vidusskolā garajā starpbrīdī norisi-
nājās tai veltīts pasākums, kurā pārstāv-
ju pārim (meitenei un zēnam) no katras 
klases bija jāveic dažnedažādi uzdevu-
mi, par kuru izpildi viņi saņēma nelie-
las dāvaniņas.

Visas dienas garumā skolu pieskan-
dināja romantiskas balādes, par kurām 
rūpējās skolas dīdžeji.  

Tika dota iespēja iegūt fotouzņēmu-
mu mīlestības stūrītī. Un visi tie skolē-
ni, kuri bija ievērojuši šīs dienas dres-
kodu (sarkans vai rozā apģērbs),  
saņēma sirdsveida uzlīmīti. 

Diemžēl romantiski sportisko slido-
šanu mūzikas pavadījumā nācās atcelt, 
jo laika apstākļi nebija tai labvēlīgi. 

Dace Pētersone 11.

Konkurss zēniem
3. martā bija mūsu klases vakars, kas 

reizē bija kā konkurss zēniem. Šajā 
konkursā bija iekļauti vairāki mazi kon-
kursiņi: frizūru, naglas dzīšanas, lecam-
auklas, garšvielu, zīmējumu, pīnīšu. 
Mājas uzdevums zēniem bija izveidot 
kādu pārsteigumu. 

Kā jau visos konkursos bija arī žūri-
ja: Alise Andriksone, Klinta Zeiferte, 
Kristiāna Purviņa, kā arī palīdze Sabīne 
Solovjeva. Zēni uzdevumus pildīja ļoti 
apzinīgi. Rezultāti bija šādi: 1. vietā 
Kristers Kalniņš, 2. vietā Aivars Mo-
žanskis, 3. vietā Rimants Stankevičs.

Man klases vakars likās lielisks. Par 
to paldies jāsaka organizētājām: Kristai 
Kristiānai Kļaviņai, Janai Krūmiņai un 
Nikolai Jegorskai.

Klinta Zeiferte 5.

Kad satikās eņģeļi...
26. februāra vakarā uz Ērgļu vidussko-

las jumta nolaidās 2 eņģeļi – viens mazs, 
jautrs, izpūris, sniega kristāliem no-
bārstīts, otrs – graciozs, nopietns un brī-
numskaists. Abi garajā ceļā bija ļoti pie-
kusuši, tādēļ nolēma uz brīdi atpūsties. 
Viņi ieraudzīja, ka skolas logos deg spo-
žas gaismas, tās vilināt vilināja ielūko-
ties, kas notiek aiz stikla. Eņģelīši bija 
patīkami pārsteigti, ka visa lielā skolas 
zāle bija pilna simtiem citu eņģeļu. Ma-
zais, spurainais eņģelis iesaucās:  „ Ei! 
Paskat, cik tur iekšā ir silti un jauki! Ie-
sim skatīties, kas notiks!” 

Eņģeļi ielavījās zālē, apsēdās uz skatu-
ves malas, un tad...atskanēja skolas 
zvans, un 12. klases žetonu vakars bija 
sācies.

„Skat, skat, tur Aldis Olte un Elīna Va-
laine dzied dziesmu par mums! Ak, cik 
jauki Raitis Ļebedevs un Dagnis Vasks 
spēlē ģitāras!” jūsmoja mazais eņģelītis.

„Kuš, kuš, paklausies labāk, cik pras-
mīgi Elīna Taškāne prot izvilināt skaņas 
no klavierēm! Paskaties, tur arī nāk visi 
pārējie 12. klases skolēni ar svecītēm ro-
kās...,” čukstēja otrs eņģelis.

Tā viņi sēdēja uz skatuves malas un 
pavērtām mutēm nolūkojās notiekošajā. 
Ikviens skolēns ielika savu sirdi un dvē-
seli katrā vārdā, kas tika pateikts. Pateicī-
bas, atmiņu stāsti, spilgti piedzīvojumi 
un kuriozi atgadījumi – tajā visā dalījās 
topošie absolventi.

Mazais eņģelītis iespurdzās: „Hi, hi, 
tagad varēsim pasnaust, kad skolotāji 
teiks savas garās, ofi ciālās apsveikuma 
runas.” Pēkšņi nopietnais eņģelis viņam 
iedunkāja sānos: „ Cik tu esi nešpetns! 
Dzirdi, ar kādu prieku, pacilātību un sa-
jūsmu par savu klasi runā audzinātājs 
Aldis Olte! Viņš tiešām šajos gados savai 
klasei ir ļoti pieķēries. Bet nebūt ne ma-
zāk aizkustināta ir skolas direktore Inese 
Šaudiņa. Viņa vienmēr prot atrast īstos, 
svarīgos vārdus.”

Pēc tam sākās svinīgā žetona gredzenu 
pasniegšana, kurai īpašu „rozīnīti” pie-
šķīra interesantie video fragmenti, kuros 
skolotāji izteica savu viedokli par katru 
skolēnu.

„Labi gan, ka tur skanēja tikai atzinīgi 
un pozitīvi vārdi,” atviegloti nopūtās ma-
zais eņģelis.

Katrs 12. klases skolēns saņēma savu 
žetona gredzenu ar ērgļa simboliku. Kā 
skolas direktore minēja: „ Lai platais ēr-
gļa spārna atvēziens un modrā ērgļa acs 
jauniešiem dzīvē ļauj saskatīt visas ie-
spējas un lai mūsu topošajiem absolven-
tiem ir vēlme atgriezties dzimtajā vie-
tā...”

„Cerams, ka reiz tā arī būs,”domīgi 
noteica nopietnais eņģelis.

„Mieru, tikai mieru,” teica izspūrušais 
eņģelītis, „ gan jau viņiem apniks pilsē-
tas smacīgais gaiss, un nekas cits neat-
liks, kā braukt uz Ērgļiem atvilkt elpu...”

Kas tad tas? 11. klase ir sagatavojusi 
skolas bosiem apsveikumu! Cik tas ir 
jauki no viņu puses! Taču vēl lielāks pār-
steigums ir saldais sveiciens no bijuša-
jiem Ērgļu vidusskolas absolventiem.

Pa to laiku, kamēr eņģelīši lēkāja ap 
lielo jogurta torti, ar dziesmu „Mums 
pieder tik daudz”, pasākuma ofi ciālā daļa 
jau bija paskrējusi vēja spārniem.

Kamēr zālē sēdošie starpbrīža laikā 
izkustināja kājas, aizskatuvē čumēja un 
mudžēja kā skudru pūznī. Tur ķēra, grā-
ba, skrēja, lēja, brēca, lēca...Eņģeļiem 
pat sareiba galva. Kādēļ tāda rosība? 12 
- tie gatavojās pasākuma aktīvākajai da-
ļai – dziesmām un dejām. Kad viss atkal 
bija savās vietās, šovs varēja sākties! 
Prasmīgie vadītāji Ginta Ozola un Dāvis 
Bērzkalns, jeb, kā viņi paši sevi dēvēja, 
Baiba un Valters, „iesildīja” publiku kat-
ram gaidāmajam pārsteigumam un arī 
uzaicināja uz interviju gan klašu bijušās 
audzinātājas, gan bijušos skolēnus, kuri 
tajās mācījās.

„Kas tad tas? Vai kāds ieslēdzis laika 
mašīnu?” izpūrušais eņģelis iesaucās.

„Nē, tie ir 12. klases skolēni, tikai viņi 
ir pārģērbušies par 80. gadu dziedātā-
jiem. Viņi ir vienkārši satriecoši! Manas 
kājas pašas kustas līdzi lipīgajam dejas 
ritmam!” klaigāja parasti tik nopietnais 
eņģelis.

„Pag, pag, mēs tagad esam Krievijā?” 
jautāja mazais eņģelītis.

„Nē, dumiķīt, skolas bosi rāda skatītā-
jiem, ka viņi pārzina ne tikai latviešu tau-
tas daiļradi un mūzikas hitus, bet arī krie-
vu tradīcijas.”

„Ahā, nu man ir skaidrs. Un kas tas? 
Melnbalti tēli, gaismas, gaismas, noslē-
pumi, bet tam visam pašā vidū – Lady 
Gaga visā savā krāšņumā! Līgai Ločme-
lei vienkārši lieliski izdodas iejusties vi-
ņas tēlā! Esmu bez elpas!”

„Ei nu, beidz muļķoties, celies augšā, 
citādi man nāksies tev veikt mākslīgo el-
pināšanu!” teica nopietnais eņģelis.

Kamēr abi nebēdņi strīdējās, 12 - tie 
kopā ar audzinātāju Aldi, kurš ļoti labi 
iejutās gan sieviešu, gan vīriešu tēlos, pa-
spēja izdziedāt gan neglītās Katjas likte-
ni, gan uzdejot kopā ar trakulīgo Masku 
(Gunta Pētersona izpildījumā). Pēc tam, 
zvaigžņu apmirdzēta, uz skatuves parā-
dījās Verka Serdjučka kopā ar saviem 
atraktīvajiem dejotājiem.

„Hmm, gandrīz puspasauli jau esam 
apdejojuši un apdziedājuši, trūkst vēl ti-
kai kādas īstenas latviešu „pesņas”,” do-
māja mazais eņģelītis.

„Nu gan tu sāc runāt muļķības, neesam 
taču Krievijā,” pukojās otrs enģelis.

Un tad izritinājās sarkanais paklājs, arī 
fotogrāfi  bija klāt, trūka vēl tikai pašu 
galveno pasākuma varoņu. Taču, kad 
sāka skanēt latviešu sportiskākā dziesma 
„Es skrienu”, viņi parādījās. Katrs no vi-
ņiem varēja iet pa sarkano paklāju, iz-
baudīt skatītāju uzmanību un mirdzēt fo-
toaparātu zibšņos.

„Es arī vēlētos tā spīdēt,” čīkstēja ma-
zais eņģelis.

„Pacieties, gan arī tev reiz paveiksies,” 
draugs viņu mierināja, „ejam labāk kopā 
ar viņiem uzdejot!”

Tā viņi vienojās kopīgā dejā, bet pēc 
tam grandiozu beigu un arī jaunu sākuma  
punktu pielika dziesma „Hēlija balons”.

„Tas bija tik skaisti,” šņukstēja izpūru-
šais eņģelītis.

„Ņem kabatlakatiņu un nepuņķojies,” 
otrs eņģelis teica, „viņiem vēl viss priek-
šā. Gan bēdas, gan prieki un jaunas ie-
spējas. Vēlēsim viņiem veiksmi un dosi-
mies tālāk.”

Eņģeļi aizlidoja, bet labie vārdi palika. 
Tādēļ visas klases kolektīva un arī audzi-
nātāja vārdā vēlamies teikt LIELU PAL-
DIES skolēnu vecākiem, skolotājiem, it 
īpaši mīļajai un atraktīvajai vokālajai pe-
dagoģei Evitai Šreiberei, „Manai fi lmu 
studijai” par jaukajiem video mirkļiem, 
fotogrāfam Tomam Ločmelim, dīdžejam 
Ervīnam Saleniekam un visiem pārējiem, 
kas palīdzēja mums īstenot trakulīgākās 
un neiespējamākās idejas! Paldies par sa-
pratni un atsaucību! Novēliet mums veik-
smi, jo turpmāk tā būs ļoti vajadzīga, un es 
jums novēlēšu, lai katram blakus būtu 
sargeņģelis, kas pasargā un pasaudzē!

 Elīna Valaine, 12.

Grauziet ledu, Dinamo Rīga tāpat labākie!
Kā jau minēju kādā no iepriekšējām 

avīzēm,11. klase piedalījās konkursā 
saistībā ar hokeju. Arī šogad izmantojām 
iespēju atbalstīt mūsu komandu. Mūs 
pieteica un par biļetēm parūpējās Dace 
Pētersone. Tikai skumji bija tas, ka šo-
reiz brauktgribētāju bija vairāk nekā pie-
ejamo vietu, un bija grūti izlemt, kuri 
dosies, bet kuri nē. Galu galā viss noritē-
ja veiksmīgi. Un mums, 11. klasei, tas 
bija kā atslodze pēc zinātniski pētniecis-
ko darbu izstrādes un aizstāvēšanas.

Spēle bija piesātināta, gana agresīva 

un baudāma reizē. Bija neizsakāms 
prieks par uzvaru. Šajā spēlē Dinamo 
fani noteikti pārspēja paši sevi, vēl ne-
kad nebiju redzējusi tādu entuziasmu. 

Hokeja spēle dzīvajā noteikti ir īpašs 
piedzīvojums, kurš ne tikai pieprasa ap-
meklētāju atbalstu, bet arī sniedz pretim 
jaunu pozitīvisma lādiņu, uzvaras gadī-
jumā. 

„18.02. mēs bijām uz hokeja spēli, 
kurā Dinamo Rīga spēlēja pret Magņi-
togorskas  Metallurg,” stāsta 9. klases 
skolniece, kura vēlējās palikt anonīma. 

„Tas bija liels pārsteigums, jo tikai di-
vas dienas iepriekš mums pateica, ka ir 
radusies iespēja braukt.

Arēnā bija vairāk nekā desmit tūksto-
ši cilvēku, bet no visiem tieši mēs, ērg-
lēnieši, izcēlāmies un bijām vispama-
nāmākie savās košajās vestēs. 
Nepārtraukti izkliedzām saukļus un at-
balstījām mūsējos. Protams, pēc tam 
visiem bija aizkritušas balsis.

Vislabākais bija tas, ka pēc spēles mūs 
fi lmēja somi, jo mēs vēl joprojām emo-
ciju iespaidā turpinājām atbalstīt Dina-
mo Rīga. Mēs viņus noteikti aizrāvām, 
jo kādēļ gan citādi lai viņi fi lmētu?” 

Kristīne Ikerte 11. 

Nāc , piedalies! 
Iemācies ko jaunu un aizraujošu! 

 

Orientēties apvidū:  gan skolas apkārtnē 
 gan mežā       

Piesakies pie Baibas Kaļvas 
Kad? Otrdienās, piektdienās 
Jaunākā grupa: 15.00-16.00 
Vecākā grupa: 16.00-17.00 
Kur? Ērgļu vidusskolas sporta zālē 

 

 

 

 

 Vairāk informācijas www.okarona.lv 
 

Aktīvākie tiks uz       

2 dienu  orientēšanās 

nometni augustā. 

Dalībniekiem iespējas 

piedalīties treniņos un 

sacensībās. 



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. marts6 Skolu literārā avīze 2011. gada marts
Redaktore: Marta Suveizda 9. a

2. klases ziemas prieki
Jānis Gangnuss 9b.

Grāmatu autori – 
Ērgļu vidusskolas absolventi

Andris Priedītis

Laines Vīgubes zīm. 8.

Kur draugi

Kur mani jauno dienu draugi,
Kur ābele, kas ziedos plauki,
Kur pārstaigātas pļavas, lauki?
-kas zin, kur jauno dienu draugi...

Man zvaigznes mirdz kā saules svešas,
Un dienās mākonis balts plešas,
Zem, apkārt, virs man puses sešas-
Ai, kā mirdz zvaigžņu saules svešās.

Vēl esmu te, kur esi tu?
Draugs, nāc ar mīļu valodu!
Te pretī rokas izstiepju-
Vai satiksimies? Nezinu.

Ārā ziema,
Sniegs jau snieg,
Brālis ragaviņās trauc,
Arī mani ārā sauc.

Cimdus, zeķes, zābakus
Aši virsū uzģērbju.
Steidzos laukā visiem līdz
Ziemas priekus sagaidīt.

Draugi mani pulkā sauc,
Lai var ragaviņās traukt,
Un uz ielas slidās ašās
Šķērsu šķērsām svītras vilkt.
Marta Simona Štila

Roku sniegu ziemā jaukā,
Pikojos, kad tieku laukā.
Žurka sniegā alu taisa,
Kamēr brālis šļūc uz maisa.
Vits Ādams Olte

Man gribas ārā slēpot
Un sniega pārslas vērot.
Ziemas prieku gaužām daudz,
Bērniņ, tu ar katru dienu audz.
Ieva Radzvilaviča

No jaunrades 
pūra...

Vēstule Stellai

Mana mīla vienīgā,
Mana Stella skaistākā!
Es mīlu Tevi tik vien
 un domās redzu ikdien.

Es vēlos, lai būtu mana,
Sirsnīgā,
Un lai Tu būtu
Vienmēr tik maiga, tik jauka.

Bet es Tev saku –
Nenāc vēl, 
Neesmu es gatavs 
Mīlai vēl.

Nedusmo,
Mana Stella vienīgā!
                 Linards Vasiļjevs 5.

Mana mīļākā vieta Ērgļos
J. Grota -110. dzimšanas dienai veltītā konkursa laureātu darbi)

Mana mīļākā vieta ir R. Blaumaņa 
ielas nami un sētas.

Kad eju pa šo ielu, sajūtu mīļumu. 
Ielas nosaukums saistās ar mūsu rakst-
nieku Rūdolfu Blaumani. Mājas, kuras 
atrodas ielas abās pusēs, ir sakoptas, 
krāšņas, skaistas, tās nekad nav drūmas, 
nomāktas.

Pagalmos dzirdu bērnu jautrās čalas, 
tāpēc man liekas, ka arī iela ir priecīga. 
Saule izspraucas caur stalto koku lapām 
un silti uzsmaida katram, kas dodas pa 
šo ielu. Tā sasilda arī tad, ja ziemas die-
nās koki ir apsarmojuši baltin balti.

Man šķiet, ka šī iela spēj mani ie-
dvesmot. Ja būtu iespējams, es vēlētos 
dzīvot tādā ielā kā R. Blaumaņa iela.

Klinta Zeiferte 5.
***
Iecienīts bērnu vidū ir Ratakalns. Tur 

ir liels mežs, vieta, kur var braukt ar ra-
gaviņām. Netālu atrodas slimnīca un 
pansionāts. Žēl, ka šoruden nojauca 
daļu vecās slimnīcas, jo baidījās par cil-
vēku drošību, bet tieši šajā ēkā kādreiz 
dzīvojis Rūdolfs Blaumanis un viņa ve-
cāki.

Ilgus gadus Ratakalnā bija liels tor-
nis, no kurienes redzēju visus Ērgļus, 
bet tagad no torņa palikuši tikai pama-
ti.

Netālu no kalna ir Vecmuižas ezers, 
bet tur vairs nav atļauts peldēties kādas 
slimības dēļ.

Caur Ratakalnu iet ceļš, kurš jau 2 
gadus kalpojis par rallija sprinta 1. pos-
ma trasi.

Ir arī dzirdēti nostāsti par senseniem 
notikumiem Ratakalnā, kur kādreiz at-
radies rats, kur spīdzināti cilvēki.

Es dzīvoju pie Ratakalna, tāpēc zinu, 

ka te ir visas krāsas: agrā pavasarī brū-
na no koku zariem, vasarā zaļa, rudenī 
dzeltena un oranža, bet ziemā balta.

Ir daudz dzīvnieku Ratakalnā: stir-
nas, meža cūkas, lapsas, putni. Esmu 
piedzīvojis, ka te gāzušies koki, tad tie-
šām bija drausmīgi. Ir jāuzmanās, stai-
gājot pa Ratakalnu, jo tur ir daudz aku.

No kalna varu saskatīt daudzus Ērgļu 
māju jumtus.

Man patīk Ratakalns, jo te esmu pa-
vadījis visu savu dzīvi.

Arvis Zeibots 5.
***
Estrādē man ļoti patīk. Visskaistāk 

tur ir pavasarī, kad viss zaļo, čivina put-
ni un smaržo pēc ziediem. Sestdienās 
var pastaigāties kopā ar ģimeni, bet ci-
tās dienās ar draudzeni gar estrādi ejam 
mājās. Pa ceļam nopērkam ko saldu, 
apsēžamies uz soliņiem, ēdam un runā-
jam.

Pavasarī debesis virs estrādes ir dzid-
ras jo dzidras. Zāle te gaiši zaļa. Piene-
nes dzied kā saulītes, kas kopā ar to dod 
siltumu un priecē manu sirdi. Vasarā, 
kad pienenes ir pārziedējušas, to pūkas 
kā balti knislīši skraida pa pagalmu, 
bet, vējam uzpūšot, šķiet, ka sācies pu-
tenis. Rudenī tur ir raibs, jo lapas koku 
zaros krāsojas sārtas un dzeltenīgas. 
Vēlā rudenī estrādē reizēm vējš kauc kā 
apmaldījies vilks pilnmēness naktīs. 
Kad ziemā Ogre sasalusi, tad tā kā līku-
mains ceļš aizvijas aiz estrādes. 

Estrādē man patīk sapņot, tur domas 
raisās vislabāk.

 Lauma Kodola 5.
***
Netālu no manas mājas, Oškalna ielā 

16, tek Ogre. Vasaras siltajos rītos ar 

prieku skrienu uz upi. Jau skrienot do-
māju, vai nav kaut kas mainījies. Izdzir-
dot upes šalkoņu, varu būt mierīgs – ne-
kas nav mainījies.

Pieskrienu pie upes un gaidu, kad 
man uzspīdēs saule. Un tiešām saule 
man uzspīd tik spoži, ka jālec ūdenī, 
kurš ir tik silts un patīkams, ka nemaz 
negribas kāpt no upes laukā.

Pa brītiņam ieņurkoju, lai redzētu 
prāvos asarus. Kā ieraugu asari, tā 
steigšus dzenos pakaļ – varbūt noķer-
šu? Bet man neveicas, jo asari par ātru 
aizpeld. Iznirstu no ūdens, elpoju svai-
go gaisu.

Upē redzams liels akmens, tik liels, 
ka uz tā var apsēsties. Sūnas uz akmens 
tik labas un mīkstas!

Kad vakars klāt, jādodas mājās, man 
negribas – vēl kādu minūti papeldēšu. 
Bet atnāk mamma, rauj mani no ūdens 
laukā un saka, ka rīt varēšu nākt atkal. 
Labi, atnākšu rīt.

Zinu, ka rītā mani atkal sagaidīs 
Ogre, kura plūst cauri Ērgļiem un dod 
mums visiem daudz jaukuma.

Didzis Kaķītis 6.
***
Kad slēpošanas trasē, kas atrodas ne-

tālu no Ērgļu arodvidusskolas, uzliec 
slēpes un sāc braukt, tad jūti Ērgļu 
spirgto vēju. Tu brauc, neko nemani ap-
kārt, viss liekas kā pasakā. Taču ar zie-
mas skaistuma baudīšanu šajā trasē ne-
var aizrauties, jo tā ir ar asprātīgiem 
līkumiem un straujiem pagriezieniem. 
Ērgļu kalniem, kas ir lieli un mazi, plati 
un šauri, tāpat kā trasei piemīt sava no-
skaņa, kuru es vēlētos atklāt.

Trase man mīļa vieta tāpēc, ka es tur 
pirmo reizi slēpoju kopā ar visu savu 

ģimeni. Svarīgākais, lai ģimene kopā 
pavada laiku. Šo trasi palīdzēja veidot 
arī mans tētis. Trasē tika ieguldīts mil-
zīgs darbs un mīlestība. Sākumā trasi 
nomērīja, aprēķināja, bēra skaidas, izlī-
dzināja, lai nav bedru. Kad pienāca zie-
ma, tad trasi ar daudziem burāniem no-
brauca un nogludināja.

Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē 
te notiek divas disciplīnas: biatlons un 
distanču slēpošana, kura pamazām kļūst 
populāra. Es šogad piedalīšos olimpi-
ādē distanču slēpošanā. Man kā ērglē-
nietim jāpiedalās un jāaizstāv Ērgļi.

Kalvis Kaļva 6.
***
Dažus metrus aiz Ērgļu robežas ir 

„Jaunskrīvēni”, manas mājas. Te es pa-
vadu savus rītus, dienas un vakarus. Te 
es esmu laimīgs, jo, izejot laukā, viss 
smaržo pēc meža. Kad vasaras dienā 
braucu gar tīrumu ar velosipēdu, skatos 
uz mežu, kas ir kā manas mammas aus-
tie krāsainie brunči. Šķiet, ka viss ap-
kārt čab.

Ziemā mežā ir sarkanbrūno stirnu pē-
das. Kad vakaros, nākot no skolas, eju 
cauri mežam, domāju, kas te šodien būs 
noticis, bet, brīvdienās slēpojot, jūtos 
laimīgs kā mazs bērns, kad viņam uzdā-
vina dāvanu. Vakaros mācoties, skatos 
pa logu uz tīrumu un mežiem. Zinu, ka 
vasarā būs jāgana vistas, jo mežā ir 
daudz lapsu.

Manas mājas ir mīļākā vieta Ērgļos, 
jo te jūtos labi un ar prieku gaidu brīv-
dienas, kad varēšu mājās pavadīt savu 
laiku.

Jēkabs Purviņš 6.
(turpinājums sekos)

Laila Saulīte 8.

Snieg balts sniedziņš jauks,
Steidzos es no kalna braukt,
Un, kad esmu nosalusi,
Karstu tēju padzeros.
Sanda Leimane

Snieg sniegs,
Es iešu ārā.
Tur priecāšos un pikošos,
Un velšu sniegavīrus.
Daniels Riekstiņš

Ģirts Valdm
anis 9b.

Intars Lapsa 9a.

Snieg sniedziņš balts,
Es pikojos.
Ja sāku salt,
Tad mājās aizsteidzos.
Elizabete Evelīna Randere

Eju ārā pikoties,
Rakt alas sniega kupenās.
Ar ragutiņām pabraukāt – 
Tas bērnu prieks vislielākais.
Guna Kalniņa

Skrien no kalna ragaviņas,
Meičas, mazās raganiņas.
Puišiem noskriet viņas nieks,
Visiem tas ir lielais prieks.
Reinis Šaicāns

Sniedziņš sniga, putināja,
Laukā mani vilināja.
Velku cimdus, zābaciņus,
Eju sniegu izgaiņāt.
Alise Vanaģele

Intars L
apsa 9a.

Jā
ni

s G
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Daudzu ērglēniešu grāmatu plauk-
tos, paša autora dāvinātas, atroda-
mas neliela formāta dzejas vai afo-
rismu grāmatas. Tās ir mūsu skolas 
8. izlaiduma 1961. gada absolventa 
Andra Priedīša sarakstītas. Vēl 2010. 
gada „Skolas Ziņu” aprīļa numurā 
bija publicētas viņa atmiņas par Ēr-
gļu vidusskolā pavadīto laiku, bet 
vasarā viņš devās mūžības ceļā. Ne-
sen iznāca Andra Priedīša 15. grā-
mata  –„Dzīvībai – šim brīnišķīga-
jam laikam”, kuras ievadā autors 
raksta: „mīlēt cilvēkus – tuvākos un 
tālākos, mīlēt tēvzemes pavasarus, 
jā, arī rudeņus un ziemas, priecāties 
par skaistumu un mīļumu dabā un 
ļaudīs, pasmaidīt vispirms par sevi 
pašu... Laikam tāds ir manas mazās 
grāmatiņas vadmotīvs.

Kad pacelšos spārnos

Tad, kad noguris pacelšos spārnos
Vēlreiz ēnas starp mākoņiem just,
Prieku saklausiet vēl manos vārdos,
Prieku, nācis kas palikt, ne zust.

Būt starp zālēm un mākoņu spraugām,
Ne jau akmenī ierakstīts,
Palikt gaismā, ko dāvājam draugam
Tad, kad runājas dvēseļu zīds.

Palikt gaismā, kas jūnija ziedos,
 Krēslas dienā, kad novembris smeldz,
Palikt mīlā, kas dzīvos un piedos
Tā kā paliekošs pieneņu zelts.

Atlidošu

Es noteikti atlidošu
Ar kaiju, kas baltspārnus cilā,
Ar cīruli dziesmu tev došu
No aprīļa padebess zilās.

Un ziemas es pārcietīšu
Un nākšu pie loga tava,
Un straujas asinis dzīšu,
Kā sulas dzen aprīlī kļava.

Es noteikti atgriezīšos, 
Kā dzērves dzird atlidojam,
Tad nemanāms virpulī vīšos
Un virpulī aiziešu projām.

Labus vārdus

Labus vārdus pateikt  proti,
Uzklausi, kad otram sāp,
Un, kad tumsa moka ļoti,
Tikai gaismas ceļā kāp.

Ej, pat naidā labu darot,
Vienaldzībai spītējot.
Ej, nevienu neaizskarot,
Kā pār pļavu vējš prot iet.

Mārīte Breikša

Šī ir mana 15. grāmata, bet pirmā 
iznāca, kad man jau bija 52. Esmu 
savrup dzīvotājs, varbūt tāpēc tā viss 
noticis. Dzīve ir aizritējusi, pasnie-
dzot augstskolā (toreiz LLA), strā-
dājot zinātnē, bet vēlāk ierēdņa dar-
bu valsts iestādē.

Priecāšos par katru lasītāju, kas ar 
labestību pāršķirs šīs lappuses, tāpat 
kā ar labestību ik cilvēkā esmu no-
raudzījies es.”

Andra Priedīša dzeju Adrians Ku-
kuvass izmantojis dziesmu ciklā ģi-
tārai ar balsīm „Starp rīta zvaig-
znēm”. Palasīsim arī mēs pārdomu 
noskaņām, dzīves atziņām bagātās 
dzejas vārsmas.

Dita Zābaka 8.
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2011. gada 

24. februārī domes sēdē pie-
ņemtajiem lēmumiem:
 Par Ērgļu novada pašvaldī-

bas budžetu 2011. gadam
Apstiprināja  Ērgļu novada paš-

valdības saistošos noteikumus Nr.2 
”Par Ērgļu novada pašvaldības bu-
džetu 2011.gadam”.
 Par Ērgļu novada pašvaldī-

bas pamatlīdzekļu uzskaiti
Saskaņā ar Ērgļu novada pašval-

dības autoceļu un ielu vērtības no-
teikšanas komisijas aprēķinu nolē-
ma reģistrēt Ērgļu novada 
pašvaldības bilancē Nīnēnu ielu, 
Ērgļos, Ērgļu pagastā, ar vērtību Ls 
7042 apmērā.
 Par audzēkņu uzturēšanas 

izmaksām Ērgļu novada pašval-
dības izglītības iestādēs

Apstiprināja Ērgļu novada paš-
valdības izglītības iestāžu sniegto 
pakalpojumu izdevumu tāmes un 
noteica šādas  viena audzēkņa uztu-
rēšanās izmaksas 2011. gadā paš-
valdību savstarpējiem norēķiniem:

1. Ērgļu vidusskolā Ls 36,68 mē-
nesī;

2. Jāņa Zālīša Sausnējas pamat-
skolā Ls 75,39  mēnesī;

3. Ērgļu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pienenīte” Ls 93,43  mēne-
sī;

4. Jāņa Zālīša Sausnējas pamat-
skolas pirmsskolas grupā Ls 14,23  
mēnesī .
 Par Ērgļu novada pašvaldī-

bas amatpersonu un darbinieku 
atlīdzību

Pamatojoties uz Valsts un pašval-
dību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumu,  ap-
stiprināja Ērgļu novada pašvaldības 
amatu katalogu un  Ērgļu novada 
pašvaldības atlīdzības nolikumu. 

Interesenti ar amatu katalogu un 
atlīdzības nolikumu var iepazīties 
pašvaldības administrācijā, pagastu 
pārvaldēs un pašvaldības interneta 
mājaslapā www.ergli.lv 
 Par Valsts policijas Vidze-

mes reģiona pārvaldes un Ērgļu 
novada pašvaldības noslēgtā sa-

darbības līguma termiņa pagari-
nājumu

Lai sekmīgāk nodrošinātu sabied-
riskās kārtības uzturēšanu, nolēma 
pagarināt  starp Valsts policijas Vi-
dzemes reģiona pārvaldi un Ērgļu 
novada pašvaldību saskaņā ar 2010.
gada 29.jūlija lēmumu  noslēgto sa-
darbības līgumu paredzot, ka  paš-
valdība atlīdzina transportlīdzek-
ļiem degvielu  2011.gadā LVL 480 
apmērā pārvaldes amatpersonu die-
nesta pienākumu izpildes nodroši-
nāšanai pašvaldības teritorijā.
 Par Jumurdas bibliotēkas 

nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināja Jumurdas bibliotē-

kas nolikumu.
Interesenti ar nolikumu var iepa-

zīties pašvaldības administrācijā, 
Jumurdas bibliotēkā un pašvaldības 
interneta mājaslapā www.ergli.lv.
 Par fi nansiālu atbalstu

Nolēma atbalstīt fi nansiāli Ērgļu 
vidusskolas skolēna Harija Nikola-
jeva dalību Filter Maantekarikasari, 
Igaunijā,  riteņbraucēju  2011.gada 
sacensību sešos posmos, piešķirot 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
fi nansējumu Ls 192 apmērā dalības 
maksas un ceļa izdevumu segšanai.
 Par Ērgļu vidusskolas attīs-

tības plānu 2011. - 2013. mācību 
gadam

Noklausoties Ērgļu vidusskolas 
direktores Ineses Šaudiņas ziņoju-
mu par Ērgļu vidusskolas darbu un 
skolas turpmāko attīstību,  apstipri-
nāja Ērgļu vidusskolas attīstības 
plānu 2011. - 2013.mācību gadam.

Interesenti ar attīstības plānu var 
iepazīties pašvaldības administrāci-
jā un Ērgļu vidusskolā. 
 Par Ērgļu novada pašvaldī-

bas  sadarbības partneru Ķelnē 
Reizīkē ielūgumu

Izskatīja Ērgļu novada pašvaldī-
bas sadarbības partneru Ķelnē Rei-
zīkē (Vācija) ielūgumu – sadarbības 
ietvaros, Ērgļu novada delegācijai 
no š.g.12. maija līdz 17. maijam 
piedalīties Ķelnes Reizīkes pagasta 
svētkos. Deputāti nolēma pieņemt 
sadarbības partneru ielūgumu un 
Ērgļu novada delegācijai līdz asto-

ņām personām piedalīties Ķelnes 
Reizīkes pagasta svētkos.

Delegācijas sastāvs tiek veidots 
no domes deputātu ieteiktajiem 
kandidātiem.
 Par pašvaldības domes 

priekšsēdētāja Guntara Velča ko-
mandējumu uz Grieķiju

Apstiprināja Ērgļu novada paš-
valdības domes priekšsēdētāja, Vi-
dzemes plānošanas reģiona Attīstī-
bas padomes dalībnieka 
komandējumu uz Aleksandropolisu 
(Grieķijā) laikā no 28.02.2011. līdz  
07.03.2011. dalībai INTERREG 
IVC programmas projekta „NE-
EBOR” ikgadējā konferencē. Ko-
mandējuma izdevumi  segti  no pro-
jekta „NEEBOR” paredzētajiem 
līdzekļiem.
 Par telpu nomas maksas 

apstiprināšanu
Noteica pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Jaunozoliņi” Sidrabiņos, 
Sausnējas pagastā, telpu nomas 
maksu Ls 0,93 par 1m2  mēnesī.
 Par dzīvokļu jautājumu ri-

sināšanu
 Izvērtējot iesniegumus, reģistrē-

ja Lieni Purviņu un Ediju Zommeri 
iedzīvotāju informatīvajā reģistrā 
uz Ērgļu novada pašvaldībai īpašu-
mā esošo izīrējamo apdzīvojamo 
platību.
 Par fi nansiālo līdzdalību 

Vid-zemes tūrisma asociācijā
Izskatot Vidzemes tūrisma asoci-

ācijas piedāvātās aktivitātes un bu-
džeta projektu 2011. gadam, nolē-
ma paredzēt iespējamo pašvaldības  
fi nansējumu 2011. gadā  – Ls 80 
vienreizējai dalības maksai un līdz 
Ls 500 gadā dažādu asociācijas pie-
dāvāto aktivitāšu atbalstam.
  Par Latvijas kalnu divrite-

ņu maratona organizēšanas fi -
nansiālu atbalstu

Paredzēja pašvaldības fi nansēju-
mu līdz Ls 500 apmērā  2011. gada  
Latvijas kalnu divriteņu maratona 
6. posma Ērgļi–Vietalva organizē-
šanai.

Informāciju sagatavoja pašvaldī-
bas sekretāre A.Rozenberga

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2011. gada 24. februārī 
Nr.2 domes sēdes protokols Nr.3, 
1.§)

Par Ērgļu novada pašvaldības 
budžetu 2011. gadam

Izdoti saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 
2.punktu un 46. pantu, likumu “Par 
valsts budžetu 2011. gadam”, liku-
mu “Par pašvaldību budžetiem”, li-
kuma “Par budžetu un fi nanšu vadī-
bu” 6. pantu.

1. Apstiprināt Ērgļu novada paš-
valdības pamatbudžetu 2011. gadam 
(pielikumi: Nr.1, Nr.2):

ieņēmumi LVL 1 471 239, izdevu-
mi LVL 1 717 671,

līdzekļu atlikums uz 2011.gada 
sākumu LVL 305 489, līdzekļu atli-
kums uz 2011. gada beigām LVL 59 
057;

1.1. apstiprināt valsts budžeta 
mērķdotāciju Ērgļu novada pašval-
dības izglītības iestāžu pedagogu 
atalgojumam 8 mēnešiem LVL 188 
290 (pielikums Nr.3);

1.2. apstiprināt valsts budžeta 
mērķdotāciju Ērgļu novada pašval-

dības ģimenes atbalsta centram „Zī-
ļuks” LVL 12 000;

1.3. apstiprināt valsts budžeta 
mērķdotāciju Ērgļu novada pašval-
dības sociālās aprūpes centram LVL 
30 000;

1.4. apstiprināt valsts budžeta 
mērķdotāciju Ērgļu pašvaldības 
mākslas un mūzikas skolas pedago-
gu atalgojumam LVL 22 267;

1.5. apstiprināt Ērgļu novada paš-
valdības saistību apjomu 2011.ga-
dam LVL 120 437 (pielikums Nr.4);

1.6. apstiprināt nesadalītos līdzek-
ļus 2011.gadam LVL 20 000;

1.7. apstiprināt ieņēmumus pa-
matbudžetā no iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa 96 % apmērā no pašval-
dību fi nanšu izlīdzināšanas aprēķinā 
2011.gadam noteiktās summas Ēr-
gļu novadam, ņemot vērā, ka valsts 
garantē šos ieņēmumus 96% apmē-
rā.

2. Apstiprināt Ērgļu pašvaldības 
speciālo budžetu 2011. gadam (pie-
likumi Nr.5.,6):

ieņēmumi LVL 54 778,
izdevumi LVL 60 605, līdzekļu 

atlikums uz 2011.gada sākumu, LVL 

Pielikums nr.1

Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada 

pamatbudžeta kosavilkums
Klasifi kācijas 

kods Nosaukums Gada plāns 
(latos)

I KOPĀ IEŅĒMUMI 1 471 239
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 707 287
III Nodokļu ieņēmumi 701 637
Tiešie nodokļi 701 637

01.1.1.1. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts 
kases sadales konta 7 741

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada 
ieņēmumiem 617 585

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtēļā 
saimnieciskā gada ieņēmumi 66 771

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi 9 540
IV Nenodokļu ieņēmumi 5 650

09.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 
pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās 1 200

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto 
ofi ciālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana 300

09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 400
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 50
12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 

klasifi cēti šajā klasifi kācijā 3 700
V Transfertu ieņēmumi 603 752

18.6.1.0. Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 64 267
18.6.2.0. Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām 188 290
18.6.4.0. Ieņēmumi no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda 243 195
18.8.1.1. Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par 

Eiropas Savienības struktūrfondu fi nansēto daļu projektu 
īstenošanai

3 000

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 35 000
19.2.3.0. Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai 70 000

VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 160 200
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 7 500
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 6 000
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 2 000
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 4 800
21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 110 000
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 1 400
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem 10 500
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 18 000

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 1 717 671
Nesadalītie līdzekļi 20 000

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, fi nanšu un fi skālā 
darbība, ārlietas 271 210

06.600 Pārējā citur neklasifi cētā pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 335 991

07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi 6 598
08.210 Bibliotēkas 34 208
08.220 Muzeji un izstādes 36 237
08.230 Kultūras centri, nami, klubi 84 386
09.110 Pirmsskolas izglītība 136 607
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 

2.līmenis) 399 203
10.900 Pārējā citur neklasifi cētā sociālā aizsardzība 393 231

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM 
KATEGORIJĀM 1 717 671

1000 Atlīdzība 962 693
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga 775 737
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 186 956
2000 Preces un pakalpojumi 398 460

2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 3 070
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 17 675
2221 Izdevumi par apkuri 20 500
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 5 050
2223 Izdevumi par elektroenerģiju 65 530
2239 Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 4 260
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 8 600
2279 Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 97 103
2311 Biroja preces 13 670
2312 Inventārs 3 340
2321 Kurināmais 30 700
2322 Degviela 26 890
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 11 510
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 17 040
2363 Ēdināšanas izdevumi 70 162
2365 Uzturdevas kompensācija naudā 1 800
2400 Grāmatas un žurnāli 1 560

4000 Procentu izdevumi 35 180
4230 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no 

atvasināto fi nanšu instrumentu 180
4311 Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, 

izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 35 000
5000 Pamatkapitāla veidošana 117 749

5121 Datorprogrammas 400
5211 Dzīvojamās ēkas 800
5212 Nedzīvojamās ēkas 2 100
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 8 500
5233 Bibliotēku fondi 2 650
5236 Antīkie un citi mākslas priekšmeti 300
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 10 210
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 92 789

6000 Sociālie pabalsti 68 664
6242 Bezdarbnieka stipendija 20 164
6259 Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem 23 000
6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 15 000
6270 Dzīvokļu pabalsti 10 500

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 40 000
7211 Izglītības funkciju nodrošināšanai 40 000

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-) -246 432
FINANSĒŠANA: 246 432

F210 Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 246 432
F210 +Naudas atlikums perioda sākumā 305 489
F210 Atlikums uz perioda beigām 59 057
Nesadalītie līdzekļi 20 000
Aizdevumu pamatsummas atmaksa 74 925

5 827, līdzekļu atlikums uz 2011.
gada beigām, LVL 0.

2.1. Apstiprināt mērķdotāciju paš-
valdības autoceļiem un ielām 2011. 
gadā LVL 52 278.

3. Noteikt, ka struktūrvienības vai 
iestādes vadītājs ir atbildīgi par šo 
saistošo noteikumu ievērošanu, cik-
tāl tie skar attiecīgo budžeta izpildī-
tāju.

4. Noteikt, ka iestāžu un struktūr-
vienību vadītāji drīkst izlietot tikai 
budžeta ietvaros piešķirtos līdzek-
ļus. Iestāžu un struktūrvienību vadī-
tājiem ir tiesības pieprasīt veikt iek-
šējos budžeta pārkārtojumus pa 
ekonomiskās klasifi kācijas kodiem 
attiecīgās iestādes vai struktūrvienī-
bas apstiprinātā budžeta ietvaros, 
iesniedzot pieprasījumu Ērgļu nova-
da pašvaldības domei.

5. Piešķirt pašvaldības grāmatve-
dības nodaļai tiesības fi nansēt bu-
džeta iestādes un pasākumus atbil-
stoši apstiprinātajām tāmēm.

G.Velcis,
pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Pielikums Nr.2

Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta izdevumu 
tāme pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un 

ekonomiskajām kategorijām
01.100          Izpildvara, likumdošanas vara, fi nanšu un fi skālā darbība, ārlietas
Klasifi kācijas 
kods Nosaukums Gada plāns 

(latos)
01.100 Būvvalde 13 506

1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 9 860
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 376
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 40
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 80
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 200
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 150
2322     Degviela 800

01.100 Deputātu komitejas, komisijas, darba grupas 14 891
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 12 000
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 891

01.100 Grāmatvedība 32 263
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 26 000
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6 263

01.100 Savstarpējie norēķini (par skolēniem citās pašvaldībās) 40 000
7211     Izglītības funkciju nodrošināšanai 40 000

01.100 Ērgļu novada pašvaldība 123 940
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 61 000
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 14 695
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 600
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 2 650
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 1 150
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 700
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2 800
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 27 705
2311     Biroja preces 3 700
2312     Inventārs 140
2322     Degviela 6 000
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1 000
5121     Datorprogrammas 300
5238     Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 1 500

01.100 Jumurdas pagasta pārvalde 20 652
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 13 000
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 132
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 570
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 150
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 450
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 2 000
2311     Biroja preces 300
2322     Degviela 200
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 250
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 600

01.100 Sausnējas pagasta pārvalde 25 958
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 15 600
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 758
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 100
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 1 450
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 1 100
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 250
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 200
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 1 000
2311     Biroja preces 300
2322     Degviela 1 700
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 500

01.100 IZDEVUMI KOPĀ 271 210
06.600          Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Klasifi kācijas 
kods Nosaukums Gada plāns 

(latos)
06.600 Komunālā saimniecība - Ērgļi 187 827

Aizdevumu atmaksa 68 700
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 27 000
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6 580
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 135
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 15 000
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 1 500
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 15 000
2312     Inventārs 600
2322     Degviela 5 600
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2 000
4230     Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto fi nanšu 
instrumentu rezultāta 180
4311     Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot 
valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 33 900
5211     Dzīvojamās ēkas 800
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 1 000
5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija 3 000
6242     Bezdarbnieka stipendija 6 832

06.600 Komunālā saimniecība -Jumurda 32 680
Aizdevumu atmaksa 5 325
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 7 920
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 908
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 4 900
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 4 000
2312     Inventārs 500
2321     Kurināmais 3 700
2322     Degviela 500
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 50
4311     Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot 
valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 1 100
5212     Nedzīvojamās ēkas 500
6242     Bezdarbnieka stipendija 2 277

06.600 Komunālā saimniecība - Sausnēja 115 484
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 6 600
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 590
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 7 400
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 250
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 5 000
2312     Inventārs 100
2322     Degviela 2 000
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 500
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 500
5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija 86 989
6242     Bezdarbnieka stipendija 4 555

06.600 IZDEVUMI KOPĀ 335 991

07.200          Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi
Klasifi kācijas 
kods

Nosaukums Gada plāns 
(latos)

07.200 Feldšerpunkts - Jumurda 2 081
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 1 500
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 361
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 60
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 40
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 30
2341     Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 90

07.200 Feldšerpunkts -Sausnēja 4 517
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 2 520
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 607
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 140
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 350
2322     Degviela 600
2341     Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 200
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 50
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 50

07.200 IZDEVUMI KOPĀ 6 598
08.210          Bibliotēkas
Klasifi kācijas 
kods Nosaukums Gada plāns 

(latos)
08.210 Bibliotēka - Ērgļi 13 605

1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 8 280
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 995
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 40
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 1 290
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 30
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 700
2311     Biroja preces 120
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 100
2400     Grāmatas un žurnāli 600
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 100
5233     Bibliotēku fondi 350

08.210 Bibliotēka-Jumurda 7 857
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 3 600
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 867
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 30
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 1 200
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 1 000
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 200
2311     Biroja preces 200
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 100
2400     Grāmatas un žurnāli 260
5233     Bibliotēku fondi 400

08.210 Bibliotēka -Sausnēja (Sidrabiņos un Sausnējā) 12 746
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 7 080
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 706
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 40
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 1 840
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 900
2311     Biroja preces 200
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 80
2400     Grāmatas un žurnāli 400
5233     Bibliotēku fondi 500

08.210 IZDEVUMI KOPĀ 34 208
08.220          Muzeji un izstādes
Klasifi kācijas 
kods Nosaukums Gada plāns 

(latos)
08.220 Muzejs -Braki 19 759

1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 11 724
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 825
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 200
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 730
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 330
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 500
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 2 000
2311     Biroja preces 450
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 200
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 500
5236     Antīkie un citi mākslas priekšmeti 300

08.220 Muzejs - Meņģeļi 16 478
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 10 700
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 578
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 60
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 270
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 350
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 100
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 500
2311     Biroja preces 450
2322     Degviela 170
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 500
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 800

08.220 IZDEVUMI KOPĀ 36 237
08.230          Kultūras centri, nami, klubi
Klasifi kācijas 
kods Nosaukums Gada plāns 

(latos)
08.230 Kultūra - Jumurda 7 849

1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 2 900
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 699
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 200
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 700
2311     Biroja preces 150
2312     Inventārs 500
2321     Kurināmais 2 500
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 200

08.230 Kultūra -Sausnēja 11 495
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 8 280
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 995
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 250
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 80
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 80
2311     Biroja preces 300
2322     Degviela 450
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 60

08.230 Ērgļu Saieta nams 65 042
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 30 600
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 7 372
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 150
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 520
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2221     Izdevumi par apkuri 12 000
2222     Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 250
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 2 400
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 1 000
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 8 000
2311     Biroja preces 800
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1 500
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 450

08.230 IZDEVUMI KOPĀ 84 386
09.110 Pirmsskolas izglītība
Klasifi kācijas 
kods Nosaukums Gada plāns 

(latos)
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” 136 607

1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 86 000
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 20 717
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 70
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 600
2221     Izdevumi par apkuri 8 500
2222     Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 800
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 3 600
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 50
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 3 000
2311     Biroja preces 1 000
2322     Degviela 270
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 800
2363     Ēdināšanas izdevumi 9 400
5212     Nedzīvojamās ēkas 600
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 500
5238     Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 200
5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija 500

09.110 IZDEVUMI KOPĀ 136 607
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97 2.līmenis)
Klasifi kācijas 
kods Nosaukums Gada plāns 

(latos)
09.210 Mākslas,mūzikas skola 13 580

1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 8 220
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 980
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 280
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 150
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 100
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 1 000
2311     Biroja preces 1 000
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 350
5121     Datorprogrammas 100
5238     Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 400

09.210 Mākslas, mūzikas skola-skolotāji 23 074
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 18 594
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4 480

09.210 Sausnējas pamatskolas skolotāji 39 379
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 31 734
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 7 645

09.210 Sausnējas pamatskola 60 172
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 30 600
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 7 372
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 100
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 1 400
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 2 300
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 200
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 200
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 3 000
2311     Biroja preces 600
2321     Kurināmais 4 500
2322     Degviela 1 000
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 800
2363     Ēdināšanas izdevumi 7 500
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 300
5233     Bibliotēku fondi 300

09.210 Ērgļu vidusskola 129 615
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 47 500
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 11 443
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 1 000
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 2 300
2222     Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 1 200
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 7 200
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 800
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 400
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 9 800
2311     Biroja preces 2 800
2312     Inventārs 1 500
2321     Kurināmais 15 000
2322     Degviela 2 400
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3 500
2363     Ēdināšanas izdevumi 1 262
2400     Grāmatas un žurnāli 100
5212     Nedzīvojamās ēkas 1 000
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 2 900
5233     Bibliotēku fondi 1 100
5238     Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 8 110
5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija 1 800
6242     Bezdarbnieka stipendija 6 500

09.210 Ērgļu vidusskola-skolotāji 133 383
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 107 489
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 25 894

09.210 IZDEVUMI KOPĀ 399 203
10.900 Sociālā aizsardzība
Klasifi kācijas 
kods Nosaukums Gada plāns 

(latos)
10.900 Pašvaldības ģimenes atbalsta centrs “Zīļuks” 59 972

1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 32 800
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 7 902
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 100
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 750
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 3 200
2239     Pārējie iestādes reprezentācijas ar iestādes darbības veicamo funkciju 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 100
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 500
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 1 800
2311     Biroja preces 800
2321     Kurināmais 1 000
2322     Degviela 1 500
2341     Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 220

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 500
2363     Ēdināšanas izdevumi 6 000
2365     Uzturdevas kompensācija naudā 1 800
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 500
5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija 500

10.900 Sociālās aprūpes centrs 234 199
Aizdevuma pamatsummas atmaksa 900

1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 110 000
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 26 499
2112     Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 200
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 1 500
2222     Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 2 800
2223     Izdevumi par elektroenerģiju 15 000
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 1 600
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 7 500
2311     Biroja preces 500
2321     Kurināmais 4 000
2322     Degviela 2 200
2341     Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 11 000
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 4 000
2363     Ēdināšanas izdevumi 46 000
2400     Grāmatas un žurnāli 200
5232     Saimniecības pamatlīdzekļi 300

10.900 Sociālais dienests 86 030
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 26 136
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6 296
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 60
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 500
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 3 038
2322     Degviela 1 500
6259     Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem 23 000
6260     Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 15 000
6270     Dzīvokļu pabalsti 10 500

10.900 Bāriņtiesa 13 030
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 10 500
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 530

10.900 IZDEVUMI KOPĀ 393 231

Atlikums uz perioda beigām 59 057
Nesadalītie līdzekļi 20 000

Pielikums Nr.3

Mērķdotāciju sadalījums pašvaldības izglītības iestādēm 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 2011. gada 8 mēnešiem 
(janvāris-augusts) – LVL 188 290

Mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu un interešu
izglītības programmu pedagogiem

Nr.p.k. Izglītības iestāde Darba samaksa VSAOI Kopā
1. Ērgļu vidusskola 107 489 25 894 133 383
2. J.Zālīša Sausnējas pamatskola 31 734 7 645 39 379

Kopā 172 762

Mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībai

Nr.p.k. Izglītības iestāde Darba samaksa VSAOI Kopā
1. Pirmsskolas izglītības iestāde 

„Pienenīte”
10 474 2 523 12 997

2. Sausnējas pirmsskolas izglītības 
iestāde

2 040 491 2 531

Kopā 15 528

Aizde-
vējs Mērķis

Līguma 
noslēgšanas 

datums

Saistību 
apmērs 
/ 2011

Saistību 
apmērs 
/ 2012

Saistību 
apmērs 
/ 2013

Saistību 
apmērs 
/ 2014

Saistību 
apmērs/ 
Pavisam

Valsts 
kase

Jaunas sporta zāles būvniecība Ērgļu 
vidusskolai 21.09.2004 9 909 9 598 9 287 8 976       54 790

Valsts 
kase

Jaunas sporta zāles Ērgļu vidusskolai 
būvniecības pabeigšanai,aprīkojuma 
un inventāra iegāde,ielu apgaismoju-
ma remontam

15.11.2005 5 526 5 347 5 168 4 989 25 844

Valsts 
kase

ERAF projekta Ūdenssaimniecības 
attīstība Jumurdas pagasta Jumurdas 
ciemā 1.kārtas “Kanalizācijas maģis-
trālie tīkli un notekūdeņu ietaises”

10.08.2006 5 325 3 100 0 0 8 425

Valsts 
kase

Ērgļu novada infrastruktūras objektu 
sakārtošanai 03.09.2007 28 109 26 962 25 815 24 668 162 207

Pasaules 
brīvo 
latviešu
apvienī-
ba

Ērgļu pagasta izglītības iestāžu iz-
maksu efektivitātes paaugstināšanai 16.05.2001 1 513 0 0 0 1 513

Valsts 
kase

Projekts “Madonas rajona padomes 
iestādes-”Ērgļu pansionāta ēdināša-
nas bloka ierīkošana”

25.11.2009 1 098 1 098 1 098 553 3 847

Valsts 
kase

Pamatkapitāla palielināšana SIA 
“ŪDAS” ar mērķi nodrošināt ES Ko-
hēzijas fonda projekta “Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu, dzeramā ūdens 
ūdensgūtnes un attīrīšanas stacijas 
izbūve, ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu atjaunošana un paplašināšana 
Ērgļos”

21.09.2009 48 338 50 339 51 939 54 340 853 466

KOPĀ: X X 99 818   96 444 93 307 93 526 1 110 092
Citas 
ilgtermiņa 
saistības

X X 20 619 9 258 0 0 50 557

Kopā 
saistības 120 437 105 702 93 307 93 526 1 228 029
Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem 9% 8% 7% 7% X
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību fi nanšu 
izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā (2011): 1 282 949

Pielikums Nr.4

Ērgļu novads, pārskats par saistību apmēru (2011)
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Pielikums Nr.5

Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada speciālais budžets
Klasifi kācijas 

kods Nosaukums Gada plāns 
(latos)

I KOPĀ IEŅĒMUMI 54 778
II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM 54 778
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 54 778

05.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu 2 500
18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 52 278

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 60 605
06.200 Teritoriju attīstība 60 605

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 60 605
1000 Atlīdzība 42 776
1483 Aizdevumu atmaksa 10 512
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga 26 000
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6 264
2000 Preces un pakalpojumi 17 029
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 110
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2 000
2279 Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 7 527
2322 Degviela 6 392
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1 000
4000 Procentu izdevumi 800
4250 Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 800

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-) -5 827
FINANSĒŠANA: 5 827

F210 Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 5 827
F210 +Naudas atlikums perioda sākumā 5 827
F210 Atlikums uz perioda beigām 0

06.200 Teritoriju attīstība
Klasifikā-
cijas kods Nosaukums Gada plāns (latos)

06.200 Ceļu fonds 58 105
1119     Pārējo darbinieku mēneša amatalga 26 000
1210     Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ie-

maksas 6 264
2219     Pārējie sakaru pakalpojumi 110
2242     Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2 000
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 5 027
2322     Degviela 6 392
2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1 000
4250     Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 800
Aizdevumu atmaksa 10 512

06.200 Dabas resursu nodoklis 2 500
2279     Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 2 500

06.200 IZDEVUMI KOPĀ 60 605
1000 Atlīdzība 32 264
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga 26 000
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6 264
2000 Preces un pakalpojumi 17 029
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 110
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2 000
2279 Pārējie klasifi kācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 7 527
2322 Degviela 6 392
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1 000
4000 Procentu izdevumi 800
4250 Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 800

Aizdevumu atmaksa 10 512

Pielikums Nr.6

Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta izdevumu 
tāme pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un 

ekonomiskajām kategorijām

Paskaidrojuma raksts par Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada budžetu
Budžets ir pašvaldības fi nansiālās darbības pa-

matdokuments un fi nanšu instruments ar likumu 
noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo ini-
ciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas 
ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldī-
bas fi nansiālajām iespējām.
Ērgļu novada ekonomisko attīstību un fi nanšu 

situāciju šobrīd ietekmē valsts ekonomiskā nesta-
bilitāte un fi nanšu krīzes pārvarēšanai pieņemtie 
lēmumi. Līdz ar to 2011.gada budžetu raksturo šā-
das galvenās prioritātes: izdevumu nodrošināšana 
sociālajai palīdzībai, kvalitatīvas izglītības sistē-
mas uzturēšana un uzsākto Eiropas Savienības 
struktūrfondu fi nansēto projektu īstenošana.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un 
speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvi-
nājumus), un tas ir sastādīts saskaņā ar LR liku-
miem „Par budžetu un fi nanšu vadību”, „Par paš-
valdību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2010.
gadam”.
Ņemot vērā valsts ekonomisko krīzi, šobrīd plā-

notajā un pieņemtajā budžetā korekcijas var ieviest 
ekonomiskā situācija valstī un valdības rīcība.

Pamatbudžets
Ieņēmumi
2011. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 

1 471 239, atlikums uz gada sākumu Ls 305 489,50 
% no atlikuma uz gada sākumu veido iesākto ES 
programmu un infrastruktūras projektu realizēša-
nai paredzētie līdzekļi.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido 
nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņē-
mumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi 
un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu 
atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfer-
tu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību 
budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem 
plānoti Ls 701 637 jeb 48% no ieņēmumu kopap-
joma, kas ir par 9 % mazāk nekā 2010. gada bu-
džetā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzī-
votāju ienākuma nodoklim (89%), nekustamā īpa-
šuma nodoklim (11%). Ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa plānoti Ls 625 326 (kopā ar at-
likumu no 2010. gada) jeb par 10% mazāk nekā 
2010. gada budžetā. Plānojot šos ieņēmumus, tika 
ņemts vērā, ka Finanšu ministrija izvērtēs faktisko 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi 
salīdzinājumā ar prognozēto un tādā gadījumā, ja 
tiks konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ie-
ņēmumu neizpilde, kompensēs pašvaldībām to 
līdz 96% no plānotā. Plānotais iedzīvotāju ienāku-
ma nodoklis ir 43% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plā-
noti Ls 76 311 jeb par 1,5 % mazāk nekā 2010.
gada budžetā.

Nenodokļu ieņēmumi. 2011. gada Ērgļu novada 
budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt Ls 
5 650 apmērā jeb par 75% mazāk nekā 2010.gadā. 
Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību node-
vas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodok-
ļu ieņēmumi (t.sk.fi nansējums dažādu pasākumu, 
projektu realizācijai)

■     Nenodokļu 
ieņēmumi; 5 650: 

ieņēmumi; 160 
^200; 0.11 

Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu 
struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu 
pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem 
(transfertu ieņēmumiem), tie plānoti Ls 603 752 
jeb 41% no ieņēmumu kopapjoma.

Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, 
vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglī-
tības programmu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām Ls 188 290, mērķdotācija pašvaldības izglītī-
bas iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmā-
cības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 15 528. 
Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sa-
skaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2011. gadam” 
pielikumiem ieplānotas laika periodam no 2011.
gada 1.janvāra līdz 2010. gada 31. jūlijam.

Pašvaldība ģimenes atbalsta centram “Zīļuks” 
2011. gadā saņems valsts budžeta dotāciju par bēr-
nunamos līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotajiem 
bērniem Ls 12 000 un sociālās aprūpes centram 
par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.
gada 1.janvārim ievietotajiem iemītniekiem Ls   
30 000.

Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem 
ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes 
mūzikas/mākslas izglītības programmu fi nansēša-
nu ministrija 2011. gadā līdz 31. decembrim pie-
šķir valsts budžeta fi nansējumu Ls 22 267 pedago-
gu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām.

Dotāciju no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas 
fonda plānots saņemt Ls 243 195 apmērā. Plānotā 
dotācija ir 17% no ieņēmumu kopapjoma.

Plānots saņemt ES līdzfi nansēto projektu (inva-
līdu nodarbinātība) uzturēšanas izdevumu trans-
fertus Ls 3 000 apmērā.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašval-
dībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstar-
pējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu 
izglītības iestādēs) plānoti Ls 35 000 un sociālās 
palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie 
norēķini no pašvaldībām par sociālās aprūpes cen-
trā ievietotajiem iedzīvotājiem) Ls 70 000.

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ie-
ņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem, telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. 
Tie plānoti Ls 160 200 apmērā, kas ir 11% no ko-
pējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādē 
“Pienenīte” Ls 7 500, vecāku maksa mūzikas un 
mākslas skolā un ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu 
Sausnējas skolā plānota Ls 6 000, ieņēmumi par 
zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri – Ls 6 800. 
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs plānota Ls 110 000, ieņēmumi par biļešu 
realizāciju muzejos un kultūras pasākumos – Ls    
1 400, ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pa-
kalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastā) – 
Ls 10 500. Citi ieņēmumi par maksas pakalpoju-
miem (veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana 
sociālās aprūpes centrā, kopēšana u.c.) plānoti Ls 
18 000 apmērā.

Izdevumi
Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta izde-

vumi ar fi nansēšanu plānoti Ls 1 717 671 apmērā.
Vispārējiem valdības dienestiem paredzēts fi -

nansējums Ls 271 210 apmērā. Šo izdevumu īpat-
svars pašvaldības budžetā ir 16%. Šajos izdevu-
mos ietilpst fi nansējums izpildvaras institūcijām, 
būvvaldei, centralizētajai grāmatvedībai, norēķi-
niem ar pašvaldībām par izglītības pakalpoju-
miem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimnieko-
šanai paredzēts Ls 335 991. Šo izdevumu īpat-
svars pašvaldības budžetā ir 20%. Šajos izdevu-
mos ietilpst fi nansējums teritoriju attīstībai un 
apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgā-
dei (Sausnējas un Jumurdas pagastā) šādā sadalī-
jumā pa teritorijām – Ērgļi Ls 119 127, Jumurda 
Ls 32 680, Sausnēja Ls 115 484 (ietverts 2011.
gadā realizējamais ūdenssaimniecības projekts 
Sausnējas ciemā). Aizdevumu pamatsummas at-
maksai plānoti Ls 74 025.

Veselībai paredzēti Ls 6 598. Šo izdevumu īpat-
svars pašvaldības budžetā ir 0,4% un šie līdzekļi 
paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbī-
bai.

Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti Ls        
154 831. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības bu-
džetā ir 9%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta 
pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeja, kul-
tūras namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti Ls 535 810. Šo izdevumu 
īpatsvars pašvaldības budžetā ir 31%. Līdzekļi pa-
redzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās 
izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, bēr-
nu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu 
centra darbības nodrošināšanai, dažādu izglītības 
pasākumu organizēšanai.

Sociālai aizsardzībai paredzēti Ls 393 231. Šo 
izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 23%. 
Tajā skaitā Ls 48 500 ir sociālajiem pabalstiem pa-
redzētie līdzekļi (kuri gada laikā tiks papildināti ar 
valsts līdzekļiem – 50% GMI pabalstiem, 20% 
dzīvokļu pabalstiem). Ģimenes aprūpes centra 
„Zīļuks” uzturēšanai paredzēti Ls 59 972, sociālās 
aprūpes centram (divās ēkās) – Ls 234 199, bāriņ-
tiesai – Ls 13 030.

Nesadalītie līdzekļi paredzēti Ls 20 000.
Līdzekļu atlikums uz gada beigām – Ls 59 057.

 
Speciālais budžets
Ieņēmumi
2011. gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 

Ls 54 778 apmērā. Saskaņā ar Satiksmes ministri-
jas rīkojumu Ērgļu novada pašvaldība 2011. gadā 
saņems mērķdotāciju autoceļiem (ielām) Ls           
52 278. Pašvaldība šos līdzekļu saņem proporcio-
nāli teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu skaitam, 
esošajiem ielu brauktuvju un tiltu laukumam, ceļu 
garumam.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti Ls 
2 500.

Līdzekļu atlikums 2011. gada sākumā bija Ls    
5 827.

Izdevumi
2011. gada speciālā budžeta izdevumi plānoti 

Ls 60 605 apmērā funkcionālajā kategorijā 06.200 
Teritoriju attīstība.

96% no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls 58 105 
paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai ceļu fondā, sa-
vukārt 4% no izdevumu kopapjoma, t.i., Ls 2 500 
paredzēts izlietot vides aizsardzībai (dabas resursu 
nodoklis).
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Gunta Sprancmane – Ērgļu ārste
13. martā – 75. dzimšanas diena. 

1. augustā – 50 darba gadi Ērgļos. 
Nāks kolēģi, draugi un pacienti, 

nesīs ziedus, teiks daudz mīļu vārdu. 
Un tie būs pelnīti un nāks no sirds, 

jo
„Labā darba jēga ir tā, ka tam nav 

algas.”
Katra cilvēka dzīve sākas no mātes 

un tēva, no ģimenes. Pirms 75 gadiem 
Rēzeknē, Latgales sirdī, kādā laimīgā 
ģimenē nāca pasaulē meitenīte Gunta, 
vecāku mīlestības saulē sasildīta, aprū-
pēta un lolota.

Tēvs Roberts Alsiņš – 8. pulka kap-
teinis – dienēja Rēzeknē, vēlāk  Dau-
gavpilī. Cēlies no Baškīrijas latviešiem. 
Mācījies kara skolā. Māte ir farmaceite. 
Tēva mūžs noslēdzies Noriļskā. Šis ne-
žēlīgais teikums attiecas uz daudziem 
latviešiem, kurus steidzās iznīcināt Sta-
ļina politikas īstenotāji Baltijas valstīs 
1940./ 41 gadā, jo it sevišķi latviešu in-
teliģenci, armijas vadību un komandsa-
stāvu.  Padomju represīvo orgānu  Lat-
vijas armijas represēto virsnieku 
sarakstos fi gurē arī Roberta Alsiņa 
vārds ar kārtas nr. 9819/2 kā izsūtāmais 
no Litenes uz Noriļskas nometni 1941. 
gada 14. jūnijā.  

Gunta tikko spēj atcerēties savu tēti, 
kad viņš bija jāzaudē uz mūžu drīz vien 
pēc savas piektās dzimšanas dienas –
13. martā. Tētis nebija to astoņdesmit 
vīru skaitā, kuri brīnumainā kārtā iztu-
rēja lēģeru režīmu un tomēr atgriezās 
Latvijā piecdesmitajos gados no šīs 
briesmīgās moku vietas.

 Rūpes par meitas turpmāko dzīvi gū-
lās uz māmuļas pleciem. Austra Alsiņa 
(dzim. Kauliņa 1906-1995), piepalīdzot 

vecmāmiņai un tantei, izaudzināja, iz-
skoloja, tautās izdeva un vēl mazmeiti-
ņas auklēt paspēja, krietnu, gudru, čak-
lu un sabiedrībā cienījamu cilvēku. 

Par laimīgajām bērnu dienām Rēzek-
nē kā mīļa piemiņa tiek glabāta māksli-
nieka Arvīda Egles glezna ar Rēzeknes 
skatu.

Tālākās dzīves gaitas Alsiņu ģimenei 
turpinās mammas dzimtajā pusē, Cēsīs. 
Gunta mācās Cēsu 1. pamatskolā, tad 1. 
vidusskolā, paralēli dažus gadus arī 
mūzikas skolā  klavieru spēli pie skolo-
tāja Veilanda. Vidusskolu beidzot, pie-
nācās zelta medaļa.  Neiedeva. Tautas 
ienaidnieka meita. Izvēlētajā augstsko-
lā – Rīgas Medicīnas institūtā (RMI)– 
Gunta iestājas, pateicoties izcilajām 
sekmēm atestātā un pašas neatlaidībai. 
Studenti, kuriem lekcijas lasīja RMI 
profesori – Pauls Stradiņš, Kristaps Ru-
dzītis, Eduards Kalniņš, jau vien apzī-
mējami ar kvalitātes zīmi. Gunta Alsiņa 
to vidū. No profesora Stradiņa teiktā uz 
visu mūžu prātā palikušas trīs atziņas: 
nepreciet sveštautieti, neārstējiet savus 
tuviniekus un nesvētiet lielas jubilejas.

 „Nevis šaubīties un vilcināties, bet 
rīkoties un uzdrīkstēties.”

 1960. gads. Kabatā ārstes diploms 
un Valsts komisijas norīkojums darbā 
uz 3 gadiem uz jaunizveidoto Madonas 
rajonu, Liezēres ciemu. Pēc nokārtota-
jām formalitātēm pie  Madonas slimnī-
cas galvenā ārsta Gunāra Ūdra ar 1. 
augustu jaunā ārste jau ir darbā Liezē-
res doktorātā. Priekšā kolēģi – piere-
dzējusī vecmāte Ceļmala, bērnu māsiņa 
Austra, saimnieks, saukts „papītis”, un 
zirdziņš Astra. Kājās velteņi, mugurā 
kažoks, medicīnas soma un priekšā garš 
ceļš – tāds bija lauku ārsta ekipējums. 
Braucieni zirga pajūgā pie slimniekiem 
uz visai patālajām lauku mājām jauna-
jai dakterītei pašai radīja veselības 
problēmas. Jāmeklē palīdzība Ērgļos 
pie dakteres Ilgas Taurītes. Pēc sekmī-
gas kakla operācijas un izveseļošanās 
Guntu Alsiņu aicina darbā uz Ērgļiem. 
Un atkal 1. augusts, tikai 1961. gads. 
Jauna darba vieta, jauni kolēģi. Vai viņa 
pati to nojauš, ka te ir vieta uz ilgu pa-
likšanu, būtībā uz visu turpmāko 
mūžu?  

„Ja daiļums ir pirmais būtiskais ele-
ments latviešu pasaules uzskatā, tad 
otrs ir darbs.”

Laimas mātes šūpulī ieliktais dzie-
dātprieks un muzikalitāte dzīvē kom-
pensē to, ko liktenis nebija novēlējis. 
Cēsu vidusskolas korī, vēlāk, studējot 
Rīgā, ir ielocīta balss, dziedot studentu  
korī soprānu pie diriģenta Centa Kriķa. 
Tas sagādā daudz skaistu, emocionālu 
mirkļu, gan koncertējot Rīgā, gan brau-
cot ar vieskoncertiem ārpus Latvijas.
Ērgļos toreiz dzīve ir līdzīga kā dau-

dziem jaunajiem mediķiem, kuri šurp 
ieradušies pēc studijām RMI un medi-
cīnas māsu skolās. Pēckara laika cilvēki 
nav izlepuši. Darba un sadzīves apstāk-
ļi ir tādi, kādus šodien vien varam aplū-
kot muzejos.  Daktere, atceroties savus 
agrākos darba gadus, nepārstāj vien at-
kārtot: „Visu mūžu ap mani bijuši labi 
cilvēki.” Tas izsaka ļoti daudz, bet šī 
rakstiņa apjoms neļauj izvērst šo tēmu, 
kaut stāstāmā būtu pārpārēm. 

Ja Ērgļu mediķi slimnīcas vajadzī-
bām pielāgotajā muižas pārvaldnieka 
mājā, veco piļu drupu tuvumā, un vēlāk 
jaunuzceltajā slimnīcas ēkā ar 100 gul-
tas vietām tur godam savu kanti, tad 
otrpus Ogres upei Ērgļu vidusskolā ir  
līdzvērtīgas personības ar direktori Nel-
liju Ziediņu priekšgalā. 1958. gadā Ēr-
gļos ierodas un par mūzikas skolotāju 
un koru vadītāju sāk strādāt Jānis 
Sprancmanis. Dzīve Ērgļos uzreiz uz-
ņem citu gaitu un vērienu. Var droši ap-
galvot, ka tas ir Ērgļu kultūras dzīves 
ziedu plauksmes laiks – kori, pūtēju or-
ķestris, teātris, ansambļi, –  nebeidzama 
uzvaru virkne skatēs, dziesmu karos, 
Dziesmu un deju svētkos – visur, visur 
veiksmīgi starti.

”Atrast dzīves piepildījumu, mīlēt un 
būt mīlētam – tā ir laime.”

Liktenim labpatīkas, ka viņi sasto-
pas– Gunta Alsiņa un Jānis Sprancma-
nis. No 1968. gada daktere Gunta Alsi-
ņa kļūst par Guntu Sprancmani. Nu jau 
43 gadi kopā, roka rokā, solis solī. 

Daktere Sprancmane – tādu viņu at-
ceras vēl šodien daudzi, toreiz jauni, 
tagad jau ērglēnieši gados. Viņas pirmie 
kolēģi ir – terapeits  A. Kotāns, ķirurgs 
R. Brēmanis, ausu, kakla deguna ārste 
I. Taurīte, ginekologs (ārsti mainījās, 
pēdējā dr. S. Linde), zobārste V. Dzenī-
te, (vēlāk dr. G. Gleizde), bērnu ārste 
A.Radziņa, tagad Aina Braķe, neirologs 
Juris Krastiņš (tagad rentgenologs). Pēc 
daktera Kotāna nāk terapeite Mirdza 
Ardava, kura apkalpo lauku iedzīvotā-
jus, bet daktere Gunta Sprancmane– 
ciemata. Saucas viņas iecirkņa ārstes. 
Katram iecirkņa ārstam pieņemšanas 
stundas poliklīnikā (pieņēma visus, cik 
bija sanākuši, gadījās pat 40 pacienti 
dienā), slimnieku aprūpe stacionārā, 
mājas vizītes, un tā gads no gada.

Bijusī slimnīcas laborante Anna Iele-
ja saka: „Dakterei Sprancmanei bija un 
vēl ir joprojām milzīgas darba spējas, 
fenomenāla atmiņa, viņa atceras no gal-
vas visus slimnieku datus. Viņa ir ļoti 
ģimeniska”. 

Gadu gaitā bijuši arī daži jocīgi atga-
dījumi. Tos daktere Sprancmane atceras 
ar smaidu.  Agrāk katram iedzīvotājam 
gadā reizi bija jaiziet obligātā medicī-

niskā apskate. Atbildīgs par to bijis 
katrs iecirkņa ārsts, tāpat kā katrs sko-
lotājs bijis atbildīgs par sava mikrorajo-
na skolas vecuma bērniem, lai tie visi 
ietu skolā, piebilst Jānis Sprancmanis. 
Tad nu dakterei Sprancmanei īpaši rū-
pes sagādājuši zināmi vīri, kuru vaļas-
prieks bijis biežāka dzērienu veikala 
apmeklēšana. Kad daktere vai lūgšus 
lūgusies kādu no viņiem aiziet uz rent-
genu, viens atbildējis: „Nu, ja jums, 
dakterīt, tik ļoti vajaga, varu jau aiziet.” 
Bija jābūt izdarītām ārsta atzīmēm 
slimnieka kartītē un arī dabā visam bija 
jāatbilst ierakstiem.

Šobrīd daktere Sprancmane strādā 
Ērgļu slimnīcā par elektrokardiogram-
mu speciālisti. Slimnīcas galvenā ārste 
Aina Braķe par viņu saka īsi: „Otra tāda 
cilvēka nezinu: atsaucīga, kārtīga, 
punktuāla, strādās jebkurā diennakts 
laikā, ja vajag.”

Vai nu viņas lojalitātes un rakstura 
mierīguma, vai citu iemeslu dēļ, bet 
dakteri Sprancmani cienījuši un respek-
tējuši arī šie krogus vīri. Kad reiz ar 
savām meitām viņa gājusi uz veikalu, 
viens no minētajiem”brāļiem” pa lielu 
gabalu skaļā balsī saucis – „zdrastvuij, 
doktor!” („labdien, dakter”). Mājās pār-
nākušas, meitenes teikušas: „Mamma, 
mēs ar tevi uz centru vairāk neiesim, jo 
tur, kurš ir visvairāk piedzēries, tas tevi 
visskaļāk sveicina.”

„Bērni ir puķes Dieva pasaules dār-
zā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestī-
bai un kopšanai, bet kas attīstās un aug 
pēc viņu pašu nesatricināmiem liku-
miem.”

Sprancmaņu ģimeni Dievs svētījis ar 
divām brīnišķīgām, gudrām meitām – 
Ilzi un Daci. Abas ir veiksmīgi izveido-
jušas karjeru, dzīvo Rīgā. Ar vecākiem 
regulāra saikne, ciemojoties, sazvano-
ties, rūpējoties citam par citu. Abas 
meitenes mācījušas Ērgļu vidusskolā, 
vēlāk Ilze mācījās un beidza Rīgas mū-
zikas internātvidusskolu, Dace – Medi-
cīnas akadēmijas Farmakoloģijas fa-
kultāti. Darbojas farmācijas jomā.  

Ilze Sprancmane – Latvijas Nacionā-
lās operas mākslinieciskā darba koordi-
natore. Paralēli veic pienākumus Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas nošu nodaļā. 
(Par viņas darbību daudz interesanta 
var uzzināt internetā).

Sprancmaņu ģmenes dzīvoklī durvju 
stenderē ievilktas daudzkrāsainas svīt-

Daktere Gunta Alsiņa beigusi 
studijas RMI 1961. gadā.

Daktere Gunta Sprancmane – 
elektrokardiogrammu speciāliste 

Ērgļu slimnīcā.

Alsiņu ģimene Rēzeknē 1938. gadā.

Guntas un Jāņa Sprancmaņu ģimene ar meitām Daci un Ilzi un māmuļām – 
Sprancmaņmāti (2.rindā 2. no kreisās)  un Alsiņmāti. 1970. gadi.

riņas ar cipariem dažādos augstumos. 
Nav grūti uzminēt, kas tas ir? – mazbēr-
niņu, mīlulīšu – Gustava (5), Karīnas 
(8), Mikus (13) augumu mēri. Tie ir Da-
ces un Valda bērni un māsas Ilzes mīļ-
bērni. 

Pie reizes gribas pateikt arī kaut da-
žus vārdus par dakteres Sprancmanes 
dzīvesbiedru Jāni Sprancmani. Viņa 
dzīves piepildījums šobrīd ir ģimene. 
Rūpes par mazbērniem. Sprancmaņa 
kundze ar humoriņu piebilst: „Ko neiz-
dara jaunībā, tas jāatkalpo pēc tam. Ar 
saviem bērniem ņemties nebija tik 
daudz laika, kā tagad to dara ar mazbēr-
niem.”

Bet kas ir Jānis Sprancmanis? Kurš 
gan Ērgļos to nezina? Bet nāk jaunā pa-
audze, kurai arī jāzina šī skolotāja 
vārds. Viņš ir ieskaitāms to personību 
sarakstā, kuras Ērgļiem godu darījušas 
ne tikai te, bet visā Latvijā, jo viņš ir   
Nopelniem bagātais mūzikas skolotājs 
un kordiriģents, Latvijas Skolēnu dzies-
mu un deju svētku Goda virsdiriģents, 
bijis Ērgļu vidusskolas mūzikas skolo-
tājs un četru koru un pūtēju orķestra 
diriģents, Ērgļu kultūras nama jauktā 
kora diriģents, ilggadējs Cēsu Tautas 
kora „Vidzeme”, Madonas rajona vīru 
kora „Gaiziņš” diriģents. Nupat (2011.
g. 28. janvārī) apbalvots ar Draudzīgā 
Aicinājuma medaļu un goda diplomu 
nominācijā „Sabiedriskais darbinieks”. 

Ja mākslinieki par savu darbu saņem 
skatītāju aplausus un ziedu klēpjus, tad 
mediķiem ir savādāk – viņi pateicību 
izlasa izglābtā pacienta acīs, siltajā 
smaidā, rokas spiedienā. 

Novēlēsim dakterei Sprancmanei pa-
šai un viņas mīļajiem veselību un daudz 
baltu dieniņu! Daudzu ērglēniešu vārdā 
sakām viņai „Lielu Paldies!” par nesav-
tīgo darbu, rūpējoties par cilvēku veselī-
bu. Viņa godam ir pildījusi un turpina to 
darīt joprojām, Hipokrāta zvēresta tekstā 
rakstīto –„Slimniekiem, cik spēšu un 
pratīšu, es došu tikai labas pamācības, 
kas nestu svētību un nedarītu viņiem 
nedz netaisnību, nedz ļaunumu.”

Mirkli ielūkojoties dakteres Spranc-
manes dzīves un darba gājumā, radās 
apstiprinājums atziņai, ka „Laime nav 
nekas ārišķīgs – tikai dvēseles klusā 
dziesma.”

A. Kuzina
(Rakstā izmantoti citāti no 

Z. Mauriņas darbiem.)

Jaunas grāmatas Ērgļu bibliotēkā
• Dace Judina  „Tik vienkārši”
 Romānā atspoguļots periods pēc ot-

rās neatkarības atgūšanas. Precīzi attē-
lota cīņa ar korupciju, narkomāniju un 
citiem smagajiem noziegumiem. Viss 
aprakstītais ir tuvu īstenībai. Grāmatā ir 
arī daudz romantikas un pārdzīvojumu 
- ātra braukšana, šaušana, visam pa 
vidu – mīlestība. 

• Anna Skaidrīte Gailīte „Alīna” 
(neticami interesants biogrāfi skais ro-
māns)

 Kaut Alīna nāca pasaulē nabadzīgā 
ģimenē, tomēr viņai netrūka ne ārējās 
pievilcības, ne talanta, ne uzņēmības, 
lai kļūtu laimīga. Kāpēc tā nenotika? 

Varbūt Alīna sava avantūristiskā rakstu-
ra dēļ neaizgāja pa to celiņu, kur viņai 
būtu vēlējusi iet Laimes māte. Ja saka: 
dzīvē tā nemēdz būt, tā raksta tikai ro-
mānos,– tad neticiet, jo Alīnas dzīve 
apliecina pilnīgi pretējo.”

• Lida Pakraste „Baloži virs tor-
ņiem”

Šī ir grāmata, ko lasot, grūti nolikt 
malā. Romāna galvenās varones Mairi-
tas pārdzīvotais jūtu, kaislību, arī tautas 
Atmodas laiku stāsts, kur vēsturiskie 
notikumi kļūst dzīvi. Latviešu sievietes 
un igauņu ārsta mīlestības stāsts. 

• Geila Lindsa „Spiegu lielmeistars”
Labākajās tradīcijās ieturēts spiegu 

trilleris – CIP aģentu un kriminālās pa-
saules spraigākās cīņas.

• Vikija Mairona „Djū” (mazpilsētas 
bibliotēkas kaķis, kas aizkustināja pa-
sauli)

Šī ir tik laba grāmata, ka, to lasot, gri-
bas murrāt neatkarīgi no tā, vai jūs mī-
lat kaķus vai ne. Tulkojusi Daina Bo-
rovska.

• Adele Pārksa „Randiņš līdz bro-
kastīm”

Stāsts par „slikto” sievieti , kurai dzīve 
iemācījusi vienu patiesību – ka attiecī-
bas, mīlestība, laulība – tas viss vienkārši 
nav sirdssāpju vērts. Vai iespējams, ka 
pasaule ir labāka, nekā viņa iztēlojusies?

• Dārzkopja padomnieks 2011
• Valērijs Siņeļņikovs „Svētīgs uz-

turs”
Uzzināsit par pareiza uztura liku-

miem, un, kā izmantojot tos, jums ne-
nāksies kardināli mainīt savu dzīves-
veidu, tikai mainīt ierasto uztura shēmu, 
savās ikdienas ēdienreizēs neiekļaut uz-
mācīgi reklamētos produktus.

• Daiga Mazvērsīte ”Pusvārdā. Jā-
nis Zābers”

• Otto Ozols „Latvieši ir visur”
Grāmata, par kuru ir pretrunīgas at-

sauksmes – tātad – jāizlasa un secināju-
mi jāizdara katram pašam.

Bērniem iegādātas grāmatiņas – 
„Troļļi – pēdas sniegā”
„Mazo vīru lidaparātu stāsti”
Skots „Burve” u.c.

Saņemts vērtīgs dāvinājums no Gau-
jienas pagasta bibliotēkas, Zinaīdas 
Lazdas 1949. gadā Fišbahā  izdota dze-
joļu grāmatiņa „Bēgle”.

Viļa Liniņa dāvinājumi par baltu tau-
tu vēsturi – „Baltu tautu civilizācija 
Eiropā, Āzijā un pasaulē” un ”Pēdējais 
ledus laikmets. Balti dodas pasaulē”.

Vēl saistībā ar baltu tautām ir saņem-
ta Nikodēma Elijas Bojāra dāvinātā 
grāmata „Baltu civilizācija”.

Bibliotēkā var iepazīties ar Latvijas 
Valsts arhīva izdotām grāmatām „Aiz-
vestie” – 1941. gada 14. jūnijs., 1949. 
gada 25. marts.

Daudzi lasītāji vēlas bibliotēkai dāvi-
nāt grāmatas. Ar vēlamo grāmatu sa-
rakstu var iepazīties bibliotēkā.
Sarmīte Dreiblate, bibliotēkas vadītāja 
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Pieminam mirušos
ALEKSANDRA ROGAĻOVA mirusi 88. mūža gadā;
VALDA LAIMA REINBAHA mirusi 59. mūža gadā;

ANDRIS AUZĀNS miris 53. mūža gadā;
ANNA KLIMOVICH mirusi 61. mūža gadā;
MARIJA PETROVA mirusi 88. mūža gadā.

Apsveicam! PASĀKUMU 
AFIŠA

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 poligrāfi sts”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 600 eksemplāri.

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

AS „Latvenergo”: 1315 klientiem Ērgļu novadā nebūs būtiska tarifu pieauguma

APSVEICAM

ALEKSANDRU OZOLU un 
EDGARU ROGULI

ar meitas MARTAS ROGULES 
piedzimšanu

* * *
INU un IVANU VIHTODENKO
ar dēla DANIELA piedzimšanu

* * *
LINDU LAZDIŅU un INGARU 

KAIMIŅU
ar dēla KRISTERA TOMASA 

KAIMIŅA piedzimšanu

18. martā plkst. 18.00 
Ērgļu saieta namā

Ērgļu un kaimiņu novadu skolu deju 
kolektī vu koncerts – „Tu kā, es kā”

* * *
25.martā plkst.15.00 

Sidrabiņos pie piemiņas akmens
Komunisti skā terora upuru piemiņas brīdis

* * *
25. martā plkst. 17.00 

pie Ērgļu novada pašvaldības ēkas
Komunisti skā terora upuru piemiņai 

veltī ts atceres brīdis
* * *

26. martā plkst. 19.00 
Ērgļu saieta namā Ērgļu teātra izrāde

Hella Vuolijoki „Niskavuori saimnieces 
jaunība” NAMS UZ KLINTS

* * *
30. martā plkst. 10.00 pirmsskolas 

izglītī bas iestādē  „Pienenīte”
Jauno vokālistu konkurss 

„Ērgļu cālis- 2011”
* * *

1. aprīlī plkst. 18.00  Ērgļu saieta namā
„Frizūru balle” jaunāko klašu skolēniem

* * *
2.aprīlī plkst. 19.00 Ērgļu saieta namā

Jaunrades deju konkurss 
„Jautrā pastaliņa- 2011”

* * *
3. aprīlī plkst. 13.00  Ērgļu saieta namā
Koncerts – viesojas Santa Zapacka un 

Harijs Ozols
* * *

5. aprīlī Liepkalnes bibliotēkā
izstāde ‘’Pašu rokām darināti  apsveikumi 

un dekori’’
* * *

16. aprīlī plkst. 19.00  Ērgļu saieta namā
koncerts „Rūdis svin!“

* * *
16.aprīlī plkst.22.00 Liepkalnes TN

Pavasara balle
* * *

24. aprīlī plkst. 12.00  
Ērgļu saieta namā

Lieldienu rīts lieliem un maziem
Piedalās Jauno vokālistu konkursa “Ērgļu 

cālis-  2011” dalībnieki
* * *

24. aprīlī Jumurdas pagasta saieta ēkā
Lieldienu pasākums 

„Šūpojies dziesmā un rotaļā!”
Lieldienu tradīcijas kopā ar Jumurdas 

vokālo ansambli.
* * *

25. aprīlī plkst. 13.00 Sidrabiņu parkā
Lieldienu pasākums 

„Lieldienu zaķa raibās olas”
* * *

25. aprīlī plkst. 14.00  
Ērgļu saieta namā Līnijdeju saiets

* * *
28.- 29. aprīlī Ērgļu saieta namā

J. Jurjāna XIII Starptauti skais jauno 
izpildītāju konkurss

“Jaunais mežradznieks- 2011”
* * *

30. aprīlī Ērgļu saieta namā
jubilejas koncerts „Pastalniekiem – 65”

Kas ir psihologs un ko viņš dara?
Kad meklē psihologa palīdzību?
Reizēm mums katram dzīvē ir jāsa-

skaras ar kādām problemātiskām situā-
cijām, kad atbalstu un iedrošinājumu 
mēs varam saņemt profesionāla psiho-
loga konsultācijā. Nereti cilvēki apmek-
lē psihologu, kad ir kādi sarežģījumi 
ikdienā, izjūtot emocionālu spriedzi, 
diskomfortu, plānojot turpmāko dzīvi.

Psihologa pamatuzdevums ir palīdzēt 
cilvēkam veiksmīgāk orientēties dažā-
dās sarežģītās dzīves situācijās un rast 
izeju no tām.

Cilvēki mēdz apmeklēt psihologu arī 
tad, ja viņiem nav īpašu satraukumu, bet 
ir vēlēšanās kaut ko mainīt savā dzīvē, 
uzlabot attiecības ar sev tuviem cilvē-
kiem, kļūt emocionāli tuvākiem ar sa-
viem bērniem.

Kādās grūtībās psihologs palīdz:
• neatlīdzināma mīlestība;
• emocionāla atkarība attiecībās;
• laulības šķiršana, attālināšanās, 

greizsirdība;
• depresija, stress, trauksme un pani-

kas lēkmes, obsesīvi traucējumi;
• mīļotā zaudējums, skumjas, vainas 

apziņa;
• konfl ikti un izpratnes trūkums ģime-

nē;
• problēmas izglītības un mācību re-

zultātos;
• dažādi jautājumi par ģimeni un at-

tiecībām starp vīriešiem un sievietēm;
• vēlme uzlabot savu dzīves kvalitāti;
• zināšanas par sevi un vēlme izprast 

sevi;
• komunikācijas grūtību pārvarēšana;
• sevis apšaubīšana, zems pašvērtē-

jums;
• dažādu vecumu krīzes pārvarēšana;
• palīdzība zīmīgu lēmumu pieņem-

šanā;
• vientulības pārdzīvojumi, dzīves jē-

gas meklējumi;
• u.c.
Psihologs vai psihiatrs?
Gadās, ka tiek jauktas divas profesi-

jas – psihologs un psihiatrs. Psihiatrs 
strādā ar cilvēkiem, kuriem ir psihiskas 
saslimšanas. Viņš ir orientēts uz slimī-
bas izpausmēm, īpaši, ja šīm saslimša-
nām ir bioloģisks pamats. Psihiatrs ārstē 
psihiskās slimības, izmantojot bioloģis-
kās metodes un ķīmiskās vielas – zāles. 

Psihologa kompetence ir konsultēša-
na. Pie psihologa bieži vien vēršas ar 
kādu konkrētu problēmu. Visbiežāk šī 
problēma ir tagadnes problēma, pašrei-
zēja. 

Konsultēšanā tiek runāts par konkrētu 
situāciju un konkrētu problēmu. Psiho-
logs var strādāt, piemēram, ar tādām 
problēmām kā traucējošas izjūtas – bai-
les, trauksme, greizsirdība, dusmas, ne-

pilnvērtības sajūta, vientulības izjūta u.
c. Ja ir grūtības veidot ilgstošas draudzī-
gas, mīlestības pilnas, intīmas attiecī-
bas, grūtības bērnu audzināšanā, nesa-
skaņas darbā, izvēles grūtības, 
problēmas ģimenes dzīvē vai, citiem 
vārdiem sakot, pie psihologa var doties 
ar jebkuru psiholoģisku problēmu. 

Kā palīdz psihologs
Psihologs strādā atbilstoši katra klien-

ta individuālajām vajadzībām, nenoso-
da, nedod padomus un nemāca dzīvot. 
Katrs cilvēks jūt tieši savas vajadzības, 
nepieciešamās pārmaiņas, un psihologs 
palīdz tās realizēt.

Tieši tāpat, cik atšķirīgas ir katra 
klienta vajadzības, atšķiras arī laiks, 
kādā ir iespējams šīs pārmaiņas ieviest 
dzīvē. Vienam cilvēkam būs nepiecieša-
mas, piemēram, 10 konsultācijas, citam 
vairāk vai mazāk. Parasti jau pirmajā 
tikšanās reizē psihologs uzklausa ne ti-
kai klienta grūtības, vēlmes, bet arī vie-
nojas par mērķi – kādas pārmaiņas 
klients vēlētos savā dzīvē un par konsul-
tāciju skaitu. Konsultāciju gaitā, pēc at-
sevišķas vienošanās, var mainīties gan 
izvirzītais mērķis, ja atklājas citas prio-
ritātes, gan arī konsultāciju skaits. Pa-
rasti psihologs ar klientu tiekas 1 reizi 
nedēļā, konsultācijas ilgums ir 45- 50 
minūtes. 

Konsultēšanas gaitā psihologs kopā 
ar klientu izvēlas piemērotākās sadarbī-
bas metodes, tradicionāli tā ir saruna, 
tomēr iespējamas paralēli arī citas darba 
formas – atsevišķu psiholoģisko meto-
diku pielietošana, smilšu vai pasaku te-
rapija, dažādas radošas aktivitātes.

Daļai cilvēku gribas, lai kāds cits viņu 
vietā izlemj, izdomā, pasaka priekšā. 
Psihologs cenšas maksimāli palīdzēt, un 
klientam ir jābūt gatavam darīt visu, kas 
ir atkarīgs no viņa. „Es darīšu visu, kas 
ir atkarīgs no manis, bet jums jādara 
viss, kas ir atkarīgs no jums,” – tā ir 
sadarbība un atbildības dalīšana. Psiho-
logs nedod nepamatotas cerības klien-
tam – mēs visu nokārtosim, viss būs 
labi. Psihologs ir gatavs strādāt, viņš uz-
ņemas savu daļu atbildības, savukārt 
klientam jācenšas izprast sava atbildības 
daļa jeb izprast, kas būs atkarīgs no 
klienta paša.

Pirms došanās uz konsultāciju
Pirms došanās uz konsultāciju būtu 

jāpadomā, kas ir tas, par ko es vēlos ru-
nāt, apzināties un noformulēt to. Kas ir 
tas, ko es sagaidu no psihologa, kā es šo 
palīdzību iedomājos? 

Kas notiek pirmajā tikšanās reizē?
Pirmajai konsultēšanas reizei ir liela 

nozīme. Tā ir „iepazīšanās vizīte”, kuras 
laikā tiek pārrunātas gaidas no klientu 
puses. Speciālists jautā, kāda ir klienta 

sāpe, ko viņš sagaida, ko gribētu sa-
sniegt vai atrisināt. Klients pastāsta par 
sevi, kas viņam liekas svarīgs. Klients 
var nākt ar jebkuru savu problēmu, ar 
jebko, kas viņu uztrauc. Psihologa uzde-
vums ir sniegt adekvātu palīdzību. 

Konfi dencialitāte
Mēs katrs vēlamies, lai tas, ko mēs 

atklājam citiem, netiktu izpausts nevie-
nam. Mēs vēlamies justies droši un aiz-
sargāti. Konfi dencialitāte jeb informāci-
ja, ko klients sniedz konsultācijas laikā, 
drošība ir ļoti būtiska. Informācija, ko 
sniedz klients, ir konfi denciāla, izņemot 
gadījumus, kad ir apdraudēta viņa vai 
kāda cita veselība vai dzīvība. To nosa-
ka psihologu ētikas kodekss.

Kur ir garantija, ka būs rezultāts?
Tas ir klasiskais jautājums no klientu 

puses. Jāatzīmē, ka sasniegumi parasti ir 
individuāli un katram var būt ļoti dažā-
di. Mēs katrs gaidām atvieglojumu, at-
klājumu un bieži vien arī to saņemam. 
Būtu jāzina, ka konsultēšanas laikā po-
zitīvās emocijas mijas ar negatīvām 
emocijām. Tām ir jābūt līdzsvarā. Šīs 
dažādās emocijas ir normāla parādība! 
Jāuzsver, ka pirmais, kas notiek, tās ir 
izmaiņas. Ir jautājums, ko mums katram 
nozīmē šīs izmaiņas un kā mēs tās uz-
tveram. Ir iespējams, ka pēc zināma lai-
ka var būt pat emocionāli smagāks pe-
riods, kuram sekos izmaiņas. Svarīgi 
zināt, ka uzlabošanās nenotiek uzreiz un 
nepārtraukti.

Izmaiņas ir vienmēr. Jau tas vien, 
ka cilvēks ir atnācis, liecina, ka viņā ir 
sākušās kādas izmaiņas un viņš vēlas 
kaut ko darīt. Katram klientam jāsa-
prot, kas ir tas, kas viņam visvairāk ir 
vajadzīgs. Tas nekas, ja viņš to vēl neap-
jauš vai nevar noformulēt. Atbilde viņā 
ir, un psihologs ir tas, kas viņam palīdz 
atrast šo atbildi un iet šo ceļu. Citreiz 
mēdz būt, ka klients noformulē vienu, 
bet konsultācijas laikā tas pārformulē-
jas, problēma kļūst savādāka. Jebkurā 
gadījumā noteicošās ir klienta sajūtas un 
kas notiek ar viņu. Ja, ejot pie psihologa 
uz konsultāciju, klients pabeidz augst-
skolu, atrod darbu, sāk izskatīties labāk, 
izmaiņas parādās viņa uzvedībā, ārējā 
izskatā. Tas ir rezultāts. Piemēram, pāris 
apmeklē psihologu, lai saglābtu ģimeni, 
bet konsultāciju laikā viņi tomēr konsta-
tē, ka labāk ir izšķirties. Šajā gadījumā 
nevar viennozīmīgi apgalvot, ka rezul-
tāts ir slikts vai labs.

Mēs pārmaināmies, ja vēlamies 
pārmainīties. 

Tas nav mehānisms, bet absolūti 
brīvs process.

Jūsu psiholoģe Inese Vaniņa

AS “Latvenergo” jaunajos tarifos 
tiek atbalstīti visi koncerna klienti, 
kuri par elektroenerģiju norēķinās 
pēc regulētā tarifa, jo daļa patērētā 
apjoma arī pēc 2011. gada 1. aprīļa 
tiks aprēķināta pēc līdzšinējā tarifa.  

Elektroenerģijas tirgus cenas un 
obligātā iepirkuma izmaksu kāpums, 
kā arī „ Sadales tīkls” sistēmas pa-
kalpojumu tarifu pieaugums ir pa-
matots iemesls tarifu celšanai. 

Uldis Bariss, „Latvenergo” valdes lo-
ceklis: „Jau 2009.gadā „Latvenergo”  
pieņēma sociāli atbildīgu lēmumu un 
atlika elektroenerģijas tarifu celšanu 
par diviem gadiem, ņemot vērā recesiju 
valstī un iedzīvotāju maksātspēju. Apzi-
noties krīzes sekas, arī šobrīd “Latve-
nergo” izstrādātais tarifu plāns ir at-
balstošs visām mājsaimniecībām, jo 
paredz nevis lineāru tarifu paaugstinā-
šanu, bet nosaka robežu – 1200 kWh 
gadā, par kurām visām privātpersonām 
būs jānorēķinās pēc līdzšinējā tarifa - 
0,0825 Ls/kWh. Līdz ar to ar šo tarifu 
plānu atbalstītas būs visas mājsaim-
niecības Latvijā. Tostarp, arī tās, kas 
patērē vairāk par 1200 kWh gadā.”

Atbalsta mehānisms tiek veidots arī 
daudzbērnu ģimenēm – “Latvenergo” 
kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību, 

Labklājības ministriju un Ekonomikas 
ministriju aktīvi turpina darbu pie soci-
ālās atbalsta programmas izstrādes, 
kurā plānots visām daudzbērnu ģime-
nēm papildus  1200kWh lietot vēl 2400 
kWh elektroenerģijas par līdzšinējo ta-
rifu. Savukārt visām trūcīgajām ģime-
nēm ar bērniem saņemt 500 kWh gadā 
par brīvu.

Latvenergo jau informēja, ka no šī 
gada 1.aprīļa visām mājsaimniecībām 
par pirmajām 1200 kWh būs jāmaksā 
līdzšinējais Starta tarifs – 0,0825 Ls/
kWh. Savukārt no 1201 kWh tiks pie-
mērots Pamata tarifs - 0,1074 Ls/kWh. 

Balstoties uz „Latvenergo” klientu 
norēķinu sistēmas datiem, 49% Latvi-
jas mājsaimniecību izstrādātās tarifu 
izmaiņas neskars, jo to patēriņš gadā 
nepārsniedz 1200 kWh. Ērgļu novadā 
šādas ir 54% mājsaimniecību. 

Otra lielākā mājsaimniecību grupa ir 
ar vidējo patēriņu no 101 līdz 200 kWh 
mēnesī, kas mēnesī maksā 8,25 - 16,50 
latus. Pēc tarifu izmaiņām šo mājsaim-
niecību vidējais maksājums mēnesī 
pieaugtu par  1,10 Ls. Ērgļu novadā 
šajā patēriņa grupā ir 23%  mājsaimnie-
cību.

Pēc “Latvenergo” aprēķiniem, Ērgļu 
novadā 17 % mājsaimniecību ikmēneša 

maksa pieaugs vidēji par 4,36 latiem, 
bet 6% – par vairāk nekā desmit la-
tiem. 

„Latvenergo” klientu ikmēneša norē-
ķinu sistēmas dati precīzi atspoguļo ta-
rifa plāna ietekmi uz ģimenēm, jo analī-
zē izmantoti visu – kopskaitā vairāk 
nekā viena miljona – „Latvenergo”  
klientu patēriņa dati par 2010.gadu. No 
tiem tikai 4% veido pieslēgumi neap-
dzīvojamiem objektiem, kā, piemēram, 
garāžas, saimniecības ēkas u.tml. AS 
„Latvenergo” savā novērtējumā par 
mājsaimniecību patēriņu balstās uz no-
slēgtajiem līgumiem ar iedzīvotājiem, 
t.i., elektroenerģija tiek piegādāta pri-
vātpersonai. 

“Latvenergo” jau informēja, ka  bū-
tiskākie elektroenerģijas tarifa pieaugu-
ma faktori ir „Sadales tīkls” sistēmas 
pakalpojumu tarifu pieaugums, ko gada 
sākumā apstiprināja SPRK un kas ie-
tekmē gala cenu par 11%, un elektro-
enerģijas tirgus cenas un obligātā iepir-
kuma izmaksu pieaugums ar ietekmi uz 
gala elektroenerģijas fi ksētajiem tari-
fi em par 10%. 

Sandra Vējiņa,
AS „Latvenergo” ārējās komunikā-

cijas daļas projektu vadītāja

SVEICAM, KOPĪGU DZĪVES 
CEĻU SĀKOT:

OLITU un SERGEJU 
VLASOVUS

Apsveicam ērglēniešus, 
sausnējiešus un jumurdiešus 
nozīmīgās dzīves jubilejās!

Mirdza Bronka
Viesturs Putniņš

Anatolijs Kovaļčuks
Valentīna Slišāne

Velga Kraukle
Uldis Indriksons
Nanija Podjavo

Gunta Sprancmane
Eriks Puriņš

Austra Vītoliņa
Irma Meļķe
Elza Blūma

Cienījamie bērnu vecāki!
Visiem saprotams un nav citu domu 

par to, ka bērnu zobu veselība ir ļoti 
saistīta ar bērna vispārējo veselības stā-
voli.

Līdz šim esam centušies bērnus uz-
raudzīt un ārstēt organizēti, tas ir, bēr-
nus pie zobārsta atved, atsūta bērnudār-
zu audzinātāji, skolotāji. Taču laiks arī 
šajā ziņā ienesis izmaiņas. Ne vienmēr 
zobārstu, skolotāju piedāvātais sakrīt ar 
to, ko bērns stāsta (vai nestāsta) mājās 
ģimenē. Vienīgi vecāki ir tiesīgi noteikt, 
izskaidrot zobu  ārstēšanas nepiecieša-
mību un uzraudzīt, lai tas tiktu veikts.

Zobārsta izvēle ir bērnu un vecāku 
ziņā. Ja zobārsts būs noslēdzis līgumu 
ar Veselības norēķinu centru, zobu ār-
stēšanu apmaksās valsts bērniem līdz 

18 gadu vecumam. Pretējā gadījumā –
jāmaksā pašiem. Esmu noslēgusi līgu-
mu un manā kabinetā bērniem par zob-
ārstniecību nav jāmaksā. Tādēļ vēlos 
pievērst vecāku uzmanību tam, ka jāse-
ko, lai bērnu zobi 1-2 reizes gadā tiktu 
pārbaudīti, salaboti. Protams, piedāvā-
jums apmeklēt zobārstu no skolas, bēr-
nudārza paliek spēkā tiem, kas to vēlē-
sies.

Saprotams, zobiņu labošana ne vien-
mēr ir viegla procedūra, taču agrāk vai 
vēlāk nepieciešama gan. Šodienas aps-
tākļos jebkurš var saņemt injekcijas at-
sāpināšanai, tādā veidā atvieglinot ārs-
tēšanas procedūru.

 Laipni gaidīti visi!
 Zobārste Gunta Gleizde Ērgļos

Par atsaucīgu cilvēku
Ināra Tirzmale ir sociāla darbiniece 

Ērgļu pansionātā, bet itin bieži pilda so-
ciālā darbinieka pienākumus arī ārpus 
darba laika.

Zināju un arī biju saskārusies atseviš-
ķos gadījumos, ka Ināra ir ļoti izpalī-
dzīgs, labestīgs, bez savtīgiem nolū-
kiem  labs cilvēks. Bet pašai nācās to pa 
īstam izjust, kad pēkšņi arī pie manām 
durvīm pieklauvēja bēda – mūžībā aiz-
gāja tuvs cilvēks...

Biju ļoti samulsusi, ka īsti nezināju, 
ar ko sākt, ko darīt. Palīgā nāca Ināra: 
gan mierinot, gan skaidrojot, kas un kā 
jādara un atbalstot ik uz soļa. Man ne-
vajadzēja pat telefona grāmatu atvērt, 
lai sameklētu vajadzīgos numurus – 
Inārai viss bija galvā un pa rokai.

Ar avīzes starpniecību gribu izteikt 
Inārai vissirsnīgāko paldies par nesavtī-
go palīdzību! Lai viņai veicas tai svētī-
gajā darbā, kas darāms ik dienas!

Velta Upeniece

Osteoporozes diagnostika un speciā-
liste dr. I.Legzdiņa piedāvā konsultā-
cijas 13. aprīlī 16.30 Ērgļu aptiekā, 

Rīgas ielā 24, Ērgļos. 
Tel. pierakstam 64871624.


