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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2017. gada jūnija domes sēdē lemto
aIzskatīja Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu Velgas Skujiņas, Ieviņas Ābeltiņas un
Agitas Opincānes iesniegumus un nolēma izbeigt pirms termiņa Velgas Skujiņas, Ieviņas
Ābeltiņas un Agitas Opincānes Ērgļu novada pašvaldības domes deputāta pilnvaras.
aIzskatīja Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu Ainas Braķes, Andra Dombrovska un
domes priekšsēdētāja Guntara Velča iesniegumus un nolēma atļaut deputāta amatu savienot ar
citu šo amatpersonu amatu.
aIevēlēja par Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Sandru Avotiņu.
aIevēlēja Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu pastāvīgajā Finanšu un attīstības komitejā Ērgļu novada pašvaldības domes deputātus - Guntaru Velci, Andri Dombrovski, Māri Olti.
Ievēlēja Ērgļu novada pašvaldības domes deputātu pastāvīgajā Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejā Ērgļu novada pašvaldības domes deputātus - Sandru Avotiņu, Ainu
Braķi, Ingu Biti.
aIzskatīja biedrības „Ērgļu pensionāri” iesniegumu un nolēma piešķirt finansējumu no Ērgļu
novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem Ērgļu novada pensionāru vienas dienas
ekskursijas pa Latviju transporta izdevumiem.
aNolēma reorganizēt Ērgļu novada pašvaldības Liepkalnes bibliotēku un izveidot to kā Sausnējas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu.
aNolēma izīrēt A.B. Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.
aApstiprināja Sausnējas pagasta saieta ēkas “Līdumi” telpu nomas maksu 6,80 EUR (bez
PVN) par vienu stundu no šā gada 1. septembra.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldībai piederošā traktora MTZ ar asenizācijas mucu sniegto
pakalpojumu maksu 19,74 EUR (bez PVN) par vienu stundu no šā gada 1. septembra.
aApstiprināja Sausnējas pagasta pārvaldes ūdensvada lietošanas maksu 1,39 EUR/1 m3 (bez
PVN) no šā gada 1. septembra.
aApstiprināja Sausnējas pagasta pārvaldes kanalizācijas lietošanas maksu 0,53 EUR/1 m3
(bez PVN) no šā gada 1. septembra.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 29524,00 apmērā
vieglās pasažieru automašīnas Sociālās aprūpes centram iegādei, kas pielāgota klientu ratiņkrēslos un nestuvēs pārvadāšanai.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu (pielikums).
aNolēma piešķirt Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Guntaram Velcim ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no šā gada 19. jūlija līdz 27. jūlijam.
aIzvērtēja Ērgļu vidusskolas direktores Ineses Šaudiņas iesniegumu un nolēma piešķirt finanšu līdzekļus no Ērgļu novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem Ērgļu vidusskolai
kvadracikla aprīkojuma mobilā zāles pļāvēja - smalcinātāja iegādei.
aApstiprināja 2017. gadā veicamo Ērgļu novada pašvaldības ceļu un ielu remontdarbu plānu
un paredzamo indikatīvo izdevumu tāmi, kas paredz kopējo asfaltējamo ceļu un nobrauktuvju
garumu 1027,5 m un kopējās indikatīvās izmaksas 89470,30 EUR.
aNolēma apmaksāt no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem finanšu līdzekļiem ēdināšanas izdevumus Ērgļu novada bērniem basketbola treniņu nedēļas laikā no šā gada
31. jūlija līdz 4. augustam.
aNolēma slēgt papildu vienošanos ar SIA “Granulu Mobilais Siltums” par ilgtermiņa nomas
tiesību piešķiršanu.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Pārskats par 2017. gada jūlija domes ārkārtas sēdē lemto
aIzskatīja SIA „Granulu Mobilais Siltums” iesniegumu un nolēma atcelt Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 29. jūnija lēmumu “Par papildus vienošanos ar SIA “Granulu Mobilais Siltums” par ilgtermiņa nomas tiesību piešķiršanu”.
aApstiprināja 2016. gada 1. oktobrī starp Ērgļu novada pašvaldību un SIA „Granulu Mobilais
Siltums” noslēgto “Ēku, iekārtu, inventāra un zemes nomas līgumu”.
aNolēma slēgt papildu vienošanos pie 2016. gada 1. oktobrī starp Ērgļu novada pašvaldību
un SIA „Granulu Mobilais Siltums” noslēgtā “Ēku, iekārtu, inventāra un zemes nomas līguma”, lai SIA „Granulu Mobilais Siltums” piesaistītu finansējumu, piedaloties Centrālās finanšu un līguma aģentūras konkursā “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu
centralizētajā siltumapgādē”.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa
APSTIPRINĀTS
Ērgļu novada pašvaldības domes
2017.gada 29.jūnija sēdē,
protokols Nr.2, 14.§

Ērgļu novada pašvaldības
2016.gada publiskais pārskats
1. Ziņas par pašvaldību
1.1. Ērgļu novads atrodas Latvijas vidusdaļā, Vidzemes plānošanas reģionā. Ērgļu novads pēc
platības ir 13. lielākais no 26 Vidzemes plānošanas reģiona novadiem un robežojas ar Amatas,
Vecpiebalgas, Madonas, Pļaviņas, Kokneses, Ogres novadu. Novada administratīvais centrs
ir Ērgļi.

1.7. Pašvaldības teritorija			
					
					
					
1.8. Iedzīvotāju skaits un struktūra		
uz 31.12.2016.

Kopā 379,5 km2
- Ērgļu pagasts 131,4 km2				
- Jumurdas pagasts 131,1 km2
- Sausnējas pagasts 117,0 km2

1.9. Ērgļu novada pašvaldības domes 		
deputāti –				
Finanšu un attīstības komiteja:
					
Guntars Velcis - komitejas pr-js
					
Andris Dombrovskis
					
Maiga Picka
					
Sanita Krodziniece
					
Jānis Bunduls
			
					
Sociālo, izglītības, kultūras un
					
sporta jautājumu komiteja:
					
Velga Skujiņa – komitejas pr-ja
					
Sandra Avotiņa 					
					
Aina Braķe
					
Druvis Ceplītis
2016. gadā notika 14 domes sēdes, kurās tika pieņemti 140 lēmumi.
1.10. Pašvaldības domes priekšsēdētājs		

Guntars Velcis

1.11. Pašvaldības budžeta iestādes		
					
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

1.Ērgļu vidusskola
2. Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pienenīte”
3. Mākslas un mūzikas skola
4. Ērgļu bibliotēka
5. Ērgļu saieta nams
6. Jumurdas pagasta pārvalde
7. Jumurdas bibliotēka
8. Jumurdas feldšeru-vecmāšu punkts
9. Jumurdas tautas nams
10. Sausnējas pagasta pārvalde
11. J.Zālīša Sausnējas pamatskola
12.Liepkalnes bibliotēka
13. Sausnējas bibliotēka
14. Sausnējas ambulance
15. Sausnējas kultūras nams
16. Ērgļu novada Sociālās aprūpes centrs
17. Ērgļu novada dome
18. Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļa
19. Ērgļu novada bāriņtiesa
20. Ērgļu būvvalde
21. R.Blaumaņa memoriālais muzejs „ Braki”
22. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi”
23. Ģimenes aprūpes centrs „Zīļuks”
24. Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests

1.12. Pašvaldības kapitālsabiedrības		
					

1.Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS”
2.Ērgļu pašvaldības SIA “Ērgļu slimnīca”

1.13. Pašvaldības dalība kapitālsabiedrībās
					

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” – 3,28% no
pamatkapitāla

1.14. Strādājošo skaits domē un pakļautajās
iestādēs 					

239

1.15.Pašvaldības administratīvā struktūra

Ērgļu novads un kaimiņu pašvaldības

1.2. Pašvaldības kods saskaņā ar
Latvijas Republikas Administratīvo
teritoriju klasifikatoru (ATVK)		

0705500

1.3. Pašvaldības juridiskā adrese			
					

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu
pagasts, Ērgļu novads, LV 4840

1.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.		

90002214379

1.5. PVN maksātāja reģistrācijas Nr.		

LV90002214379

1.6. Pārskata periods				

01.01.2016. – 31.12.2016.
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Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. jūlijs

Diagramma Nr.1

2. Ērgļu novada pašvaldības budžets un saistības
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, nodrošina attīstības programmā noteikto mērķu izpildi,
kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Kārtību, kādā Ērgļu novada pašvaldībā tiek sagatavots pašvaldības budžets un tā grozījumu
izstrādāšana, apstiprināšana, izpildes un kontroles veikšana, nosaka 10.09.2015.apstiprinātais
„Nolikums par pašvaldības budžeta sastādīšanu un apstiprināšanu”.
Budžets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un beidzas 31.decembrī. Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kuru veido likumā „Likums par
budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā. Pašvaldības budžetu izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas. Gadskārtējo budžetu un tā grozījumus apstiprina kā pašvaldības saistošos noteikumus.
Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu pašvaldības budžeta projekta sastādīšanas gaitā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem,
nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.
Ērgļu novada domes Saistoši noteikumi Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2016.
gadam” apstiprināti Ērgļu novada domes 28.01.2016. sēdē.
Ērgļu novada pašvaldības 2016.gada kopbudžeta izpildes ieņēmumi EUR 3 341 579 apmērā,
kas sadalīti trīs grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi EUR 3 205 685, pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi EUR 130 741 un ziedojumi un dāvinājumi EUR 5 153.
Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu un citus pieejamos
līdzekļus.
Ērgļu novada pašvaldības 2016.gada kopbudžeta izpildes izdevumi EUR 3 383 804 apmērā un
atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu
izdevumiem, attiecīgi – EUR 3 243 203 pamatbudžeta izdevumi, EUR 137 170 speciālā budžeta
izdevumi un EUR 3 431 ziedojumu un dāvinājumu izdevumi.

Diagramma Nr.2

2.1. Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. jūlijs
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Diagramma Nr.3

Diagramma Nr.4

2.3. Pārskats par dāvinājumiem un ziedojumiem

2016.gadā no juridiskajām personām saņemti ziedojumi ar mērķi „Ģimenes aprūpes centram ziemassvētku pasākumam, telpu remontam” – 1850 EUR, ar mērķi „Ģimenes aprūpes centram
– vasaras ekskursijai” – 127 EUR, ar mērķi „Ērgļu vidusskolai - sporta inventārs” - 1361 EUR
vērtībā, ar mērķi Šociālās aprūpes centram”- 600 EUR. Privātpersonas ziedojušas naudas līdzekļus gan Ģimenes aprūpes centram “Zīļuks” – 255 EUR, gan Ērgļu informatīvajam izdevumam
„Ērgļu novada ziņas” – 960 EUR.
2.4. Pašvaldības finansiālo saistību un garantiju apjoms
2.2. Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem

Aizņēmumi

Diagramma Nr.4
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Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. jūlijs

Galvojumi

1.3 Uzskaites kontā „Transporta būves” pašvaldība uzskaita pašvaldības ielas, autoceļus, tiltus
un satiksmes pārvadus, ietves, stāvvietas, stāvlaukumus, velosipēdu novietnes un citus tamlīdzīgus objektus.
Būtiskās izmaiņas pārskata periodā ir

3. Pašvaldības kopsavilkuma bilance (EUR)

3.1. Pamatlīdzekļi

3.2. Nekustamā īpašuma novērtējums divos iepriekšējos gados

1.4 Uzskaites kontā „Zeme zem ēkām un būvēm” pašvaldība uzskaita zemi, uz kuras uzbūvētas
ēkas un būves – 559,5287 ha.
Būtiskākās izmaiņas pašvaldības zem ēkām un būvēm esošo zemju sastāvā 2016. gadā:

1.1 Uzskaites kontā “Dzīvojamās ēkas” pašvaldība uzskaita atsevišķus dzīvokļu īpašumus, kuri
ir iereģistrēti vai paredzēts reģistrēt Valsts zemes dienestā.
Salīdzinot datus, ar Valsts zemes dienestu, uz 31.12.2016, tika konstatēts, ka Valsts zemes dienesta uzskaitē kā pašvaldības īpašums ir dzīvojamās ēkas, kurās pilnīgi vai daļēji kopā ar domājamām daļām un jāgaida, kamēr jaunie īpašnieki piereģistrēs nekustamo īpašumu uz sava vārda.
Minētais dzīvojamais fonds nav uzskaitīts pašvaldības bilancē, ar pieņemšanas - nodošanas aktu
jau iepriekšējos periodos nodots tās īpašniekam.
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir

1.5 Uzskaites kontā „Pārējā zeme” pašvaldība uzskaita kapu teritorijas un citu iepriekš neklasificēto zemi - kopējā platība - 721.6172 ha.
Būtiskākās izmaiņas pašvaldības pārējo zemju sastāvā 2016. gadā:

No konta ”Nedzīvojamās ēkas” pārklasificēta dzīvojamā ēka Liepkalnē EUR 17977 vērtībā.
Pārklasificēts arī šīs dzīvojamās ēkas Liepkalnē nolietojums EUR 11456 vērtībā.
1.2 Uzskaites kontā “Nedzīvojamās ēkas” pašvaldība uzskaita biroju ēkas, ēkas izklaides pasākumiem, izglītības, veselības aprūpes iestāžu vajadzībām, sporta ēkas, kā arī citas nedzīvojamās
ēkas, piemēram, palīgēkas, nojumes, kuras ir iereģistrētas vai paredzēts reģistrēt Valsts zemes
dienestā.
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. jūlijs

1.6 Uzskaites kontā „Inženierbūves” pašvaldība uzskaita visa veida inženierbūves, ielu apgaismojuma tīklus, lietus ūdens kanalizācijas tīklus, siltumtrases, daudzfunkcionālās būves rotaļu,
sporta laukumos un parkos. Inženierbūves zemesgrāmatā netiek reģistrētas, izņemot atsevišķos
gadījumos.
Būtiskākās izmaiņas pārskata gadā ir
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1.7 Uzskaites kontā „Pārējais nekustamais īpašums” pašvaldība uzskaita iepriekš neklasificēto
nekustamo īpašumu – pārējās celtnes un būves, kuras nav iespējams klasificēt kā ēkas, transporta
vai inženierbūves.
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir

5. Zvērināta revidenta atzinums

SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA”

Vienotais reģistrācijas Nr.45402005304
Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801, tālrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497,
e-pasts: anita.kursite@inbox.lv
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Madonā
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Nekustamais īpašums apdrošināts daļēji.
Novada nekustamais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā daļēji.
Novadam ieķīlātu pamatlīdzekļu nav.
2016. gadā Zemesgrāmatā tika ierakstīti sekojoši Ērgļu novada pašvaldības īpašumi:
- nekustamais īpašums Piebalgas iela 15.
3.3. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats
Ērgļu novada pašvaldības ilgtermiņu finanšu ieguldījums 2016. gada pārskatā tiek novērtēts pēc
pašvaldības kapitālsabiedrību – Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” un Ērgļu pagasta SIA
”ŪDAS” 2016. gada pārskata rādītājiem.
3.4. Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats

Ērgļu novada domei

Nr. 4.1./2017

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2016.
gada finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2016. gada finanšu pārskats ietver:
a2016. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 “Bilance”,
a2016. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,
aPašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.4-1,
aPašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
afinanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumu.
Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais finansu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par ĒRGĻU
NOVADA PAŠVALDĪBAS finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī saskaņā
ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.

4. Iepriekšējos divos gados paveiktais, kārtējā gadā plānotie pasākumi teritorijas attīstības
plāna īstenošanā
2015. gadā tika realizēti vairāki Ērgļu novada attīstības programmā noteiktie investīciju projekti. Lielākās publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā:

Atzinuma pamatojums
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem
(turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu
ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu
veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī
SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas
principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild vadība. Cita informācija ietver Vadības ziņojumu, kas atspoguļots
gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un
mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma
sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un,
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no informācijas, kuru mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja balstoties uz veikto darbu, un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par
Pašvaldību un tās darbības vidi mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības,
mūsu pienākums ir ziņot par šo apstākli.
Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām

2016. gadā tika realizēti vairāki Ērgļu novada attīstības programmā noteiktie investīciju projekti. Lielākās publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā:

Gada nogalē notika Ērgļu novada attīstības programmas rīcības un investīciju plāna izvērtēšana un tajā tika izdarīti grozījumi, pamatojoties uz uzraudzības darba grupas, kurā darbojās gan
pašvaldības, gan sabiedrības pārstāvji, sagatavoto Uzraudzības ziņojumu. Šajā ziņojumā ietverta
informācija gan par paveikto 2015.un 2016.gadā, gan turpmāko darbu plānu.
2017. gadā pašvaldības iestādes turpinās darbu pie attīstības plānā nosprausto mērķu īstenošanas. Lielākās publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā plānotas
Ērgļu vidusskolas ēkā, ielu asfaltēšanā Ērgļu pagastā, sociālās aprūpes centra “Kastaņās” centrālapkures ierīkošana un specializētās automašīnas iegāde centra vajadzībām. Vēl plānots realizēt trīs projektus muzejos “Braki” un “Meņģeļi” un Ērgļu estrādē ar ES līdzekļu līdzfinansējumu
LEADER programmas ietvaros.
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Papildus tam, attiecībā uz Vadības ziņojumu mūsu pienākums ir apsvērt, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
• Vadības ziņojumā par finanšu gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un
• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,
mūsu pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības.
Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata sagatavošanu, kas sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādas iekšējās
kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas
neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības
spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno
Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā
Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu
vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts
atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka, revīzijā, kas
veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības
var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti
uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. jūlijs

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:
• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ
izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu
mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks
nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas
norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu
atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par
Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;
• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās
vadības uzrādītās informācijas pamatotību;
• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek
vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda
informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar
revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;
• izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un
skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata
pamatā esošos darījumus un notikumus;
• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu finanšu
informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības
revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu
atzinumu.
Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā,
sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas
novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
SIA “A.Kursītes auditorfirmas”
(sabiedrības licence nr. 20.)
valdes locekle, zvērināta revidente

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu

Anita Kursīte
(sertifikāts nr.14.)

Anita Kursīte, tel.29483813
anita.kursite@inbox.lv

SIA „ŪDAS” aktualitātes vasarā
Pavasaris ir beidzies, bet vasara nav vēl modusies. Dabai pavēlēt nevar,
tā dara pati, kā uzskata par pareizu. Ir tāds teiciens: „Nav slikta laika, ir
tikai nepiemērots apģērbs.” Taisnība jau laikam ir. Gribētos, lai visiem ir
piemērots apģērbs un visi justos labi. Tāpēc arī SIA ”ŪDAS” domā, lai
cilvēki justos pēc iespējas labāk, saņemot pakalpojumus no mums. Nav
jau vienkārši atrast labāko risinājumu, tāpēc veiksim to soli pa solim.
Pašlaik esam izstrādājuši saistošos noteikumus, lai saprastu un nodalītu, kādas ir pakalpojumu sniedzēja - SIA”ŪDAS” - un pakalpojumu
saņēmēju - iedzīvotāju - tiesības un atbildība. Noteikumi tiks iesniegti Ērgļu novada domē
un izvērtēti. Ceram, ka tie sniegs atbildes uz daudziem jautājumiem, kāpēc ūdens skaitītāja
rādījums ir jānosauc vai jāatsūta elektroniski katra mēneša pēdējā nedēļā, kas būs, ja ūdens
tiks lietots patvaļīgi, kāpēc ir jāpieslēdzas pie kanalizācijas kopējās sistēmas, vai katrs var
lietot ūdens brīvkrānus un vēl daudz citu jautājumu. Noteikumiem ir jābūt, citādi spēle var
kļūt nekontrolējama.
Plānojam vairākām daudzdzīvokļu mājām uzstādīt ūdens ievados kontroles skaitītājus. Lai
varētu salīdzināt kopējo aizejošo ūdeni un par kādu apjomu iedzīvotāji norēķinās. Par to
informēsim iedzīvotājus likumā paredzētā kārtībā - 30 dienas pirms tam, kad tas tiks veikts.
Ceram, ka pievadītā un patērētā ūdens apjomi neatšķirsies. Taču, ja radīsies starpība un
mājā tiks patērēts vairāk ūdens, nekā par to tiek samaksāts, tad kubikmetru starpība tiks
sadalīta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Ūdens patēriņa starpību sadala starp
šādiem dzīvokļu īpašniekiem:
• kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc
kārtas;
• kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
• kuri atkārtoti nav ļāvuši ūdens piegādātājam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ūdens piegādātājs par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis
vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju
pārbaude;
• kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti,
pārbaudīti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.
Tāpēc vēlreiz aicinām katrā dzīvoklī uzstādīt ūdens skaitītāju, lai būtu godīgi pret visiem.
Par elektroniskajiem rēķiniem. Paldies visiem, kuri atrada iespēju un atsūtīja mums savu
e-pasta adresi, jo tas atvieglo savstarpējo sadarbību. Taču ir vēl daudzi ērglēnieši, kuriem ir
elektroniskā sarakste, bet mēs netiekam informēti par e-pasta adresi un tādējādi piegādājam
rēķinus ar pasta palīdzību. Lūdzam vēlreiz padomāt un rast iespēju, lai SIA „ŪDAS” varētu
nepieciešamo informāciju par apmaksu rēķinu veidā nogādāt elektroniski. Iesaistot pasta
palīdzību, tas prasīs papildu izdevumus, kurus vajadzēs segt tiem, kuriem pasta sūtījums
tiks veikts.
Strādājam pie vairāku apsaimniekojamo māju remonta - tiek pārmūrēti skursteņi un veikts
kosmētiskais remonts. Šobrīd strādājam Rīgas ielā 38 un Smilšu ielā 2. Tad pievērsīsimies
Upes ielas 3 apsaimniekojamai mājai. Tas notiek iespējamo finanšu robežās, tiek darīts pats
vajadzīgākais, jo ne visi iedzīvotāji saprot, ko nozīmē apsaimniekošana. Daudzi apzinīgi
veic ikmēneša maksājumus, bet ir daļa, kuri tos vienkārši ignorē. Līdz ar to mājai kopumā
uzkrājas parāda nasta, kura nav tā mazākā. Dažu māju iedzīvotāji ir izrādījuši vēlmi pašiem
veikt apsaimniekošanu savā kolektīvā, un tas, domājams, ir pareizākais risinājums, jo savs
ir savs un kaimiņu starpā var ātrāk uzkrāt naudu, kā arī saprast, vai visi piedalās līdzekļu
savākšanā vienādi godīgi. Un arī izdarīt var vairāk.
Darāmā ir ļoti daudz. Iedzīvotāju parādu nasta lēnām dilst un ir vēlme pateikties visiem
tiem, kuri izprot situāciju un cenšas to atvieglot. Kavējuma procenti joprojām ir apturēti. Ir
vienkārša matemātika - ja SIA ”ŪDAS” finansiāli paliek stabilāks, jo vairāk mēs spēsim izdarīt labu darbu iedzīvotājiem. Tāda ir spēle, kuru sauc par dzīvi un kurai ir savi noteikumi.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis
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6. Ērgļu novada domes lēmums par iepriekšējā gada finanšu pārskatu.
DOMES LĒMUMS
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2017. gada 26. janvārī 			

domes sēdes protokols Nr.2,3.§

Par Ērgļu novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar Ērgļu
novada pašvaldības domes finanšu un attīstības un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgo komiteju 23.01.2017. izvērtējumu Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot
“par” - 7 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Andris Dombrovskis, Sanita Krodziniece, Maiga
Picka, Velga Skujiņa, Guntars Velcis), “pret”- nav, “atturas” -nav, n o l e m j:
Apstiprināt pārskatu par Ērgļu novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi
Pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) G.Velcis
7. Pasākumi pašvaldības vadības darba pilnveidošanai
Pašvaldības vadošie speciālisti pastāvīgi strādā pie sava kompetences līmeņa paaugstināšanas.
Visi regulāri vismaz reiz gadā apmeklē dažādus ar specialitāti saistītus kursus vai seminārus par
jaunumiem likumdošanā un jaunāko praksi dažādās pašvaldības darbības jomās. Tiek regulāri
analizēti un pilnveidoti iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē rīcību ar mantu un finanšu līdzekļiem, uzlabo iekšējo kontroli un procesu pārskatāmību.
8. Komunikācija ar sabiedrību
2016.gadā Ērgļu novada pašvaldība sabiedrības informēšanu veica, izmantojot pašvaldības
mājaslapu www.ergli.lv, ik mēnesi izdodot pašvaldības informatīvo izdevumu „Ērgļu Novada
Ziņas”. Informatīvais izdevums „Ērgļu Novada Ziņas” tika izplatīts visās pagastu pārvaldēs,
pašvaldības iestādēs, veikalos, u.c. Visi informatīvā izdevuma „Ērgļu Novada Ziņas” numuri
publicēti mājaslapā www.ergli.lv .
Vienlaicīgi turpinās sadarbība ar reģionālo laikrakstu „Stars”, kas vērtējama pozitīvi, jo dod
iespēju stāstīt par darba aktualitātēm, izskaidrot ilgtermiņā risināmus jautājumus un problēmas,
kā arī ievietot laikrakstā sludinājumus un paziņojumus.
Visās pašvaldības bibliotēkās tiek nodrošināts bezmaksas internets, tā kā jebkuram interesentam
ir iespēja aplūkot gan Ērgļu novada mājaslapu un informatīvo izdevumu „Ērgļu Novada Ziņas”,
gan citus interneta resursus, kuros pieejama informācija par novadu un pašvaldību. Ļoti aktīvi
sabiedrība iesaistās novada attīstības programmas veidošanā, apspriešanā un aktualizēšanā.
Reizi gadā katrā pagastā notiek tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Nepieciešamības gadījumā
rīkojam tikšanos ar interešu grupām kādu konkrētu jautājumu apspriešanai.
Ērgļu novada domes un komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens iedzīvotājs vai
interesents.
Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G.Velcis

Vasaras saulgriežos
Saule rasu noskūpstīja pašā rīta agrumā,
Pērļu pērles izbārstīja vasariņas viducī,
Pati gāja starodama, visu apkārt mainīdama,
Ziedu ziedus plaucēdama, mīlestību izsēdama.

Baiba Bistere stāsta par mājas pušķošanu svētkos.

Esam sagaidījuši un pavadījuši vasaras saulgriežus, kad saulīte uzraususies pašā debesu kalna
galiņā, kad dabas māte dižoties dižojas ar savu krāšņumu, košumu, dāsnumu. Jāņi ir vieni no
mūsu senākajiem svētkiem -maģiskais laiks, kad ir gada garākā diena un īsākā nakts. 22. jūnija
pievakarē Jumurdas pagasta ļaudis, lieli un mazi, rotājušies ar vainadziņiem, vienojās ar Ērgļu
pagasta tautas mūzikas kopas ,,Pulgosnieši” dalībniekiem kopīgā vakarēšanā. Laikā, kad
saule svin savu uzvaru pār tumsu, mēs ar gaišu apņēmību gribam stiprināt savu esību, sajust
spēku pieplūdumu un sargāt savu mīļo ikdienas gaitas. Par stiprinošām darbībām savās sētās
un namos, kā arī savos prātos mums pastāstīja un praktiski parādīja ,,Pulgosniešu “vadītāja
Inese Maltavniece. Katra darbība tika nostiprināta ar atbilstošu Līgo dziesmu, kuru izpildījām
visi kopā. Līgo! Lai top! Jāņu dziesmu dziedāšana ir viena no jaukākajām un saliedējošākām
šo svētku tradīcijām. Līgošana sniedz kustību, kas labvēlīgi ietekmē katru dziedātāju, viņa
ģimeni, māju, zemi, dod svētību. ,,Pulgosniešu” skaņā līgošana radīja īpašu noskaņojumu,
pārliecību, ka ar dziesmām mēs kļūstam vienoti, lolojam sevi, savu apkārtni. Patiess ir apgalvojums, ka dziedot kļūst vieglāk, gaišāk, ļaujot skumjām iet savu ceļu, atraisot prieku sevī
un apkārtējos. Vakarēšanas dalībnieki kopīgi līgoja, izstaigāja rotaļu ceļus, svinēja svētkus ar
prieku. Vakara gaitā tika noskaidrotas novada gardāko pīrādziņu cepējas. Savā prasmē šoreiz
dalījās čaklākās saimnieces - Inese Koklačova ar trīs pīrādziņu receptēm - kārtainie pīrāgi
ar svaigi sautētiem kāpostiem, kliju pīrāgi ar speķi, sieru, ķimenēm un tradicionālie speķa
pīrāgi; Andra Salnīte ar kumosiņ pīrādziņu recepti. Vakarēšanas dalībnieki varēja nogaršot
visus pīrādziņus, nobalsot par savu favorītu. Līderos izvirzījās Andra Salnīte ar kumosiņ pīrādziņiem. Lai kopīgā vakarēšana sniegtu prieku un svētku sajūtu, par to domāja daudzi cilvēki.
Paldies tautas mūzikas kopas ,,Pulgosnieši” dalībniekiem par gara stiprumu, optimismu, gardo
miestiņu, par dalīšanās prieku, paldies kopas vadītājai Inesei Maltavniecei par latviskumu,
cilvēcību, dzirkstošām dziesmām, paldies Vīnei Cīrulei par gardo Jāņu siera rituli, paldies
pīrādziņu cepējām Inesei Koklačovai, Andrai Salnītei. Lai mums saulaina, spēcinoša un dāsna
vasara! Līgo!
Pasākumā Jumurdā skaņi līgoja un fotografēja, miestiņu baudīja,
ar sieru un pīrāgiem mielojās Agita Opincāne
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11. ĒRGĻU NOVADA SVĒTKI
2017. gada 28. - 30. jūlijs

Lai saulīte līgojās
Katrā smilgas skariņā,
Āboliņš, sārtvaidzīts,
Lai zied manā vainagā!
/t.dz./

LAIKS SVĒTKIEM!

Skaistākie, krāšņākie un skanīgākie svētki jau aizvadīti. Vasaras saulgrieži - svētki, kad
visa daba ir pilnbriedā, kad jāvāc dabas mātes dāvātās veltes veselībai un možam garam, kad
jāpušķo māja un pagalms, jāgatavo cienasts Jāņa bērniem, jāatkārto Līgo dziesmas un jādara
daudz, daudz vēl dažādu darbu.

Stundu pa stundai pulkstenis iet
Darbu pa darbam pulkstenis iet
Mūžu pa mūžam,
Darbu pa darbam
Līdz pulksteņa gailis dzied

Programma
17.00 LAIKS SĀKT! Svētku atklāšana un Ērgļu novada karoga pacelšana pie saieta nama
17.30 LAIKS VĀRDAM! Pateiktam un Rakstītam. ” Literārā konference, veltīta Ērgļu Labdarības biedrības 130 gadu jubilejai (dibināta 1887. gadā) Ērgļu saieta namā. Piedalās: G. Ozoliņš, A. Kuzina, Dz. Ungera, E.
Leiboma, Z. Saulīte, R. Bičevskis, A. Opincāne, L. Šmite, L. Fārta. Konferenci vada M. Breikša
18.00 LAIKS AZARTAM! Zoles mačs Ērgļu vidusskolas sporta zālē
21.00 LAIKS SAJŪTĀM! Brīvdabas koncerts brīvdabas skatuvē pie dambja
“Ceļojums pie sevis”
Viesojas - Aija Andrejeva (balss), Kārlis Būmeisters (balss+ ģitāra), Alex ( balss), Kaspars Kurdeko (sitamie instrumenti), Jānis Pauls (čells)
23.00 LAIKS IZGAISMOT! Uguns strūklakas un dejas ar uguni Ogres upes dambī uz salas
23.30- 03.00 Nakts diskotēka pie dambja

29. jūlijs

Tā arī mūsu, Sausnējas, pagastā šogad tradicionāli 22. jūnija vakarā visi pagasta ļaudis un
ciemiņi tika gaidīti uz kopīgu Jāņu ielīgošanu Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas un parkā. Kā jau pasākuma afiša vēstīja, tad līgotājiem šoreiz līdzi bija jāņem jāņu zāles, lai kopīgi,
skatoties priekšnesumus, varētu vīt arī vainagus nelielajam skaistākā vainaga konkursam.
Visus līgotājus ar skanīgu Līgo dziesmu vispirms sveica mūsu pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre, novēlot visiem arī priecīgu līgošanu un jauku un saulainu vasaru. Tālāk
vakara gaitā klausījāmies skanīgās Līgo dziesmas “Pīlādzīša” izpildījumā, priecājāmies
par līnijdeju kolektīva atraktīvajām dejām, kur vislielākos aplausus izpelnījās teatralizētās
kolhoznieku un zaķu dejas. Skaļas ovācijas un aplausus saņēma mūsu ciemiņu meitenes
Līga un Justīne ar saviem graciozajiem un krāšņajiem eksotisko deju priekšnesumiem. Ar
skanīgu saksofona solo mūs priecēja mazā Samanta, kā arī mūsu mazākie Sidrabiņu Jāņa
bērni - Santa, Agnija un Dagnis, kuri skandēja tautas dziesmas. Koncerta noslēgumā pašmāju dramatiskais kolektīvs ar nelielu skeču “Šuri-muri” atainoja, kā lētticīgas kundzītes
ātri vien tika apmuļķotas un labprātīgi atvadījās no savu naudasmaku satura, griežoties pie
gaišreģes - blēdes. Tālāk vakara gaitā, balsojot ar baltajiem jasmīna ziediņiem, noteicām
skaistākā vainaga vijēju. Tā izrādījās Aivija Vestfāle, bet arī pārējiem tika nelielas balviņas
par piedalīšanos. Tā arī visiem kopā, sildoties pie ugunskura, cienājoties ar pīrāgiem, alu,
kvasu un sieru, dziedot skanīgas Līgo dziesmas, tika pavadīts šis burvīgais vakars. Par to
mums visiem kopā jāpasaka LIELS PALDIES Sausnējas pagasta pārvaldei un personīgi Elitai Ūdre, Jāņa Jansona z/s ”Udņēni” vadītājai Ilgai Zvirgzdiņai par svētku cienastu, Aināram
Vestfālam, Gundaram Pobearženam un viņu darba komandai par skaisto ugunskuru, meijām
un par palīdzību citu smagāku darbu veikšanā, Ernestam Āderam, Valijai Lelei un Anitai
Sarmonei par kolektīvu vadīšanu un visiem pasākuma apmeklētājiem par to, ka viņi nāk uz
pasākumiem un ir kopā ar mums.
Līgo diena un Jāņi nu jau pagājuši. Visiem jums lai saulaina un jauka vasara, lai patīkams
un pārsteigumiem pilns atvaļinājuma laiks!
Inese Leiboma
Oskara Grotes foto

Jūnijs sociālās aprūpes centrā
“Kastaņas”

10.00 - 15.00 LAIKS PRAST! Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienības radošās darbnīcas uz Oškalna ielas
9.00- 15.00 LAIKS SACENSĪBAI! 5. Ērgļu čempionāts Disku golfā atrakciju parkā „Braku takas”
10.00 Šaušanas sacensības medniekiem “Vizbuļu” šautuvē Katrīnā pie Kreveļu ozola
10.00 Strītbols vīriešiem un sievietēm Ērgļu vidusskolas sporta laukumā
10.00 -15.00 LAIKS PRIEKAM! Piepūšamās atrakcijas zālājā pie Oškalna ielas. Biļetes cena - 1,50 EUR
10.00- 12.00 Orientēšanās - pastaiga bērniem vecumā līdz sešiem gadiem. Starts Oškalna un Skolas ielas krustojumā
10.00 “Dzeņu ģimenes dzīvnieku ferma” pie saieta nama
10.00 LAIKS UZZINĀT! Darbīgais rīts pie saieta nama
„Laiks Dziesmai”- bērnu vokālā ansambļa „Ķipari” un TMK „Pulgosnieši” koncerts pie saieta nama
10.00-12.00 Laiks kopā ar Blaumani un Brāļiem Jurjāniem - muzeju “Braki” un “Meņģeļi” darbnīcas pie saieta
nama
Namdaru darbnīca - senie darbi, senās spēles, mājas darinājumi
TLMS „Ērgļi” darbnīca - darinājumu izstāde un iespēja iesaistīties Latvijas 100 gadei veltītā galdauta aušanas
procesā
11.00 LAIKS BAUDĪT! Šefpavāra Kaspara Jansona meistarīgā aukstā zupa pie saieta nama
11. 00 LAIKS DARBOTIES! darbnīcas bērniem uz Oškalna ielas
11. 00 - 14.00 Sīkmači - pie Ērgļu vidusskolas
11.00- 14.00 LAIKS PIEREDZEI! Sporta sacensības senioriem zālājā pie Oškalna ielas
11. 00 Velo veiklības brauciens bērniem vecumā līdz 16 gadiem uz Oškalna ielas, individuāli starti
14. 00 Orientēšanās sacensības bērniem un pieaugušajiem - starts uz Oškalna ielas
15.00- 17.30 Auto - moto orientēšanās Ērgļu novadā. Starts pie saieta nama
15.00- 17.30 LAIKS VEIKLĪBAI UN ATJAUTĪBAI! (Redzi, jūti, dari - Ērgļos! komandā divi vai vairāk dalībnieku). Radošā orientēšanās. Starts pie saieta nama
16.00 LAIKS PĀRDOMĀM! Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes mūziķi ar autordziesmu koncertprogrammu “Dieva valstība ir tuvu… Ērgļu luterāņu baznīcā
18.00 LAIKS SVINĒT! sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana pie saieta nama
20.00 Folkgrupas “LUČA” (Rīga) koncerts estrādē
22.00 Zaļumballe - spēlē grupa“LIEPAVOTS” estrādē

30. jūlijs

5. 00 LAIKS COPEI! Makšķerēšana dambī
10. 00 Volejbols stadionā pie upes
10. 00 Piepūšamās atrakcijas estrādē. Biļetes cena - 1,50 EUR
10.00 LAIKS MĀLAM UN MĀKSLAI! Andra un Vizmas darbnīcas pie estrādes
11. 00-13.00 Ugunsdzēsēju stafete stadionā
11.00 - 13.00 Jaunsardzes spēka trase stadionā pie upes
11.00 - 15.00 “PANCARS” - mazo FIAT mašīnu piedzīvojumu radīšanas trase
11.00 LAIKS MAZAJIEM! Izrotāto bērnu ratiņu parāde “Ceļojums laikā!” un mazulīšu rāpošanas sacensības estrādē. Atbalsta Ērgļu BENU aptieka
12. 00 Draudzīgs mielasts pie zivju zupas un putraimu putras lielā katla līcī pie upes
12.00 “LIELAIS TALANTU ŠOVS” R/a “Teātris un ES” izrāde visai ģimenei
13.00 “LIELO BURBUĻU” radīšanas prieks estrādē (Bērni aicināti līdzi ņemt trauciņus burbuļu šķidruma uzpildīšanai)
13. 00 LAIKS SENATNEI! Muižas parkā pie Ērgļu slimnīcas:
- R. Blaumaņa pieminekļa atklāšana
- Dažādu ziedu un medus izstāde Livonijas laika velvju pagrabiņā
- Zanes Jančevskas muzikālais projekts “DZIESMU DANCE”
15.00 Sacensību dalībnieku apbalvošana
16.00 LAIKS PŪST PĪLĪTES!
Koncerts ar dejām, dziesmām, mūziku un prieku… Piedalās Ērgļu novada amatieru mākslas kolektīvi
Svētku LAIKĀ būs skatāmas izstādes:
-Literārās konferences „Laiks Vārdam. Pateiktam un Rakstītam” grāmatu izstāde Ērgļu saieta nama zālē;
-“Pulksteņi laikā” un “Novada kultūrvēsturiskie objekti” Ērgļu saieta nama foajē;
-Dažādu ziedu un medus izstāde Livonijas laika velvju pagrabiņā.
Mums katram ir sava laika mašīna.
Atpakaļ mūs ved atmiņas,
bet uz priekšu - sapņi.

Aicinājums iedzīvotājiem:

Nemanāmi pagājis jūnijs - gada gaišākais mēnesis, un vasara iegriezusies pilnbriedā. Par
spīti tam, ka joprojām nav gaidītā siltuma dabā, sociālās aprūpes centrā „Kastaņas” valdīja
gaiša un silta noskaņa. Pirms Līgo svētkiem īstu zaļumballes noskaņojumu radīja lauku
kapela „Aizezeres muzikanti”, kuri ar jautrām dziesmām Jāņu dienas noskaņās priecēja iemītnieku sirdis. Klausoties visiem zināmās dziesmas, daudziem atmiņās atausa laiks, kad
tika dejots un arī dziedāts ballēs zaļumos. Paldies kapelas muzikantiem par izbrīvēto laiku,
lai priecētu mūsu aprūpes centra iemītniekus!
Saulgriežu svētki „Kastaņās” tika ielīgoti kopā ar Sausnējas pašdarbniekiem, kuri Līgo
dienu gan izdejoja, gan izdziedāja, gan izspēlēja kā nelielu teātra uzvedumu. Un, protams,
kas gan būtu līgošana bez kārtīga cienasta un bagātīgi klāta galda. Tādēļ liels paldies par
atbalstu svētku rīkošanā z/s „Ūdņēni”, k/s „Sidrabiņi” un SIA „Conatus BIOenergy”! Pēc
svētku mielasta par lustīgiem dančiem gādāja akordeonists Uldis Vabulis. Pateicoties siltajai
saulītei, kura beidzot mūs visus aplaimoja, ballēts tika līdz vēlai pēcpusdienai.
Šogad arī Pēterdiena izvērtās jautrības pilna, jo aprūpes centrā ar vasarīgām dejām un humora pilnu skeču Jāņu laika atskaņās viesojās līnijdejotājas no Ērgļiem.
Paldies visiem sirdssiltajiem un enerģiskajiem cilvēkiem, kuri atbalsta, atrod laiku un iespēju, lai atbrauktu uz mūsu aprūpes centru un iemītnieku ikdienu krāsotu priecīgākās krāsās!
Evitas Vaskas, sociālās aprūpes centra „Kastaņas”
sociālās darbinieces, teksts un foto
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11. Ērgļu novada svētku ietvaros tiek rīkota izstāde “Pulksteņi laikā”, kuru katram svētku apmeklētājam būs iespēja aplūkot saieta nama foajē. Aicinām piedalīties ikvienu, kam īpašumā ir kāds interesants, zīmīgs, vecs vai jauns
pulkstenis, atnesot to uz saieta namu vai zvanīt Leldei: 29453486
30. jūlijā pagasta svētku pasākums Ērgļu slimnīcas teritorijā veltīts Blaumanim, bitēm un tautas dziesmai. Bites
tieši saistītas ar ziediem, tādēļ lūdzu visus līdzdarboties un 29. jūlija vakarā vai 30. jūlijā no rīta atgādāt uz slimnīcu
ziedus no sava dārza vai pļavas, lai izveidotu izstādīti velvju pagrabiņā. Aina Braķe
Konference
„Laiks vārdam. Pateiktam un rakstītam”,
veltīta Ērgļu Labdarības biedrības 130 gadu jubilejai
(dibināta 1887. gadā) Ērgļu saieta namā 2017. gada 28. jūlijā plkst. 17.30
1.Mārīte Breikša „Literātu ceļš caur Ērgļiem laiku lokos”
2.Gatis Ozoliņš „Ērgļu vērtums - no zināmā uz nezināmo”
3.Anna Kuzina „Ērgļi sendienās ar R. Blaumani”
4.Zinta Saulīte „Skolēni par Blaumaņa daiļradi un „Brakiem””
5.Raivis Bičevskis „Teksts un autors: refleksijas par to novietojumu”
6.Agita Opincāne „Jumurda agrāk un tagad”
7.Elita Leiboma, Dzintra Ungera „Grāmatas „Kolektīvā saimniekošana Liepkalnē, Sausnējā, Sidrabiņos” tapšana”
8.Linda Šmite „Liepkalnes ainavu dārgumi L. Šmites prozā”
9.Ligita Fārta. Pētījums „Sausnējas muiža Vidzemē”

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2017. jūlijs

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

2017. gada JŪLIJS

Nr.7 (164)

Īsziņas
07.08. - 13.08.2017. - jaunsargi dodas uz Ķelni-Reizīki, nometne kopā ar jaunajiem
ugunsdzēsējiem.
18. - 19.08. - jaunsargi piedalās Rēzeknē Pasaules čempionātā 24 stundu Rogainingā.

Laiks ir neapstādināms

Tev tikai jāmācās iet pavisam lēnām,
lai Tu vienmēr atrastos saulē...
un diena būs tieši tik gara, cik tu to vēlies.
A. de Sent-Ekziperī

Laiks ir neapstādināms. Tas nemitīgi rit uz priekšu, padarot skaistākos notikumus un mīļākos
mirkļus par vērtīgām atmiņām, kuras mūsu sirdīs saglabāsies mūžīgi.
Arī mums, 2016./2017. mācību gada absolventiem, vairāku gadu piedzīvojums Ērgļu vidusskolā nu ir palicis par vērtīgu un iedvesmojošu atmiņu stāstu.
Kāpēc vērtīgs un iedvesmojošs atmiņu stāsts? Atbilde patiesībā ir pavisam vienkārša. Ērgļu
vidusskola ir tā vieta, kurā mēs - visa klase kā viens - uzaugām. Pilnveidojām savus raksturus
un attīstījām savas stiprās puses. Taču runa nav tikai par mācībām vai par piedalīšanos skolas
pasākumos, bet par to, kā mēs šajā vidē iemācījāmies paši tikt galā ar sarežģītām situācijām,
kā iemācījāmies dalīties, atbalstīt, uzklausīt un pamudināt cits citu. Jāatzīst, ka šie gadi nebija
viegli, jo arī strīdi kā asi ērkšķi mēdza uzrasties un aizķerties, uzplēšot rētas, kuras vēl pēc
desmit gadiem nebūs izgaisušas no atmiņas. Bet arī tas pieder pie mācību procesa. Tā mēs
iemācījāmies spītīgi iet uz mērķi, cīnīties par iecerēto un sākām apzināties, kā tas ir - meklēt
kompromisu un atbildēt par savu rīcību.
Par spīti tam, ka vidusskolas ceļš, ko kopā nogājām, bija grūts un nezināms, šķiet, tas vienalga mums katram ir devis kripatiņu drosmes un apziņas lūkoties nākotnē un turpināt augt.
Lāsma Hermane, 2017. gada Ērgļu vidusskolas absolvente
Foto no personīgā arhīva

Vasaras prieki un darbi

Ikviens zina, ka skolas gada
sākums nav 1. janvārī un gada
noslēgums nav 31. decembrī.
Skolas bērniem, skolotājiem un
darbiniekiem gads noslēdzas
jūnijā pēc 9. klases izlaiduma,
kad mūsu vislielākie skolēni
pēc sekmīgi nokārtotiem eksāmeniem un izlaiduma balles
dodas lielajā dzīvē. Tad mūsu
prātus pārņem lieliska sajūta esam paveikuši labu darbu, nu
varam atpūsties.
Šogad Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolu absolvēja septiņi
9. klases skolēni: Rihards Abimeicevs, Inese Altāne, Kristena Marta Grāvīte, Alens Kārlis Kārkliņš, Atis Ozols, Niks
Valainis, Līga Vestfāle. Mēs
lepojamies ar šiem jauniešiem, kuri skolas gados spodrinājuši skolas labo slavu, aizstāvot tās
godu visdažādākajos konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, startējot sporta sacensībās,
piedaloties interešu izglītības pulciņos, darbojoties pašdarbības kolektīvos. Paldies mūsu lieliskajiem skolēniem! Lai mūsējiem nezūd darbošanās prieks, vēlme paveikt nozīmīgas lietas
un turpmākajās gaitās uzsmaida veiksme!
Vasaras brīvdienās parasti pierimst bērnu čalas, skolā iestājas klusums, taču šovasar tā nav,
jo mūsu vismazākie - PII bērni - ik rītu ierodas dārziņā, lai kopā ar audzītēm rotaļātos, dotos
pastaigās, atpūstos un interesanti pavadītu laiku, kamēr vecāki veic ikdienas darbus. Skolas
tehniskie darbinieki bauda atvaļinājumu un uzkrāj spēkus turpmākajam darba posmam. Vasarā tiek veikti apjomīgāki remontdarbi, sakārtota skolas apkārtne, lai ikvienam būtu prieks
strādāt un mācīties sakoptā vidē.
Lai visiem skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem veicas ieplānotie darbi un lai jauka
atpūta, baudot vasaras saulīti! Uz tikšanos 1. septembrī Sausnējas skolā!
Elita Leiboma, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāja
Elitas Leibomas foto
Ērgļu novada skolu izdevums 2017. jūlijs

Kad eksāmeni un pārbaudes darbi aiz muguras un skola patīkami smaržo pēc vasaras, ir pienācis
izlaidumu laiks. Ir prieka un gandarījuma sajūtas par labi padarītu darbu, bet vienlaikus tas ir izaicinājumu un jaunu sapņu piepildīšanas laiks.
Ir neviltots satraukums pirms svinīgā pasākuma, jo šis ir pēdējais brīdis, kad esam visi kopā, mēs
- Ērgļu vidusskolas devītie. Tik daudz laika esam pavadījuši kopā... prieks, nedarbi, strīdi, smiekli,
sarunas un sadzīvošana. Pēc izlaiduma mēs katrs dosimies savā ceļā, mazliet skumji.
Bet laiks ir baudīt svētkus un doties skaisti izrotātā skolas zāle pēc pamatskolas beigšanas dokumenta. Mēs sanākam savādāk, neierasti, čalojot un smaidot, skan “dzīvā” mūzika. Sanākam kopā un
sajūtam cits cita plecu, sagaidām mūsu mīļās skolotājas Dainas Dundures uzmundrinošo smaidu, jo
saprotamies bez vārdiem. Viss var sākties...
Šos svētkus iesākām ar Renāra Kaupera dziesmu “Mazā bilžu rāmītī”, ko izvēlējāmies arī par tēmu
mūsu izlaidumam. Savā mazajā bilžu rāmītī ielikām A.de Sent-Ekziperī brīnišķīgo stāstu par mazo
princi. Tāpēc, ka tajā ir apkopota visa cilvēciskā gudrība un skaistums. Mēs runājām, sveicām un
pateicāmies...
Paldies mīļajām bērnudārza audzinātājām Dzintrai Nikolajevai un Ilgai Knopei par smaidu, mīļām
rūpēm, par drošiem pamatiem skolas gadiem. Paldies auklītei Dacītei par gardajām konfektēm un
darba tikuma ieaudzināšanu. Paldies mūsu pirmajai skolotājai Sandrai Stankevičai par to, ka mācīja
mums pacietību, atbildību un rūpējās par mums kā par maziem cālēniem. Paldies visiem skolotājiem
un skolas darbiniekiem par to, ka bija kopā ar mums šos pamatskolas gadus, mācot pienākumu,
gudrību, kārtību, cieņu, mācot, ka ”jāiet pavisam lēnām, lai arvien vārētu atrasties saulē”. Paldies!
Mēs nākam no bērnības, kur vissaldākās konfektes un zilākās debesis, kur visskaistākās zvaigznes
un vissiltākās vasaras, visgaršīgākās smilšu kūkas pagalma smilšu kastē, jo ceptas ar bērna mīlestību. Paldies, mīļie vecāki, vecvecāki, ka palīdzējāt ieklausīties klusumā, vēja čukstos, sadzirdēt
smieklus, sajust klusumā skanošo miega dziesmiņu. Paldies par ticību mums, dzīvesprieku un mīlestību!
Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem teica pagasta priekšsēdētājs Guntars Velcis. Skolas direktore Inese Šaudiņa kā vienmēr mīļi un sirsnīgi uzrunāja mūs un vecākus, kā arī
teica paldies vārdus visiem darbiniekiem.
Pienāca brīdis saņemt atestātus. Romantiskās un gaisīgās jaunietes pavadīja mūsu skaistie, staltie
un galantie zēni. Un tad garās sveicēju rindas... vecāki, radi, draugi. Paldies jums!
Liels prieks bija par to, ka mūs neaizmirsa pulciņu vadītāji. Paldies deju skolotājām Antrai Grinbergai un Sandrai Avotiņai. Paldies drāmas pulciņa vadītājai Kaivai Bukovskai. Paldies skolas domes vadītājai Sintijai Māliņai. Paldies mākslas skolas skolotājai Vizmai Veipai par apsveikumiem
un skolas dekorēšanu. Mīļš paldies bērnudārza audzītēm Dzintrai un Dacītei. Sirsnībā pateicamies
mūziķim Zigim par sadarbību un par perfektu mūsu izjūtu atspoguļojumu ģitārmūzikā. Paldies
gaismotājam Rimantam Stankevičam.
Vissirsnīgāko un vismīļāko paldies sakām mūsu skolotājai Dainai Dundurei. Viņa patiesi mūs mīl
un rūpējas par katru no mums. Šķietami klusi un nemanāmi skolotāja prot katrā no mums saskatīt,
atraisīt un attīstīt to, kas padodas vislabāk. Viņai ir īpašas spējas, kāda atslēdziņa, ar kuru piekļūt
mūsu sirdīm. Viņa mums ir atklājusi kādu noslēpumu... Tas ir ļoti vienkāršs: ”Īsti mēs redzam tikai
ar sirdi. Būtiskais nav acīm saredzams.” Paldies jums, skolotāj, par spārniem, ko devāt mums,
uzticējāties, paļāvāties un mīlējāt!
Izdzīvotas emocijas, pasacīti vārdi, svētki izskanēja balles ritmos.
Ziedi un dzīvesprieks, dāvanas un pirmais ļoti gaidītais izglītības dokuments, mīļo, tuvo cilvēku
un draugu klātbūtne izlaidumā, laimes un veiksmes vēlējumi, rokasspiedieni, mūzika, elegance un
mīlestība noteikti paliks mūsu atmiņā ilgi.
Lai tiem klasesbiedriem, kuri dodas uz citām skolām, veicas, bet atcerieties - Ērgļu vidusskolā
vienmēr gaidīs jūs ciemos!
Katrīna Dudko
Izlaidums bija emociju pilns. Jutu gan patīkamu uztraukumu, gan prieku, gan skumjas. Tā bija
diena, kad sapratu, lai cik dažādi klases dzīvē ir gājis, beigu beigās mēs tik un tā esam kopā, un tas
ir skaisti. Izlaidums - tas ir formāls pasākums, bet tieši izlaiduma laikā sapratām, cik ļoti cits citu
mīlam.
Gunita Rasa
9. klasei jūnijs ir eksāmenu un, protams, izlaiduma laiks. Mūsu klasē visi veiksmīgi nokārtoja
eksāmenus, un 10. jūnijā notika mūsu izlaidums. Tas bija nedaudz citādāks kā citus gadus. Parasti
izlaidumi notika kultūras namā, bet mums bija skolā. Kad izlaidums tuvojās, bija gan priecīgi, gan
skumji, jo katrs izvēlēsies iet savu ceļu un ar klasesbiedriem tiksimies daudz retāk.
Mūsu izlaidumā bija ievītas atziņas un domu graudi no Antuāna de Sent -Ekziperī stāsta “Mazais princis”. Tas man ļoti patika un likās diezgan piemēroti. Izlaiduma scenārijs nebija garš, jo
negribējām neko sarežģīt. Mūsu izlaidums bija vienkāršs, bet patīkams. Tas bija arī kā atvadas no
klasesbiedriem, kuri izvēlas doties savu ceļu.
Ance Ludborža
Klāva Andriksona foto
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Pasākumu afiša

APSVEIKUMS

Visas vasaras garumā Ērgļu saieta nama 2. stāvā
Valda Zirņa fotoizstāde
“Līgojam kopā ar Raimondu Paulu”

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

***

Jumurdas pagasta Saieta ēkas zālē līdz
31. augustam Madonas novadpētniecības un
mākslas muzeja veidota izstāde
,,Sportiskās virsotnes, Madonas novada
olimpieši 1912 - 2012”
2012. gadā - Olimpisko spēļu gadā - bija īpaša jubileja, jo pirms 100 gadiem pirmoreiz sportisti no tagadējās Latvijas teritorijas piedalījās spēlēs, arī Liezērē dzimušais Haralds Blaus. Izstāde iepazīstina ar
olimpiešiem Otto Grigalku, Robertu Raimo, Gundaru
Upenieku, Raivi Zīmeli un Ingu Veipu. Izstādes ekspozīciju paspilgtina Jumurdas pagasta jauniešu sportisko sasniegumu atspoguļojums.

***

APSVEIcam

Dainis Seglers
Gita Ābeltiņa
Zaiga Kaimiņa
Jānis Sniķeris
Gaida Bite
Zane Gangnuse
Aldona Līcīte
Česlava Šatrovska
Zenta Martinsone
Mirdza Drapāne
VIJU OZOLU un ĢIRTU BĀRBALU
ar dēla ERNESTA BĀRBALA piedzimšanu;

22. jūlijā plkst.12.00 Sausnējas muzejā “Līdumi”
Marijas dienas pasākums

***

22. jūlijā plkst. 20.00 Jumurdas pagasta estrādē
Liezēres amatierteātris “REĀLISTI” viesojas ar
viencēlieniem:
“Kūkas cepšana” un “Samainītā mīlestība”
Ieeja - EUR 1,50; bērniem - bez maksas
22.00 ZAĻUMBALLE kopā ar Pēteri Leibomu

KRISTĪNI LŪSI un RAIVI JANKAVU
ar meitas REBEKAS MĀRAS JANKAVAS
piedzimšanu.

***

SVEICAM, KOPĪGO DZĪVES
CEĻU SĀKOT,

No 28. līdz 30. jūlijam 11. Ērgļu novada svētki

Medicīniska informācija
UZMANĪBU TEĀTRA
DRAUGIEM!

2017. gada 24. augustā braucam uz Valmieras teātra
izrādi “PĒTERIS LŪCIS ”. Lūdzu pieteikties pie dr.
Braķes, tel. 64871471 vai 29441625.

2017. gada 27. jūlijā Ērgļos (PIE SLIMNĪCAS) atkal
mobilais buss ar bērnu slimību speciālistiem. Šoreiz bērnu okuliste dr. Zariņa un bērnu mikrologopēde dr. Irbe.
Lūdzu pieteikties pie dr. Braķes, tel. 64871471 vai
29441625.
* * *
2017. gada 25. augustā no plkst. 10:00 līdz plkst.17.00
Ērgļos, Parka ielā 7 (pie slimnīcas)
MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli BEZ MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 2,85 EUR;
• bez nosūtījuma - 20,00 EUR.
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• viena projekcija - 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums
nav nepieciešams).
*D vitamīna noteikšana 4,50 EUR.
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstu lūdzam veikt pie ģimenes ārsta.

AGITU un ARTŪRU AVOTIŅUS!

Kapusvētki Ērgļu novada
kapsētās 2017. gadā
Ērgļu pagastā:
Miera kapos - 12. augustā plkst.12.00
Sauleskalna kapos - 12. augustā plkst.15.00
Katrīnas kapos - 19. augustā plkst.14.00
Blaumaņa kapos - 2. septembrī plkst.13.00
Sausnējas pagastā:
Runakalna kapos - 12. augustā plkst. 15.00
Liepkalnes kapos - 12. augustā plkst.17.00
Sausnējas kapos - 19. augustā plkst.16.00
Jumurdas pagastā:
Jumurdas kapos - 22. jūlijā plkst.14.00
Vējavas kapos - 22. jūlijā plkst.16.00

PIEMINAM MIRUŠOS:

INFORMĀCIJA
SENIORIEM
Biedrība „Ērgļu pensionāri” ar pašvaldības atbalstu
26. jūlijā organizē ekskursiju.
Maršruts: Ērgļi - Cesvaine - Gulbene - Stāmeriene Alūksne - Ates dzirnavas - Ērgļi. Izbraukšana plkst.
7:00 no laukuma pie pašvaldības ēkas.
Pieteikšanās Ērgļu pašvaldībā pie lietvedes Lilitas,
tel. 26439872, no 17. līdz 22. jūlijam. Dalības maksa - 8,00 eiro. Priekšroka tiks dota biedrības biedriem.
2. augustā plkst 11:00 saieta namā pensionāru biedrības biedru kopsapulce.
Darba kārtībā - valdes pārvēlēšanas.

ĒRGĻOS (Oškalna iela 10, Ērgļi) Priekuļu tehnikums piedāvā apgūt šādas profesijas:
BŪVNIECĪBA: aJumiķis aNamdaris aGuļbūves
ēku celtnieks aBūvstrādnieks
PARKU UN MEŽU KOPŠANA: aKokkopis - arborists
VIESMĪLĪBA UN INDIVIDUĀLIE PAKALPOJUMI: aDrēbnieks aPavāra palīgs
Mācību ilgums no 1 līdz 4 gadiem, jau sākot pēc 7.
klases. ĒRGĻOS skolā ir dienesta viesnīca, ēdnīca
un stipendija līdz 150 EUR!
VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR SKOLU, zvanot
64271235 vai skolas mājaslapā www.ergliarods.lv

Pēteris Mihailovs
miris 70. mūža gadā;
Jānis Broks
miris 90. mūža gadā;
Modris Zēģele
miris 69. mūža gadā;
Rasma Zariņa
mirusi 90. mūža gadā;
Alberts Laizāns
miris 86. mūža gadā;
Lidija Laizāne
mirusi 87. mūža gadā.

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