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9Sākot ar šā gada 27.jūniju tiek pakāpeniski iztukšota Ērgļu HES ūdenskrātuve un ir ierobežota gājēju kustība pār slūžu tiltu. SIA „EGLĪTIS UN BIEDRI” ir uzsākusi būvdarbus projekta „Hidrotehniskā būve Ērgļu HES ekoloģiskā
caurplūduma nodrošināšanai ar jaudas palielināšanu”.
98. un 9. jūlijā Ērgļu deju kolektīvs „Pastalnieki” piedalījās pasākumā
„Zvejnieku svēkiem- 75” Pāvilostā, kur kopā ar Pāvilostas un Lielplatones vidējās paaudzes deju kolektīvu „Mārtiņš” dejoja Tautas deju kolektīvu koncertā. Ar
savu komandu spēkus mēroja pludmales volejbolā, vēroja kuģu parādi jūrā un bija
liecinieki jūras valdnieka Neptūna vizītei Pāvilostas jūras krastā.
911.jūlijā Ērgļos ieradās ikgadējā velobrauciena “Barona taka” dalībnieki.
Velobraucēji nakšņoja Brāļu Jurjānu muzeja “Meņgeļi” teritorijā. Pirms došanās
tālāk uz Odzienas muižu dalībnieki paviesojās R.Blaumaņa muzejā “Braki”. No
velobrauciena organizētājiem un atbalstītājiem mūsu novadam paliks atmiņai košumkrūmi, kas daiļos Ērgļu teritoriju. 7.velobrauciena “Barona taka” dalībnieki
savu apmēram 1000 km garo braucienu uzsāka 7.jūlijā Tartu, lai 23.jūlijā finišētu
Dundagā. Šo ceļu savulaik nostaigāja par Barona tēvu sauktais Krišjānis Barons.
916. jūlijā Ērgļu teātris, deju kolektīvi „Rūdis” un „Erla” ar dziesmuspēli
„DRAUDZES BAZĀRS” piedalīsies Vidzemes plānošanas reģiona atbalstītā
projekta pasākumā „Vidzemes amatierteātru ceļojums” Valmierā. Plkst.
16.00 Valmieras pilsdrupu estrādē notiks izrāde, bet pēc tam būs iespēja piedalīties
amatierteātru sadraudzības vakarā un ballē Dikļos, kurā varēs dalīties pieredzē un
iespaidos, rosināt idejas Vidzemes reģionu aktieru kolektīvu tālākai sadarbībai nākotnē un kopīgi atpūsties.
9Ērgļu novada jauktais koris „Ērgļi” un jauniešu deju kolektīvs „Rūdis”
gatavo repertuāru lai piedalītos Rīgas 810 gadei veltītajam svētku lielkoncertam MEISTARS. DZIESMA. LEĢENDA, kas pulcēs 7000 kora dziedātājus,
dejotājus un pūtēju orķestru mūziķus no visas Latvijas. Tas notiks Mežaparka Lielajā estrādē 20. augustā plkst. 20.00, aicinot skatītājus un klausītājus piedalīties
monumentālā un krāšņā muzikāli skatuviskā notikumā, kas izskanēs kā himna Latviešu Dziesmu un deju svētku kustībai, dziesmā vienojot korus un meistarus – diriģentus un komponistus.
Koncerts būs viens no vērienīgākajiem Rīgas svētku pasākumiem pilsētas 810.
dzimšanas dienas svinību ietvaros.
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Kas tos Jāņus ielīgoja...
“...pirmie gani, tad arāji, visupēc jaunas meitas.” Jumurdā Jāņu ielīgošana
sākās jau 21. jūnijā, kad Jumurdas vokālais ansamblis (vadītāja Ieva Vilnīte)
viesojās sociālās aprūpes centrā Sausnējā. Līgo dziesmas, siers, kopīga rotaļās iešana, dziedāšana – īsti piemērota
vasaras saulgriežu sagaidīšana! 23. jūnijā jumurdieši bija aicināti uz Jāņu ielīgošanu ezermalā aiz Jumurdas pagasta saieta ēkas. Arī šajā vakarā neiztrūka
līgošanas, siera un saldā miestiņa baudīšanas, kopīga dziedāšanas un rotaļās
iešanas. Noslēgumā sedlojām “dzelzs
rumakus” un devāmies raudzīties, kā
Jāņus ielīgo mūsu pagasta ļaudis. Tajā

vakarā un naktī Jumurdā līgoja gan pļavas, gan meži, gan jauni, gan veci...Par
līgošanu sētā liecināja ugunskuri, kuri
šogad, manuprāt, bija īpaši koši un gaiši, jo mēs, jāņubērni, itin ātri varējām
pamanīt sētas, kurās iegriezties un lūkot
Jāņus un Jāņa tēvus sumināt. Visur tikām sirsnīgi un mīļi sagaidīti un pacienāti. Jāņa mātes bija sacepušas gardum
gardus pīrāgus, sasējušas īpašus sierus,
Jāņi un Jāņa tēvi bija izdarījuši saldum
saldu alutiņu un kvasu. Jāsaka, ka Jumurdā vēl joprojām ir dzīvas Jāņu svinēšanas tradīcijas, jumurdieši prot
Jāņus svinēt arī bez lielām ballēm ar
dārgiem muzikantiem. Nu ko, jāmācās

tik pašiem līgo dziesmu meldiņi, dziesmu vārdi un jādodas pie kaimiņiem līgot!
Paldies Inesei Maltavniecei un viņas
jāņabērniem par muzikālo noformējumu! Paldies mīļajam jāņabērnu pulciņam par skanīgu dziedāšanu un līgošanu!
Paldies visām, visām čaklajām rociņām un atsaucīgajām sirsniņām, kuras
palīdzēja sagatavoties Jāņu ielīgošanai
Jumurdā!
I. Lapsa,
kultūras darba organizatore

Ērgļu novada attīstības
programma 2013. – 2019. gadam
Programmas izstrādes procesa laikā 2011. gada 14.,
15. un 16. jūnijā notika Ērgļu novada iedzīvotāju fo- IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
kusgrupu (jaunieši, ģimenes, pašvaldības institūciju un
iestāžu darbinieki, biedrības, uzņēmēji, pensionāri) sanāksmes, kurās tika diskutēts par katrai grupai aktuāliem jautājumiem, par problēmām, par attīstības virzieniem un prioritātēm. Diskusiju rezultāti apkopotā
veidā tiks uzrakstīti attīstības programmā kā esošās situācijas analīze. Ja šajās diskusijās neesat piedalījies, bet jums ir savs viedoklis par Ērgļu novadu un priekšlikumi tā attīstībai, lūdzu, rakstiet man. Drīzumā notiks iedzīvotāju aptauja sakarā ar
attīstības programmas izstrādi. Lūdzu, esiet atsaucīgi, kad pie jums ieradīsies intervētājs. Aptauja būs anonīma.
Projekta koordinatore: Emma Cera, 26468124, emma.cera@inbox.lv

9Braku muzejā īstenots projekts Nr. Nr.10-05-LL15-L413201-000036
„Braku zedeņu žoga atjaunošana”. Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas ietvaros, veicinot Madonas novada fonda attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Projekta publiskais finansējums LVL 3688,52, kopējās izmaksas LVL 6000,00. Projekta
realizācija notika no marta līdz jūlijam. Darbus veica SIA „Akorns” no Ogres.
Žogs norobežo māju veidoto iekšpagalmu no pārējās muzeja teritorijas.

Līgošana pie dzejnieka Jāņa Sirmbārža.

TUVOJAS NOSLĒGUMAM SLIMNĪCĀ
ĪSTENOTAIS ERAF PROJEKTS
Jau kopš 2010. gada 1. aprīļa tika
veiktas pirmās iestrādes un 2010. gada
septembrī sākti praktiskie projekta
“Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ērgļu slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja
pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu” īstenošanas darbi par ERAF līdzekļiem.
Visi, kas apmeklējuši slimnīcu pēdējā laikā, var vērot noritošos darbus gan
bijušajā bērnu konsultācijā, gan dienas
stacionārā, gan slimnīcas garāžas ēkā.
Augustā plānots pilnībā pabeigt 2. kārtas un līdz ar to visa projekta īstenošanas darbus.
Pēdējās īstenotās aktivitātes ir:
1. Dienas stacionāra telpās veikta tualetes pacientiem ar īpašām vajadzībām
renovācija un telpu pacientu aprūpes
aprīkojuma glabāšanai un netīrās veļas
glabāšanai renovācija, elektrosadales

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

drošinātāju nomaiņa uz automātiku;
2. NMP personāla uzturēšanās telpā
sākta grīdas seguma nomaiņa;
3. NMP garāžā veikta jumtu seguma
nomaiņa, renovēts grīdas segums, rezerves garāžā renovētas elektroietaises un
durvis, ierīkota tualetes telpa;
4. Ambulatorās aprūpes ēkai ierīkota
bruģēta apmales gar siltinātajiem pamatiem; pēc blakus esošās ēkas demontāžas veikta gala sienas atjaunošana, vējtvera
renovācija, ārdurvju
ierīkošana, sākta ieejas kāpnīšu ar bruģētu celiņu pacientu pieejamības nodrošināšanai izbūve;
5. Ierīkota lietus notekūdeņu novadīšanas sistēma ambulatorās aprūpes ēkā
(bijušajā bērnu konsultācijā) un ārējās
kanalizācijas ierīkošana NMP garāžā.
Turpinām arī projekta 2. kārtā sadarboties ar SIA „ ELBRA” no Ērgļiem un
„SIMOLS” no Pļaviņām, par kuru darbu pretenziju mums nav bijis.
Aina Braķe, valdes priekšsēdētāja

Par Ērgļu pagasta
SIA „ŪDAS”
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
tarifiem
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija)
2011. gada 20. aprīlī saņēma Ērgļu pagasta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ŪDAS”, vienotais reģistrācijas numurs: 47103000040, juridiskā adrese:
Blaumaņa iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840, (turpmāk – SIA
„ŪDAS”) 2011. gada 13. aprīļa iesniegumu Nr.1-5/22 ar tam pievienoto
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
projektu un lūgumu apstiprināt SIA
„ŪDAS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
2011. gada 7. jūlijā Komisijas padome pieņēma lēmumu Nr.160 (prot.
Nr.22, 5.p.), ar kuru apstiprināja šādus
SIA „ŪDAS” tarifus:
- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,72 Ls/m3 (bez PVN);
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu
1,12 Ls/m3 (bez PVN).
Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2011.
gada 1. septembrī.
Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties
2011. gada 13. jūlija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.108 (4506), kā arī
Komisijas mājas lapā www.sprk.gov.
lv.

9Jūlijā notiek Ērgļu estrādes remontdarbi. Estrādei tiks nomainītas satrupējušās koka konstrukcijas un atjaunots krāsojums. Darbus veiks SIA „RRKP būve”.
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Jauna hidrotehniskā būve Ērgļu spēkstacijā
Uzņēmums SIA „Eglītis un biedri” ar
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) finansiālo atbalstu ir uzsācis
projekta „Modernizēt Ērgļu HES , palielinot izstrādātas elektroenerģijas jaudas un nodrošinot vides prasībās atbilstošu sanitāro caurplūdi” realizēšanu.
Ērgļu HES uzstādītā jauda pēc projekta
realizēšanas būs 355 kW. No 2011.
gada 27. jūnija ir uzsākti būvdarbi pēc
iepriekš izstrādāta un dažādās valsts
iestādēs saskaņota tehniskā projekta
„Hidrotehniskā būve Ērgļu HES ekoloģiskā caurplūduma nodrošināšanai ar
jaudas palielināšanu”. Visi būvdarbi
notiek uzņēmumam piederošajā īpašumā „Elektrība”. Hidrotehnisko būvniecību veic šādos darbos specializējies un
ar lielu pieredzi uzņēmums SIA „Valkas meliorācija”. Hidroagregātu izgatavos un uzstādīs SIA „AE resursi”. Saskaņā ar projektu paredzēts izbūvēt
ūdens ieplūdes daļu ar aizvariem uz aizsprosta, iebetonēt pazemes cauruli
ūdens pievadīšanai hidroagregātam, iebetonēt izplūdes cauruli, uzcelt HES
ēku, uzstādīt videi draudzīgu hidroagregātu. Papildus projektam par saviem līdzekļiem nepieciešams izbūvēt elektropievada kabeļa līniju, pārbūvēt esošās
transformatora stacijas elektroiekārtas,
uzstādīt jaunus slūžu aizvarus, atgriezt
iepriekšējā vietā straumes enerģijas
dzēšanai domātos akmeņus, izveidot no
akmeņiem aizsargvalni gar Skantskalniņa pakāji, lai pasargātu to no izskalošanās palu laikā. Likvidētas tiks divas
sanesu salas upē – lejpus slūžām un pie
lielā tilta, tādējādi novēršot upes aizaugšanu un atjaunojot straujteci. Tiks
izlīdzināts reljefs un nostiprināts no izskalošanās labais krasts slūžu lejas daļā.
Lai arī ir saņemta atļauja ūdenskrātuves
gultnes tīrīšanai, vēl tiek izvērtēts šo
darbu lietderīgums, tehniskās un finansiālās iespējas.
Kas mainīsies un kādi būs ieguvumi?
Pirmkārt, apietais Ogres upes posms no

slūžām līdz lielajam tiltam tiks nodrošināts arī mazūdens periodā ar lielāku
ūdens daudzumu, nekā ir bijis līdz šim.
Otrkārt, tiks uzstādīta videi draudzīga
turbīna, kas strādās tuvu upes dabīgajam pieteces režīmam, tādējādi samazinot ūdens līmeņa svārstības upē gan
augšpus, gan lejpus HES. Saprotamāk
skaidrojot, tiks kopēts upes tecējums
turbīnai automātiski pieveroties vai atveroties, atkarībā no pieplūstošā ūdens
daudzuma. Treškārt, vienlaicīgi tiks nodrošināts gan ekoloģiskais caurplūdums, gan saražota elektroenerģija, tādējādi uzlabojot ekoloģisko stāvokli
upē un racionāli izmantojot ūdens resursus, īpaši mazūdens un palu periodos. Vecās HES turbīnas tiks pakāpeniski pieslēgtas kopā ar jauno, ja ūdens
daudzums būs lielāks par jaunās darbināšanai nepieciešamo. Ceturtkārt, novāktās sanesu salas neļaus turpmāk veidot sanesu aizsprostojumus un novērsīs
upes aizaugšanas procesu.
Lai cik nepatīkami tas būtu, bet būvdarbu tehnoloģijas un drošības dēļ bija
nepieciešams Ērgļu HES ūdenskrātuvi
iztukšot. Noteikumos pieļaujamais atļautais iztukšošanas ātrums bija 20 cm
stundā, bet lai pēc iespējas mazāks tiktu
nodarīts kaitējums zivju resursiem un
zivis paspētu atgriezties upes dabīgajā
gultnē, tad šī procesa ātrumu ievērojami samazinājām robežās no 3-10 cm
stundā. Vairums zivju paspēja ūdenskrātuvi atstāt, papildinot Ogres upes
zivju krājumus, izņemot tās, kuras nokļuva „Dubļu šova” dalībnieku rokās.
Daži šodien šausminās, kā izskatās aizsprosts un ūdenskrātuve. Par to gribas
pavaicāt, vai kāds ir redzējis skaistu
būvlaukumu? Tāpēc visiem mums nedaudz jāpaciešas, līdz tiks pabeigti pirmās kārtas būvdarbi, pēc kuriem varēs
sākt ūdenskrātuves uzpildīšanu, kas pārējo būvdarbu veikšanu vairs netraucēs,
bet ainavas skatu uzlabos. Centīsimies
to izdarīt pēc iespējas ātrāk.
Šodien katrs pats varam rast atbildes
uz daudziem jautājumiem, kas sakrājušies vairāku gadu laikā. Paskatoties uz
tukšo ūdenskrātuvi un niecīgo Ogres
upes gultni tajā, uzdosim sev jautāju-

mu, vai tik tiešām tā bija spēkstacija,
kas katru vasaru ūdeni atņēma upei un
kur tad to lika? Tāpat paši izdarīsim secinājumus, vai gribam raudzīties tukšas
ūdenskrātuves dubļos katru gadu divus
mēnešus ar pilnībā atvērtām slūžām, kā
to bieži masu medijos uzstājīgi pieprasa
dažādi aktīvisti? Vai tad ūdenskrātuve
un upe spēkstacijas dēļ ir palikusi bez
zivīm? Vai tad mēs savus ciemiņus nevedam apskatīt dambi un slūžas? Vai
spēkstacijas dambis ar ūdeni nav mūsu
Ērgļu spogulis? Kad ūdenskrātuve bija
pilna ar ūdeni, tad kāds ērglēnietis savos rakstos apgalvoja, ka tā smirdot, pat
pagasta teritoriālā plānojuma aprakstā
tas citēts. Upe pirms aizsprosta uzbūvēšanas šajā vietā esot bijusi 4m dziļa.
Šodien tam ir pierādījums, ka tas tā nevarēja būt, ja vien autoram nav grūtāk
padevies fizikas kurss. Kādam tagad
smird, kad nav ūdens, bet kādam tas nekad nav smirdējis un ļoti pietrūkst, lai
kā ierasts katru vasaru pavadītu dambja
malā peldoties. Spēkstacijas īpašnieki
un darbinieki ar lielu atbildību par Ērgļu pagasta skaistumu vienmēr ir rūpē-

Saimnieciskā dzīve novadā
Stādu pasaulē
Šovasar, braucot no Madonas puses,
tūdaļ aiz „Upmaļiem” garāmbraucējiem
atklājas interesanta ainava – izveidots
dārzs ar visai plašu augu sortimentu.
Un sastādīta krāšņum krāšņa ceļmalas
zona. Domāju, ka neviens vien ērglēnietis ir vēlējies uzzināt, kurš ir šī palielā dārza apsaimniekotājs un kādas viņa
ieceres. Sazinos ar īpašnieku un dodos
uz sarunu.
Andris Brižs Ērgļos ir ienācējs. Babītes puisis, sastopot mūsu puses meiteni Sanitu, nu jau kļūst par ērglēnieti. Un
kā nereti gadās, dzīves līkloči piespēlē
savas korekcijas. Andris pēc profesijas
ir mēbeļu galdnieks. Veselības stāvoklis
kādu laiku ir licis padzīvot pa māju, kas
rosinājis uz domām – kaut kas taču jāmēģina darīt, lai uzturētu sevi, savu ģimenīti. Tiek mēģināts pievērsties zivju
tirdzniecībai, bet lielie ūdeņi tālu, rocība ne tik liela. Un mamma ierosina –
pamēģini roku dārzkopības gudrībās.
Kāpēc gan ne? Skolotāju gana – gan vecākiem, gan onkulim un tantei jau ilggadīga pieredze siltumnīcu darbos. Arī
Sanita ar savu mammu Annu piekrīt –
mēģināsim.
Pašreiz Andris ir pašnodarbinātais.
Sākotnēji tika tirgoti stādi no vecāku
siltumnīcas – atraitnītes, asteres, petūnijas, kāposti, garšaugi un citi stādiņi.
Pirmā siltumnīca Strautu ielā 3 tiek izbūvēta 2009.gada rudenī, lai jau februāra beigās zemē var iesēt pirmās sēkliņas. Darbs dara darītāju, un šī gada
pavasarī ir gatava otra siltumnīca. Kopīgā siltumnīcu platība, ko jaunie dārznieki apsaimnieko, ir 610 kvadrātmetri.
Lai paplašinātu darbību, iegādāta zeme,
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kurā jau pirmo gadu ir sastrādāts minētais dārzs.
Ziedu stādi: atraitnītes, prīmulas, limonijas, mārtiņrozes, asteres, sudrablapas, lobēlijas, petūnijas, lauvmutītes,
agerāti, podu puķes – petūnijas, lobēlijas, kalibrohojas, bakopas un gan jau
kāds nenosaukts ziedaugs – ir mājojis
abās siltumnīcās. No dārzeņiem ir sēti
kāposti, puķkāposti, pētersīļi, selerijas
sīpolstādi, gurķi, paprika. Pašreiz, kad
stādmateriāls gandrīz ir realizēts, siltumnīcā aug tomāti, kas liek cerēt par
ražu, kuru varēs piedāvāt pircējiem līdz
pat decembrim. Interesanti bija uzzināt,
ka mūsu apstākļos tiek audzēti pat arbūzi, kuru stādi ir atceļojuši no pārrobežas. Produkcijas realizācija, kas galvenokārt notiek pa gadatirgiem un pašreiz
pastāvīgi arī Madonā, ir uzvedinājusi
uz domām, ka vērts paplašināt stādu
sortimentu. Uz priekšdienām jau ir iestrādes vairāk nekā 30 veidu ziemciešu
audzēšanai. Šis īsais darbības periods ir
atklājis arī to, no kuriem stādiem vajadzētu atteikties. Andris saka, ka pieprasījums Vidzemes pusē stipri atšķiras no
pieprasījuma pie Rīgas.
Darbs siltumnīcās – gatavojot augsni,
kurinot, sējot, kopjot un laistot , uz lauka, garās stundas, gatavojoties tirgiem,
tirgošanās paņem lielāko ikdienas daļu.
Vaicājot, vai ir kāda relaksējoša nodarbošanās – Andris smaida: ja vien iespējams, dodos makšķerēt. Reizēm vajadzīgs miers un klusums, lai sakārtotu
domas, smeltos spēku dabā. Kluss sapnis ir iegūt savā īpašumā kvadraciklu.
Asas izjūtas abi jaunieši izbauda, vērojot dragreisa sacensības. Pašreiz gan

jušies par vides sakopšanu un uzturēšanu kārtībā savā īpašumā, ieguldot lielus
līdzekļus teritorijas ikdienas uzkopšanā, piemēslotās upes atkritumu savākšanā un utilizēšanā. Šodien, kad ūdens
atsedzis dambja gultni, varam novērot
nepatīkamus skatus pie makšķernieku
makšķerēšanas vietām, kur gan krastos,
gan ūdenī samestas tukšas konservu
kārbas, pudeles, iepakojumu maisiņi,
bet to taču nav darījuši svešie, bet paši
ērglēnieši, kas regulāri dodas šurp makšķerēt. Vēlos norādīt, ka teritorija ar
ūdenskrātuvi un tai pieguļošiem krastiem no Briežkalna līdz slūžām, no slūžām pa abiem krastiem līdz lielajam
tiltam un tālāk labā krasta parks no tilta
līdz pilskalnam, kā arī ceļš uz slūžām
gar Skanstes kalnu, pats Skanstes kalns,
slūžas ar gājēju tiltu ir spēkstacijas privātīpašums. Lai arī nav liegta gājēju
pārvietošanās un makšķerēšana šajā teritorijā, tomēr gribu lūgt ievērot informējošās norādes un uzņēmuma darbinieku norādījumus šīs teritorijas
izmantošanai. Cerot uz sapratni, ka,
pirmkārt, šis īpašums ir paredzēts ražo-

šanas vajadzībām un tikai pēc tam gājējiem, nevajadzētu būt aizvainotiem par
kādiem ierobežojumiem, jo tie ir domāti galvenokārt cilvēku drošībai. Šobrīd
būvniecības laikā ir slēgta gājēju kustība pār slūžu tiltu, bet tiklīdz būs iespējams, tā tiks atjaunota. Lūgums ir cilvēkiem neatrasties būvniecības teritorijā
un tuvu celtniecības mašīnām, jo vieta
ir ļoti ierobežota, šaura ar mazu pārskatāmību, kā rezultātā cilvēks var tikt nepamanīts. Īpašs lūgums ir pieskatīt vecākiem bērnus.
Ērgļu spēkstacija ir „zaļās enerģijas”
ražotāja no atjaunojamiem energoresursiem, tās darbinieki cenšas saglabāt tīru
vidi sev un apkārtējiem un ir ļoti gandarīti, ja to ievēro un novērtē arī pārējie.
Tāpēc gribu aicināt visus ērglēniešus ne
tikai domāt „zaļi”, bet dzīvot un darboties „zaļi”, jo tad mēs tik tiešām dzīvosim „zaļi”.
Ar cieņu,
SIA „Eglītis un biedri” valdes loceklis
Rolands Krastiņš

Zivju vasaras notikumi

lielu prieku sagādā meitiņa Annija, kura
ar lielu interesi un enerģiju cenšas palīdzēt tētim un mammai ikdienas darbos.
Neatsverams palīgs darbos ir Sanitas
mamma, kura, rūpējoties par mājas soli,
paauklējot Anniju, atrod laiku nākt palīgā arī dārza darbos. Viskarstākajos
darba periodos palīgos atnāk arī draugi,
kaimiņi vai radinieki.
Protams, tiek sapņoti nākotnes sapņi,
bet to realizācija atkarīga no pieredzētā
pašreizējā darbībā. Vien varētu pastāstīt, ka ar laiku lielākā darbība pārcelsies
uz „Margrietiņām”, tā saucas zemes
īpašums.
Daļa ērglēniešu jau ir iepazinusies ar
Andra audzētajiem stādiem. Tie, kuriem radusies interese, saimniecības
audzēto var iegādāties Strautu ielā 3.
Kad ienāksies jaunā raža, varēs nopirkt
arī tomātus, gurķus, kāpostus, arbūzus
un grieztos ziedus. Iespēju robežās
tirdzniecība notiek arī Ērgļos, Rīgas
ielā 1, stāvlaukumā.
Novēlēsim Andrim un viņa ģimenei
izdošanos. Un vislabāk viņa darbu arī
turpmāk lai raksturo Andra teiktie vārdi: „Tiem, kas dara, tiem iet!”
Ilze Daugiallo,
informācijas speciāliste

Pirmsjāņu laiks un vasaras sākums,
no “Zivju Ganu” puses skatoties, bijis
visai dīvains. Briesmīgi dīvains. Vispirms jau tīklu likšana pirms Līgo svētkiem un tīklu likšanas lieguma laikā
līdz 15. jūnijam.
Ar sapuvušām zivīm pilns tīkls Āķēnā, Pakšenā jau četros no rīta laiva, kurā
skaidri redzams, ka tīkli jau izvesti
krastā. Šķiet, vainīgie izsprukuši sveikā, neviens jau nav noķerts! Bet kuru
mēs muļķojam?
Pēcjāņu reids – Vecmuižniekā it kā
licencētajā tīklā ar 40 milimetru aci
(normāli būtu 60-65mm) jau vairākas
dienas mocījušies pieci zemmēra līnīši,
kuri, pat vaļā atlaisti, pēc tiem izberzumiem un tīklā dabūtajiem ievainojumiem diez vai spēs izdzīvot, tīkls nepareizi noformēts. Āķēnā nelegālie licēji
priekā berzē rokas – viņu liktie tīkli netika atrasti, bet legālo licēji Stefaņenkovs un Petrovs atzīst, ka pusmēneša
laikā viņu tīklos bijušas divas mēra zivis katram – pāris brekši un breksis un
līdaka. Vai tas izskatās pēc bagāta ezera
loma? Jūnijā trīs reidos Ērgļu novada
ezeros izcēlām divpadsmit nelegālus
tīklus.
Ja man būtu jums jāiesaka kāds ezers
makšķerēšanai – ieteiktu Jumurdas ezeru un Kālu – kā likums tur, kur krastā
saimnieko saprātīgi cilvēki zivis arī atkopjas. Aizvakar ar puikām Kālā spiningojot asarus, dabūju pat divus brekšus – šie kampa mazo māneklīti! Vienā

vakarā es dabūju tikpat, cik licencētais
tīklu licējs Āķēnā pusmēneša laikā!
Nākamā epopeja – aizsprosta nolaišana. Zinu, ka Rolands Krastiņš kaut
kur tepat blakus manai slejai ierakstījis
savējo par to, kā darbi ritēs tālāk un kas
tiks izdarīts. Uzpludinājums ir lejā, lejpus tā upe aiznesta smiltīm, kas gadiem
krājušās dambī palu laikā. Tās smilšu
tonnas aizmēzīs vien citi pali, bet kas
atgriezīs tās zivis, kas maisos tika aiznestas kur nu kurā? Valsts likumi atļāvuši dambja saimniekiem līmeni samazināt piecas reizes straujāk, nekā šie to
praksē darījuši, un tāpat skāde sanākusi
liela. Iznāk, ka valsts likumi ir daudz
cietsirdīgāki pret dabu, nekā varam iedomāties. Cik zivju mazuļu neaizlidoja
pa gaisu kaiju vēdēros un cik neaizstiepa mājās mūsu pašu cilvēki? Un ko bija
darīt? To vajadzēja visiem kopīgi domāt PIRMS ūdens nolaišanas, tagad jau
ir par vēlu.
Kur tagad peldēties? Upe ar smiltīm
pilna, Āķēns ir patālu, un arī tur peldvietas jau gadiem nav koptas. Katrs lāpās kā var. Bet var jau arī labāk – vien
jāsaprot, kā jādara. Ērgļu makšķernieki
mierā neliksies, mēs un arī jūs, iedzīvotāji, esat pelnījuši, ka ir vieta, kur papeldēties un kur labu zivi paganīt. Uz to
arī darbosimies!
Tagad viss beidzies. Uzpludinājums
izlaupīts un upe smilšu aizputināta,
ūdens līdz ar aizsprostu atgriezīsies rudenī, zivis uzpludinājumā samigrēs līdz
ar pavasara paliem no Pakšena, Alauksta
un citiem mazākiem ezeriņiem.
Kuru no novada ezeriem mums izdosies kopīgi pievērst sakārtošanai – tas
atkarīgs no spējas saprasties. Saprasties
mums citam ar citu. Vieksmīgu vasaru!
Biedrības ”Zivju Gani” vārdā
Māris Olte

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. jūlijs
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redakcijas sleja
Sveiks, lasītāj! Ceru, ka saules siltums
ir piepildījis arī tevi un ir bijis brīvs laiks,
kurā izjust dabas krāsu un smaržu daudzveidību.
Ir īstais laiks, lai sāktu gatavoties gada
nogalei, ievācot zāļu tējas, gatavojot ievārījumu, pļaujot sienu. Tas liecina – vasara ir pašā plaukumā.
Tuvojas Ērgļu novada svētki, notiek
dažādas pārmaiņas – dambja apkārtnes
pārveide un estrādes remonts. Lai gan kādam tas var šķist nepatīkami, tomēr viss
tiek darīts, lai nodrošinātu ilglaicīgu objektu pastāvēšanu un produktivitāti.
Absolventiem rūpīgi jāpārdomā, ko
darīt tālāk, jo pilnā sparā rit pieteikumu
pieņemšana augstskolās.
Arī es aizvadu savu vasaras brīvlaiku,
balansējot starp darbu un aktīvu atpūtu.
Krista Kalniņa

2011. gada JŪLIJS

Sveicam 9. un 12. klašu absolventus!

11. jūnijs bija izlaiduma diena 9.ab
klasēm, bet 18. jūnijā ardievas savai
skolai teica 12. klase – 58. izlaidums.
Sveicam visus absolventus ar skolas
1959. gada absolventa Jāņa Zvaigznes
sarakstīto dzejoli.
Skolas izlaidumā
Smej saule debesīs, smej saule krūtīs,
Un mīļas skolas logos saule smej.
Es esmu izaudzis, un ceļa jūtīs
Es šodien eju pretī pasaulei.
Kā ligzdā izaugu šai upes kraujā,
Tik balts un gaišs viss šajā krastā šķiet.
Kā rudens lapa maza bērna saujā
Te krāšņas, raibas manas dienas zied.

Kā putnēns izaugu šai krastā stāvā.
Tam lejup krist? Vai spārnos augšup
kāpt?
Tam slāpes remdēs seklas tērces rāva?
Vai plašās jūras spēs tas mūžam slāpt?

Jums, sirdis labās, mīļu paldies saku,
Ap rokām mīļām savas gribu vīt.
Bet, Liepceliņ, tu, saules gadu taka,
Nāc mani tālā ceļā pavadīt!
Smej saule debesīs, smej saule sirdī,
Un parka zaļā zālē saule smej.
Es esmu izaudzis, tēt, māmiņ, dzirdi!
Es eju pretī lielai pasaulei.

Apsveikums

9. a klase

Kā rīta rasa dzīve šķiet,
Kā spoža rīta rasa.
Kā sapnis jauks, kas neaiziet,
Kā grāmata, ko never ciet,
Ko mūžam neizlasa...
Sveicam Anitu Zariņu skaistajā dzīves jubilejā!
Novēlam daudz jauku dienu gaidīt un
sveikt, daudz labu darbu plānot un veikt,
daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt!
Sausnējas pamatskolas kolektīvs

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
ĒRGĻU VIDUSSKOLAS 10. KLASĒ
2011./2012. m.g.
Profesionāli orientēta
virziena programma
- datordizains un mediju
tehnoloģijas
Obligātie mācību priekšmeti
latviešu valoda
latviešu valoda
latviešu valoda
literatūra
literatūra
literatūra
matemātika
matemātika
matemātika
pirmā svešvaloda (angļu) pirmā svešvaloda (angļu) pirmā svešvaloda (angļu)
Latvijas un pasaules
Latvijas un pasaules
Latvijas un pasaules vēsture
vēsture
vēsture
informātika
informātika
informātika
ekonomika
ekonomika
ekonomika
sports
sports
sports
otrā svešvaloda (krievu) otrā svešvaloda (krievu) otrā svešvaloda (krievu)
ģeogrāfija
ģeogrāfija
ģeogrāfija
mūzika
mūzika
mūzika
kulturoloģija
bioloģija
dabaszinības
dabaszinības
fizika
ķīmija
profesionāli orientēti
profesionāli orientēti
priekšmeti - mazā
priekšmeti - datordizains un
uzņēmējdarbība (sava
mediju tehnoloģijas (WEB
uzņēmuma plānošana,
dizains, video, skaņas un
praktiskā darbība,
animācijas sagatavošana,
mārketings, grāmatvedība, trīs dimensiju modelēšana,
saskarsme)
tehniskā grafika)
Izvēles mācību priekšmeti
programmēšanas pamati programmēšanas pamati programmēšanas pamati
tehniskā grafika
tehniskā grafika
tehniskā grafika
vācu valoda
vācu valoda
vācu valoda
Vispārizglītojošā
virziena izglītības
programma

Profesionāli orientēta
virziena programmamazā uzņēmējdarbība

Skolēnu un vecāku sanāksme 2011.
gada 18. augustā.
Mācību laikā iespējams dzīvot dienesta viesnīcā.
Iestājoties skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

Piedalīsimies!

Zemkopības ministrija rīko jau par
tradīciju
kļuvušo
konkursu Latvijas
skolu
jaunatnei
„Mūsu mazais pārgājiens”. Konkursā
aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēni, kā
arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.
2011. gada konkursa mērķis ir pievērst bērnu un jauniešu uzmanību meža
daudzveidīgajām bagātībām un meža
nozares devumam Latvijā. Konkurss
notiek no 2011. gada 1. augusta līdz 30.
septembrim.
Uzdevumi:
1) veikt literatūras un citu informācijas avotu izpēti par meža nozares devumu savā pagastā, novadā, pilsētā vai
Latvijā;
2) doties izpētes pārgājienā vai ekskursijā, lai apzinātu meža bagātības un
meža nozares devumu savā pagastā, novadā vai Latvijā un sagatavot radošu
izpētes darbu;
3) izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā (par interesantiem novērojumiem un atklājumiem),
papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).
Darbi jāiesniedz līdz 2011. gada 30.
septembrim Zemkopības ministrijas
Meža departamentā. Tos izvērtēs komisija publicista Ērika Hānberga vadībā.
Katrā grupā (1.- 4. kl., 5.-9. kl.,10.-12.
kl., profesionālo izglītības iestāžu un interešu izglītības pulciņu) labākie konkursa darbu autori tiks aicināti 2011. gada
oktobrī uz lustīgu saietu, bet visiem konkursa dalībniekiem tiks nosūtīti pateicības raksti par piedalīšanos konkursā.
Vasarā izdomāsim maršrutu, septembrī dosimies pārgājienā vai ekskursijā,
uzrakstīsim aprakstu un būsim tuvāk iepazinuši vienu no cilvēka lielākajiem
draugiem – mežu!
Mārīte Breikša

Nr. 7 (92)

- pases kopija;
- vispārējās pamatizglītības apliecība
un sekmju izraksts;
- fotogrāfija (ja vēlas saņemt skolēna
apliecību).

Brisele – dažādības citadele
9. b klase

12. klase

Orientēšanas aktualitātes
No 1. līdz 3. jūlijam Smiltenē notika
starptautiskas orientēšanās sacensības,
kurās piedalījās 11 valstis. Šajās sacensībās ar labiem panākumiem startēja arī
Ērgļu orientieristi. Sava vecuma grupās
tika izcīnīti šādi rezultāti: Elīna Svilpe– 1. vieta, Dzintars Svilpis – 7. vieta,
Eugeņija Rudzīte – 5. vieta, Andris Rudzītis 10. – vieta, Baiba Kaļva – 1. vieta, Kalvis Kaļva – 4. vieta.
Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Bērnu un senioru brīvais laiks kustībā” ietvaros 3. un 4. augustā Vestienas pagastā atpūtas bāzē
„Kadiķi” aktīvākajiem Orientēšanās
ABC apmācības nodarbību dalībniekiem notiks noslēguma pasākums – no-

Ērgļu
novada informatīvais
skolu izdevums
2011. gada
Ērgļu novada
izdevums
2011.jūlijs
jūlijs

metne. Tajā piedalīsies 10 skolu (Liezēres pamatskola, Ērgļu vidusskola,
Kusas pamatskola, Ļaudonas vidusskola, Barkavas pamatskola, Bērzaunes
pamatskola, Kalsnavas pamatskola,
Vestienas pamatskola, Cesvaines vidusskola, Mārcienas pamatskola) skolēni,
kuri visbiežāk apmeklēja nodarbības un
apguva orientēšanās pamatus.
Nometnē paredzēti braucieni ar laivām, sporta spēles, jauktās orientēšanās
sacensības, individuālās orientēšanās
sacensības, kā arī izklaides pasākumi.
23. jūlijā satiksimies arī Novada
svētku orientēšanās sacensībās.
Baiba Kaļva

Četras Ērgļu vidusskolas skolnieces –
Krista Kalniņa, Dace Pētersone, Elīna
Svilpe un Gunta Pūce – 2010./ 2011. m.
g. piedaloties skolas konkursā „Gribi
būt prezidents”, ar Eiroparlamenta deputātes Sandras Kalnietes atbalstu kā
balvu ieguva divu dienu ceļojumu uz
Beļģijas galvaspilsētu Briseli.
Ceļā devāmies 27. jūnijā, Latvijā –
mākoņainā, bet siltā dienā. Briselē, kā
par brīnumu, bija saulains, bet ļoti karsts
laiks (Beļģijā vasaras ir lietainas). Mūs
pavadīja deputāts Jānis Karalis. Grupa
bija tikpat dažāda kā stāsti par to, kā
katrs guvis šo iespēju.
Ierodoties pilsētā, bija pamanāma arhitektūras stilu dažādība, īpaši vecpilsētā. Tajā apskatāmi gan izcili jūgendstila, gan arī modernisma paraugi.
Ekskursiju sākām ar pašu galveno – Eiroparlamenta apmeklējumu.
Tā ēku komplekss šķiet ļoti iespaidīgs un spožs, jo sienas ir stiklotas, bet
iekštelpas ir konservatīvas un samērā
askētiskas, bet patīkamas. Mums bija
iespēja satikt Sandru Kalnieti, kurai uzdevām visus mums interesējošos jautājumus (piemēram, - Cik cilvēkus katrs
deputāts ik gadu var aicināt uz parlamentu? Izrādās, ka 100). Sandra Kalniete iepazīstināja ar savu darba kārtību un
jaunākajiem projektiem, kuri atrodas viņas kompetencē. Vēlāk gides pavadībā
apskatījām parlamentā esošo skulptūru
un sēžu zāli un varējām skaidrāk izprast
Eiroparlamenta deputātu sadalījumu,

darbības sfēras un arī uzzināt dažādus
interesantus faktus gan par pašu parlamentu, gan arī deputātiem (piemēram,
par britu interesantajiem uzskatiem –
viņi vēlas izstāties no ES, bet tomēr ņem
dalību sanāksmēs, lai gan vairumā likumprojektu balso pret to pieņemšanu).
Abu dienu laikā apskatījām gleznaino
vecpilsētu, kurā atrodas bagātīgi rotātais
rātslaukums un čurājošais puisēns, kurš
augumā tiešām ir neliels, bet ļoti apmeklēts objekts. Lielā daļā suvenīru redzams puisīša atveidojums. Neiztika arī
bez citu pilsētas simbolu –103 m augstās dzelzs atoma skulptūras „Atomium”,
kas tika uzcelta dzelzs molekulas formā
1958. gada EXPO izstādei un ir milzīgs
atoma modelis 150 miljardu reižu palielinājumā, un „Mazās Eiropas” – apskates.
Pārsteidza pilsētas uzbūves dažādība
un arī lielais skaits dažādo kultūru pārstāvju. Beļģi acīmredzami ir ļoti mierīgi
un toleranti, pat autovadītāji nekur nesteidzas, un paredzētajās vietās ir iespējams mierīgi šķērsot ielu.
Visā pilsētā izvietotas dažādas skulptūras, kuras ir Beļģijas kultūrvēsturiskie
pieminekļi, kas piemin dažādos ar to un
tās pilsoņiem saistītos notikumus gadu
gaitā.
Manuprāt, ceļojums bija tā vērts, jo
tika gūti jauni iespaidi un labi pavadīts
laiks.
Krista Kalniņa 11.
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Man patīk orientēšanās

Orientēšanās ir brīnišķīga brīvā laika
pavadīšanas iespēja, tās ir pozitīvas
emocijas un veselīgs dzīvesveids. Jau
kopš aprīļa Ērgļu vidusskolas skolēniem ir iespēja apgūt orientēšanās pamatu apmācību. Sākumā izzinājām teoriju, lai tad katru otrdienu dotos uz
sacensībām Cesvainē, Jāņukalnā, Vestienā, Barkavā, Ļaudonā, Madonā,
Smecersilā un tepat Ērgļos. Ir notikušas
jau 12 kārtas. Piektdienās ejam pārgā-

jienos, braucam ar velosipēdiem, un
vienmēr skolotāja Baiba Kaļva ir sagatavojusi jaunus kontrolpunktus, kuri ir
jāatrod, izmantojot apvidus kartes.
Apmeklējot sacensības, sākumā ir jāsaraksta leģendas, lai pēc tam varētu
sameklēt visus kontrolpunktus. Vajadzīgs ir arī kompass. Tā kā orientēties
vēl tikai mācāmies, tad skolotāja Baiba
ir arī lielisks palīgs un uzmundrinātāja.
No visām sacensībām man vislabāk patika Cesvainē, jo tad spīdēja saule un tā
bija pirmā kārta. Kad skrējām pa Ļaudonas mežu, bijām slapji, jo lija lietus.
Skaisti ir skriet pa Jāņukalna mežiem,
jo tie ir viegli pārskatāmi un kājas iegrimst mīkstās sūnās.
Piektdienās ejam pārgājienos. Kad
devāmies uz Brakiem, bija jāmeklē
kontrolpunkti. Nonākuši muzejā, ce-

pām desiņas un padzērām Braku tēju.
Jauki bija uzdevumi pa muzeja ēkām un
teritoriju, jo bija veikli jāorientējas pēc
krāsainu lapiņu norādījumiem – cits
skrēja uz Jāņkalniņu, dažs uz Zibensšķelto akmeni vai Lejas aku, jo, tikai atrodot paslēpto lapiņu, varēja veikt
nākamo uzdevumu. Brakos arī pārvērtāmies par nerātniem velniņiem.
Ne tikai Brakos mēs jauki pavadījām
laiku, esam ar velosipēdiem braukuši
uz Akmeņupīti, pabradājuši pa vēso,
bet patīkamo ūdeni. Esam aizdevušies
uz Āķēna ezeru, kur pat sarīkojām peldēšanas sacensības. Interesanta bija
orientēšanās ap Ērgļu estrādi.
Man ļoti patīk šīs nodarbības, esmu
apmeklējusi gandrīz visas sacensības
un ieguvusi labus vērtējumus. Ar nepacietību gaidu nometni augustā. Tie būs
jauni piedzīvojumi un emocijas.
Lilita Saulīte 5.

Ciemos pie Andreja Upīša Skrīveros

Ērgļu vidusskolas skolotājas kopā ar Skrīveru vidusskolas direktoru
Aldi Rakstiņu
Andreja Upīša Skrīveru muzeja apmeklējumu jūnijā grupai Ērgļu vidusskolas skolotāju noteica tas, ka šajā skolā par krievu valodas skolotāju strādā
mūsu skolas 1976. gada absolvente Mārīte Karņicka (Laipniece).
Skolu izrādīja tās direktors, sporta
skolotājs un handbola treneris Aldis
Rakstiņš. A. Upīša vārdu skola ieguvusi
jau tad, kad 1954. gadā te tika dibināta
vidusskola. Liekas, ka rakstnieka klātbūtne jaušama it visā, kas skolā notiek–
pie skolas mūs sagaida rakstnieka skulptūra, bet viņa pamatīgums rakstniecībā
sasaucas ar skolas kolektīva darbīgumu
šodienā.
A. Upīša Skrīveru vidusskolā realizē
vairākas izglītības programmas (pamatizglītības, pamatizglītības pedagoģiskās
korekcijas izglītības programma, speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem,
speciālās
pamatizglītības
programma izglītojamiem ar psihiskās
attīstības aizturi un grūtībām mācīties,
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena
programma), plašs ir interešu izglītības
pulciņu piedāvājums (kristīgā ētika, saskarsme, mērķu sasniegšana, oratora

māksla, komerczinības, metāla pūšamo
instrumentu ansamblis, saksofonisti,
tekstils un zīda apgleznošana, dizains
un māksla, jaunais amatnieks, jaunie
žurnālisti, gidi, ZPD, rotu studija, dramatiskais, rotaļnieks, vieglatlētika, basketbols, tautasbumba, vispārējā fiziskā
sagatavotība, jaunie satiksmes dalībnieki, vairāki kori, ansamblis, jaunais fotogrāfs). Telpas plašas, gaišas, daudz
gleznu, interesanta informācija par mācību priekšmetu kabinetu vēsturi uz to
durvīm, izrādās, ka telpu noformējumā
savu ieguldījumu sniedz arī skolas absolventi. Skola lepojas ar savas vēstures
apzināšanu – absolventu fotogrāfiju
stendi, skolotāju – mācību grāmatu autoru darbu izstāde, piemiņas istaba leģendārajam fizikas skolotājam Leonīdam Antonam viņa paša veidotajā
kabinetā. Sarunā ar skolotājiem uzzinām, ka arī viņiem tā pati problēma, kas
visā valstī – samazinās skolēnu skaits,
bet skola turpina dzīvot ar atziņu, kas
skolas grāmatas virsrakstā: „Darbam
mīlestību, nākotnei ticību”.
Lielu koku ieskauta mūs sagaida A.
Upīša māja – muzejs Skrīveros. Pēc
paša rakstnieka plāna un zīmējumiem
pirmā māja šai vietā, kādreizējā egļu
mežā, tika uzcelta 1908. gadā. Tad
rakstnieks arī sāka iekopt savu koku

dārzu - stādīja kļavas, liepas, valriekstu
kokus, ošus, ozolus, veidoja ābeļdārzu.
Koki ir daļa no A. Upīša radošā darba –
rakstnieka pasaules izjūtas paudēji. „Pat
mēģināt nevaru pateikt jums, kā esmu
pats dzirdējis sava zaļā meža šalkšanu.
Vēl mazāk to, kā viņš ietekmējis manas
spalvas ritēšanu”, rakstījis A. Upīts. Pēc
Pirmā pasaules kara māja tika sagrauta,
tāpēc 1921. gadā rakstnieks uzsāka tagadējās ēkas celtniecību. A. Upīša māja
– muzejs ir liecinieks rakstnieka mūžam, viesu grāmatā A. Upīts ierakstījis
savu pēdējo apciemojumu 1962. gada
30. septembrī, kad kopā ar talciniekiem
stādījis ābelītes.
Muzeja 2. stāvā iespējams izsekot romāna „Zaļā zeme” varoņu gaitām savdabīgajā literārajam darbam veltītajā
ekspozīcijā.
Ja tiešām, esot Skrīveros, ir kāds brīvs
brīdis, iesaku iegriezties Leldes Sotnieces uzņēmumā „Rozīnes”, kur var nogaršot pat 32 saldējumu veidus un vēl
arī 17 augļu un ogu sorbetus, kā arī uzzināt, kā pagatavot saldējumu mājās.
Nosaukumi vien ir garšas un fantāzijas
rosinoši: „Daiļš brūkleņu saldējums ar
šokolādes skaidiņām”, „Amizants citronu saldējums”, „Pacilājošs biezpiena
saldējums ar fantastiskām avenēm”,
„Tomātu sorbets ar baziliku un čilli”,
„Kaņepju saldējums ar rupjmaizi, grauzdētu ķiplokos” u.c. Neaizmirstams ir arī
SIA „Rozīnes” īpašnieces pārliecinošais
stāstījums un saruna ar apmeklētājiem
par visu, kas saistīts ar jēdzienu ‘saldējums’.
Apskates vērts noteikti arī senais Aizkraukles pilskalns. Šaura taciņa starp
diviem pauguriem uzved pilskalnā,
kurš, kā rakstīts vēstures avotos, bija apdzīvots jau 1. g. t. p. m. ē. bet skats, kas
paveras uz Daugavu, ir vienreizējs - varens un mierīgs vienlaicīgi.
Šādu tikšanos reizēs nāk prātā sengrieķu dramaturga Sofokla teiktie vārdi:
„Daudzas lietas ir apbrīnojamas, bet neviena nav tik apbrīnojama kā cilvēks”.
To arī sajutām visa brauciena laikā, sastopot Skrīveru novada ļaudis.
Mārīte Breikša

Pārsteidzošā Latvijas vasara

Bruknas muiža.
Vasara skolēnu un skolotāju dzīvē
visbiežāk var pārsteigt ar ceļojumu iespaidiem, izziņas un emociju rosinošiem. Ir patīkami atgriezties pazīstamās vietās, ir aizraujoši iepazīt jaunas.
Par divām jūlijā iepazītām jaunām vietām arī pastāstīšu.
Krāšņs akcents Zemgales vasaras
zaļo pļavu un mežu ielokā ir gaiša,
stalta ēka – Bruknas muižas pils Bauskas novada Dāviņu pagastā. Tā celta
18. gadsimtā, pārbūvēta 19. gadsimtā
un tagad kļuvusi par kultūras un garīgo
centru „Bruknas Muiža”, kas nav tikai
viens no Latvijas kultūrvēstures pieminekļiem, bet kopš 2001. gada te izveidota rehabilitācijas kopiena „Kalna
svētību kopiena” dažādās atkarībās
esošiem cilvēkiem. Kopienas dibinātājs priesteris Andrejs Mediņš tās darbību veidojis pēc narkomānu kopienas
„Senacolo” modeļa, kas atrodas Medžugorjē Bosnijā – Hercegovinā, un
tās mērķis ir dot iespēju cilvēkam pa-
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šam atrast savu ceļu ar darba un garīgās
dzīves terapiju. Cilvēkam ir izvēles iespēja – pieņemt kopienas noteikumus
un izvēlēties atveseļošanās ceļu vai atgriezties iepriekšējā dzīvē, kas ved uz
bezcerību.
Bruknas muiža ir atvērta dažādām laicīgām un garīgām aktivitātēm: semināriem, mākslas plenēriem, konferencēm,
nometnēm. Viens no vasaras lielākajiem
pasākumiem ir Renesanses dārza svētki.
Pārdomu vērti ir cilvēku dzīves ceļi, zaudējot sevi šajā pasaulē un atkal atrodot.
Līkumots meža ceļš ieved Vecumnieku novada Bārbeles pagastā 2009. gadā
atklātajā lauku tūrisma mītnē „Ausekļu
dzirnavas”, kuras īpašnieks ir Mārtiņš
Mediņš, kura pārziņā ir arī vairāku simtu liellopu zemnieku saimniecība „Silavēji”. 20 gadu laikā ir savākta liela lauksaimniecības mašīnu mehānismu un
iekārtu, kā arī veclaiku darbarīku kolekcija. Divreiz gadā „Ausekļu dzirnavās”
tiek rīkoti lieli svētki: pavasarī „Pavasara darbi lauku sētā”, rudenī „Pļaujas
svētki”, kur vienlaicīgi tiek izrādīti senie darba rīki un mehānismi darbībā un
viesi aicināti līdzdarboties. Uzceltajā
labības šķūnī, kur izvietotas lauksaimniecības mašīnas, var ieraudzīt arī 150
gadus veco angļu kuļmašīnu „Ruston”,
kas ir darba kārtībā. Tepat arī klēts ar
zemu nojumi, kur izvietota seno darbarīku kolekcija, bet iekšā iekārtota Vec-

māmiņas istaba. Atvesta un uzstādīta
smēde, ir guļbaļķu viesu namiņš ar pirti.
Pašreiz tuvojas nobeigumam pašu
dzirnavu atjaunošana. Ir attīrīts kanāls,
kas senāk savienoja dzirnavas ar Iecavas upi, ir restaurētas mūra sienas, uzcelta divstāvu dzirnavu ēka, kuras augšstāvā atradīsies gan dzīvokļi, gan viesu
nams, bet pirmajā stāvā būs graudu malšana tā, kā notika agrāk.
Medaini izsmaržo šīs vasaras liepas,
bet Mediņu saime 3. septembrī visus aicina ciemos uz „Pļaujas svētkiem”, kad
notiks labības pļaušana, kūlīšu siešana,
zemes aršana ar senajiem traktoriem,
labības kulšana ar spriguļiem, zirga ģēpeli un kuļmašīnu, graudu malšana ar
rokas dzirnavām; amatniecības darbi:
metāla kalšana, grozu pīšana, slotu siešana, aušana, dzijas vērpšana, adīšana,
virvju vīšana, lubiņu plēšana, baļķa
grebšana u.c. Un vēl mājsaimniecības
darbi: putras vārīšana, sviesta kulšana,
kāpostu skābēšana, kandžas tecināšana,
veļas mazgāšana, velēšana uz veleknes
u.c. Tad vēl kultūras programma un
amatnieku darbu tirdziņš.
Redzētais un dzirdētais ir veiksmes
stāsts, pārsteidzošs, apbrīnojams un iedvesmojošs, par cilvēkiem, kuriem ir
lieli sapņi un kuri pieliek visas pūles, lai
tos īstenotu. Un izdodas arī!
Mārīte Breikša

Baudot angļu mieru
ĒVS mūzikas skolotāja Mārīte Kovaļevska maijā ciemojās pie meitas Lielbritānijā Clakton ciemā. Tāpēc devos
uzzināt skolotājas domas par atpūtas
braucienu uz Angliju.
K. Ikerte: Kāds bija brauciena mērķis?
M. Kovaļevska: Mērķis – apciemot
meitu.
K. I.: Kādi bija spilgtākie iespaidi?
M.K.: Angļu miers, ko izjutu.
K. I.: Kādas atšķirības starp Lielbritāniju un Latviju?
M.K: Tajā reģionā, kur dzīvo mana
meita, pārsvarā ir tikai saule, un tas ir
mīts, ka Anglija ir miglu zeme. Nelija,
bija ļoti silts un karsts. Visu gadu zaļa
zāle, sniega tur praktiski nav. Zied viss,
ļoti skaisti dārzi. Dārzi ir vienkārši, –
ceļmallapas un raspodiņi sastādīti, baltās margrietiņas. Latvijā daži dārzi šķiet
pārāk izskaistināti. Angļi tā ļoti neaizraujas, rožu gan ļoti daudz.
Mājas arī ļoti vienkāršas – mums jau

par daudz pārspīlēti. Cilvēki mierīgi,
viss notiek bez steigas.
Man kā muzikantei ļoti nepatika vējš.
Es noliku galvu uz spilvena un naktī gribēju gulēt, bet nevarēju, jo šņāc vējš.
Ļoti interesanti, ka savvaļā dzīvo daudz
trušu. Mežu tikpat kā nav. No lidmašīnas
varēja redzēt tikai krūmu pudurīšus.
Mans apciemojums sakrita ar Obamas vizīti Londonā. Pirms tam jau biju
plānojusi uz turieni doties, bet neaizbraucām, jo es domāju, ka būs par daudz
iespaidu.
Vislielākais stress bija, kad Islandē
sāka darboties vulkāns un atcēla lidmašīnu reisus.
Bet, redz kā, skolotāja laikā, sveika
un vesela, nonāca mājās – Latvijā!
Ceru, ka guvāt nelielu ieskatu angļu
ciematiņa dzīvē un dabā. Arī es sen
vēlos apciemot britus. Novēlu to arī
jums!
Kristīne Ikerte 11.

Uzkāpt mērķu kalnā
Man nepatīk Jaunā gada klišejiskā
bagāža. Tā liek man vēlēties kaut ko, tā
liek pārbūvēt manas būtības cietoksni,
jo grib, lai es spēju saņemties. Ideja kā
tāda pēc definīcijas nebūt nav peļama.
Bet neatceros, kad pēdējo reizi būtu iesākusi jaunu gadu ar Napoleona plāniem pie sāniem un apņēmību tik lielu,
cik Gulivers pie mazajiem cilvēciņiem.
No vienas puses, gadu mija ir lielisks
atspēriena punkts, ir pie kā pieķerties,
bet dažkārt liekas, ka tas vajadzīgs tikai
naivajiem un vājajiem. Jo spēcīgā rakstura cilvēks pats pasteidzinās iekšējā
gadalaika maiņu un izplaucēs pirmo
sniegpulksteni, pirms vēl sniegs būs kusis. Kārtējo reizi gribu iziet uz pilnību,
uz perfekciju, kas daudziem var šķist
apšaubāma, bet es gribu ar dvēseles soļiem izstaigāt savas dzīves takas. Es gribu nostatīt sajūtas pāri samaitātajai uztverei, kas piesātināta ar lieku
informāciju, kas mani vēlas piesiet pie
stereotipiem, rutīnas un vārda „normāli” biežai lietošanai, aprakstot savas sajūtas dažādās situācijās. Man ir vienaldzīga kopējā mērlente, kurai jāpielīdzina
savas dzīves centimetri un metri. Es gri-

bu atkārtoties par to, kas man globāli
svarīgs, katru dienu tikai citos vārdos.
Gribu paskatīties uz sevi no malas, pacelties uz mirkli virs ikdienas rūpēm un
netīrajiem traukiem izlietnē un tvert
pārcilvēka idejas, skatoties uz situāciju
kontekstā. Esmu savu emociju egoiste,
manas pasaules brilles sastāv no sajūtām un uztveres dziļuma tieksmes. Un,
kas pats svarīgākais – ieklausoties sevī,
es uzvarēšu, es mainīšu laiku, kā tīk,
esošais gads nešķitīs svarīgs, jo es elpošu sajūtām piesātinātu pasauli, kas mani
bagātinās un sirdi sildīs tā, ka katra diena sāksies ar smaidu, kas izgaismo dvēseli. Perfekcija nav utopiska. [..]
Tik tiešām, manā iekšējā pasaulē jaunais gads sākās tā ap Jāņiem, kad aiz
muguras divas sesijas un kaudze referātu un priekšā saulaina, pēc brīvības un
baudāmas bezrūpības smaržojoša vasara, kas atjaunos manus iekšējos enerģijas resursus. Šī atklāsme liek tikai vēlēt
būt gana spēcīgiem pašiem, lai izvēlēto
maigi savienotu ar iespējamo, būt gana
spēcīgiem garā, lai uzkāptu mērķu kalnā. Uz izdošanos!
Liene Gūte

Dejotāji Slovākijā

Kopā ar Priekuļu dejotājiem
Jau ziemā, satiekoties ar Priekuļu vidusskolas deju skolotāju Māri Brasliņu,
saņēmu uzaicinājumu pievienoties deju
grupai „Miķelēni” braucienā uz Slovākijas pilsētiņu Rajecka Teplica.
Uz uzaicinājumu atsaucās daļa 5. klases dejotāju un daži līdzjutēji no 6. un 7.
klases. Un tā mēs, kopā 38 ceļotāji no
Ērgļiem, Priekuļiem un Vecpiebalgas,
12. jūnija pēcpusdienā devāmies 6 dienu braucienā uz šo skaisto zemi, kur
mūs viesmīlīgi uzņēma kūrorta kolektīvs un ar mīlestību par Slovākiju stāstīja gids, arī deju skolotājs Dzintars Zeibots, kurš te pavadījis vairākus gadus,
iepazinis šīs zemes ļaudis un iemācījies
slovāku valodu.
Uzņēma mūs ļoti jauki. Dzīvojām kūrorta viesnīcās, baudījām ārstnieciskos
baseinus, sniedzām koncertus, priecājāmies par skaisto kalnu ainavu, gan paši
kāpjot kalnos, gan ceļoties ar pacēlājiem. Katra diena bija piedzīvojumiem
un notikumiem bagāta no agra rīta līdz
vēlam vakaram.
Par šo braucienu lai runā dejotāji.
„Man vislabāk patika brauciens kalnos ar pacēlāju,” saka Arvis, „ jo bija
skaista ainava, ko vērot turp un atpakaļ.
Man vēl patika ārstnieciskie baseini
„Afroditē” un arī āra baseini viesnīcā
„Laura”. Jauku ainavu varēja redzēt
Sauleskalnā. Kad pa Vahas upi braucām
ar plostiem, tur no sākuma bija 8 metri
dziļš un citā vietā tikai 40 centimetri.

Bet viss brauciens bija lielisks.”
„Mēs bijām aizceļojuši uz Slovākiju,” stāsta Alise. „Iesaku visiem aizbraukt, ja ir tāda iespēja.
Iespaidīgs bija brauciens Tatru kalnos
ar pacēlājiem, kā arī kalnainās dabas vērošana.
Interesanti bija baudīt braucienu ar
plostiem pa Vahas upi un iespēju nofotografēties ar atraktīvajiem plostniekiem.
Priecājos arī par atpūtu atklātajā termālajā ūdens baseina kompleksā „Laura’’.
Bija arī iespēja uzdejot mūsu latviešu
tautu dejas un parādīt latviešu tautas tērpus, bet mācījāmies iepirkties ar citu
valstu valūtu - eiro.”
„Man Slovākijā visvairāk patika pastaiga kalnos,” apgalvo Sabīne. „Ļoti
interesanti bija apskatīt Demenovas stalaktītu alas, kur katrā veidojumā varēja
saskatīt kādu tēlu. Vēl man patika pelde
ārstniecisko baseinu kompleksā. Ļoti
jautri bija braukt ar plostiem pa upi. Interesanti bija pastaigāt pa gājēju ieliņu
Žilinā. Man šis brauciens ļoti patika!”
Antra Grinberga
“Skolu Ziņas”
Redaktores –Kristīne Ikerte 11. kl., Krista Kalniņa 11. kl.
Izdevējs: Ērgļu novada dome. Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi,
Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, tel.64871299. Iespiests: SIA
“Madonas poligrāfists”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Metiens
600 eksemplāri
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Mūsu vasara
3. klases skolēnu radošie vasaras
darbiņi arī stāsta par vasaru, silto,
saulaino, tik ļoti gaidīto.
Vasara, vasara,
Ai, vasariņa, ko tu dari?
Saule spīd spožāk,
Arvienu viss košāks!
Tradi, tradi rallallā!
Rallallā!
Ginta Lazdiņa

Skolu literārā avīze

2011. gada jūlijs Nr.7 (78)

Divpadsmitie par sevi, citiem
un puķēm literatūras stundā
rakstītajās dzejas rindās

***
Tu esi kā krokuss,
tev prātā vien fokuss.
Joki tev patīk,
tu mīli tos sacīt.
Smieties vai smaidīt
tev patīk to darīt
ikdienas darbos
un brīvajos brīžos.

Santa Helēna Pedele 7. kl.

Vasariņa, vasariņa.
Ak, tu jaukā vasariņa!
Saulīte- māsiņa,
Aukstumiņš nebūs man brālītis.
Rietēs saulīte vēlu,
Ai, jaukā vasariņa!
Endija Dalbiņa

Agnija Vaska 9.b kl.
Vasarā es priecājos, arī atpūšos,
Skolas laiks ir pagājis!
Saule nu daudz spožāka!
Atkal silda vairāk tā!
Rietēs, ausīs saule siltā
Kamēr skolas dienas atnāks.
Monta Masaļska

***
Mana trauslā sniegpulkstenīt,
tu traucies pretim saulei
caur lediem un sniegiem!
Tu galvu nenoliec,
mana stiprā!
Tavs spēks un maigums,
tavs gribasspēks un mīļums,
tas viss ir tavs.

Vasarā ar riteni braukšu
Airēšu laivu,
Un sauļošos.
Ar tēta „Volvo” braukšu,
Rakšu zemi,
Kopā ar mammu peldēties iešu.
Jānis Rūdolfs Kalniņš

Vasara man ļoti patīk,
Jo tad varu peldēties,
Saule silda ilgi, ilgi,
Varu braukt ar riteni,
Uz skolu negribu vairs iet
Tik atkal gribu makšķerēt.
Sergejs Jegorskis
Vasara ir atnākusi
Projām devies skolas laiks.
Silta saulīte nu spīd,
Atkal peldēties nu var,
Re, cik skaisti tauriņš lido!
Ai, cik skaista vasariņa!
Ance Ludborža

Sabīne Svilpe 7. kl.
Vasara, mana mīļā vasara,
Atnāci ar siltumiņu!
Saule spīdēja tik spoži.
Puķu laiks ir skaists,
Tas rotā mežus un pļavas,
Arī sēņot iesim.
Armands Maslovskis
Vasariņa, vasariņa,
Atkal esi atnākusi!
Saulaina vasara,
Aizraujoša, jauka.
Raiti saskriesim
Atkal skolā rudenī!

Katrīna Dudko

Renārs Vanaģelis ĒMMS 1. kurss

Ieva Budze 9.b kl.
***
Kad nokusis pēdējais sniegs,
sniegpulkstenītim iztraucēts miegs.
Tas ir tik kluss, mirdzošs un balts
un veras pret sauli ļoti stalts.
Pēc laika tam blakus smaržu virpulis
paceļas,
jo hiacintes ziedi viens pēc otra atveras
un smarža apreibina tulpju asnus mazos.
Ar saules gaismu pielijusi, atplaukst
narcise,
tā izrotā dārzu kā noburtā princese.
Te viss ir tik krāšņs, smaržīgs un
jauks,
te daiļš viss, kas uzplaukst un zied.
***
Pienene, agri tu uzziedi
skaista un staro kā saulīte!
Ir jāprot saprast pienene citādi rūgtums uz mēles.
Āboliņš uzzied starp brāļiem,
vienam nav stumbrā tam spēka,
kopā ar brāļiem tik spēcīgs,
varens, stiprs un stalts.
Margrietiņa, garākās nakts mīlētāja,
izgrezno pļavu visskaistāk
un pazūd tad,
kad kādam iepatīkas.

Sofija Sintija Reine 7. kl.

***
Pļavā puķu ir daudz,
nezinu, visas kā sauc.
Katrai ir sava daba,
Katrai ir noslēpums savs.
Esmu pazinis nedaudzas puķes,
dažas maigas kā rozes lapas.
Bet citas negantas,
Ar ērkšķiem skrāpēja, nesasnie
dzamas.
Mana sapņu puķe - dzirkstelīte,
nezinu, kāpēc, bet tā ir.
Mani maz pazīst, ziedu tik reti,
jo ziedus taupu viņai - izredzētai dzirkstelītei.

Lorita Inita Priede. 9.a kl.

Ervīns Depše 8. kl.

Grāmatu autori –
Ērgļu vidusskolas absolventi

Aira Krūmiņa (Bartuseviča)
Kristiāna Purviņa ĒMMS 2. kurss
***
Manu mīļo kaķpēdiņ,
vai tu nenāksi tūlīt
prom no pļavas savvaļā
ziedēt rožu dārziņā?
Tavi zeltainie ziediņi,
vienmēr tik mīļi viņi.
Smaida tie saulītē siltajā
aicina doties līdz pasakā.
Reiz tu tik pūkaina biji,
tomēr asumu ar’ parādīji.
Spēcīgs tavs stāvs
pretim saulei tiecas,
bet tā arī neaizsniedzas.
Tomēr pāraugt tu spēsi reiz
tās nezāles, kas pļavā šņāc.
***
Ir naktsvijoļu cēlums tavā sirdī
un vijolīšu kautrība mazliet.
Tu sildi manu dvēseli tai brīdī,
kad asi vēji pāri galvai iet.
Kā pienene tu pavasari atnes,
ar kaķpēdiņu soļiem klusi ej.
Lai katram būtu maza sauja laimes,
ko tu kā saulespuķe augšup slej.
Tu neskaud asteres vai rozes,
jo tām vien skaistums svarīgs ir.
Tu esi tā kā salda gaiļbiksīte,
kam īstais skaistums pašā sirdī mīt.

Skolu
literārā
avīze 2011.
gada jūlijs
Ērgļu novada
informatīvais
izdevums
2011. jūlijs

LU Ķīmijas fakultātes organiskās ķīmijas katedras docente Aira Krūmiņa
(Drava) ir mūsu skolas 1977. gada 24.
izlaiduma absolvente.
Pēc vidusskolas beigšanas studijas
Daugavpils Pedagoģiskā institūta Bioloģijas un ķīmijas fakultātē, tad darba gaitas Liepājas 6. vidusskolā. No 1988. gada
līdz 1990. gadam direktora vietniece audzināšanas darbā Ērgļu vidusskolā. Tālāk
dzīves ceļš Airu Krūmiņu aizveda uz Cēsīm, kur viņa bija gan vides izglītības
projektu koordinatore, gan ķīmijas, bioloģijas un veselības mācības skolotāja
Cēsu 1. pamatskolā. Pa šo laiku tika pabeigta maģistrantūra LU Ķīmijas fakultātē, bet no 2001. līdz 2004. gadam doktorantūra LU Ķīmijas fakultātē, kopš
2005. gada Aira Kūmiņa ir docente šajā
fakultātē. Studentiem tiek lasītas divas

programmas: „Ķīmijas vēsture un attīstības tendences” un „Humānpedagoģiskā
koncepcija ķīmijā”, bet doktora studiju
programmā ķīmijas didaktika vides ilgtspējības kontekstā”.
Profesionālā darbība saistās ar ikgadējās starptautiskās zinātniski metodiskās
konferences „Ķīmijas izglītība 2005.2011.” rīkošanu, kuras organizācijas komitejas priekšsēdētāja ir Aira Krūmiņa.
Viņa ir arī zinātniskās komitejas locekle
starptautiskās zinātniskās konferencēs,
kas notiek Kradec Kralove universitātē
Čehijā un Kauņas universitātē Lietuvā.
Tālākizglītības kursi un semināri ķīmijas
skolotājiem tiek vadīti Latvijā, Lietuvā,
Igaunijā.
Aira Krūmiņa ir atbildīga par Jauno
ķīmiķu skolas vadīšanu un nodarbību
plānošanu vispārizglītojošo skolu skolēniem, kā arī promocijas darbu vadīšanu
ķīmijas didaktikā.
Nozīmīgas zinātniskās publikācijas ievietotas dažādu valstu universitāšu rakstu krājumos par ķīmijas mācīšanu, vairāki mācību un metodiskās literatūras
uzdevumi veidoti kopā ar kolēģiem, bet
tādi darbi kā „Kritiskās domāšanas mācību metodes ķīmijā”, „Laboratorijas un
praktiskie darbi ķīmijā”, „Demonstrējumi ķīmijā”, Airas Krūmiņas veidoti, ir
sastopami arī mūsu skolā un tiek izmantoti mācību stundās.
Mārīte Breikša
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Mana mīļākā vieta Ērgļos

(J. Grota 110. dzimšanas dienai veltītā konkursa laureātu darbi)
Nav nemaz tik viegli izvēlēties vienu
mīļu vietu Ērgļos.
Pirmā vieta, kas man ienāca prātā, ir
„Braki”. Tas ir muzejs, kurš sasauc kopā
Rūdolfa Blaumaņa daiļrades piekritējus
no visām Latvijas malām. Bet par mīļāko vietu es to nevaru nosaukt, jo, katru
gadu rakstot domrakstus par R. Blaumani, arī „Braki” manās domās jau ir nobružāti un apnikuši, ka diez vai mirdzēs
manā iztēlē kā kādreiz.
Bez „Brakiem” ir vēl daudz skaistu
vietu, bet kura ir mana mīļākā? Varbūt
Tanka kalns, no kura skatīti sārtie vasaras saulrieti, vai varbūt stadions, kurā
līdz bezspēkam tika dzenāta bumba, bet
varbūt tas ir Āķēns, kurš karstajā laikā
pievelk kā magnēts, lai veldzētu mani
dzidrajā ūdenī.
Zinu gan, kura ir mana mīļākā vieta.
Tas ir mans mājas pagalms un tā apkārtne, kas mani iepriecina ar visiem sīkumiem. Tur, mazs būdams, ar draugiem
trakoju pa zālienu, spēlējām paslēpes
pie īpatni smaržojošiem dzīvības kokiem. Un kur nu bez dīķa ar saliņu pa
vidu, kas bija mūsu štābs. Atceros koku,
pa kuru es varēju kāpelēt visu dienu.
Vēl tagad atminos saldo ogu garšu, kuras slepus nobaudījām kaimiņdārzos. Tā
bija mana bērnu dienu paradīze, ar kuru
man saistās vissiltākās atmiņas.
Lai arī cik daudz skaistu vietu ir Ērgļos, Latvijā vai pasaulē, iespējams,
mans bērnu dienu pagalms vienmēr paliks mana mīļākā vieta.
Edijs Krastiņš 9.b

Jau no bērnības mana mīļākā vieta Ērgļos ir Briežkalnā. Tas ir pašā estakādes
virsotnē, kur es jūtos tik labi kā nekur.
Šo vietu man ierādīja onkulis Andris,
kad devāmies paslēpot. Onkulis man
bieži piekodināja, ka augšā kāpt nedrīkst, jo tas esot bīstami. Kad biju
mazs, uz šo vietu skatoties, bail palika.
Bet, kad bailes pārvarēju, nokļuvu savā
mīļākajā vietā.
Nokļūt šajā vietā ir nedaudz ekstrēmi,
jo ir jārāpjas kā klinšu kāpējam. Bet, kad
kāpienu pārvar, priekšā parādās fantastisks skats. Visapkārt ir skaisti meži un
pļavas. Tā šķiet, ka no turienes var redzēt
100 kilometru tālumā. Šī vieta ir brīnišķīga visos gadalaikos. Vislabākās izjūtas
estakādē ir ziemā. Visi meži un pļavas
segtas ar sniega segu. Šī sega izdala gaismu, kas visu padara vienkārši ideālu.
Tad skats liekas nereāls, bet tā ir īstenība.
Šis ziemas svaigums un gaišums dod
spēku jauniem piedzīvojumiem.
Rudens no šīs vietas izskatās krāšņāks nekā no zemes. Man šīs krāsas uzlabo garastāvokli un arī gribasspēku.
Vasarā estakādes virsotnē var izbaudīt vairāk saules siltuma, vai arī nedaudz
vēsuma, ko rada vieglais vējš. Visi koki
un pļavas ir zaļas jo zaļas. Viss saplūst
kopā, un šīs pļavas un meži pārvēršas
kalnos un nelielos pauguros. Tas ļauj
nedaudz pasapņot par nereālām lietām.
Pavasaris ir tas laiks, kad zeme un
saule sāk iznīcināt sniegu. Sāk parādīties plankumi pļavās, kā arī uz ceļiem.
Skats ir raibs un interesants. Man tas atgādina, ka visām lietām pienāk gals tāpat kā sniegam. Un arī to, ka nekas nav
mūžīgs.

Jānis Izajs 9.a kl.

Ar mīlestības gaišumu
Šī gada janvārī, piedaloties Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Galēnu pamatskolas rīkotajā Vislatvijas skolēnu
jaunrades darbu konkursā, kas bija
veltīts dzejniekam Robertam Mūkam, 8. - 9. klašu grupā 2. vietu ieguva 9.a klases skolniece Marta Suveizda, saņemot arī Rēzeknes Augstskolas
pateicību. Publicējam Martas iesniegto darbu.
Rudens ir iesoļojis manā pagastā. Ikviens ir sajutis tā elpu, kas smaržo pēc
gataviem, sulīgiem āboliem, kuri nu jau
ir kļuvuši caurspīdīgi, pēc nobrūnējušām koku lapām, kas traucas vējā, un
pēc tā, ko cilvēks savā dzīvē vēlas visvairāk – pēc miera dvēselē.
Tas man saistās ar vēja maigo pieskārienu vasaras siltajos vakaros, kad pasaule ir klusāka, kad nav vairs tā skaļuma, kas parasti. Es ieklausos sevī un
domāju – kas ir tas, ko man vajadzētu
darīt dzīves laikā? Atbildes uz šo jautājumu vēl nav, bet es jūtu, ka katru dienu
esmu tai aizvien tuvāk un tuvāk.
Manuprāt, ikviena cilvēka mērķis ir
vairot labestību pasaulē. Protams, ka to
nav viegli izdarīt, īpaši tad, kad ir tā sajūta – visi ir pret mani sazvērējušies un es
tur nevaru neko padarīt. Pie sevis to atkārtojot katru dienu, sāc apzināties kā
normu, kuru nav iespējams mainīt. Tomēr
ikvienam ir pa spēkam to izdarīt, ja ar
kādu labu darbu vairo mieru un saticību.
Drēgnos rudens vakaros, pastaigājoties pa klusu lauku ceļu, mani pārņem
domas par nākotni. Kas es būšu? Vai es
spēšu paveikt kaut ko izcili labu cilvēcei
vai savai valstij? Vai mani tagadējie darbi
iespaidos manu nākotni un ar to saistītos
notikumus? Tik daudz ir par to dzirdēts,
runāts un lasīts, bet vai tā ir patiesība?
Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, ir jāatrod gaišais savā dzīvē, tas saules stars,
kurš ved cauri likstām un rūpēm, kas ir
augstāks par sāpēm un nedrošību.
Lapas klusi čaukst un sačukstas par
man nezināmiem noslēpumiem. Māko-
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ņi debesīs slīd tik rāmi un nomierinoši,
ka man dažkārt gribas apgulties uz zemes un, skatoties mākoņos, saplūst ar
tiem, ceļot uz nezināmām zemēm, redzēt citādāku pasauli, nekā tā ir pašreiz
man apkārt. Tomēr es to nespētu ilgi, jo
mākoņi tikai dodas uz priekšu un, ja arī
kaut kur uz zemes notiek netaisnība, tie
vienkārši aizplūst cēli un majestātiski,
neko nedarīdami lietas labā.
Saule pamazām noriet, atstādama
gleznu aiz sevis, kuru varētu likt muzejā
krāsu, ēnu un skaistuma dēļ. Koku ēnas
ir garas un asas, tās, saulei norietot, izplēn un paliek jau pavisam tumšs. Tikai
tagad var izjust rudens dienas skaistāko
laiku – vakaru. Man mīļi ir tie rudens
vakari, kad ir lijis lietus un var sajust
zemes smaržu. Vasarā tā ir citādāka, bet
tieši rudens zemes smarža ir tā vislabākā, jo tā smaržo pēc pilnības un gatavības. Uzreiz ir sajūta, ka viss ir pabeigts
un var jau atpūsties no visa grūtā un
smagā darba, bet rudens ir tikai jauna
darba nākamais cēliens. Lai ikkatru darbu paveiktu labi, ir jāmeklē, kas tev padodas, un tikai tā var atrast gaišo un
saulaino ikvienā cilvēkā.
Mana mamma mūsu mājās „ Pīlātos”
piektdienās ar mīlestību cep maizi. Nē,
tie nav lielie, apaļie rudzu maizes klaipi,
tās ir mazas, pēc cukura, ķimenēm, ievārījuma, magonēm un rozīnēm smaržojošas smalkmaizītes, brūnvaidži pīrādziņi, kas pagriezuši savu spīdīgo
muguru pret mums, ābolu plātsmaizes,
kas smaržo saldi un gardi. Tādās dienās
tētis nes malku un rūpējas, lai ugunij
būtu vajadzīgais siltums. Es skatos, lai
garšvielas ir savā vietā un lai viss būtu
ērti pa rokai paņemams. Mans brālis
dažkārt palīdz tētim nest malku, bet pārsvarā viņš sakārto malku rūpīgā kaudzītē. Virtuvē visam ir jābūt savā vietā, jo
tad arī veicas darāmajos darbos.
Sestdienu rītos Ērgļu tirgus laukumā
mamma ātri vien pārdod grozos saliktās, ar dvieli pārsegtās smalkmaizītes,
laipni parunājoties ar pircējiem, uzsmai-

Šī vieta ir mīļa, jo tur es varu pabūt
viens. Kad esmu dusmīgs vai bēdīgs,
neviens mani netraucē. Man tur vienkārši patīk atpūsties no realitātes. Šī
vieta dziedē rētas un uzlādē mani. Nokāpjot lejā, jūtos daudz labāk, lai arī
nav bijis slikti.
Šī vieta man būs mīļa līdz mūža galam
tādēļ, ka tur jūtos tik spēcīgs kā nekur.
Jānis Gangnuss 9.b
Es nevaru nosaukt, kura vieta Ērgļos
man būtu vismīļākā. Varētu minēt ikvienu ielu, pļavu, lielo ozolu. Ērgļos
viss man ir tuvs un dārgs – te es esmu
izaugusi, pavadījusi bērnu dienas. Bet
sirdij tuvākā vieta ir mana māja, pagalms, kuru kādreiz par savu dzīvesvietu saukuši arī mani senči.
Esmu daudz interesējusies par savas
mājas vēsturi, skatījusies melnbaltos attēlus, no kuriem daudz esmu secinājusi
un uzzinājusi. Ikviens mans ceļojums
foto albūmos rada vēl lielāku interesi it kā nekad nebūtu gana.
Ir neaprakstāmi patīkami noplūkt sulīgu ābolu no manu vecvecāku mammas
iekoptā ābeļu dārza augļu koka. Pavasarī, kad ziedonis apciemo ikvienas mājas
dārzu, tomēr vispatīkamāk man ir raudzīties tieši uz manas mājas priekšā ziedošajām sarkanajām tulpēm – senču
veidotajās puķu dobēs. Pirms daudziem
gadiem iestādīto ceriņkrūmu smarža
nebeidz reibināt katru pavasari. Laimīšu meklēšana ceriņu ziedos ir bijusi
man patīkama nodarbe gan agrā bērnībā, gan arī tagad, kad interesantie vasa-

Centralizētā latviešu valodas eksāmena domraksta virsraksts „Prāta un
jūtu pretruna” rosinājis skolēnus arī
šādiem teikumiem.

Edijs Žuks 7. kl.
ras piedzīvojumi liek man sajusties kā
mazai meitenei.
Mana mīļā māja ir augusi reizē ar
mani. Iekštelpās ir veikti remonti, bet ir
saglabātas būtiskas lietas no iepriekšējiem saimniekiem – tās ir vērtības. Aiz
jaunajām tapetēm, krāsotajiem griestiem un pārveidotajām telpām tomēr
staro mājas apburošais siltums.
Māja – mana mīļākā vieta, kur esmu
uzaugusi, izjutusi visdažādākās emocijas. Vēlētos, lai šajā mājā arī nākotnē
tiktu saglabātas vēsturiskas lietas no
maniem senčiem, bet par visu vairāk, lai
no manas atmiņas nekad nezustu patīkamie brīži, kuri mājā piedzīvoti, lai arī
nākamie saimnieki sajustu siltumu, ikreiz ierodoties vietā, kuru tagad mīļi dēvēju par mājām.
Malvīne Madžule 9.b

Ieva Budze 9.a kl.
dot un novēlot, lai visiem labi garšo. Un
cilvēki aiziet laimīgi un priecīgi no gaismas, kas iecepta maizē. Tas ir tas gaišums, kas vairo smaidus ikdienā un palīdz saprast, ka gaismai vēl aizvien ir
nozīme mūsu dzīvē.
Nav tā, ka Roberta Mūka teiktos vārdus es saprotu tik tieši, es esmu mācījusies par zemtekstiem, vārdu pārnestajām
nozīmēm un metaforām. No kurienes
nāk cilvēkā tā gaisma, kas liek viņam
būt labam, godīgam, patiesam? No kurienes man ir vēlēšanās būt labai, gudrai, devīgai, mīļai?
Manuprāt, liela nozīme ir ģimenei un
cilvēkiem sev apkārt, jo tieši viņi ir tie,
kas sāk veidot priekšstatu par visu pasauli. Ģimene iemāca to, kas ir labs un kas ir
slikts. Tā vienmēr dod tev vislabāko un
visgaišāko, vēlas, lai tu savā dzīvē izdari
pareizo lēmumu. Tavi tuvākie ir tie, kas
būs blakus grūtā brīdī un atbalstīs, nepametīs vienu par spīti visam. Tā ir sirdsšķīstākā mīlestība, kāda vien ir uz zemes.
Ir svarīgi, lai tevi atbalstītu arī vecmāmiņa vai vectētiņš. Viņiem ir liela
dzīves pieredze, kas līdz ar gadiem ir
sakrāta. Mana vecmāmiņa mani atbalsta, un man tas ir svarīgi, jo viņas spriedums ir viens no pirmajiem, kurā es ieklausos, pirms sāku darīt kaut ko
nozīmīgu.
Dabas simetrija un līdzsvarotība arī
ietekmē dvēseles gaismas spožumu.
Raugoties uz rāmu ezeru, kurā spoguļojas koki, es domāju par savas dzīves attēlu, kurš veidojas, man augot. Vai tas ir
skaidrs? Vai arī dažādie dzīves vēji ir
sacēluši tajā sīkus vilnīšus, kas manu
dvēseles spoguļattēlu padara neskaidru?
Es vēl neesmu izvēlējusies - būt ticīga
Dievam vai nē. Iespējams, man izaugot,
uzskati par pasauli apkārt mainīsies, bet
tagad es īsti nezinu, kam ticēt. Vai tas ir
pareizi, ticēt kaut kam tādam, ko nevar
paskaidrot un aprakstīt? Bet vai visu vajag aprakstīt un paskaidrot? Kāda pēc
tam būs dzīve – garlaicīga un vienmuļa?
Varbūt cilvēks tiecas uz nezināmo, lai
tas dotu jaunu sparu un spēku darīt kaut
ko. Bet tad ir jājautā – kādēļ ir radīts

Jautrai
lasīšanai

ļaunais? Vai Dievs to ir radījis apzināti,
lai pārbaudītu mūsu ticības spēku un nepiekāpību likteņa nenovēršamajai dabai? Iespējams, ka jā. Bet kādēļ Dievs ir
devis gaismu cilvēkam? Vai tai ir kāds
virziens, uz kuru tā dodas? Manuprāt,
tai tomēr ir savs mērķis – labestība.
Katrā no mums ir kāds gaišais spēks,
kas ļauj mums veikt ļauno, bet ne vienmēr gaisma ir spēcīgāka par tumsu.
Ļaunums ir viltīgs, divkosīgs, naidīgs,
nesaprotošs, nežēlīgs, tam nav svarīgas
citu domas un jūtas. Tam ir svarīgi, lai
tieši to ieraudzītu un lai gaismas izmisušais sauciens paliktu nesadzirdēts. Ļaunums vērpj intrigas un savij tās ciešāk
par pitonu, kas apvijies savam upurim
un žņaudz to līdz brīdim, kad izgaist pēdējais dzīvības malks. Tam savā darbā
nav robežu, un vienīgā viņa dzīves jēga
ir cilvēka saindēšana ar slikto.
Gaisma nespēj vērpt intrigas, tai sveša ir divkosība un nežēlība. Tā nesaprot
karus un dusmas. Ikvienam gaisma ir
ielikta dvēselē, bet tā pašam ir jāatrod.
Gaisma neliks par sevi manīt, līdz brīdim, kad cilvēks pasaulei neizdara kaut
ko patiešām labu un cēlu. Tikai šajā brīdī, kad ir izdarīts kaut kas patiešām cildens un nesavtīgs, gaisma uzvar ļauno.
Mirklī, kad sirds aiz laimes sāk gavilēt,
ir sākums sava ceļa meklējumiem. Protams, ļaunums visu laiku centīsies sagraut labā aizsargsienu un dažkārt viņam tas arī izdosies, bet apziņa, ka tu esi
paveicis kaut ko patiešām ievērojamu,
liks atkāpties šaubām par gaismas patiesumu un šķīstumu.
Ikviens ir jutis šos abus spēkus savā
dvēselē, kad ir jāpieņem kāds lēmums,
kas, iespējams, ietekmēs visu viņa turpmāko dzīvi. Taču katra paša ziņā ir pieņemt to, kas šķiet pareizāk.
Bet piektdienas vakaros mana mamma cep maizi. Ar mīlestības gaišumu,
kas piepilda mazo virtuvīti un caurstrāvo mūs, mūsu būtību. Šī gaisma liek
pamosties un atrast to, kas cilvēkam ir
visvajadzīgākais – gaišumu savā sirdī.
Marta Suveizda 9.a

• Vispirms iedarbojas jūtas, tad prāts
formulē un saliek visu vienā veselumā.
• Katrā cilvēkā jūtas un prāts pinas
viens ar otru kā skudras pūznī.
• Nevajag likt punktu tur, kur sirds
grib likt komatu.
• Veidojot mākslas darbu, neviens
nemēģina prātot loģiski.
• Kad ķermeni pārņem jūtas, tad
prāts vairs nestrādā.
• Ir cilvēki, kam prāts un jūtas nekrustojas.
• Reizēm prāts un jūtas sadarbojas,
veidojot patriotiskas noskaņas.
• Kā jau katrs tipiskais jaunietis jūtas
palieku malā.
• Ņemot vērā mīlestības plaukšanas
sajūtas, ar prātu nedomāju.
• Prāts un jūtas nezināmā veidā ir apvienotas cilvēka ķermenī.
• Cilvēks ir pavisam vienkārši izprotams, jo tā ķermeniskais veidols skaidri
parāda, kur cilvēks sākas un kur beidzas.
• Prāts bieži iestājas jūtu starpā.
• Saliekot prātu un jūtas kopā, var
nonākt pie pareizās izvēles.
• Sakāpinātu emociju trūkuma dēļ
organismā vieta ir prātam.
• Dažiem jūtas nāk uz āru nepiespiestas.
• Prāta radītais juceklis un jūtu veidotie virpuļi ir katrā.
• Ir sirds jūta un prāta jūta.
• Prāts un jūtas ir divi gabaliņi no
viena vesela.
• Jūtas un prāts šķirtus ceļus iet.
• Jūtas ir dažādas, prāts ar tām spēlējas.
• Prāts iet no galvas, jūtas no sirds.
• Katram reiz var galvā iespīdēties
gaisma.
• Ja nebūtu jūtas, tad mūsu pašu prāts
no datoriem neatšķirtos.
• Cilvēki izdomā iet to pašu jūtu
taku, kur jau kļūdījās.
• Jūtu ietekme ir jāsamazina līdz minimumam.
• Dzīvnieku var ielikt būrī, puķes liekam puķu podos, bet kur likt sevi?
• Īstie cilvēki un grāmatu varoņi sastop mīlestību.
• Dzeja ir jūtu izpausme uz papīra.
• Dzīve neauklē laimes šūpulī, bet
rīvē no visām pusēm.
• Jūtas liek iegādāties kurpes, bet
prāts tiecas pēc lielāka apģērba gabala.
• Jūtas tiek saspiestas mazā kamolītī
un paslēptas dziļumā.
• Ja cilvēks gribētu, viņš varētu sakombinēt prātu un jūtas kopā.
• Bieži ar prātu apzināmies, kādas
būs sekas, bet iekšā - vēderā, sirdī
- kņudina, un jūtas vēlas ņemt
virsroku.
• Prāts un jūtas ir divas spēcīgas
lietas, kas iekšēji valda pār cilvēku
un pārņem viņu no iekšienes.
• Jūtas ir tās, kuras paceļ mūs pāris
metrus virs zemes un ļauj mums lidot.
• Prātu un jūtas nevar pārvaldīt viens
orgāns, jo bieži vien prāts nonāk pretrunās ar jūtām, un orgāni parasti
nenonāks pretrunā ar savām funkcijām.
• Cilvēki mūsdienās kārtīgi padomā,
pirms iepinas attiecībās, jo tās mēdz būt
sarežģītas un pat sirdi lauzošas.
• Jūtu pārpildīti ir mākslinieki, tēlnieki, kuri strādā bez prāta palīdzības.
Viņi savas jūtas izpauž uz papīra vai
statujas, neparko nedomājot. Gleznas ir
veidotas tik pēc jūtām, un prāts nav
ielauzies nevienu brīdi.
• Mīlestībai jau nav smadzeņu.
• Daudzas ģimenes patiesībā ir veidotas uz prāta pamata.
• Liela daļa prāta un jūtu pretrunu
vijas gar cilvēka ikdienu.
• Sākumā jādomā ar prātu, kamēr
domā, tikmēr viss ir labi, bet tad jau no
sirds stūra parādās jūtas, kuras pamazām apēd veselo saprātu, protams,
labā nozīmē. Kad notiek cīņa starp prātu un jūtām, tad iejaucas pa vidu pretrunas, kuras nu tagad valdīs šo cīņu.
• Pirms kāda ļoti svarīga lēmuma
katrs no mums svārstās no vienas puses
uz otru.
• Ļoti žēl, ka cilvēkam tas prātiņš
aizkrīt ciet un viņš sāk domāt visādas
lietiņas.
Redaktore: Marta Suveizda 9. a
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jūlijs

Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2011. gada jūnijā
un jūlijā domē pieņemtajiem lēmumiem:
hPar saistošo noteikumu ”Par
kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ērgļu
novadā” projektu
Dome pieņēma saistošo noteikumu
Nr.6 ”Par kārtību, kādā tiek izsniegta
atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Ērgļu novadā” projektu.
Saistošie noteikumi nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai izvērtēšanai un atzinuma
sniegšanai. Saņemot pozitīvu atzinumu, saistošie noteikumi stāsies spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada Ziņas”.
hPar zemes nomu
Nodeva nomas lietošanā:
- Guntim Vinkam Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 70920080141,
platība 0,43 ha;
- SIA “Wood Energy” Ērgļu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr. 70540080531, platība
0,6255 ha.
hPar Ērgļu novada pašvaldības
nekustamo īpašumu atsavināšanu
Izskatot iesniegumus, dome nolēma:
- atsavināt, pārdodot izsolē, Ērgļu
novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kas atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā, sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 70920080141
un platību 0,43 ha, pēc nekustamā
īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā;
- nepārdot Ērgļu novada pašvaldības nekustamos īpašumus “Magones”
ar kadastra Nr.70920080203, platība
6 ha un “Upenieku pļavas” ar kadastra Nr.70920080230, platība 11,89 ha,
kas atrodas Ērgļu novada Sausnējas
pagastā.
hPar nekustamo īpašumu nosaukumu un adrešu piešķiršanu
Izskatot iesniegumus, dome nolēma:
- piešķirt no nekustamā īpašuma
“Sprīdīši”, kas atrodas Ērgļu novada
Jumurdas pagastā, atdalāmajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
70600070056, nosaukumu “Lutauši”;
- piešķirt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 70540080693 un būvei,
kas uz tās atrodas, adresi Oškalna iela

12E, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads;
- piešķirt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 70600030189 un būvei,
kas uz tās atrodas, adresi Nākotnes
iela 18, Jumurda, Jumurdas pagasts,
Ērgļu novads.
hPar nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Izskatot iesniegumu, noteica zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
70540080424, kas atrodas Rīgas ielā
26, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, nekustamā īpašuma lietošanas pamatmērķi – komercdarbības objektu
apbūve, mērķa kods 0801, platība 0,2
ha un papildmērķi – dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa, mērķa kods
0501, platība 2,4536 ha.
hPar Ērgļu pensionāru padomes
iesniegumu par finansiālu atbalstu
Dome nolēma piešķirt finansējumu
no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Ērgļu novada pensionāru un invalīdu vienas dienas ekskursijas pa
Latviju transporta izdevumiem.
hPar Ērgļu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Cīrulīši” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
70920080254 izsoles nolikuma projektu
Izvērtējot Ērgļu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma ”Cīrulīši” atsavināšanas komisijas iesniegto atsavināmā zemes īpašuma izsoles nolikuma
projektu, dome nolēma to neapstiprināt un uzdeva atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmā īpašuma pārvērtēšanu.
hPar Ērgļu novada R.Blaumaņa
memoriālā muzeja „Braki” un Brāļu
Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” turpmākās darbības koncepciju
Noklausoties deputātes Sandras
Avotiņas informāciju par Ērgļu novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2011.gada 17. jūnija sēdē
izskatīto jautājumu par Ērgļu novada
„Braku” un „Meņģeļu” memoriālo
muzeju turpmākās darbības koncepciju, kurā ietverta analīze par muzeju
apmeklējuma rādītājiem, pašvaldības
ieguldīto budžeta līdzekļu apjomu,
darbinieku pienākumiem, muzeju ieguldījumu novada kultūras dzīvē, kā
arī izvērtējot komitejas ieteikumu reorganizēt R.Blaumaņa memoriālā

muzeja „Braki” un Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Meņģeļi” darbību,
apvienojot abus muzejus , dome nolēma uzsākt „Braku” un „Meņģeļu”
muzeju apvienošanu un uzdeva domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgajai komitejai izstrādāt jaunajai struktūrvienībai turpmākās darbības mērķus un uzdevumus.
hPar Ērgļu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja Guntara Velča
ikgadējo atvaļinājumu
Pamatojoties uz LR Darba likuma
149.pantu un saskaņā ar personīgu
lūgumu, Ērgļu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Guntars Velcis,
sākot ar 2011. gada 4. jūliju līdz 17.
jūlijam ieskaitot, izmantos ikgadēju
apmaksātu atvaļinājumu.
hPar grozījumiem 2011.gada 24.
februāra saistošajos noteikumos nr.2
”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”
Dome pieņēma Ērgļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7
”Grozījumi 2011. gada 24. februāra
saistošajos noteikumos nr.2 ”Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011.
gadam”” , tie publicēti šajā informatīvajā izdevumā „Ērgļu Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv.
hPar Ērgļu novada pašvaldības
2010. gada publisko pārskatu
Dome apstiprināja Ērgļu novada
pašvaldības 2010. gada publisko pārskatu. Publiskais pārskats publicēts
šajā informatīvajā izdevumā „Ērgļu
Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv.
hPar Ērgļu novada pašvaldībai
īpašumā esošo mežu „Simfonija”
cirsmu pārdošanas rezultātā iegūto
naudas līdzekļu izlietojumu
Šā gada 28.jūnijā notikušajā cirsmu
izsolē Ērgļu novada pašvaldībai īpašumā esošo mežu „Simfonija” cirsmas pārdotas par Ls 84500, un deputāti nolēma iegūtos naudas līdzekļus
izlietot Ērgļu vidusskolas multimediju telpas grīdas remontam, Ērgļu novada Miera kapsētas kapličas remontam, Ērgļu estrādes remontam,
ūdensapgādes uzlabošanai Ērgļos,
ielu remontam.
Informāciju sagatavoja pašvaldības
sekretāre A.Rozenberga
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23. jūlijā iecirkņu darba laiks 07:00 - 22:00
Ērgļu pagasta vēlēšanu iecirknis
Nr. 662

Jumurdas pagasta vēlēšanu
iecirknis Nr.664

Sausnējas pagasta vēlēšanu
iecirknis Nr.675

Adrese: Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu pagasts

Adrese: Ezera iela 2,
Jumurda, Jumurdas pagasts

Adrese: ”Jaunozoliņi”, ĢAC
“Zīļuks”, Sidrabiņu ciems,
Sausnējas pagasts

Tālrunis līdz nobalsošanas dienai un
nobalsošanas dienā:
64871296; 64871299

Tālrunis līdz nobalsošanai un
nobalsošanas dienā: 28343674.

Tālrunis līdz nobalsošanai un
nobalsošanas dienā: 29185341

8.00 - 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
8.00 - 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 - 12.00
8.00 – 12.00

8.00 - 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 - 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
13.00 - 17.00
8.00 - 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

8.00 - 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 - 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 - 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
13.00 - 17.00

Ērgļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Masaļskis

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. jūlijs

utt.).
Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu ar mikroshēmu veiks praktizējošs
veterinārārsts. Dzīvniekus datubāzē
tiešsaistē varēs reģistrēt praktizējošs
veterinārārsts, vietējā pašvaldība vai
LDC speciālisti, pārliecinoties par īpašumtiesībām uz dzīvnieku. Par mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrāciju būs jāmaksā saskaņā ar LDC sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Ņemot vērā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas sistēmas ieviešanas tehniskās iespējas, no 2011. gada 1. jūlija
līdz 2012. gada 1. janvārim mājas (istabas) dzīvniekus varēs reģistrēt tikai
LDC speciālisti.
Noteikumi paredz, ka suņu īpašniekiem līdz 2016. gada 1. jūlijam suni,
kas sešu mēnešu vecumu būs sasniedzis
līdz 2016. gada 1. jūlijam, ir jāapzīmē
un jāreģistrē vienotajā mājas (istabas)
dzīvnieku datubāzē. Tāpat noteikumi
paredz, ka līdz 2012. gada 1. jūlijam
visiem suņiem, kas piedalās izstādēs
vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts, ir
jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem datubāzē.
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība paredz, ka ar 2016. gada 1.
jūliju stājas spēkā norma, kas nosaka,
ka datubāzē tiek ievadīta informācija
par mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu.
Plašāka informācija:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/
?pid=40220147&mode=mk&date=201
1-06-21

Krustvārdu mīkla
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Ērgļu novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki pirms tautas nobalsošanas par 10. Saeimas atlaišanu 2011. gada 23. jūlijā no 13.07.2011. līdz 22.07.2011.

13.07.
14.07.
15.07.
16.07.
17.07.
18.07.
19.07.
20.07.
21.07.
22.07.

Šodien, 21. jūnijā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, kas paredz suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācijas kārtību.
Jaunā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība ierobežos klaiņojošo
dzīvnieku skaitu, trakumsērgas izplatību, kā arī dzīvnieka īpašniekam atvieglos sava dzīvnieka meklēšanu un atrašanu, ja tas pazudis. Tāpat jaunā kārtība
paredz palīdzēt nodrošināt valsts un
pašvaldības policijai sabiedrisko kārtību un drošību.
Noteikumi paredz, ka visiem suņiem,
kas sasnieguši sešu mēnešu vecumu, ir
jābūt apzīmētiem un reģistrētiem, bet
kaķus un mājas (istabas) seskus to īpašnieki varēs apzīmēt un reģistrēt pēc izvēles. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs
nodrošinās valstī esošo mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrēšanu vienotā datubāzē, kas tiks veidota kā sastāvdaļa valsts
informācijas sistēmai „Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma”.
Datubāzi uzturēs valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” (LDC), kas
jau šobrīd uztur kopējo LDC informācijas sistēmu.
Datubāzē tiks iekļauti tie mājas (istabas) dzīvnieki, kuri apzīmēti ar mikroshēmu, un tajā būs pieejama informācija par dzīvnieku īpašniekiem un
apzīmēto dzīvnieku, kā arī informācija
par notikumiem ar dzīvniekiem (sterilizācija, vakcinācija, dzīvnieka nāve
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ĒRGĻU NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU
DARBA LAIKI

Datums

Apstiprināta mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība

39

40
41

42
Horizontāli. 1.Plēsīga ezeru un upju
zivs. 9.Daugavas kreisā krasta pieteka.
10.Gleznotāja darba piederums. 11.
Sens kultūrvēsturisks novads Kurzemē.
12.Latviešu rakstnieks, romāna „Bailes” autors. 13.Taisnspārņu kārtas augēdājs kukainis. 18.Kakla mugurējā daļa.
21.Tēls R.Blaumaņa novelē „Nāves
ēnā”. 22.Sporta apavi. 24.Bībeles persona, Ādama un Ievas dēls. 25.Celulozes pārstrādes produkts. 26.Viegla
sporta laiva ar īsu airi. 27.Neliels kalns
ar ieapaļu virsotni Tālajos Austrumos.
29.Liepājas teātra aktrise (1954.) televīzijas seriālā „Ugunsgrēks”. 31.Latviešu sportists, burātājs (1907.-1986.).
33.Liels nelidojošs putns Āfrikā. 38.
Autora piezīme lugas tekstā. 39.Sievietes tēls A.Sakses romānā „Dzirksteles
naktī”. 40.Vidējā mācību iestāde dažās
valstīs.
41.Latviešu
kordiriģents
(1969.), Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. 42.Neuzticīga, ironiska attieksme
pret zināmu problēmu. 43.Latviešu estrādes dziedātājs (1957.).

43
Vertikāli. 1. Tēls Z.Skujiņa romānā
„Kolumba mazdēli”. 2.Franču kinoaktieris (1935.) filmā „Melnā tulpe”. 3.
Tēls R.Blaumaņa komēdijā „Skroderdienas Silmačos”. 4.Druvu auglības
dievība senlatviešu mitoloģijā. 5.Stobriņu sēnes. 6.Ārpussistēmas attāluma
mērvienība astronomijā. 7.Bīstama vieta purvā. 8.Kāda dziedzera sekrēts. 14.
Japāņu ziedu kompozīciju veidošanas
māksla. 15.Mēra paraugs. 16.Vārnu
dzimtas putns, nometnieks. 17.Vēsturiska masas mērvienība Latvijā. 19.Apdzīvota vieta Stopiņu novadā. 20.Starptautisks abonentu telegrāfa tīkls. 23.
E.Pāvula kinoloma seriālā „Ilgais ceļš
kāpās”. 28.Siltzemju skuju koks.30.Rīgas kinostudijas mākslas filma (1959.).
31.Maza, slēgta vienvietīga eskimosu
laiva. 32.Neliela, tikko uztverama atšķirība. 34.Kādas Āzijas valsts pamatiedzīvotājs. 35.Diatoniskās gammas
sestā pakāpe. 36.Rāpotājvēžu apakšdzimtas dzīvnieks. 37.Spriešļu loki.
Sastādījis A.Gailis
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Ērgļu novada pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats
Saskaņā ar likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 14. pantu un likuma
„Par pašvaldībām” 72. pantu.
Satura rādītājs
1. Ziņas par pašvaldību
2. Ērgļu novada pašvaldības budžets
un saistības
3. Ērgļu novada pašvaldības kopsavilkuma bilance uz 2010.gada 31.decembri
4. Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

5. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
6. Iepriekšējos divos gados paveiktais, kārtējā gadā plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
7. Zvērināta revidenta atzinums
8. Ērgļu novada domes lēmums par
iepriekšējā gada saimnieciskā pārskata
apstiprināšanu
9. Pasākumi pašvaldības vadības darba pilnveidošanai
10. Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai

1. Ziņas par pašvaldību
1. Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā
2.
adrese
Nodokļu maksātāja
3.
reģistrāc. Nr.
4. Finanšu gads

Ērgļu novada pašvaldība
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,
LV 4840
90002214379

2. Ērgļu novada pašvaldības budžets un saistības
Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem

Nr.p.
k.

Rādītāju nosaukums
2009.gada
izpilde
2 258 086

2010.gada
2011.gada plāns
izpilde
2 034 538
1 471 239

I

IEŅĒMUMI KOPĀ

1.

Nodokļu ieņēmumi

694 499

772 084

701 637

1.1.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

635 826

694 617

625 326

1.2.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

52 534

67 135

66 771

1.3.

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

6 139

10 332

9 540

40 610

23 029

5 650

512

1 554

0

3 144
35
15 427

2 504
15
18 956

1 900
50
3 700

2.

Nenodokļu ieņēmumi

2.1.

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

01.01.2010.-31.12.2010.
Finanšu un attīstības komiteja:
Guntars Velcis - komitejas priekšsēdētājs
Roberts Koklačovs
Pēteris Leiboms
Velga Skujiņa
Andris Spaile
Zintis Āboliņš-Ābols
Ērgļu novada pašvaldī5.
Andris Dombrovskis
bas domes locekļi (13)
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
Aina Braķe - komitejas priekšsēdētāja
Māra Briede
Pēteris Kārkliņš
Maiga Picka
Guntis Ozols
Sandra Avotiņa
Pašvaldības domes
6.
Guntars Velcis
priekšsēdētājs
7. Teritorijas lielums
379,5 km2

2.2.
2.3.
2.4.

Valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

2.5.

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

1 377

0

0

2.6.
3.
3.1.

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem

20 115
266 375
17 745

0
193 332
14 819

0
160 200
13 500

3.2.

Ieņēmumi par nomu un īri

6 421

6 893

6 800

3.3.

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem

179 209

171 620

139 900

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

150 008

137 155

110 000

Ieņēmumi par biļešu realizāciju

1 454

1 673

1 400

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem

9 987

11 062

10 500

17 760

21 730

18 000

8. Iedzīvotāju skaits

3.4.
4.
4.1.

Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi
Transferti
Valsts budžeta transferti
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu
uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija
Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai
Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai
Pašvaldību budžetu transferti
Ieņēmumi izglītības funkcijas nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un
mērķdotāciju sadales
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un
mērķdotāciju sadales
Pārējo valsts budžeta dotāciju un mērķdotāciju sadales
ieņēmumi
Pārējo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no rajona
padomju līdzekļiem

63 000
1 256 602
342 620

0
1 046 093
922 740

0
603 752
498 752

30 769

0

0

58 274
69 100
67 782

91 294
312 844
239 121

64 267
188 290
243 195

116 695

255143

3 000

0

24338

0

913 982
36 513
58 632

123 353
37 967
85 386

105 000
35 000
70 000

278 538

0

0

2 089

0

0

318 748

0

0

219 462

0

0

IZDEVUMI KOPĀ
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja pr.un inventārs
Izdevumi periodikas iegādei
Procentu izdevumi
Sociālie pabalsti
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām
uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība
Kapitālie izdevumi - pamatkapitāla veidošana
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
Finansēšana

1 991 212
1 991 212
285 651
217 693
7 023
237 065
732 205
511 575
1 991 212
1 315 158
1 057 485
257 673
1 029
226 672
186 239
2 137
15 472
66 847

2 023 496
2 023 496
270 036
314 987
6 662
279 876
693 792
458 143
2 023 496
1 096 695
886 251
210 444
4 374
227 363
203 811
1 575
23 965
162 648

1 642 746
1 642 746
271 210
281 966
6 598
154 831
535 810
392 331
1 642 746
962 693
775 737
186 956
3 070
238 718
175 112
1 560
35 180
68 664

26 442

40 196

40 000

151 216
266 874
-266 874

262 869
11 042
-11 042

117 749
-171 507
171 507

9.

3 547
1. Ērgļu vidusskola
2. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”
3. Mākslas un mūzikas skola
4. 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. R.Blaumaņa memoriālais muzejs „ Braki”
19. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi”
20. Ģimenes aprūpes centrs „Zīļuks”
1. Ērgļu pagasta sia ‘”ŪDAS”
2. Ērgļu pašvaldības sia “Ērgļu slimnīca”

Pašvaldības budžeta
iestādes

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

4.2.

Pašvaldības kapitālsabiedrības
Strādājošo skaits domē,
240
11.
pakļautajās iestādēs

10.

diagramma Nr.1
2010.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%)
Iedzīvotāju ienākuma
nodokli; 635826; 28%
Nekust. īpaš. nod. par
zemi; 67135; 3%

Nekust. īpaš. nod. par
ēkām un būvēm; 10332;
1%

Transferti - saņemtie
maksāj.no valsts un
pašvald.budž.; 1046093;
51%

Maksas pakalp. un citi
pašu ieņēm.; 193332;
10%

Nenodokļu ieņēmumi;
23029; 1%

diagramma Nr.2
Pamatbudžeta ieņēmumi salīdzinot ar 2009.gadu (latos)
1 046 093
1 256 602

Transferti no valsts un pašvald. budž .
193 332
266 375

Maksas pakalp. un citi pašu ieņ ēm.

Nenodokļu ieņ ēmumi

10 332
6 139

Nekust. ī paš. nod. par ēkām un bū vēm

67 135
52 534

Nekust. ī paš. nod. par zemi

694 617
635 826

Iedzī votāju ienākuma nodoklis
0
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2009.gads
2010.gads

23 029
40 610

200 000
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II
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2010.gadā Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bija Ls 2 034 538. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2010.
gadā ieņēmumi kopsummā samazinājušies par Ls 223 546 (par 10%), kas skaidrojams ar to, ka ES projektu realizācijas
gaitā izlietoto līdzekļu atmaksa ne vienmēr notiek viena kalendārā gada laikā. Tajā pat laikā nodokļu ieņēmumi palielinājās
par Ls 77 585 jeb 11%.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. jūlijs

diagramma Nr.3
2010.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (%)

IEŅĒMUMI - KOPĀ
Dabas resursu nodoklis
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Valsts Autoceļu fonda mērķdotācijas pašvaldību Autoceļu (ielu)
fondam (tiešie maksājumi)
IZDEVUMI - KOPĀ
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
Kapitālie izdevumi
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
Finansēšana

Vispārējie valdības
dienesti ; 270036; 13%
Sociālā aizsardzība;
511575; 26%
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana ;
314987; 16%

Veselība; 6662; 0%

Izglītība; 732205; 37%

Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem
2009.gada
izpilde
79 749
2 165
4 347
0
0

2010.gada
izpilde
56 184
2 879
955
72
0

2011.gada
plāns
52 278
0
0
0
0

73 237

52 278

52 278

99 932
31 186
7 563
30 496
1 522
29 165
-20 183
20 183

191 286
26 646
6 387
18 117
769
139 367
-135 102
135 102

47 593
26 000
6 264
14 529
800
0
4 685
-4 685

diagramma Nr.7
2010.gada speciālā budžeta ieņēmumi (%)

Atpūta, kultūra un
reliģija; 279876; 14%

diagramma Nr.4

Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi;
72; 0,1%

Valsts Ac/f mērķdot
pašvaldību Ac/f ;
52278; 93%

2009.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām salīdzinot ar 2009.gadu (latos)
458 143
511 575

Sociālā aizsardzī ba

Dabas resursu
nodoklis; 2879; 5%

2009.gads
2010.gads

693 792
732 205

Izglī tī ba

Procentu ieņēmumi
par kontu atlikumiem;
955; 1,7%

279 876
237 065

Atpū ta, kultū ra un reliģ ija

diagramma Nr.8

6 662
7 023

Veselī ba

2010.gada speciālā budžeta ieņēmumi salīdzinot ar 2009.gadu (latos)
314 987
217 693

Pašvald. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

52 278

270 036
285 651

Vispārējie valdī bas dienesti
0

100000

200000

300000

400000

Valsts Ac/f mērķdot pašvaldī bu Ac/f
73 237
500000

600000

700000

800000

diagramma Nr.5

72

2009gads
2010.gads

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņ ēmumi
0

2010.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (%)
Procentu izdevumi; 23965;
1%

Uzturēšanas izdev., pašu
resursi, starpt. sadarb. ;
40196; 2%

Sociālie pabalsti; 162648;
8%

Grāmatas un periodiskie
izdevumi ; 1575; 0,1%

955
Procentu ieņ ēmumi par kontu atlikumiem
4 347

Kapitālie izdevumi;
262869; 13%

2 879
Dabas resursu nodoklis

Krājumi, materiāli,
energores., preces, bir.
pr.un invent.; 203811; 10%

2 165
0

Pakalpojumi; 227363; 11%
Komandējumi un dienesta
braucieni; 4347 0,2%

diagramma Nr.9

Atalgojums; 886251; 45%

2010.gada speciālā budžeta izdevumi (%)

Darba devēja valsts soc.
apdrošin. obl. iem.;
210444; 10%

diagramma Nr.6
2010.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām salīdzinot ar 2009.gadu (latos)
262 869
151 216

Kapitālie izdevumi

Atalgojums; 26646;
14%

Kapitālie izdevumi;
139367; 74%

Darba dev. valsts soc.
apdroš. obl. iem.;
6387; 3%

2009.gads
2010.gads

40 196
26 442

Uzturēšanas izdev., pašu resursi, starpt. sadarb.

10000 20000 30000 40000 5000060000 70000 80000

Procentu izdevumi;
769; 0,4%

162 648
66 847

Sociālie pabalsti

Preces un
pakalpojumi ; 18117;
9%

23 965
15 472

Procentu izdevumi

diagramma Nr.10

2010.gada speciālā budžeta izdevumi salīdzinot ar 2009.gadu (latos)

1 575
2 137

Grāmatas un periodiskie izdevumi

203 811
186 239

Krājumi, materiāli, energores., preces, bir. pr.un invent.
Pakalpojumi

139 367

Kapitālie izdevumi

227 363
226 672

374
Komandējumi un dienesta braucieni 14 029

29 165
769

Procentu izdevumi

1 522

210 444
257 673

Darba devēja valsts soc. apdrošin. obl. iem.

886 251

Atalgojums
0

200000

400000

600000

800000

1000000

1 057 485

2009.gads
2010.gads

18 117

Preces un pakalpojumi

30 496

1200000

Ērgļu novada pašvaldības kopējie pamatbudžeta izdevumi 2010.gadā bija Ls 2 023 496. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, 2010.gadā tie palielinājušies par Ls 32 284 (par 1,6%). Vislielākais pieaugums atbilstoši funkcionālajām kategorijām bija „pašvaldības mājokļu un teritoriju apsaimniekošanā” - Ls 97 294,
kas saistīts ar vairāku ES līdzfinansētu investīciju projektu realizāciju. Kritums izglītības sfērā bija saistīts ar izglītojamo skaita samazināšanos, kā rezultātā samazinājās finansējums, kā arī minimāliem tēriņiem ēku remontiem. Līdzīga situācija bija sociālās aizsardzības sfērā, kur arī samazinājās klientu skaits
sociālās aprūpes centra abās mājās, kā arī bērnu skaits ģimenes aprūpes centrā “Zīļuks”.

6 387

Darba dev. valsts soc. apdroš. obl. iem.

7 563
26 646

Atalgojums

31 186
0

50000

100000

150000

Ērgļu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2010.gadā bija Ls 56 184, kas bija par Ls 23 565
(par 30%) mazāk, salīdzinot ar 2009.gadu. Samazinājums saistīts ar ievērojamu valsts autoceļa fonda
samazinājumu par Ls 20 959 (29%), kā arī ar to, ka nebija nekādu ieņēmumu no ēku un būvju īpašumu
pārdošanas. Speciālā budžeta līdzekļi 2009.gadā tika izlietoti galvenokārt pašvaldības autoceļu un ar to
saistītās infrastruktūras uzturēšanai un remontiem, kā arī infrastruktūras projektu realizācijai (galvenokārt Jumurdas saieta nama celtniecībai) izlietots atlikums no iepriekšējā gada privatizācijas līdzekļiem.
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Pārskats par dāvinājumiem un ziedojumiem
I IEŅĒMUMI KOPĀ
Procentu ieņēm. par ziedoj. un dāvināj. budž. līdz. depoz. vai kontu
atlikumiem
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām
II IZDEVUMI - KOPĀ
Preces un pakalpojumi
Pašvaldību sociālā palīdzība naudā
Kapitālie izdevumi
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
Finansēšana

2009.gada izpilde
8 130

2010.gada izpilde
6 356

10

21

3 409
4 711
5 353
3 437
0
1 916
2 777
-2 777

3 167
3 168
3 504
1 387
917
1 200
2 852
-2 852

Pašvaldības finansiālo saistību un garantiju apjoms

Aizdevējs

Aizdevuma mērķis

Līguma Nr. un
Atmaksas
parakstīšanas
termiņš
datums

Aizdevuma
summa

Madonas rajona padomes
Nr.A2/1/09/724
20.06.2014
4288
Valsts kase iestādes - Ērgļu pansionāta
25.11.2009
ēdināšanas bloka ierīkošana
Jaunas sporta zāles būv- Nr.A2/1/04/929
Valsts kase
20.10.2016 100000
niecība Ērgļu vidusskolai 21.09.2004
Jaunas sporta zāles Ērgļu
vidusskolai būvniecības
Nr.A2/1/05/610
Valsts kase pabeigšanai,aprīkojuma un
20.05.2015
47500
15.11.2005
inventāra iegādei,ielu apgaismojuma remontam
ERAF projekta ūdenssaimniecības attīstība Jumurdas
Nr.A2/1/06/387
Valsts kase ciemā I kārtas „Kanalizāci20.07.2021
74000
10.08.2006
jas maģistrālie tīkli un notekūdeņu ietaises”
Ērgļu novada infrastruktūras Nr.A2/1/07/440
Valsts kase
20.07.2017 210573
objektu sakārtošanai
03.09.2007
Pasaules Ērgļu pagasta izglītības iesbrīvo latvie- tāžu izmaksu efektivitātes
16.05.2001
31.12.2011
24750
šu apvienība
paaugstināšana
Vieglās automašīnas
SIA
HONDA CIVIC iegāde,
Nr.14050 G 25.06.2011
4696
Hipolīzings
finanšu līzings
Parex līzings
Autogreidera iegāde,
Nr.5308
30.09.2012
63248
un FaktoFinanšu līzings
20.09.2007
rings SIA
Pamatkapitāla palielināšana
SIA „ŪDAS” ar mērķi nodrošināt ES Kohēzijas fonda
projekta „Notekūdeņu attīrī- Nr.A2/1/09/492
- V/10/1
20.01.2025 586916
Valsts kase šanas iekārtu, dzeramā ūdens
21.09.2009
ūdensgūtnes un attīrīšanas
stacijas izbūve un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Ērgļos”
Aizņēmums ņemts no Valsts kases. Aizdevuma līgums Nr.A2/1/06/387 no
Pārjaunojuma līgums Nr.A2/1/09/724 no 10.08.2006.g. ar atmaksas termiņu līdz
25.11.2009.g. ar atmaksas termiņu līdz 2021. gada 20. jūlijam. Galvojuma nav.
2014. gada 20. jūnijam.Kredīts ņemts Kredīts ņemts projekta „Ūdenssaimniecīprojekta „Madonas rajona padomes iestā- bas attīstība Jumurdas pagasta Jumurdas
des - Ērgļu pansionāta ēdināšanas bloka ciemā” 1.kārtas Kanalizācijas maģistrāierīkošana”. Aizdevuma atlikums uz lie tīkli un notekūdeņu ietaises” īstenošanai saskaņā ar 2006. gada 21.jūnija Paš31.12.2010.g. Ls 3336.00, tai skaitā:
• īstermiņa kreditoru parāds Ls 952, valdību aizņēmuma un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomes sēdes
kas atmaksājams 2011. gadā;
• ilgtermiņa kreditoru parāds ir Ls protokola Nr.10 izrakstu. Uz 31.12.2010.
2384.00. Kredīta % nav ietverti bilancē, aizdevuma atlikums ir Ls 11525.00, tai
skaitā:
jo tiek atmaksāti pēc piestādītā rēķina.
• īstermiņa kreditoru parāds ir Ls
Aizņēmums ņemts no Valsts kases.
Aizdevuma līgums Nr.2A/1/04/929 no 6200.00,kas atmaksājams 2011.g.;
• ilgtermiņa kreditoru parāds ir Ls
21.09.2004.g. ar atmaksas termiņu līdz
2016. gada 20. oktobrim.Galvojuma nav. 5325.00. Kredīta % nav ietverti bilancē,
Kredīts ņemts projekta „Jaunas sporta zā- jo tiek atmaksāti pēc piestādītā rēķina.
Aizņēmums ņemts no Valsts kases.
les būvniecība Ērgļu vidusskolai” realizācijai saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu Aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/440 no
un garantiju kontroles un pārraudzības 03.09.2007.g. ar atmaksas termiņu līdz
padomes 2004. gada 7. jūlija protokola 2017.g.20.jūlijam.Galvojuma nav. Kreizrakstu Nr.11. Uz 31.12.2010. aizdevu- dīts ņemts „Ērgļu novada infrastruktūras
ma atlikums ir Ls 48975.00, tai skaitā:
objektu sakārtošanai- Ērgļu saieta nama
■ īstermiņa kreditoru parāds ir Ls skatītāju zāles, balkona telpas, balkona
priekštelpas un kāpņu telpas remontdar8164.00, kas atmaksājams 2011.g.,
■ ilgtermiņa kreditoru parāds Ls biem, gājēju celiņa - kāpņu vienkāršota
40811.00. Kredīta % nav ietverti bilancē, renovācija, Oškalna ielas labiekārtošana;
sociālās aprūpes centra „Kastaņas” nojo tiek atmaksāti pēc piestādītā rēķina.
Aizņēmums ņemts no Valsts kases. tekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sisAizdevuma līgums Nr.A2/1/05/610 no tēmas sakārtošanai un tehniskās doku15.11.2005.g. ar atmaksas termiņu līdz mentācijas izstrādei” saskaņā ar 2007.
2015. gada 20. maijam. Galvojuma nav. gada 25. jūlija Pašvaldību aizņēmumu un
Kredīts ņemts projekta „Jaunas sporta zā- galvojumu kontroles un pārraudzības pales Ērgļu vidusskolai” būvniecības pa- domes sēdes protokolu nr.12 izrakstu.
Aizdevuma atlikums uz 31.12.2010.
beigšanai, aprīkojuma un inventāra iegādei, Ērgļu pagasta administratīvā centra Ls 144040.00, tai skaitā:
ielu apgaismojuma remontdarbiem sa• īstermiņa kreditoru parāds Ls
skaņā ar 2005. g. 2. novembra Pašvaldību 22160.00, kas atmaksājams 2011.g.;
aizņēmumu un galvojumu kontroles un
• ilgtermiņa kreditoru parāds ir Ls
pārraudzības padomes sēdes protokola 1 21880. Kredīta % nav ietverti bilancē,
jo tiek atmaksāti pēc piestādītā rēķina.
ierakstu Nr.22.
Aizņēmums ņemts no Latvijas BrīvīUz 31.12.2010. aizdevuma atlikums
bas fonda. Aizdevuma līgums no
Ls 22500.00, tai skaitā:
• īstermiņa kreditoru parāds ir Ls 16.05.2001.g. ar atmaksas termiņu līdz
2011. gada 31. decembrim.Galvojuma
5000.00, kas atmaksājams 2011.g.;
• ilgtermiņa kreditoru parāds ir Ls nav. Kredīts ņemts Ērgļu pagasta izglītī17500.00. Kredīta % nav ietverti bilancē, bas iestāžu izmaksu efektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar Latvijas Republikas
jo tiek atmaksāti pēc piestādītā rēķina.
Aizņēmums ņemts no Valsts kases. Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.389 no
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Atmaksāts Ilgtermiņa
Ilgtermiņa
līdz
aizņēmumu
saistību
pārskata
īstermiņa
atlikums uz
perioda
daļa jāat31.12.2009.
beigām maksā 2011.g
952

952

2384

51025

8164

48975

25000

5000

22500

62475

6200

11525

66533

22160

144040

23635

2675

4696
44055

10745

8448

3. Ērgļu novada pašvaldības kopsavilkuma bilance uz 2010.gada 31.decembri
AKTĪVS
Pārskata perioda beigās Pārskata gada sākumā
Ilgtermiņa ieguldījumi
6 345 072
4 955 203
Apgrozāmie līdzekļi
417 255
638 219
Bilance
6 762 327
5 593 422
Uz pārskata perioda beigām Uz pārskata gada sākumu
PASĪVS
Pašu kapitāls
5 411 147
4 957 110
Kreditori
1 351 180
636 312
Bilance
6 762 327
5 593 422
4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Novada pašvaldības nekustamais
īpašums apdrošināts daļēji.
Novada pašvaldības nekustamais
īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā daļēji.
Novada pašvaldībai valdījumā nodoto īpašumu nav.
Novada pašvaldībai ieķīlātu pamatlīdzekļu nav.
2010.gadā Zemesgrāmatā tika ierakstīti šādi Ērgļu novada pašvaldības īpašumi:
- zeme Lauksaimniecības iela 15;
- zeme Miera kapi;
- zeme Oškalna iela 1;
- zeme Meņģeļi;
- zeme Braki;
- zeme Gaitnieki;
- zeme Blaumaņa iela 2D;
- zeme Purva ceļš;
- zeme Rīgas iela 22;
- zeme Katrīnas ceļš-Brīvnieki;
- zeme Cirsti-Viesakas-Pūpoli;
- zeme Virdzes - Bākūži;
- zeme Upmaļi - Pēterēni;
- zeme Katrīna-Danderi-Vāķēni;
- zeme Katrīnas skola-Baltklāvi;
- zeme Rīgas ceļš - Anduļēni;
- zeme Veģeri - Jaunbrāķeri;
- zeme P.Upīša iela;
- zeme Strauta iela;
- zeme Pumpura iela;
- zeme Iebrauktuve;

- zeme Ogres iela;
- R.Blaumaņa memoriāla muzeja
„Braki” ēkas;
- Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja
„Meņģeļi” ēkas
Ērgļu novada pašvaldības bilancē ietvertas visas novada pašvaldību zemes
platībā 1063,15 ha, kuru vērtība sastāda
Ls 542580. Salīdzinot novada pašvaldības bilancē ietvertās zemes ar Valsts
zemes dienesta aktualizācijas sarakstiem uz 31.12.2010, platības saskan ar
grāmatvedības uzskaites datiem.
Dāvinātie un bezatlīdzības kārtā
saņemtie pamatlīdzekļi, pavisam
kopā Ls 29624.46, tai skaitā:
Bibliotēkas grāmatas - 736,13 Ls, kas
saņemtas gan no fiziskām personām,
gan no juridiskām personām.
Ceļš Valtiņi-Ērmēni - 28888,33 Ls,
pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.112
no 24.02.2010.g.
Ērgļu novada pašvaldības bilancē ietvertas visas pašvaldībai piederošās mežaudzes platībā 469,1 ha, kuru vērtība
sastāda Ls 102945. Salīdzinot novada
pašvaldības bilancē ietvertās mežaudzes
ar Valsts meža dienesta aktualizācijas
sarakstiem uz 1.12.2010.g., mežaudžu
platības ir 469,1 ha vērtībā Ls 108559.
Starpība ir Ls 5613, kas radusies sakarā
ar to, ka pašvaldība no 2008.g. vairs neveic pārvērtēšanu.

5. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
5.1. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats
10119

38712

538085

14.05.2001.g.
Uz 31.12.2010. Aizdevuma atlikums
USD 5000.-,kurss 0,535 Ls 2675.00, tai
skaitā:
• īstermiņa kreditoru parāds Ls
2675.00, kas atmaksājams 2011 . gadā;
• paredzamie maksājamie % līdz 2011.
gadam ir USD 4200 vai pēc LB kursa uz
31.12.2010.g. Ls 2247.00.Paredzamie %
maksājumi bilancē nav atspoguļoti.
Aizņēmums ņemts no Valsts kases.
Aizdevuma līgums Nr.A2/1/09/492V/01/1 no 21.09.2009.g. ar atmaksas termiņu līdz 2025.g. 20. janvārim. Galvojuma nav. Kredīts ņemts projekta
„Pamatkapitāla
palielināšana
SIA
„ŪDAS” ar mērķi nodrošināt ES Kohēzijas fonda projekta „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, dzeramā ūdens ūdensgūtnes
un attīrīšanas stacijas izbūve, ūdensvada
un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Ērgļos” realizēšanai saskaņā
ar Pašvaldību aizņēmumu un garantiju
kontroles un pārraudzības padomes 2009.
gada 15.jūlija protokola izrakstu Nr.9.
Uz 31.12.2010.g.aizdevuma atlikums
ir Ls 576797.00, tai skaitā:
• īstermiņa kreditoru parāds Ls
38712.00, kas atmaksājams 2011. gadā;
• ilgtermiņa kreditoru parāds Ls
538085.00. Kredīta % nav ietverti bilancē, jo tiek atmaksāti pēc piestādītā rēķina.
2009. gada 7. oktobrī noslēgts finanšu
līzinga līgums Nr.14050 G ar SIA Hipolīzings par vieglās automašīnas HONDA
CIVIC iegādi Ls 4696 vērtībā ar atmaksas termiņu līdz 25.06.2011.g. Finanšu
līzings nomaksāts 2010. gada oktobrī.
2007. gada 20. septembrī noslēgts finanšu līzinga līgums Nr.5308 ar Parex līzings un Faktorings SIA par autogreidera
DZ - 122B - 9 iegādi Ls 63248.00 vērtībā
ar atmaksas termiņu līdz 30.09.2012.g.
Finanšu līzinga atlikums uz 31.12.2010.
Ls 19192.00,tai skaitā:
• īstermiņa finanšu līzinga parāds ir Ls
10744.00, kas atmaksājams 2011.g.;
• ilgtermiņa finanšu līzinga parāds ir Ls
8448.00.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu
apjoms pašvaldības bilancē uz
01.01.2010.
Ieguldīšana 2010. gadā
Novērtēšana pēc pašu kapitāla
metodes
Citas izmaiņas
Ilgtermiņa ieguldījumu apjoms
pašvaldības bilancē uz
31.12.2010.
Līdzdalība pamatkapitālā
gada beigās %

Ērgļu
Ērgļu pašvaldības
pagasta SIA
SIA „Ērgļu
„ŪDAS”
slimnīca”
89736

90391

Kopā
180127

606917

22650

629567

(38425)

(19211)

(57636)

658228

93830

752058

100

100

Tā kā pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” un Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS” uz novada pašvaldības gada pārskata sastādīšanas brīdi savus 2010.gada pārskatus vēl nav
sagatavojušas, tad pašvaldības ilgtermiņu finanšu ieguldījums tajos 2010.gada pārskatā tiek novērtēts pēc šo sabiedrību 2009.gada pārskata rādītājiem. Ieguldījumu
pārvērtēšana pēc 2010.gada šo sabiedrību rādītājiem notiks pēc to gada pārskata
iesniegšanas un apstiprināšanas novada pašvaldībā 2011.gadā.
5.2.Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu apjoms
pašvaldības bilance uz 01.01.2010.
Ilgtermiņa ieguldījumu apjoms
pašvaldības bilance uz
31.12.2010.g.
Līdzdalība pamatkapitālā gada beigās %

967

967

967

967

3,28

3,28

6. Iepriekšējos divos gados paveiktais, kārtējā gadā plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
2009.gadā tika veiktas nozīmīgas investīcijas publiskajā infrastruktūrā, tam izmantojot galvenokārt ES fondu līdzekļus.
Tika realizēti šādi projekti:
1) ELFLA līdzfinansētais projekts Nr. 08-05-L32100-000097 “Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu novadā” Ērgļu saieta nama telpu rekonstrukcija”.
Pabeidzot rekonstrukcijas darbus, saieta nams var lepoties ar gaišu un patīkamu
izstāžu zāli, ērtu un praktisku mazo zāli, izremontētām koridora un kāpņu telpām,
kā arī renovētās bibliotēkas telpas lasītājus priecē, dodot iespēju apmeklētājiem
justies brīvi un ērti. Darbus veica SIA „ZGGG” par kopējā līguma summu bez
PVN ir 24432,84 LVL, ES finansējums 20724,21 LVL. 2) ELFLA līdzfinansētais
projekts Nr. 08-05-L32100-000097 “Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana
Ērgļu novadā” Ērgļu saieta nama āra kāpņu, terašu un celiņu rekonstrukcija”.
Rekonstrukcijas darbu rezultātā ērglēnieši var droši doties pa kāpnēm no Rīgas
ielas uz saieta namu. Renovēti ir abi gājēju celiņi no kāpnēm un āra terases pie
saieta nama. Darbus veica SIA „Anlī Bruģis” par kopējā līguma summu bez PVN
ir 13427,06 LVL, ES finansējums 10070,29 3) ELFLA līdzfinansētais projekts Nr.
08-05-L32100-000097 “Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu novadā” muzeja ēkas rekonstrukcija”.
Muzeja ”Līdumi” ēka pēc paveiktajiem rekonstrukcijas darbiem var lepoties ar
jaunu jumta segumu, nomainītiem logiem, izremontētām un renovētām otrā stāva
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ekspozīcijas telpām. Darbus veica SIA
„AG Jumti” par kopējo līguma summu
bez PVN - 21899,65 LVL, ES finansējums 20306,85 LVL.
4) Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta
Liepkalnes ciemā I kārta”, kā rezultātā
tika ierīkots jauns ūdensvads un jauna
ūdens ņemšanas vieta.
Projekts tika realizēts par pašvaldības līdzekļiem, izmaksu summa LVL
20835,27 bez PVN un darbus veica SIA
“ELBRA”.
Tika iesākti šādi projekti:
1) ELFLA līdzfinansētais projekts
Nr. 08-05-L32100-000097 „Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana
Ērgļu novadā” Jumurdas pagasta saieta
nama būvniecība”.
Jumurdā ir uzsākta jaunās saieta ēkas
celtniecība. Topošā ēka, saieta nams,
nodrošinās pagasta bibliotēkas, feldšerpunkta un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Būvprojektu izstrādāja SIA
,,Ceturtais stils”, būvniecību veic SIA,
“Cēsu būvnieks”.
Kopējā līguma summa bez PVN ir
194854,82 LVL, ES finansējums
146141,11 LVL.
2) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdensvada
un kanalizācijas tīklu atjaunošana un
paplašināšana Ērgļos”.
3) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētie trīs projekti par triju
normatīvajiem aktiem neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivāciju.
4) Eiropas Savienības ERAF līdzfinansētais projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās
bāzes izveide Ērgļu vidusskolā” fizikas
un bioloģijas kabinetu vienkāršota renovācija”.
2010.gadā tika veiktas nozīmīgas investīcijas publiskajā infrastruktūrā, tam
izmantojot galvenokārt ES fondu līdzekļus.
Tika realizēti šādi projekti:
1) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētie trīs projekti par triju
normatīvajiem aktiem neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivāciju, ko
veica SIA „Vidzemes būvnieks”. Kopējās izmaksas bija „Lempēni” 29970,03
LVL (ES Kohēzijas fonds 25474,53
LVL), „Andrupi” 16212,98 LVL (ES
Kohēzijas fonds 13781,02 LVL), „Sidrabiņi” 6223,27 LVL (ES Kohēzijas
fonds 4280,12 LVL).
2) ELFLA līdzfinansētais projekts
Nr. 08-05-L32100-000097 „Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana
Ērgļu novadā” Jumurdas pagasta saieta
nama būvniecība” tika pabeigts. Būvprojektu izstrādāja SIA ,,Ceturtais
stils”, būvniecību veic SIA “Cēsu būvnieks”. Kopējās projekta izmaksas bija
264751,65 (ES ELFLA 175369,34
LVL).
3) Eiropas Savienības Kohēzijas
Fonda līdzfinansētais projekts „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana
un paplašināšana Ērgļos” bija pēdējā
laika lielākais realizētais projekts Ērgļos, kura rezultātā tika izbūvētas jaunas, modernas attīrīšanas iekārtas un
ūdensgūtne, kā arī nomainīta daļa ūdens
un kanalizācijas tīklu. Kopējās izmaksas 3727309,66 LVL (Kohēzijas fonds
– 3042829; Valsts budžets – 96263,76;
LVL, uzņēmums „ŪDAS” – 1300 LVL;
pašvaldības
līdzfinansējums
–
586916,90 LVL).
4) Eiropas Savienības ERAF līdzfinansētais projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās
bāzes izveide Ērgļu vidusskolā” fizikas
un bioloģijas kabinetu vienkāršota renovācija” tika pabeigts, kā rezultātā kabineti tika gan izremontēti, gan aprīkoti
ar modernām tehnoloģijām mācību vajadzībām. Kopējās izmaksas 98392
LVL (ES ERAF finansējums 83633
LVL).
4) Noslēdzās ES ERAF līdzfinansētais projekts „Ērgļu novada izglītības
iestāžu informatizācija”, kura kopējās
izmaksas bija 7918,62 LVL (ES ERAF
līdzfinansējums 6730,82; valsts budžeta finansējums 1187,80 LVL).

2011.gadā realizēti tiks projekti, kas
jau saņēmuši ES finansējuma apstiprinājumu - ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts Sausnējas ciemā,
Sausnējas muzeja pirmā stāva rekonstrukciju par saieta zāli, sporta laukuma
pie vidusskolas un Zaļās ielas trotuāra
rekonstrukcija, psihologa piesaiste Ērgļu novadam, „Braku” zedeņu žoga atjaunošana, Ērgļu novada attīstības
programmas izstrāde. Turpināsies iesāktais projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”.
Joprojām lieli līdzekļi plānoti sociālajai palīdzībai iedzīvotājiem, ko daļēji
palīdzēs segt valsts sociālā drošības tīkla līdzekļi.
Visas mūsu pašvaldības iestādes šodien strādā normālā režīmā. Tādēļ jo
īpaši svarīgi mums kā pašvaldībai turpināt darbu pie tā, lai ļaudīm radītu vēlmi
šeit dzīvot un strādāt. Domāju, ka mūsu
dzīve kļūs aktīvāka dēļ cilvēku pieplūduma, ko nodrošinās Rīgas un Pļaviņu
ceļu noasfaltēšana līdz 2012.gadam.
7. Zvērināta revidenta atzinums
Pēc pieaicinātā zvērinātā revidenta
domām, konsolidētais finanšu pārskats
sniedz skaidru un patiesu priekšstatu
par Ērgļu novada domes finansiālo stāvokli 2010.gada 31.decembrī, kā arī par
tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2010.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem
nr.777 „Gada pārskatu sagatavošanas
kārtība” nosacījumiem.
8. Ērgļu novada domes lēmums
par iepriekšējā gada finanšu pārskatu
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2011.gada 28.aprīlī domes sēdes protokols Nr.5 4. §
Par Ērgļu novada pašvaldības
2010.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Ziņo: G. Velcis
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem
nr.777 „ Gada pārskatu sagatavošanas
kārtība”, atklāti balsojot: “par” -9 deputāti (Zintis Āboliņš-Ābols, Māra Briede, Andris Dombrovskis, Pēteris Kārkliņš, Pēteris Leiboms, Guntis Ozols,
Maiga Picka, Velga Skujiņa, Guntars
Velcis), “pret” nav, “atturas” nav,
Ērgļu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības 2010.gada finanšu pārskatu.
Sēdes vadītājs domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts) G.Velcis
9. Pasākumi pašvaldības vadības
darba pilnveidošanai
Pašvaldības vadošie speciālisti pastāvīgi strādā pie tā, lai arvien labāk veiktu
savus darba pienākumus. Visi regulāri,
vismaz reizi gadā, apmeklē dažādus ar
specialitāti saistītus kursus vai seminārus. Vairāki specialitātei atbilstošu izglītību apgūst augstskolās.
10. Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai par pašvaldības
darbību un viņu iespējām piedalīties
lēmumu apspriešanā
Pašvaldība regulāri ar sava informatīvā izdevuma palīdzību informē iedzīvotājus par plānotajiem darbiem, par veicamo un jau paveikto novada padomē,
pašvaldības iestādēs un uzņēmumos.
Rīkojot tikšanās ar novada iedzīvotājiem vai arī neformālās sarunās ar atsevišķām iedzīvotāju grupām, vienmēr
cenšamies noskaidrot viņu viedokli un
skaidrot esošo situāciju.
Ērgļu novada pašvaldības mājas lapā
ir informācija par pašvaldības un tās
iestāžu darbu, komercdarbību un citām
dzīves sfērām, kā arī par aktualitātēm
novada dzīvē.
Ir ierīkota speciāla pastkastīte novada domē, kurā jebkurš var ievietot
priekšlikumus, ierosinājumus, sūdzības
un atzinības par jebkuru pašvaldības un
tās iestāžu darbinieku vai veikto aktivitāti.
Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs G.Velcis

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. jūlijs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2011. gada 27. jūnijā

Nr.7
domes sēdes protokols Nr.8,6.§)
Grozījumi 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos nr.2
„Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2011. gadam
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, likumu „ Par valsts budžetu
2011. gadam”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 6. pantu
Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 2011. gadam grozījumus (pielikumi: Nr.1., Nr.2.,
Nr.3., Nr.4.):
pamatbudžetā
- ieņēmumus palielināt par LVL 47527,
- izdevumus palielināt par LVL 24686,
- līdzekļu atlikumu uz 2011.gada beigām palielināt par LVL 22841.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs G.Velcis
Pielikums Nr.1
2011. gada 27. jūnija grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta kosavilkumā
Klasifikācijas
kods

Nosaukums

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)

I KOPĀ IEŅĒMUMI

188 577

47 527

236 104

3 700

2 018

5 718

III Nodokļu ieņēmumi

0

0

0

Tiešie nodokļi

0

0

0

II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

12.3.9.9.

Apstiprinātais
gada plāns ar
grozījumiem
(latos)

Gada plāna
grozījumu
(latos)

IV Nenodokļu ieņēmumi

3 700

2 018

5 718

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

3 700

2 018

5 718

V Transfertu ieņēmumi

184 877

45 509

230 386

18.6.9.0.

Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām

163 471

1 740

165 211

18.8.1.1.

Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto
daļu projektu īstenošanai
Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu
projektu īstenošanai
Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

18 873

21 354

40 227

2 533

20 770

23 303

0

1 645

1 645

171 407

24 686

196 093

20 000

0

20 000

18.8.1.2.
18.8.2.2.

01.100

Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas

28 305

0

28 305

39 105

13 422

52 527

50

0

50

300

0

300
13 999

06.600

Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošan

07.200

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi

08.210

Bibliotēkas

08.220

Muzeji un izstādes

4 135

9 864

08.230

Kultūras centri, nami, klubi

10 250

0

10 250

09.210

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

21 762

1 400

23 162

10.900

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM

0000

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

2000

0

47 500

24 686

196 093

20 000

Nesadalītie līdzekļi

001#

47 500
171 407
0

20 000

20 000

Preces un pakalpojumi

0

80 027

20 000

6 080

86 107

2112

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

860

592

1 452

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

1 200

600

1 800

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

7 400

400

7 800

2239

1 000

100

1 100

2279

Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

64 505

-1 700

62 805

2311

Biroja preces

800

200

1 000

2312

Inventārs

2 200

5 315

7 515

2321

Kurināmais

0

238

238

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

600

-120

480

2363

Ēdināšanas izdevumi

1 262

400

1 662

2400

Grāmatas un žurnāli

200

55

5000

Pamatkapitāla veidošana

5232

Saimniecības pamatlīdzekļi

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

6000

1 875

Sociālie pabalsti

255

9 376

11 251

1 300

-488

812

575

9 864

10 439

69 505

9 230

78 735

6242

Bezdarbnieka stipendija

31 505

9 230

40 735

6259

Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

23 000

-1 000

22 000

6260

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā

15 000

1 000

16 000

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–)

17 170

22 841

40 011

FINANSĒŠANA:
F210

Naudas līdzekļi (Izmaiņas)

F210

Atlikums uz perioda beigām

-17 170
-17 170

-22 841
-22 841

17 170

-40 011
-40 011

22 841

40 011

Pielikums Nr.2
2011. gada 27. jūnija grozījumi Ēgļu novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta izdevumu tāmē pa
struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
Klasifikācijas
kods

Nosaukums

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)

KOPĀ IEŅĒMUMI (1-PAMATBUDŽETS)
12.3.9.9 Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā
18.6.9.0 Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām
18.8.1.1 Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto daļu projektu īstenošanai
18.8.1.2 Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto daļu projektu īstenošanai
18.8.2.2 Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai

01.100

Gada plāna
izmaiņas
(latos)

Izmainītais
gada plāns
(latos)

188 577

47 527

3 700

2 018

236 104
5 718

163 471

1 740

165 211

18 873

21 354

40 227

2 533

20 770

23 303

0

1 645

1 645

Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas

Klasifikācijas
kods

Nosaukums

01.100

Ērgļu novada pašvaldība
2112

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

2279

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

01.100

IZDEVUMI KOPĀ

2000

Preces un pakalpojumi
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)
28 305

Gada plāna
izmaiņas
(latos)
0

Izmainītais
gada plāns
(latos)
28 305

600

300

900

27 705

-300

27 405

28 305
81 510

0
18 614

28 305
100 124

600

300

900

27 705

-300

27 405

11

06.600

Klasifikācijas Nosaukums
kods

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)

06.600

10 773

Komunālā saimniecība - Ērgļi
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2312 Inventārs
6242 Bezdarbnieka stipendija
Komunālā saimniecība – Jumurda
2312 Inventārs
6242 Bezdarbnieka stipendija
Komunālā saimniecība – Sausnēja
2223 Izdevumi par elektroenerģiju
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2312 Inventārs
6242 Bezdarbnieka stipendija
IZDEVUMI KOPĀ
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Izdevumi par elektroenerģiju
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Inventārs
Sociālie pabalsti
Bezdarbnieka stipendija

06.600

06.600

06.600
2112
2223
2279
2312
6000
6242
07.200

Gada plāna
izmaiņas
(latos)
5 192
0
192

600
10 173
5 7 77

3 000

07.200

1 100
9 555

2 000
3 230

3 100
12 785

13 422
192

192

7 400
4 500
2 200

400
-400
5 000

7 800
4 100
7 200

8 230

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)
50

5000
5232

Pamatkapitāla veidošana
Saimniecības pamatlīdzekļi

Gada plāna
izmaiņas
(latos)
0

09.210
2000
2222
2279
2312
2363
6000
6242

33 235

0
50
50

Izmainītais
gada plāns
(latos)
50
50
50

-50
0
50

50

- 50

10.900

10.900
2000
2279
2312
2400
6000
6259

Pašv.ģimenes atbalsta centrs “Zīļuks”
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie
pakalpojumu veidi
2312 Inventārs
Sociālās aprūpes centrs
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie
pakalpojumu veidi
2400 Grāmatas un žurnāli
Sociālais dienests
6259 Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem
iedzīvotājiem
6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti
naudā
IZDEVUMI KOPĀ
Preces un pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Inventārs
Grāmatas un žurnāli
Sociālie pabalsti
Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

6260

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā

50
0

-50

10.900

0

Bibliotēkas

08.210

08.210
2000
2279
2312
2350

Apstiprinātais Gada plāna
gada plāns
izmaiņas
(latos)
(latos)
Jumurdas bibliotēka
300
0
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpoju200
-100
mu veidi
2312 Inventārs
0
170
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
100
-70
materiāli
IZDEVUMI KOPĀ
300
0
Preces un pakalpojumi
7 195
10 102
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
200
-100
Inventārs
0
170
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
100
-70

Izmainītais
gada plāns
(latos)
300
100

10.900

170
30
300
17 297
100
170
30

Muzeji un izstādes

Klasifikācijas
kods

Nosaukums

08.220

Muzejs “Braki”
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija

08.220

08.220
2112
2279
2321
2350
5000
5232
5250

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)
2 775

Gada plāna
izmaiņas
(latos)
9 864
200

Muzejs “Meņģeļi”
1 360
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
2321 Kurināmais
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
IZDEVUMI KOPĀ
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Kurināmais
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Pamatkapitāla veidošana
1 375
Saimniecības pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

Izmainītais
gada plāns
(latos)
12 639
50
250

2 000

-50

1 950

575

9 864

10 439

0
50

110

0
500

238
-50

238
450

800
4 135
260

-238
9 864
100

562
13 999
360

2 000
0
50 0

-50
238
-50

1 950
238
450

9 626
800
575

562
10 439

Apstiprinātais Gada plāna
gada plāns
izmaiņas
(latos)
(latos)
10 250
0
1 000
100

Izmainītais
gada plāns
(latos)
10 250
1 100

Kultūras centri, nami, klubi

Klasifikācijas Nosaukums
kods
08.230

08.230

Ērgļu Saieta nams
2239
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2311 Biroja preces
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
IZDEVUMI KOPĀ

Klasifikācijas
kods

2000
2279
2322

800
450
10 250

-100
200
-200
0

7 9 00

Nosaukums

- 200

250

450

- 200

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)
1 800
1 800

Gada plāna
izmaiņas
(latos)
0
-100

0

250

Izmainītais
gada plāns
(latos)
1 800
1 700

100

7 700

0

100
7 700

7 500

-55

200

7 445

55

38 000

0

255
38 000

23 000

- 1 000

22 000

15 000

1 000

16 000

-155
100
55
-1 000

47 500
9 500
9 145
100
255
38 000
22 000

1 000

16 000

47 500
9 500
0
9 300
0
200
38 000
0
23 000

0

15 000

Apstiprinātais Gada plāna
gada plāns
grozījumu
(latos)
(latos)

Degviela
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-)
FINANSĒŠANA:
Naudas lîdzekļi (Izmaiņas)
Atlikums uz perioda beigām

F210
F210

0

11 419

0
0

11 419
11 419
1 1 419

-2 000

3 027

2 000
0
0

8 392
-11 419
11 419

6 392
-11 419
11 419
11 419

Apstiprinātais
gada plāns ar
grozījumiem

0

11 419

-11 419

0

-11 419

Pielikums Nr.4
2011. gada 27. jūnija grozījumi Ēgļu novada pašvaldības 2011. gada speciālā budžeta izdevumu tāmē pa struktūrvienībām atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
06.200

8 000

7 900
1 000

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
11 419
KATEGORIJĀM
Teritoriju attīstība
11 419
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
11 419
KATEGORIJĀM
Preces un pakalpojumi
11 419
0
Pārējie klasifikācijā neuzskaitîtie pakalpojumu veidi
5 027

06.200

11 001
- 238
9 864

-100
200

Pielikums Nr.3
Ērgļu novada pašvaldības 2011. gada speciālā budžeta kosavilkums
2011. gada 27. jūnija grozījumi

1 360

60

8 000
800

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

Klasifikācijas Nosaukums
kods

0
50

50

50

10.900

50

0

Klasifikācijas Nosaukums
kods

12

09.210

33 235
8 230

1 100

Apstiprinātais Gada plāna
Izmainītais
gada plāns
izmaiņas
gada plāns
(latos)
(latos)
(latos)
Sausnējas pamatskola
3 000
0
3 000
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpoju3 000
-45
2 955
mu veidi
2312 Inventārs
0
45
45
/V Ērgu vidusskola
18 762
1 400
20 162
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
1 200
600
1 800
9 800
-600
9 200
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2363 Ēdināšanas izdevumi
1 262
400
1 662
6242 Bezdarbnieka stipendija
6 500
1 000
7 500
IZDEVUMI KOPĀ
21 762
1 400
23 162
Preces un pakalpojumi
15 262
400
15 662
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
1 200
600
1 800
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
12 800
-645
12 155
Inventārs
0
45
45
Ēdināšanas izdevumi
1 262
400
1 662
Sociālie pabalsti
6 500
1 000
7 500
Bezdarbnieka stipendija
6 500
1 000
7 500

52 527

0

10 000
100

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

09.210
7 800
4 100

200
1 000

Klasifikācijas Nosaukums
kods

27 785
400
-400

25 005

09.210

1 500
7 277

7 400
4 500

25 005

07.200
2000
2279

08.230

2 600
13 173
8 777

5 230

39 105

Sausnējas feldšerpunkts
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi
IZDEVUMI KOPĀ
Preces un pakalpojumi
0
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

08.220

192

1 000
2 000

Preces un pakalpojumi
9 800
Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Pamatkapitāla veidošana
450
Saimniecības pamatlīdzekļi

2279
2311
5000
5232

15 965

2 000
3 000

500
5 277
22 555

Izmainītais
gada plāns
(latos)

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi

Klasifikācijas Nosaukums
kods

08.210

2000
2239

Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Teritoriju attīstība

Klasifikâcijas
kods

Nosaukums

06.200

Ceļu fonds-spec.bud.
11 419
0
2279
5 027
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
2322 Degviela
6 392
IZDEVUMI KOPÂ
11 419
Preces un pakalpojumi
11 419
0
Pārējie klasifikācijā neuzskaitātie pakalpojumu veidi
5 027
Degviela
6 392

06.200
2000
2279
2322

1 000
250 ,
10 250

Apstiprinātais
gada plâns
(latos)

Gada plāna
izmaiņas
(latos)

Izmainītais gada
plāns
(latos)

11 419
- 2 000

3 027

2 000
0

8 392
11 419
11 419

- 2 000
2 000

3 027
8 392
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„Te man savu mūžu zarot”…
Šovasar kādā pirmsjāņu nedēļas dienā Liepkalnes „Ošiņās” bija neparasts
satraukums un rosība. Garāmgājēji un
braucēji (mājas atrodas lielceļa Liepkalne – Sidrabiņi tuvumā) redzēja krāšņi tērptas dāmas ar pujeņu pušķiem rokās un vienu norūpējušos kungu. Kas
tad tur notika? Intriga nezinātājiem bija
liela. Pat tik liela, ka šurp atnāca daži
Liepkalnes sociālās aprūpes centra iemītnieki, lai visu redzētu un dzirdētu.
Drīz vien jau liepkalniešiem tas nebija
nekāds noslēpums. No Ērgļiem bija ieradušies– Antra Diča - Milne un Andris
Milnis – grupas „Mana Filmu Studija”
filmētāji kopā ar Sausnējas pagasta pārvaldnieci Lieni Kārkliņu, lai iemūžinātu dokumentālā videofilmā Liepkalnes
ansambļa „Pīlādzītis” dziedošās kundzes un viņu muzikālo vadītāju Ernestu
Aderu.
Ansambļa mēģinājumi parasti notiek
„Ošiņās”, mājās, kuru viesmīlīgā saimniece Aina Grīva ir atvēlējusi šim pasākumam. Viņas kopā ir septiņas, kundzes
jau cienījamā vecumā, bet dziedātprieks
un vēlēšanās izteikt savu prieku, sūrmi,
likteni un cerības dziesmā, aicina nākt
kopā. Skaisti izvēlēts pašizpausmes
veids, dāvājot prieku citiem un rodot
gandarījumu sev. Katrai „Pīlādzīša”
dziedātājai ir arī savs dzīves stāsts un
mūža gājums un par katru varētu sarakstīt atmiņu grāmatu. Varbūt kādreiz
tas arī būs, jo tā ir mūsu vēsture – gan
visu kopējā, gan pagasta, gan dzimtas,
gan katra personīgā. Un tomēr nedaudz
iepazīsimies ar šarmantajām kundzēm.
Zenta Martinsone – ilgus gadus
strādājusi par Liepkalnes kultūras nama
vadītāju. Kad turējusi gotiņu, gatavojusi izcili garšīgus mājas sierus. Tagad

dzīvo savās lauku mājās „Lejasliepiņās”, „vada saulainas vecumdienas”
(pašas iecienīts teiciens). Gaida ciemos
meitu no Ērgļiem, skolotāju Maigu ar
ģimeni. Arī Maiga mantojusi no mammas īstu kultūras darbinieka dzirksti, jo
viņas spēlētās lomas Ērgļu teātrī spēj
gan saraudināt, gan sasmīdināt.
Vija Vilmane (Klemme) – bijusi
lauku bērnudārzu audzinātāja strādājusi
kādu laiku Rīgā, tad pārnākusi uz Liepkalni. Tagad dzīvo Bebros un palīdz
audzināt mazbērniņu. Vijas kundze ir
spēcīgas balss īpašniece. Viņas samtainais alts ir ansambļa dziedājuma viens
no balstiem.
Aina Grīva – ansambļa dvēsele, menedžere, laipna un atsaucīga, bet ar
stingru un noteiktu darīšanu. Septiņpadsmit gadus nostrādājusi par Sausnējas ciema sekretāri. Pārzina savas puses
ļaudis un notikumus tā, ka labāk nevar
būt. Lepojas ar savām brūnaļām, no kurām gadā saražo līdz 15 tonnām piena.
„Ošiņu”saimniece.
Mirdza Sokolova – vestēniete, strādājusi bērnudārzā. Tagad palīdz vecajiem ļaudīm, ne pēc amata, bet pēc sirds
aicinājuma veic sociālās aprūpes darbu.
Velta Bērziņa – ar patīkamu, nedaudz noslēpumainu „Džokondas smaidu” sejā. Dzimusi aktrise. Visu mūžu
kopusi teliņus. Arī tagad miera nav. Patīk mājlopi. Savās mājās „Kņapēnos”
tura un kopj aitas.
Aija Zlaugotne – vestēniete, ilggadēja Ērgļu jauktā kora dalībniece, strādājusi bērnudārzā. Ļoti labsirdīga un
atsaucīga, bet nopietnu seju. Palīdz
līdzcilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts.
Aina Kuzņecova – bijusi grāmatve-

1. rindā no kreisās: Vija Vilmane, Velta Bērziņa, Ernests Aders, Zenta Martinsone, Mirdza Sokolova,
Aija Zlaugotne, Aina Kuzņecova, Aina Grīva.
2. rindā: Antra Diča-Milne, Andris Milnis, Liene Kārkliņa.
de. Dzīvo Sidrabiņos, kopj savu piemājas dārziņu, mīl puķes un dziesmu. Bērnības zeme – Latgale. Ainā jaušams
pamatīgums un nopietnība visā, ko viņa
dara. Arī dziesmu dziedot.
Ansambļa muzikālais vadītājs – Ernests Aders – dzimis, uzaudzis Ērgļu
„Bērzlīčos”, cilvēks ar dziesmu sirdī.

Ilggadējs Liepkalnes pamatskolas dziedāšanas skolotājs, skolas orķestra un
kora diriģents. Tagad Ernesta kungam
divas aizraušanās – bites un dziesma.
Laiki un cilvēki mainās, bet kas no
iepriekšējām paaudzēm paliek pāri nākamajām, tas ir mūsu pašu kultūras darbinieku uzdevums – pierakstīt, apkopot,

saglabāt un laist tālāk apritē. Tāpēc tapa
šī filma. Filmu var redzēt arī Ērgļu novada mājas lapā www.ergli.lv, sadaļā
Galerija- Video.
Klāt bija un visu notiekošo vēroja un
savos iespaidos dalījās –
Anna Kuzina
no Braku muzeja

Andrievs Niedra, Rūdolfs Blaumanis un Ērgļi
2011. gada 8. februārī palika 140
gadi kopš Andrieva Niedra dzimšanas.
– Rakstnieks, mācītājs, politiķis. Viņa
vārdam latviešu kultūrvēsturē ir pretrunīgs vērtējums. Kā rakstnieks viņš bija
moderns estētisks jaunnacionālists, kas
ieviesa latviešu literatūrā jaunu tematiku un aktuālas problēmas. Kā mācītājs
dažādos Latvijas novados bija izslavēts
kā emocionālu sprediķu teicējs. Viņš
pratis gan skaisti runāt, gan dziļi ieskatīties cilvēku dvēselē, paust ticību
Jēzum Kristum un mīlestību citam pret
citu. Pēc laikabiedru stāstītā, A. Niedra
bijis demokrātisks mācītājs: daudz laika veltījis, lai apmeklētu savus draudzes locekļus mājās, ar zirgu braucis
pats, ne kučiera vests, personiskā satiksmē ar cilvēkiem noraidījis tradicionālās draudzes mācītāja un draudzes
locekļa attiecību formas, kā mācītāja
rokas vai talāra piedurknes skūpstīšanu
un citādu padevības izpaušanu. Viņš
bija arī jaunas tradīcijas – kapu svētku
iedibinātājs Latvijā. Kā politiķis viņš
tika dēvēts par „tautas nodevēju”. 1919.
gadā, kad, cīnīdamies par Rīgas atbrīvošanu no Pētera Stučkas vadītajiem
lieliniekiem, viņš meklēja palīdzību pie
vācu karaspēka. 1919. gada maijā Rīgu
no lieliniekiem atbrīvoja un Niedru kā
„tautas nodevēju” neatkarīgās Latvijas
tiesa no Latvijas izraidīja: viņš kļuva
neērts Kārlim Ulmanim un tajā pašā laikā nesamierināms pretinieks lieliniekiem. Mūsdienās tiek izvērtēta Andrieva Niedras politiskā darbība un tā vairs
nav tik viennozīmīga, kā to savās zinātniskajās publikācijās par Andrievu
Niedru pauž literatūrzinātnieki un vēsturnieki Biruta Gudriķe (1928 – 2006),
Āris Puriņš, Dace Lūse, Ilga Kreituse
u.c.
Tautā populārās dziesmas „Dažu
skaistu ziedu” vārdi pieder Andrievam
Niedram. To viņš ir sacerējis, vēl būdams students Tērbatas universitātē
(1889), savas sirds simpātijai gaujēnietei Magdai.
Pirmais literāts, kam Niedra šo dze-

joli rādījis, bija Rūdolfs Blaumanis.
Šajā laikā Blaumanis jau darbojās Rīgā
vācu laikrakstā “Zeitung für Stadt und
Land” , bet 1891.gada martā viņš ārstējās slimnīcā, uz kurieni A. Niedra atsūtījis viņam „Dažu skaistu ziedu” ar paskaidrojumu, ka Tērbatas studenti šo
dzejoli “uz elli nokritizējuši”, bet viņam pašam tas patīkot, izņemot pašas
beigas, taču uz savu paškritiku viņš
vairs nepaļaujoties, tapēc lūdz Blaumani, lai viņš nododot par dzejoli savu
spriedumu. Rūdolfam Blaumanim
Niedras dzejolis patika. Vēlāk tas tika
ievietots Blaumaņa un Niedras kopējā
krājumā „ Ceļa mala” (1900).
Rūdolfam Blaumanim ar Niedru bija
īpašas attiecības. Jauks un daudzsološs
bija abu literātu draudzības sākums.
Taču vēlāk šī draudzība izjuka un viņu
attiecības diemžēl izveidojās pat līdz
naidīgām.
Sākums meklējams Ērgļos. 1888.
gada vasarā A. Niedra, būdams Rīgas
pilsētas vācu ģimnāzijas audzēknis, bija
atbraucis pavadīt brīvdienas pie skolasbiedra Kārļa Apsīša vecākiem Ogres
pagasta Naudīcēnos, ieradies kopā ar
Apsīšu ģimeni uz Ērgļu pagasta zaļumsvētkiem. Apsīši bija pazīstami ar Pēteri Blauu, Ērgļu pagasta rakstvedi. Tas
savukārt iepazīstināja Andrievu ar
Blaumani, kas jau ir pazīstams rakstnieks.
Nākamās tikšanās epizodes saistāmas ar Rīgu, Brakiem un vēl citām vietām, kur krustojušies A. Niedras un R.
Blaumaņa dzīves ceļi. Septiņus gadus
vecākais Blaumanis centās jaunajam
Niedram vērst uzmanību uz uzvedības
etiķeti. Vēlāk viņš mēģināja vadīt jauno censoni arī pa literārās dzīves līkločiem. A. Niedra gan ātri kļuva patstāvīgs un maz ietekmējams, līdz beigās
uzskatu dažādība viņus galīgi izšķīra.
1895. gadā Niedra bij nolēmis līdzekļu taupības nolūkā gatavoties eksāmeniem ārpus Tērbatas, Blaumanis aicina Niedru vienu mēnesi dzīvot pie
viņa Brakos piebilzdams, ka, Niedram,
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pie viņa dzīvojot, par gaļu un citiem
pērkamiem produktiem daļu būs jāmaksā līdz ar saimniekiem (maizi, pienu un citu lauku pārtiku viņš dabūs par
brīvu). Tovasar Niedra pie Blaumaņa
uz Brakiem neaizbrauca, bet citā vasarā, kad viņš gribēja maksāt, Blaumanis
apvainojās un pārmeta Niedram, ka
viņš bijis pie viņa nevis ciemā, bet
“pansijā”.
Dažas nepatikšanas Niedram radās,
studējot Tērbatā. Tam ir tieša saistība
arī ar Ērgļiem. Šo epizodi Andrievs
Niedra vēlāk aprakstījis savā dzīvesstāstā. Tolaik bija parasts, ka pagasts no
studenta galvasnaudu nepiedzina. Tā kā
Niedra bija nokaitinājis dažus Tirzas
pagasta runas vīrus, kuri apgalvoja, ka
Niedra tik un tā studijas nekad nebeigšot, tādēļ pieprasīja no Niedras galvasnaudu. Ja nemaksās, tad likšot atstrādāt pie pagasta darbiem. Tas
paskubināja Niedru – nomaksāt Tirzas
pagastam parādu un izrakstīties no turienes un pāriet uz Ērgļu pagastu, kur
par pagasta rakstvedi strādāja Pēteris
Blaus. Tā arī notika. Niedra kādu pusgadu skaitījās Ērgļu pagasta iedzīvotājs
līdz savām studiju beigām, kad tika izrakstīts no zemnieku kārtas. Galvasnaudu gan viņš neatceras, vai Ērgļos būtu
maksājis, “kādēļ nebrīnos, ka vēl vienmēr esmu Ērgļu pagastam parādā”, tā
apgalvoja pats autors.
Ir vēl kāda epizode no abu rakstnieku
attiecībām. Blaumanis ļoti apvainojās
par to, ka Niedra neuzaicināja Blaumani savās kāzās. Niedra salaulājās 1897.
gadā, vēl students būdams, ar Tirzas barona Ceimerna audžumeitu Emīliju
Kristīnu Bankovsku. Kāzas notika Tērbatā, piedaloties tikai vistuvākajiem
cilvēkiem. Drīz vien žurnālā “Austrums” 10. nr. parādījās Niedras dzejolis “Brīnos es”, viņa vispazīstamākais
darbs, kas folklorizējies un skan vēl šodien tautā. Un kā vēlēšanās izlīdzināties
ar draugu par viņa sarūgtinājumu, neuzaicinot viņu uz savām kāzām, Niedra
dāvina Blaumanim savu noveli „Bez

Grāmatas „Ceļa malā” titullapa ar autoru fotoattēliem.

paša pagātnes“, arī publicētu žurnālā
„Austrums”, bet tikai nr. 12, nevis kā to
bijis vēlējies Niedra, lai tas būtu 2 numurus agrāk, reizē ar minēto dzejoli.
Abu literātu dzīves gājumos vēl ir daudzas epizodes, kas raksturo viņu savstarpējās attiecības. Interesants ir fakts,
ka pēc 23 gadiem, kad Rūdolfs Blaumanis jau bija Aizsaulē, Andrievs Niedra atgriezās pie sava jaunības dienu
drauga un mēģināja izvērtēt, skaidrot
un meklēt kopsakarības un iemeslus
abu izšķiršanās cēlonim. Viņš apkopoja
40 vēstules, ko abi rakstnieki rakstījuši
viens otram 15 gadu laikā, un sagatavoja grāmatiņu „Blaumaņa un Niedras
sarakstīšanās. Ar A. Niedras piezīmēm“, kuru 1931. gadā izdeva Valtera
un Rapas izdevniecība Rīgā. Vēstulēs
atklājās abu rakstnieku attiecības, viņu
raksturi, sabiedriskie uzskati, daiļrades
īpatnības un uzskati par literatūras uzdevumiem, divu personību lielums.

Daži Niedras aforismi:
* Cilvēka prāts ir cilvēka vienīgais
Dievs un valdnieks.
*Cilvēks ar skaidru sirdi lūkojas katram acīs; cilvēks ar skaidrām domām
teic katram tās.
*Ir divējādas mantas - vienas, ko glabā šķirstā, un otras, ko glabā sirdī.
*Mācies pazīt ne tikai debesu, bet arī
zemes spēku.
Debess pār mums un zeme apakš
mums – tās ir divas lietas, kas cilvēku
neviļ.
*Un, kad esi nonācis pie mērķa, ko
reiz spraudis, un, kad esi palicis bez
ceļa, – nav un nav miera, mūžīga ilgošanās velk uz priekšu.
A.Kuzina – Braku muzejā
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Apsveicam!

5. ĒRGĻU NOVADA SVĒTKI 22 – 24. jūlijs

Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un jumurdiešus
nozīmīgās dzīves jubilejās!

Svētku programma:
22. jūlijs

Imants Kreicis
Ziedonis Briņģis
Jadviga Tiškeviča
Vizbulīte Dreimane
Regīna Liepiņa
Antonija Zarkeviča
Aīda Rassoha
Modest Ivanovs
Zenta Martinsone
Zinaida Sakša

Lai domu spārni, smalki kā zīds,
Nes vienmēr uz varavīksni!
Lai allaž uz pleca saules pilns rīts
Vērš nedienu zeltainā drīksnā.
Lai sveicina cīrulis mākoņos
Un purene kumeļa pēdā!
Lai Laima nes klēpjiem mīļumu
Un bēdu slēdz rieksta čaulā!

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves
jubilejā ilggadēju skolotāju,
ansambļa vadītāju
VIZBULĪTI DREIMANI!
Jumurdas vokālais ansamblis

Ērgļu
novadā

17.00 Floristikas plenērs brīvā dabā „Tinu,
tinu kamolīti...”. Pulcēšanās pie saieta
nama
17.00 “Dzimtas koku” izstāde. Ērgļu saieta
nama foajē
18.00 Zoles mačs. Ērgļu saieta nama zālē
19.00 5. Ērgļu novada svētku atklāšana, komandu „VISI RADI KOPĀ!” parāde un
iesildīšanās mači pie Ērgļu saieta nama
Sapazīšanās tusiņš pie saieta nama „Sveiki atkal, radiņi!”

23. jūlijs
No 10.00 visas dienas garumā vārds uzņēmējiem “Ērgļi var!”
Informācija un iepazīšanās ar vietējo uzņēmēju
darbu un produkciju estrādē
10.00 Strītbols vīriešiem un sievietēm laukumā
pie saieta nama
10.00 Piepūšamās atrakcijas estrādē
10.00 Nūjošanas pārgājiens pa Ērgļiem „Ejam
nūjot, radiņ!” Viesnīcas “Ērgļi” organizētā sporta programma. Starts pie saieta
nama
10.00 Orientēšanās bērniem vec. līdz 6 g. pie
estrādes
11.30 Leļļu teātra izrāde “Karaļa Šovs” un rotaļu stunda bērniem estrādē
12.00 – 14.00 Sīkmači estrādes un saieta nama
apkārtnē
12.00 Ērgļu audēju studijas „Dabas krāsotava” izstāde un darbnīca estrādē
13.30 Orientēšanās pieaugušajiem estrāde
14.00 Tūrisma stafete (komandā 3 dalībnieki)
starts pie estrādes
14.30 Mini biatlons estrādē
15.00 Velo brauciens ar pārsteigumiem „Ērgļi- Meņģeļi- Braki- Ērgļi”, starts pie saieta nama

Paziņojumi

JUMURDAS PAGASTĀ
30. jūlijā plkst.15.00 Jumurdas kapos
30. jūlijā plkst.17.00 Vējavas kapos

ĒRGĻU PAGASTĀ
13. augustā plkst. 12.00 Miera kapos
13. augustā plkst. 15.00 Sauleskalna kapos
3. septembrī plkst. 13.00 Blaumaņa kapos

SAUSNĒJAS PAGASTĀ
13. augustā plkst. 17.00 Liepkalnes kapos
13. augustā plkst. 15.00 Runakalna kapos
20. augustā plkst. 16.00 Sausnējas kapos

10. augustā tiek rīkota ekskursija novada pensionāriem pa maršrutu Cinevilla – Tukums – Valguma ezers – Apšuciems.
Lūdzam pieteikties no 1. līdz 5.augustam Ērgļu
novada sociālajā dienestā (tel. 64871404) un iemaksāt dalības maksu 5,00 Ls.
Izbraukšana paredzēta plkst. 6.00 no Ērgļu novada pašvaldības stāvlaukuma.
Atvainojos par neprecizitātēm „Ērgļu Novada
Ziņu” jūnija mēneša numurā rakstā „Pavasarīgie
astoņdesmitgadnieki Jumurdā”. Mildas Sarkanābolas dzimtais uzvārds ir Dreimane. Fotoattēlā ar vīrieti ir redzama Mildas kundze ar savu vīru Kārli
kāzu dienā.
Raksta autore I. Lapsa

16.00 Ērgļu teātra dziesmuspēle „Draudzes
bazārs” pēc Ā. Alunāna darba motīviem
estrādē
19.00 „Tuvi radi, tāli radi!”- Ērgļu novada
amatiermākslas kolektīvu koncerts un Tautas sadziedāšanās kopā ar Kokmuižas muzikantiem estrādē
21.00 Svētku zaļumballe. Spēlē “Kpkmuižas
muzikanti” un grupa “Baltie lāči”. Ieeja
brīva

24. jūlijs
10.00 Volejbols, futbols, stadionā pie upes
10.00 Piepūšamās atrakcijas estrādē
10.00 Brīnumdarbi brīvā dabā, radošās darbnīcas lieliem un maziem pie estrādes kāpnēm
10.00 Braucieni ar kanoe laivām pa un pret
straumi Ogres upē
10.-11.30 Velosacensības bērniem, Zaļās ielas
puses laukumā pie saieta nama
10.30 „Supermazulis”. Ērgļu I. aptiekas balvas
izcīņa veiklākajā zīdaiņu rāpošanā un tematiska noformējuma „Jautrā ģimenenīte”
promenādē estrādē.
11.00 Rotaļas un spēles bērniem „Ādamam
bij’ septiņ’ dēli” estrādē
11.00 “Meža skola” estrādē
11.00-12.30 Ūdensbolo stadionā pie upes
12.30 Sievu nešana pāri Ogres upei. Starts pie
pārbrauktuves stadiona galā
13.00 Draudzīgs mielasts pie zivju zupas un
putraimu putras lielā katla, mielosimies līcī
pie upes
13.30 Stiprinieku sacensības sievām un vīriem
estrādē
16.00 Komandu sacensības „Visi radi kopā”
(komandā 6 dalībnieki ), estrādē
18.00 Svētku dalībnieku apbalvošana. Veiksmīgās bumbiņas lozēšana-„Ir gan tam
radam laime!” Svētki galā! Lai dzīvo
svētki!
Ziedojumu veiksmes tūres „Ir gan tam radam laime!” bumbiņas var iegādāties saieta namā
vai Ērgļu bibliotēkā.

30. jūlijā plkst. 22.00
Jumurdas pagasta estrādītē
BALLE
Spēlē grupa „Leivēri”. Ieeja: 2,00 Ls

Pieminam mirušos
MONIKA LOČMELE mirusi 88. mūža gadā
OJĀRS CEPLĪTIS miris 71. mūža gadā
ZIGFRĪDS ALFRĒDS LUCS miris 81. mūža gadā
MAIGA LĀCE mirusi 89. mūža gadā
DAINIS ZEMĪTIS miris 79. mūža gadā
REGĪNA TAURIŅA mirusi 85. mūža gadā

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

14

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2011. jūlijs

