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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka arĘ črgĠos

No Ķelnes-Reizīkes caur Ziemeļu ragu
uz Ērgļiem
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2014. gada jūnija domes sēdēs lemto:

Izskatot personīgo iesniegumu, atbrīvoja Sarmīti Dreiblati no
Ērgļu bibliotēkas vadītājas amata. Izvērtējot Kaivas Bukovskas
kandidatūru, iecēla Kaivu Bukovsku Ērgļu bibliotēkas vadītājas
amatā.
Izskatot dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 2A, Ērgļos dzīvokļu
īpašnieku iesniegumu, lai paši mājas iedzīvotāji varētu nodrošināt
dzīvojamo ēku ar siltumu apkures sezonu laikā, dome nolēma nodot
nomas lietošanā uz pieciem gadiem mājas Blaumaņa ielā 2A
dzīvokļu īpašniekiem pašvaldības īpašumu - katlu māju ar tajā
esošām siltuma ražošanas un piegādes nodrošināšanas iekārtām un
zemes gabalu 0,1145 ha platībā, kas atrodas Rīgas ielā 22, Ērgļos.
Ņemot vērā, ka Ērgļu novada pašvaldības nekustamais īpašums
Blaumaņa ielā 2, Ērgļos pašvaldībai nav nepieciešams autonomo
funkciju veikšanai, dome nolēma uzsākt šā īpašuma atsavināšanas
procedūru, sākotnēji nodrošinot īpašuma tirgus vērtības
noteikšanu.
Dome nolēma, ka Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes
reformas laikā ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
šādas lauku apvidus zemes vienības, kas ir apbūvēta lauku apvidu
zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumam
noslēdzami zemes nomas līgumi - Ērgļu pagastā „Ķikuti”, platība
1,2 ha; Jumurdas pagastā „Rogas”, platība 0,2 ha; Sausnējas
pagastā ½ domājamā daļa no zemes „Paņķēni”, platība 0,8 ha;
„Īvāni”, platība 0,5 ha.
Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Silmalas” sadalīšanai.
Saskaņoja Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
zemes robežu strīdus komisijas sagatavotos nekustamā īpašuma
„Eglāji”, kas atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā, grafiskos
pielikumus.
Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Ērgļu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu, kas atrodas „Skrodervēros”,
Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, sastāv no zemes vienības 0,0227
ha platībā un dzīvojamās mājas.
Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa
nokavētos maksājumus no sešām personām par kopējo summu EUR
1349,05 apmērā.
Nodeva lietojumā izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli.

Piešķīra
finansējumu no Ērgļu novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem:
Ērgļu novada pensionāru un invalīdu vienas dienas ekskursijas
pa Latviju transporta izdevumiem; Ērgļu vidusskolas deju kolektīvu
dejotājiem daļējiem transporta izdevumiem -EUR 560,00 dalībai
Starptautiskajā deju festivālā „Eiropiāde”, kas 2014. gadā no 21.
līdz 28. jūlijam norisināsies Polijas pilsētā Kielcē ; Latvijas bobsleja
izlases komandas dalībniekam, ērglēnietim Vairim Leibomam EUR 830 uzturēšanās izmaksām mācību un treniņu nometnēs,
gatavojoties 2015. gada pasaules čempionātam Vinterbergā; Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskolai datortehnikas iegādei.
Nolēma novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē:
pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” telpu remontdarbu
veikšanai - EUR 50000 apmērā, Ērgļu pagasta ielu remontdarbu
veikšanai EUR 70000 apmērā.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2013. gada publisko
pārskatu.

Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre
A. Rozenberga
APSTIPRINĀTS
Ērgļu novada pašvaldības domes
2014. gada 26.jūnija sēdē,
protokols Nr.7, 2.§

Ērgļu novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats
Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā

1.

Ziņas par pašvaldību

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

Ērgļu novada pašvaldība

1.3. Pašvaldības juridiskā adrese			
						

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

1.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr		

90002214379

1.5. PVN maksātāja reģistrācijas Nr.			

LV90002214379

1.6. Pārskata periods				

01.01.2013. – 31.12.2013.

1.7. Pašvaldības teritorija				
						
						
						

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

1.8.

Kopā novadā – 3347, no tiem:
- Ērgļu pagastā – 2424
- Jumurdas pagastā – 288
- Sausnējas pagastā – 635
Vecumā līdz 18 g. – 466, no tiem:
- Ērgļu pagastā – 369
- Jumurdas pagastā – 28
- Sausnējas pagastā – 69
Darba spējas vecumā – 2104, no tiem:
- Ērgļu pagastā – 1504
- Jumurdas pagastā – 181
- Sausnējas pagastā – 419
Virs darba spējas vecuma – 777 no tiem:
- Ērgļu pagastā – 551
- Jumurdas pagastā – 79
- Sausnējas pagastā – 147

Iedzīvotāju skaits un struktūra		
uz 31.12.2013			
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

1.9.

0705500

Ērgļu novada pašvaldības domes 		
deputāti – no 01.01.līdz 14.06.2013.		
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

Finanšu un attīstības komiteja:
Guntars Velcis - komitejas pr-js
Roberts Koklačovs
Pēteris Leiboms
Velga Skujiņa
Andris Spaile
Zintis Āboliņš-Ābols
Andris Dombrovskis
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja:
Aina Braķe - komitejas pr-ja
Māra Briede
Pēteris Kārkliņš
Maiga Picka
Guntis Ozols
Sandra Avotiņa

no 14.06.līdz 31.12.2013.			
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

Finanšu un attīstības komiteja:
Guntars Velcis - komitejas pr-js
Elita Ūdre
Maiga Picka
Arvis Pizelis
Jānis Bunduls
Sociālo, izglītības un kultūras
un sporta jautājumu komiteja:
Velga Skujiņa – komitejas pr-ja
Sandra Avotiņa
Aina Braķe
Druvis Ceplītis



1.10.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs		

Guntars Velcis

1.11. Pašvaldības budžeta iestādes
					
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

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

1.12. Pašvaldības kapitālsabiedrības
					

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

1.13. Pašvaldības dalība kapitālsabiedrībās		
						

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

1.14.

Strādājošo skaits domē un pakļautajās
iestādēs					

2.

Ērgļu novada pašvaldības budžets un saistības

239

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina
savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar
pašvaldības finansiālajām iespējām. Kārtību, kādā Ērgļu novada pašvaldībā tiek sagatavots
pašvaldības budžets un tā grozījumu izstrādāšana, apstiprināšana, izpildes un kontroles veikšana,
nosaka 03.01.2007.apstiprinātais „Nolikums par pašvaldības budžeta sastādīšanu un
apstiprināšanu”.
Budžets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un beidzas 31.
decembrī. Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kuru veido likumā „Likums par
budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā. Pašvaldības budžetu izstrādā un iesniedz
apstiprināšanai domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma
izsludināšanas. Gadskārtējo budžetu un tā grozījumus apstiprina kā pašvaldības saistošos
noteikumus.
Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu pašvaldības budžeta projekta
sastādīšanas gaitā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī
pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem
mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.
Būtisks faktors, kas joprojām ietekmēja pašvaldības darbu 2013.gadā, bija ekonomiskās
attīstības prognožu nestabilitāte, kas veicināja piesardzīgu pašvaldības līdzekļu tēriņu plānošanu.
Plānoto nodokļu ieņēmumu daļā bija neliels pieaugums, kā arī pašvaldības budžetā no realizēto
ES struktūrfondu projektu atmaksām bija izveidojies līdzekļu uzkrājums, līdz ar to izdevās ieguldīt
novada infrastruktūras sakārtošanā.
Ērgļu novada domes Saistoši noteikumi Nr.1 „ Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2013.
gadam” apstiprināti Ērgļu novada domes 24.01.2013. sēdē (sēdes protokols Nr.1, 13.§).
Ērgļu novada pašvaldības 2013. gada kopbudžeta ieņēmumi LVL 1 960 271 apmērā, kas sadalīti
trīs grupās - pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi LVL 1 888 391, pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumi LVL 67 758 un ziedojumi un dāvinājumi LVL 4122.
Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot
pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.
Ērgļu novada pašvaldības 2013. gada kopbudžeta izdevumi LVL 1 948 483 apmērā un atbilstoši
ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu izdevumiem,
attiecīgi - LVL 1 886 975 pamatbudžeta izdevumi, LVL 58 399 speciālā budžeta izdevumi un
LVL 3 109 ziedojumu un dāvinājumu izdevumi.
Raksta turpinājums 7. lpp.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. jūlijs
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Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums
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Jukola – 2014

Redakcijas sleja
Pļaujot skaņas telpas labību
Kad ozolu, pīpeņu un citu jāņuzāļu
vainagi jau skumji savītuši sērīgi tup kādā
no mājas nostūriem, tad var noprast, ka
arī seno latviešu paražu svētki godam
pavadīti un skatu jāvērš uz jauniem
piedzīvojumu apvāršņiem.
Tomēr „Skolu Ziņas” neieslīgst
sapņainībā, kad raugās uz alkatīgo
horizontu – šī avīze pavisam noteikti
neklusē arī tad, kad skolēnu čalas
norimušas Ērgļu vidusskolas telpās un,
šķiet, izkaisītas pa vecvecāku, pilsētu,
parku un māju pagalmiem. Ikkatrs skolēns
vēl joprojām ir daļa no skolas, tikai
nedaudz ārpus tās rāmjiem. To, kā pasaule
tiek apgūta arī ārpus skolas soliem, varat
iepazīt, šķirstot avīzes čaukstošās, bet
tomēr reizē tik sulīgās un ziņām
piesātinātās lappuses.
Arī dabā viss tagad kļuvis tik dzīvības
sulas pārpilns un vārdos nepasakāmu
enerģiju vēstošs. Uzmanīgi šķetinu vaļā
vasaras pavedienu, tomēr jūtu, ka viena to
nespēju izdarīt. Un kā uz burvja mājiena
dzirdu no pļavas atskanam tik pazīstamo
kreks-kreks, kas gaisu pāršķeļ kā izkapts
zāles stiebru. Tās čaklās griezes, kuras
nespēj vien beigt pļaut neredzamos skaņas
telpas labību laukus. Vasaras dzīpari
pamazām iegulstas manos pirkstos un
kļūst arvien taustāmāki. Bet tik un tā
visiem spēkiem cīnos ar kamolu, kurš
atrisis sola atklāt vasaras noslēpumus.
Tā šis kamols man kļūst par kodu, kas
jāatlauž. Brīžam nopūlos bez gala, līdz
spēku izsīkumam prātoju par vasaras doto
mīklu, kuras atrisinājumu jūtu vēdījam
smalkajā putekšņu un zāļu smaržas pilnajā
atmosfērā.
Kad prāts pārslogots no bezgalīgā
rēbusa, pilnām saujām plūcu nezāles
dārzmalē, kuras bezkaunīgi cenšas nomākt
manis loloto kultūru. Putni mežmalā sauc
savās tūkstoš balsīs, kukaiņi paslepus
zālē cenšas izdzīvot savās skudru, lapseņu,
taureņu un kāpuru metropolēs, bet koki
šalc par spīti tam visam savā vējainajā
valodā. Milži vēl aizvien snauž zem
smagajām smiltīm, akmeņiem un kokiem.
Neizpratnē par pasaules nesakārtotību
grozu galvu un turpinu pati savu darbu.
Un piepeši viss man top skaidrs - es pati
esmu daļa no lielā un viltīgā vasaras
kamola. To nevar ne satīt vai attīt - tas
vienkārši ir ikkatrā un it visur. Esam
noteikta vienība pasaules kodā, esam
mazie, neatkārtojamie mikrokosmosi un
daļa no lielā Visuma.
Tieši tāds ir vasaras mērķis - ar tik
daudzu būtņu klātbūtni visapkārt likt
noprast, ka lielajā haosā mēs cits citam
esam vajadzīgi, ka pasaule, kurā dzīvojam,
nepastāv tikai no sīkajām ikdienas rūpēm,
bet gan no spējas saprast, ka neviens
nekad pa īstam nav pilnīgi viens. Viena
bezbēdīga tauriņa plivināšanās, mazas un
spīdīgas vabolītes sakustēšanās zālē,
liepas iešalkšanās vējā - vasara sniedz
velti novērtēt dzīvības spēku tā
daudzveidībā
un
neskaitāmajās
variācijās.
Lūk, šādi centos lauzt kodu, kura atbildi
daba un vasara paslēpusi ikvienā. Dārgais
lasītāj, meklē pats savas atbildes rēbusiem
un uzdevumiem, kas ir tev apkārt. Tas, ko
atrodi un saproti pats, ir vērtīgāks par
kāda priekšā pateikto.
Marta Suveizda
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Jukola ir pasaules lielākās orientēšanās klubu
stafetes, kuras katru gadu notiek Somijā. Stafetēs
piedalās gan sieviešu, gan vīriešu spēcīgākās
orientēšanās sporta komandas no visas pasaules.
Stafetes sievietēm un vīriešiem notiek atsevišķi.
Sievietēm stafetes notiek dienā, savukārt vīriešiem
- naktī. Sieviešu komanda sastāv no 4 dalībniecēm,
bet vīriešu komandā ir 7 dalībnieki. Šogad no
Latvijas piedalījās 41 komanda - 18 sieviešu un 23
vīriešu komandas. Spēcīgākie latviešu orientieristi
startēja, pārstāvot spēcīgākās skandināvu un
lietuviešu komandas. Vīriešiem stiprāko komandu
noteica jau 66. reizi, bet sievietēm - 37. reizi.
Jukola - tā sauc vīriešu stafeti, sieviešu stafetei ir
cits nosaukums - Venla. Šīs stafetes ir sena
skandināvu orientēšanās tradīcija, kura ar katru
gadu kļūst populārāka.
Šogad sieviešu stafetēs piedalījās 1232 komandas
no 17 valstīm. Šajās stafetēs startēja arī mana
mamma, kura pārstāvēja orientēšanās klubu OK
ARONA. Komanda ierindojās 567. vietā. Šajā
komandā startēja vēl viena ērglēniete - Elīna
Svilpe. Venla stafetēs uzvarēja komanda no
Dānijas OK Pan Arhus.
Vīriešu stafetēs piedalījās 1626 komandas no 21
valsts. Es arī pārstāvēju orientēšanās klubu OK
ARONA. Mūsu komanda finišēja 355. vietā.
Triumfēja komanda no Somijas Kalevan Rasti,
kurai pēdējo etapu fantastiski veica orientierists no
Francijas - Tjerī Žoržu, pārspējot visus gandrīz par
3 minūtēm pēdējā etapā un izraujot uzvaru pār
zviedru komandu IFK Lidingo SOK ar 11 sekunžu
pārsvaru.
Somijā biju pirmo reizi, un iespaidi ir fantastiski.
No orientēšanās viedokļa Somijas apvidus un meži
man bija kas jauns - daudz akmeņu un klinšu. 2012.
gadā biju Horvātijā, salīdzinot Horvātijas apvidu
ar Somijas apvidu, var secināt, ka ir ļoti daudz
līdzību, tikai Somijā nebija sastopami lāči distances
laikā kā Horvātijā.
Es veicu 4. etapu no 7 etapiem. Man tas izdevās
ļoti labi, etapā finišēju 264. vietā no 1262
skrējējiem. Par 2 sekundēm man izdevās pārspēt
vēl vienu orientieristu no Latvijas - Kārli Kaminski,
kas no 26. līdz 28. jūnijam piedalījās EYOC Eiropas jauniešu orientēšanās čempionātā Latvijas
izlases sastāvā. Pēc 4. etapa mūsu komanda pacēlās
tieši par 100 vietām rezultātu tabulā uz augšu. Es
savu sniegumu vērtēju kā labu, jo man izdevās
vislielākais vietu kāpums no visas komandas, vēl
jo vairāk, šī man bija pirmā pieredze Somijā. Savu
7,6 km garo distanci veicu 1 stundā 12 minūtēs un
6 sekundēs. Pats uzskatu, ka esmu noskrējis lēnu,
bet tagad zinu, uz ko tiekties.
Interesanti tas, ka šo sacensību laikā notika
mans 9. klases izlaidums, bet es to ziedoju
fenomenālām emocijām vienā no lielākajiem
orientēšanās forumiem pasaulē. Domājam
piedalīties arī nākamgad, tad jau centīsimies
ierindoties augstāk. No šīm stafetēm esmu ieguvis
daudz pieredzes un vēlēšanos nodarboties ar šo
sporta veidu arī turpmāk.
Kalvis Kaļva, 9. kl.
Baibas Kaļvas foto
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Mūsu jaukā ekskursija

Izbraucām deviņos no rīta. Vispirms devāmies
uz Kokneses Likteņdārzu.
Man ļoti patika Likteņdārzs, jo uzzināju daudz
ko jauku un interesantu. Nezināju, ka Likteņdārzā
ir akmens sirds.
Vēl man ļoti patika Aizkraukles muzejā „Kalna
Ziedi”. Tur mēs spēlējām ruksīšus, bet pirms tam
apskatījām muzeju.
Tur lejā bija ļoti interesanti! Bet vis, vis, vis, vis,
visvairāk man patika Kokneses pilsdrupās. Kad
braucām uz pilsdrupām, mums skolotājas pastāstīja
teiku par kādu princesi, kura bija iemīlējusies
dārzniekā. Kad princeses tēvs to uzzināja, viņš
ieslēdza princesi augstā tornī, bet dārznieku
nogalināja. Princese, to redzēdama, izlēca pa torņa
logu. Tagad, ja pilsdrupās uzvedas pavisam klusu,
var princesi ieraudzīt sēžam uz akmens un

ķemmējam garos matus. Ja iet viņai tuvāk, viņa
izzūd, ja bēg - skrien pakaļ. Vēl mēs pie pilsdrupām
kalām laimes monētiņu savai klasei. Monētiņa
mums iznāca ļoti skaista!
Tad devāmies uz Pļaviņu HES. Tagad zinu,
kur rodas elektrība.
Vēl braucām uz Skrīveru saldumu fabriciņu.
Bija interesanti. Mēs skatījāmies filmiņu un tinām
konfektes krāsainos un skaistos papīriņos. Sākumā
likās, ka tas ir viegli, bet vēlāk sapratu - ar pirmo
reizi nesanāks. Tas nav viegli.
Mājupceļā dziedājām mikrofonā un stāstījām
anekdotes. Man patika viss! Liels paldies skolotājai
par ekskursiju! Liels paldies arī šoferītim!
Sindija Rudzīte, 3.a kl.
Lienes Bukovskas foto



Iesākts jauns stāsts

Mēs katrs ieliekam sevi tajā, ko darām, katrs
esam citāds un uz dažādām lietām raugāmies no
sava skatapunkta un izsakām katrs savu
viedokli.
Cilvēki, saliekot savas domas, viedokļus kopā
un meklējot kompromisu, spēj izveidot kādu stāstu.
Šajā stāstā iekļaujas daļa no katra emocijām:
cerības, skumjas, laime, sapņi, plāni….
Mūsu, nu jau bijušās 9. klases, stāsts aizsākās,
uzsākot mācības 1. klasītē. Ceļā no 1. līdz 9. klasei
daži mūsu stāsta varoņi izstājās, citi nāca klāt, taču
lielākoties mēs palikām tie paši.
Sasniedzot 9. klases eksāmenu laiku, jutāmies kā
uz devītā viļņa, līdz ar to bija pienācis laiks rakstīt
mūsu stāsta nobeigumu.
Kopā ar klases audzinātāju Sandru Konovalovu,
kura bija kā mūsu kuģa kapteinis, kas vadīja cauri
visām vētrām, domājām un spriedām, kāds varētu
būt mūsu stāsta atskaites punkts - izlaidums.
Mēģinājām likt savas domas kopā un ar klases
audzinātāju nolēmām, ka izlaiduma tēma būs
saistīta ar ūdeni.
Tad nu pēc pēdējā eksāmena sākām izlaiduma
mēģinājumus. Vēl ģenerālmēģinājumā šķita, ka
viss būs ļoti labi, taču izlaiduma laikā izcēlās jauna
vētra, kurā pašiem vajadzēja tikt galā, sapratām, ka
ne viss ir tā, kā bija plānots, dažiem aizmirsās
teksts, daži sajauca vārdus, daži apjuka lielā
skatītāju pulka priekšā, taču mūsu uzticamais
kapteinis atkal nāca mums palīgā.

Kad izlaidums gāja uz beigām, biju mazliet
apjukusi, satraukta un neziņā par to, kā būs tagad,
kad, ieejot vidusskolā un paverot 10. klases durvis,
vairs neredzēšu ierastos klases biedrus, kurus agrāk
redzēju katru darbadienas rītu. Izlaiduma beigās
sapratu, ka laikam ar 13. jūniju mana bērnība
beidzās. Domāju, ka bērnība ir tas laiks, kas
visvairāk bija jāizbauda, un to es arī iesaku darīt
tiem, kuriem tā vēl nav beigusies.
Taču pāri visām domām, aizkustinājumam un
pie reizes arī skumjām bija prieks par to, ka visi
kopā nolikām eksāmenus, par to, ka beidzām 9.
klasi un par to, ka mums priekšā paveras jaunas
durvis, iespējas un nopietni lēmumi, kuri turpmāk
veidos mūsu katra dzīvi.
Nu jau mēs esam iesākuši jaunu stāstu, kura
autori būsim paši, bet turpmākie un jaunie skolotāji,
lektori, pasniedzēji būs kā mūsu dzīves ziņu avots,
no kura jāpasmeļ būs pašam. Jauno stāstu scenārijs
būs mūsu pašu darba rezultāts.
Novēlu visiem 2014. gada Ērgļu vidusskolas
devītās klases absolventiem, lai mūsu jaunie stāsti
rakstās pozitīvi, lai tajos darbojas daudz jauku
personu, tiek sasniegti augsti mērķi un lai pāri tam
visam kā milzīgs okeāns bango mīlestība!
Lāsma Hermane, 9. kl.
Foto no Lāsmas Hermanes personīgā arhīva

Prieka pilna diena „Dzintaros”
10. jūnijā Haralda Medņa muzejā „Dzintari”
Praulienas pagastā valdīja liela rosība. Ciemos bija
atbraukuši Madonas bērnu un jauniešu centra
dienas nometnes „Visi uz vienas Zemes” dalībnieki.
Tur viņus sagaidīja Inese Mailīte ar palīdzēm. Tā
kā H. Mednis bija Dziesmu svētku goda
virsdiriģents, skanēja arī tautasdziesma „Es pazinu
to
putniņu”,
kuru
nospēlēju
nometnes
dalībniekiem.
Diena paskrēja nemanot, veidojot glezniņas no
dabas materiāliem, asinot prātu ar dažādām vārdu
mīklām, sacerot dzejoļus, krāsojot zīmējumus,
klausoties stāstījumā, kā pareizi jāsaliek Jāņu
ugunskurs, un palīdzot sakopt teritoriju, kurā
iecerēts veidot Dziesmu svētku muzeju.
Man pašai ir prieks par to, ka bērni, kas darbojās
trīs grupās - teātrinieki, floristi, suņu draugi -, ar
interesi pildīja dotos uzdevumus un nekautrējās
vaicāt, ja kaut kas nebija saprotams vai nesanāca.
Es mācīju no dabas materiāliem veidot dažādas
glezniņas. Šis pasākums paliks atmiņā ar
pozitīvajām emocijām un milzīgo prieka devu, ko

sagādāja gandarījums par paveikto. Vakarā bija
jūtams nogurums, tomēr nevarēju beigt smaidīt par
aizraujošo dienu.
Undīne Saleniece, 7. kl.
Ineses Mailītes foto

Peoniju svētki Kalsnavā
15. jūnijā Kalsnavas arborētumā notika
Peoniju svētki. Un izrādās, ka tie šogad
jau notiek 4. gadu. Pateicoties manas
vecmammas kolēģei Inārai Strazdiņai,
kura visu noorganizēja, un Inesei Mailītei,
kura mūs aizveda, arī man bija tāda iespēja
tur tikt.
Mēs ieradāmies ļoti agri. Cilvēku vēl
nebija daudz, tāpēc varējām mierīgi
izstaigāt lielo peoniju dārzu. Redzējām,
cik daudz šķirņu ir peonijām. To bija
amēram 170. Cik daudz krāsās ir peonijas!
Mēs arī izstaigājām tirdziņu, tur pārdeva
peonijas un vēl dažādus stādus. Dārgākais
stāds - dzeltena peonija - maksāja 100
eiro. Bija busiņš, pilns ar Aldoņa Vēriņa
grāmatām „Latvietis un viņa peonijas”.
Pieaugušos un bērnus izklaidēja tēli no
Tērvetes dabas parka. Tā bija Meža māte, Raganiņa
un Rūķu tēvs. Mēs apskatījām arī rododendrus.
Izstaigājām labirintu, kurš bija veidots no tūjām,
tad gājām ieturēt pusdienas kafejnīciņā. Kad
aizgājām atpakaļ uz peoniju dārzu, redzējām, cik
daudz cilvēku bija sabraukuši. Sapratām, ka
darījām labi, ka ieradāmies te laicīgi. Visu šo laiku
spēlēja „Āgenskalna muzikanti”. Izstaigājām vēl



Ceļojums uz Kurzemi
Madonas tūrisma centrs 3. un 4.
jūnijā organizēja braucienu uz
Kurzemi, kurā piedalījos arī es kopā ar
mammu. 3. jūnijā agri devāmies ceļā.
Pirmais, ko apskatījām, bija šokolādes
muzejs „Pūre”. Tur bija iespēja degustēt
saldumus, skatīties kinofilmu un
uzzināt šokolādes rašanās stāstu.
Nākamais apskates objekts bija
Kandavas novada muzejs, kur
nobaudījām ozolzīļu kafiju. Pēc tam
devāmies uz slaveno Sabiles vīna
darītavu. Tur redzējām vīnogu dārzu,
klausījāmies saimnieku stāstus un
piedzīvojumus. Ļoti interesanti bija
Valsts Stendes graudaugu selekcijas
institūtā, kur iepazināmies ar informāciju par graudiem, to selekcionēšanu, audzēšanu un degustējām
graudaugu ēdienus un dzērienus. Apmeklējām deviņu pakalnu pilsētu – Talsus, kur apskatījām dažus no
daudzajiem kalniem un nedaudz iepazinām pilsētu. Ceļojuma pirmās dienas vakarā devāmies uz viesu
māju „Mežmāja”. Te varēja aplūkot Eiropas birzi.
4. jūnijā mūsu pirmais apskates objekts bija zemnieku saimniecība „Bērzi”, kas nodarbojas ar kazkopību,
un mums bija iespēja apskatīt sešu šķirņu kazas un degustēt kazas piena sieru un konditorejas izstrādājumus.
Pēc tam devāmies uz Igurda Baņķa amatnieku sētu „Kauliņi”, kā arī aplūkojām saimnieka kokgriezēju
darbnīcu „Zeļļi” Valdemārpilī. Mūsu ekskursijas pēdējais apskates objekts bija Laumu dabas parks. Tur
mēs izgājām vienu no daudzajām takām – Bišu taku. Vēlāk bija pusdienu pikniks. Braucot mājās, pa
ceļam apstājāmies pie Ragaciema kapiem, lai aplūkotu I. Ziedoņa atdusas vietu, kā arī piebraucām pie
jūras. Mājās bijām ļoti vēlā vakarā. Šīs divas dienas bija piedzīvojumu pilnas!
Lilita Saulīte, 8. kl.
Zintas Saulītes foto

Launaglaika tikšanās Trapenē

Pār ziedošām pļavām iet vasara. Tik ilgi salijusi
un samirkusi, tā beidzot 5. jūlija launaglaikā sildīja
Rūdolfa Blaumaņa un Jāņa Grestes cienītājus Ojāra
Vācieša skvērā pie Trapenes pagasta muzeja.
Kur Trapene, kur Ērgļi, bet Trapenes pagasta
muzeja vadītāja Emma Valija Šļukuma un Braku
muzeja vadītāja Zinta Saulīte trapeniešus veda pa
rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa un Jāņa Grestes,
skolotāja, muzejnieka, kolekcionāra, kopīgajām
gaitām. Trapenes pagastā (līdz 1935. gadam
Bormaņu pagasts) 19. un 20. gadsimta mijā Kristiņu
skolā par skolotāju strādāja Ādolfs Greste, kura
biežs viesis bija arī brālis Jānis. Abi ir viesojušies
arī Brakos.
Ik mirkli bija jūtama dzejnieka Ojāra Vācieša
klātbūtne - gan braucot garām staltajai Trapenes
pamatskolai, kur nākamais dzejnieks mācījies, gan
muzejā dzejnieka piemiņas istabā, gan sakoptajos
„Stādzenos”, O. Vācieša vecāku pēdējā dzīvesvietā,
kur joprojām aug tēva stādītās ābeles, bet pavasarī
uzzied sniegpulkstenītes, mātes mīļākās puķes, bet
brīnumgardas šķita avenes, viesmīlīgās saimnieces
dāvātas.
„Kā pelēka pele mans lauku ceļš ritēs uz

Mārīte Breikša
Īrisas Popovičas foto

Vasaras ieskaņas Brakos 3.a klases skolēniem
un viņu vecākiem
Jūs, bieži aizmirsdami sevi,
It visu spējāt atdot mums.
Kas tādu spēku jums ir devis,
Man paliks mūžīgs jautājums.

reizi peoniju dārzu un devāmies uz mašīnu pusi.
Starp citu, vai jūs zinājāt, ka tieši 15. jūnijā
Aldonim Vēriņam palika 85 gadi?
Nākamgad uz 5. Peoniju svētkiem iesaku
aizbraukt visiem tiem, kas tur vēl nav bijuši, un
redzēt visu to krāšņumu.
Kristīne Reinika, 5. kl.
Ineses Mailītes foto

turieni, kur no pieneņu ziediem kamenes noskūpsta
medu un aizlido zeltaini smagas pār ziedošo
ceļmalas grāvi, kur noslēpies mazs manas bērnības
velniņš”, ir rakstījis O. Vācietis, un viņa teiktais
lieliski sasaucās ar mazo un lielo trapeniešu
iejušanos R. Blaumaņa literārās pasakas „Velniņi”
varoņu lomās. Asprātīgi un azartiski trapenieši
izspēlēja Jāņa Grestes humoresku „Kā Blaumanis
mani par dzejnieku taisīja.”
Ar Trapeni dzīves gaitas saistītas arī dzejniekam
Linardam Laicenam, kurš 17 gadu vecumā iestājās
darbā par dārznieka mācekli Bormaņu muižā, kur
trīs gadus apguva šo amatu.
Pagasta lepnums ir 5 km garā lapegļu gatve, par
kuru O. Vācietis reiz rakstīja: „ Cits Volgas krastu
mīl, cits kalnu klinti,/ Es mīlu garu, lapegļainu
gatvi,/kur manī reiz ar nedzēšamu tinti/Ik asins
pilienā bij rakstīts - Latvija”.
Sastapām lieliskus cilvēkus, kas arī ikdienā
dzīvo ar apziņu, ka pagātne ir tas pamats, uz kura
pakāpties, lai tālāk dotos nākotnē.

ekskursijas ietvaros. To visu rādīja uz ekrāna. Tad
visi devāmies uz Braku trasi.
Paldies skolotājai Lienai Bukovskai par mūsu
bērnu audzināšanu, sirsnību, sapratni un atbalstu
trīs gadu garumā:

Ar šādiem vārdiem 30. maijā Brakos mūs
uzrunāja skolotāja Liena Bukovska. 3.a klase
Ar darbu Tev ir pilnas rokas,
kopā ar vecākiem piedalījās kopīgā pasākumā, kas
Ar labiem vārdiem pilna sirds.
bija veltīts mācību gada izskaņai. Arī bērni ļoti
Ik zars no Tava dzīves koka.
gaidīja šo mirkli, lai varētu kāpelēt pa Braku trasi,
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.
ko bijām nopelnījuši vecāku nedēļas noslēguma
pasākumā „Talantu šovs”.
Paldies par iespēju vēl pabūt visiem kopā
Patīkams pārsteigums bija Zintas Saulītes un jaukajos atpūtas mirkļos! Zintai Saulītei sakām
Gundara Āboliņa Imanta Ziedoņa „Dzintarainās paldies par tik siltu uzņemšanu Braku sētā.
pasakas” lasījums, ko ar dziesmām un melodijām
Tas sapnis izsapņots, un sākas brīvlaiks. Vasaras
ģitāras pavadījumā papildināja dziedātājs un brīvlaiks, kad baudīsim sauli un siltumu,
Roberta tētis Edvīns Bauers. Un kur nu vēl svētku peldēsimies, sauļosimies un ceļosim. Krāsim
kūka!
spēkus jaunajam mācību gadam.
Skolotāja Liena Bukovska mums sagādāja
skaistas dāvaniņas, kas noderēs dažādās dzīves
Regīna Kārkliņa – Samantas mamma
situācijās.
Bija iespēja ielūkoties arī mūsu bērnu klases
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
ekskursijas
iespaidos
un
“Skolu Ziņas”
Redaktore –Marta Suveizda 12. kl. Izdevējs: Ērgļu novada dome. Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,
apskatīt vietas, ko
tel.64871299. Iespiests: SIA “Erante”, Madonā, Saieta laukumā 2a. Metiens 550 eksemplāri
apmeklējuši
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“Skolas Ziņu” turpinājums

Joprojām dzīva ir mūžsenā patiesība, ka
patiesi laimīgi varam būt tikai tad, kad esam
piedzīvojuši īstas ciešanas, un savas sāpes
mākam izraudāt tikai tad, kad esam piedzīvojuši
brīžus, kad sirds no laimes pa muti laukā lekusi.
Kontrastu netrūkst arī mūsu šī mēneša savējās
darba gaitās, un, manuprāt, tieši tas ir viens no
iemesliem, kuru dēļ varam teikt: „Paldies,
Baiba Cielēna, par to, ko dari! Mēs ar Tevi
lepojamies!”

Spilgtākas atmiņas no Ērgļu vidusskolas
laikiem
Paši emocionālākie mirkļi, kas saglabājušies
atmiņā, pavisam noteikti saistās ar manu
vidusskolas laika vaļasprieku - debatēm. Bijām
bariņš jauniešu, kuri veidojām komandas,
tikāmies ar citiem līdzīgi domājošiem un angļu
mēlē debatējām par dažādām nopietnām lietām.
Tā bija sava veida spēle ar saviem noteikumiem,
kas bija interesanta laika pavadīšana un ļāva ne
tikai nostiprināt angļu valodas zināšanas,
pārvarēt bailes no publiskas uzstāšanās, bet arī
iepazīt labus draugus.
Izglītība labas mājas vērtībā
Jau vidusskolas laikā sapratu, ka studēšu
jurisprudenci, citu variantu pat nepieļāvu. Var
jau būt, ka biju saskatījusies kino un likās, ka,
kļūstot par juristi, varēšu cīnīties ar netaisnību.
Realitātes izpratne nāca vēlāk, kad sapratu, ka
daudzas lietas ir citādākas, nekā biju to
iztēlojusies, bet savu profesijas izvēli nekad
neesmu nožēlojusi.
Pēc vidusskolas es sāku studēt Latvijas
Universitātes Juridiskajā fakultātē, tur mācījos
gandrīz 6 gadus, ieguvu otrā līmeņa augstāko
izglītību. Tad es gadu domāju, kas tieši tieslietās
mani saista vairāk un ko gribu apgūt padziļināti,
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līdz sapratu, ka tās ir tieši krimināltiesības. Tā es
arī nonācu līdz maģistrantūrai un tagad esmu
mag iur, padziļināti Latvijas Universitātē apguvu
krimināltiesības. Šobrīd es ļoti vēlos mācīties
doktorantūrā. Bet tā kā studiju maksa
doktorantūrā līdzinās labas mājas vērtībai Ērgļos,
šo ieceri pagaidām esmu nolikusi “tālākā
plauktiņā”.
Policijas inspektore dzimtsarakstu nodaļā
Tā kā studēju vakara nodaļā, tad uzreiz pēc
vidusskolas beigšanas sāku strādāt gan Rīgas
apgabaltiesā, gan arī Rīgas pilsētas Centra rajona
tiesā par tiesas sēžu sekretāri. Strādāju tiesās
kādus 5 gadus. Tā bija mana lielākā mācība, jo
teorija bez prakses ir tikai puse no zināšanām.
Pēc tam es strādāju SIA “Kurzemes namu
apsaimniekotājs” par parādu piedziņas daļas
juristi, šis amats vēlāk tika nodēvēts šādi iedzīvotāju apkalpošanas nodaļas vadītājas
vietniece - juriste. Tad es
sapratu, ka civiltiesību
nozare mani īpaši nesaista
un
radikāli
mainīju
nodarbošanos,
stājoties
dienestā Valsts policijā.
Šobrīd esmu Valsts policijas
Rīgas reģiona pārvaldes
Rīgas Latgales iecirkņa
Operatīvās vadības grupas
vecākā inspektore. Tā kā es
strādāju
Operatīvajā
vadības grupā jeb dežūrdaļā,
kas nozīmē, ka savā
darbavietā esmu katru
ceturto diennakti, tad amatu
savienošanas kārtībā pildu
Ērgļu novada dzimtsarakstu
nodaļas
vadītājas
pienākumus.
Ērgļu
novada
dzimtsarakstu
nodaļas
vadītājas pienākumus sāku
pildīt, kad iepriekšējā
vadītāja devās pensijā un
Ērgļu novada pašvaldība
mani apstiprināja amatā.
Šobrīd likumdošana nosaka
juridiskās
izglītības
obligātumu manā amatā, tā
kā mana izglītība bija
priekšnoteikums
darba
pienākumu pildīšanai.
Emociju varavīksne
Valsts policijā ir daudz
smagu un grūtu brīžu. Tā
kā es strādāju 24 stundas
diennaktī, tad dažreiz ir
fiziski smagi pildīt amata
pienākumus. Manos darba pienākumos ietilpst
darbs ar iesniedzējiem, aizturētajiem. Es veicu
pratināšanas, pieņemu dažādus procesuālus
lēmumus, atbildu par savā maiņā uzsāktajiem
kriminālprocesiem. Tā kā es strādāju iecirknī,
kura apkalpojamajā teritorijā ir ļoti liela
noziedzība, tad dažreiz es bez pārtraukumiem
esmu strādājusi pat kādas 22 stundas, grūti ir
mobilizēties uz darbu tieši nakts stundās.
Patīkami darbā redzēt sava darba augļus, ja tiek
atklāts kāds noziegums, tad es saprotu, ka varu
izdarīt kaut nelielu daļu no sava vidusskolas
sapņa - cīnīties ar netaisnību.
Pildot dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
pienākumus, ir gan patīkami brīži, gan arī sāpīgi.
Tā kā manos pienākumos ietilpst arī miršanas
gadījumu reģistrācija, tad ir jāsaskaras ar
cilvēkiem, kuri tikko zaudējuši savu tuvinieku.
Te pat nelīdz tās pieklājības frāzes, ko mēdz teikt
otram, kas zaudējis savu mīļo. Tad es saprotu, ka
labāk man ir būt vēsi atturīgai un klusējot izdarīt
savu darbu, nokārtot visas formalitātes.
Patīkamie brīži saistās ar bērniņu dzimšanas
reģistrācijām. Mūsu novadā gandrīz visi bērniņi
ir vecāku gaidīti un ir patīkami redzēt to siltumu
un prieku par sagaidīto brīnumu, kas ir vecāku
acīs. Un tad es ar gandarījumu varu vecākiem

paziņot, ka jaunais pilsonis ir
piereģistrēts un ieguvis savu
personas kodu. Arī laulību
ceremonijas ir jaukie brīži
manā darbā. Daži pāri gan
savas laulības ceremonijas
cenšas pārvērst par lielu izrādi
un izrādīšanos, un tad pazūd
kaut kur brīža svētums un
patiesums.
Es
vienmēr
atcerēšos pašu pirmo pāri, ko
laulāju. Varēja saprast, ka abi
jau ir dzīves apbružāti, bet tās
bija ābola divas pusītes, kas
satikušās. No viņiem staroja
tāda abpusēja atdeve un
enerģija, ka likās, ka viņi
varētu elektrību ražot. Tādos
brīžos es ar gandarījumu saku
tos svarīgos vārdus: „Latvijas
(114)
Republikas vārdā pasludinu
jūsu laulību par noslēgtu.”
Cilvēka prāta un neprāta “augļi”
Valsts policijā katra diena ir kuriozs, jo
saskaros ar dažādiem un daudziem cilvēkiem.
Un tad ir tikai jābrīnās, ko tikai cilvēka prāts
vai neprāts var izdomāt.
Es nesen vadīju laulību ceremoniju kādam
pārim. Šis pāris bija latviešu meitene un angļu
puisis, kas dzīvo Lielbritānijā, bet viņi vēlējās,
lai ceremonija notiek Jumurdas ezera krastā.
Ceremonijas vieta bija izvēlēta ļoti skaista, tikai
bija ļoti daudz apstākļu, kas man nepatika.
Jaunais pāris kavējās, mūziķi apgalvoja, ka zina
savu repertuāru, bet, kad līgava jau nāca uz
ceremonijas vietu, tikai tad muzikanti sāka
sačukstēties un apspriest, ko muzicēt. Tā kā puse
no viesiem bija angliski runājošie, viņi nesaprata,
kas notiek ceremonijā, kā arī bija izbrīnīti, kad
es ceremonijas beigās aicināju viesus apsveikt
jauno ģimeni. Tātad laulību ceremonijas un
tradīcijas Anglijā un Latvijā atšķiras. Pašās
ceremonijas beigās, kad līgava sāka šūpoties, es
klusībā lūdzu “augstākajai varai”, lai ceremonija
nebeidzas ar noģībušu jauno sievu. Bet tas viss
kopā man liek pasmaidīt, jo es cenšos
nesatraukties par lietām, kad nav iespējams
mainīt notikumu gaitu.
Maksimālā atdošanās - laulība
Laulība man nozīmē ļoti daudz. Pati pirms
nepilna gada stājos laulībā, un manā izpratnē
laulība nav tikai civiltiesisks darījums starp
divām pusēm. Laulība ir apliecinājums otram, ka
sevi pilnībā nodod un atdod otram, tā ir
maksimālā atdošanās. Katrs mēs to jūtu ķīmiju
varam saukt citādi, var jau saukt arī par
mīlestību. Es ar lielu cieņu un apbrīnu skatos uz
tiem pāriem, kuri laulībā kopā nodzīvojuši garus
gadus. Arī mūsu novadā ir tādi pāri. Un kā
pateicību šiem pāriem par piemēra rādīšanu
sabiedrībai Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļa
plāno kādreiz sarīkot kopīgu atpūtas vakaru. Kad
pasākumam būs konkrētāks ieskicējums, es ar
šīs avīzītes starpniecību uzrunāšu visas stiprās
ģimenes.
Tiesības pat ģerboni sev aiz muguras
pieprasīt
Normatīvais regulējums attiecībā uz laulību
ceremonijām šobrīd ir mainījies, un tagad var
laulību ceremonija notikt arī ārpus dzimtsarakstu
nodaļas telpām tai piemērotā vietā. Tā vieta arī
var būt kaut kur dabā, laulību ceremonijai nav
obligāti jānotiek telpās. Tikai vienīgais
nosacījums
ir
amatpersonas
piekrišana
ceremonijas norises vietai. Tā kā es varu arī
pieprasīt nojumi, dēļu grīdu un valsts ģerboni
sev aiz muguras, ja uzskatu, ka tas ir
nepieciešams. Tomēr Ērgļu novada dzimtsarakstu
nodaļas amatpersonas ir pretimnākošas un uz
līgavu un līgavaiņu vēlmēm skatās iecietīgi un
elastīgi. Tāpat laulību ceremonijas var notikt
Ērgļu novada saieta nama zālē vai arī ir iespējams
salaulāties
bez
svinīgas
ceremonijas
organizēšanas tikai liecinieku klātbūtnē manā
darba kabinetā. Šobrīd gan ir izstrādāts un
pieņemts nolikums par maksas pakalpojumiem
par
dzimtsarakstu
nodaļas
sniegtajiem
pakalpojumiem, tādēļ, ja pāris vēlas laulāties
kaut kur ārpus telpām, jārēķinās, ka tas būs par
maksu. Ar nolikumu var iepazīties dzimtsarakstu
nodaļas telpās.
Kad kādam alga aplausi, bet citam paldies
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata
pienākumi man nozīmē daudz, un īpaši svarīgs
man šķiet laulību reģistrācijas pienākums. Jo
laulību diena ir tā īpašā un svētā diena diviem
cilvēkiem, diena, kad divi slēdz sava mūža
derības. Katru gadu taču kāzu gadadienā pāris
atcerēsies savas kāzas un pieminēs arī mani.
Gribas, lai mani piemin ar labu vārdu. Man ir
līdzīgi kā aktierim, kuram alga ir aplausi. Mana
alga un gandarījums ir tad, kad pienāk klāt
cilvēks un pasaka paldies par labi padarītu
darbu.
Lelde Gangnuse-Bērziņa
Ilzes Daugiallo foto

Par R. Blaumani un lugu
„Indrāni”

(no 2014. gada centralizēto eksāmenu
darbiem)

R. Blaumaņa būtības dzelžainā struktūra
padara viņu par ģeniālu dramaturgu.
Rakstnieks visu ir veidojis apdomāti un
fantastiski.
R. Blaumaņa darbos nekur nevar piekasīties.
Caur saviem darbiem rakstnieks ir spējis
pārliecināt cilvēkus.
Kā dramaturgs R. Blaumanis ir ar ļoti
spēcīgiem vārdiem.
Blaumanim pretī stāvēt ir ļoti grūti.
R. Blaumanis ir ģeniāls mācītājs, paskatoties
uz viņu, gribas būt tādam kā viņš un darīt visu, ko
viņš darīja.
R. Blaumanis šos vārdus teikumā raksta tieši
tāpēc, lai pateiktu to, kas ir pateikts. Ar citiem
vārdiem tieši tas nebūtu pateikts.
Blaumaņa talantu nepārspēt pat režisoram.
Daži cilvēki lugai pieiet tik tuvu, ka vairs
netiek ārā.
„Indrāni” ir luga, kas māca, kas ir svarīgs
dzīvē un ko mēs varam mācīties no šīs lugas.
„Indrāni” ir labs piemērs, kas parāda, kādas
ģimenes dzīvo laukos.
Režisors nevar brīvi grozīt lugu pēc savas
patikas.

Sabīne Solovjeva 8. kl.

„Indrāni” ir asa un taisna luga.
Mūsdienās luga „Indrāni” principā pastāv
katrā ģimenē.
Luga ir par karu vienas ģimenes robežās.
Neizdevās lugu iestudēt pa savam, traucēja
pats Blaumanis ar uzrakstīto.
Iestudējot Blaumaņa lugas, viņa uzrakstīto
pat nevajag pārveidot.
Ir grūti profesionāla dramaturga darbu
papildināt ar savām domām.
Luga ir tik pārsteidzoša, ka to pat nevar
kritizēt.
Pat gribot režisors nevar lauzt to, ko rakstījis
Blaumanis.
R. Blaumaņa luga cilvēka acīm ir pat ļoti
skatāma.
Lugā mēs sapratām to, ko citur nevarējām
saprast.
„Indrāni” ir dzīves iestudējums lugā.
 Luga ir ļoti detalizēti un cieši veidota, tāpēc
ir grūti noiet no galvenās domas.
Neesmu lasījis lugu „Indrāni”, bet nojaušu,
par ko tā ir.
R. Blaumanis lugu centies veidot tā, lai to
varētu skatīt tikai no pareizās perspektīvas.
Lugā Blaumanis ir uzsvēris uz problēmām
ģimenēs.
„Indrānu” lugā režisors vēlējās pārveidot
elementus, bet traucēja rakstnieka teksts.

Madara Salnīte 7. kl.



Trīs karaļdēli
Kādu dienu, lasot grāmatu, Jānītis apēda 1/5 kliņģera. Grāmata
bija par Brīnumu karaļvalsti, kur risinājās bezgala daudzi notikumi.
Pret iebrucējiem cīnījās trīs karaļdēli. Pirmais bija spēcīgs, otrais –
gudrs, trešais – izveicīgs.
Pirmais karaļdēls uzvarēja 100 iebrucējus, kas gribēja ieņemt
pili. Otrais apmānīja 3/5 no visiem iebrucējiem un tādējādi pasargāja
savus pavalstniekus. Trešais ar savu izveicību visur paspēja būt
vadībā. Tā trīs karaļdēli ar tēvu karali savu valsti nosargāja.
Mareks Dinga

Matemātiskās pasakas
(5. klases skolēni matemātikas stundās
raksta arī pasakas)

No Summas okeāna dzelmes
Reiz tāltālā zemē bija tāds Summas okeāns. Tas bija vairākus
kilometrus dziļš un plats. Šis okeāns sasummēja bagātīgu un
daudzveidīgu zemūdens pasauli ar vairākiem tūkstošiem dzīvo
radību.
Reiz kādā jaukā dienā okeāna dzelmē rosījās jūras karalis
zirdziņš vārdā Skaitītājs. Skaitītājam bija 3 kalpones medūzas vārdā
Daļsvītras. Skaitītājam piederēja arī sava māja, kura bija taisīta no
koraļļu rifa. Viņš māju nosauca „Iekavas”. Daļsvītrām vienmēr
patika kalpot Skaitītājam. Kalponēm visvairāk patika saskaitīt
mēbeles un atņemt. Viņam bija arī viens ļoti labs draugs vārdā
Reizinātājs. Tas bija bruņurupucis. Tam patika kolekcionēt
gliemežvākus. Kad kādu bija atradis, uzreiz pielika klāt pie savas
kolekcijas. Bruņurupucis jau bija savācis 1250 gliemežvāku.
Bruņurupucim patika gliemežvākus reizināt, lai izklausītos vairāk.
No blakus karalistes šad un tad ieradās kāda zobenzivs – Dalītājs,
kuru Skaitītājs uzskatīja par savu ienaidnieku, jo Dalītājam vienmēr
patika kaut ko sadalīt vai nodalīt. Taču visus dzelmes iemītniekus
centās samierināt delfīns Vienādība, kas Summas okeānā ienesa
mieru un draudzību.
Guna Kalniņa

Karalis IX un karalis II
Reiz senos laikos valdīja karalis IX un karalis II. Karalim IX bija
bagāta valsts, bet karalim II – trūcīga. Var teikt, ka viņam nekā
nebija, tikai 200 vīru liels karaspēks.
Kādā vēlā naktī karalis II ar savu karaspēku gāja aplaupīt karali
IX. Bet kāds jau bija pastāstījis par uzbrukumu. Karalis IX sasauca
900 vīru lielu armiju. Kaujā, protams, uzvarēja karalis IX ar savu
karaspēku.
Ilgvars Ratnieks
Par Sliņķi, kurš nemācēja skaitīt
Bija jau rudens, lielais ražas laiks. Arī pie Sliņķa namdurvīm
klauvēja darbi – ražas novākšana, skaitīšana un arī noglabāšana
ziemai. Tomēr Sliņķis tikai tūļājās un tīstījās, taču palēnām vilkās
uz durvju pusi. Diena bija saulaina, liegs vējiņš dzenāja lapas šurpu
turpu.
Sliņķim pavērās brīnumains skats! Ābeļu zari liecās no augļu
smaguma, ķirbji bija piepampuši gluži resni un pamatīgi oranži.
Plūmes pagaidām zaļajā zālē gozējās, it kā saukdamas: „Nāc, Sliņķi,
nogaršo mūs!”
Sliņķis, ne mirkli nekavējoties, skrēja pie ābeles. Ieķēries tās
zaros, viņš ņēmās purināt augļus nost. Viens liels, sarkans ābols
uzkrita nabaga Sliņķim tieši uz galvas. Pēc tam Sliņķis sāka lasīt
ābolus grozā. Apmierināts viņš devās mājup.
Ieejot pa durvīm, viņam radās spīdoša doma – apkopot ražas
apmērus. Viņš paķēra grozu ar āboliem un izkrāmēja tos uz galda.
„Divi, četri, trīs... cik tur īsti ir?” izsaucās Sliņķis. Viņš skaitīja
vēlreiz, un brīnumainā kārtā saskaitīja 9 ābolus. „Redz, kā!” viņš
nodomāja. Taču tālāk nemaz tik viegli nebija – izrādījās, ka grozā ir
palikuši 7 āboli.
Lai kā arī Sliņķis censtos tos saskaitīt, sanāca ne šis, ne tas.
Izmisušais Sliņķis apjukumā sabēra ābolus grozā un nolika kaktā.
„Nākamgad,” viņš domāja, „iemācīšos skaitīt un tikai tad vākšu
ražu.”
Ar šādu labu apņemšanos Sliņķis gāja gulēt.
Marta Simona Štila
Kubu vīrs
Reiz sen senos laikos bija karalis, kuru visi sauca Viens. Viņš bija
labsirdīgs. Vienam bija armija, kas sastāvēja no devītniekiem.
Visdrosmīgākais kareivis bija Kubu vīrs. Tā spožās bruņas bija
aizdzinušas daudz ienaidnieku jau pa gabalu. Viņa ierocis bija
daļsvītra, viņa duncis bija mīnuszīme.
Reiz karalis Viens saņēma draudu ziņu, ka viņam uzbruks nuļļu
armija. Karalim tas nepatika, tāpēc viņš sapulcēja savu armiju.
Pretinieku karalis bija Trīspadsmit. Nu varēja sākties kauja. Tā bija
ilga, jo nuļļu bija daudz, bet karalis Viens neapstājās un nepadevās.
Karš ilga vienu gadu, devītnieku armija cīnījās varonīgi, bet dzīvs
palika tikai viens kareivis. Protams, tas bija Kubu vīrs. Viņam
pasniedza ordeni, tas Kubu vīram bija astotais.
Vits Ādams Olte
Puķu karaļvalsts
Reiz lielā dārzā auga 3 skaistas rozes, kas ziedēja visu gadu.
Kādu dienu viena roze saslima un vairs nevarēja uzziedēt, no zieda
varēja atvērties tikai ¼. Lai rozi atveseļotu, vajadzēja reizināt un
dalīt ziedu skaitu, līdz iznāktu viens vesels.
Dārzā ienāca matemātiķe Ilvija un aprēķināja, ka vajag 3, 75
ziedus, lai roze atveseļotos.
Roze atveseļojās, un tagad visi, kas ienāca dārzā, zināja, ka vajag
noplūkt kādu ziedu, lai puķes nesaslimtu un ziedētu ilgi.
Ilvija Seska
Cipari iekaro Zemi
Tālu, tālu kosmosā, 19997098 gaismas gadus tālāk no mūsu
Zemes dzīvoja cipari. Viņi bija daudz 100 reizes lielāki un skaita
ziņā bezgalīgi. Ciparu planēta ir lielāka nekā Saule un citas lielās
planētas. Uz Ciparu planētas dzīvo bezgalīgi daudz ciparu, bet tiem
visiem pietiek vietas. Daudzi cipari ir mazāki par putekli, bet citi ir
lieli, tie ir karaļi, karalienes vai kādas svarīgas personas. Vēl ir
cipari, kas ir mazāki par nulli, piemēram -1, -2, -3 utt. Tie skaitījās
vecākie cipari. Jaunākie cipari bija tie, kuri nebija ar mīnusa zīmi.
Galvenie cipari varēja dabūt arī reizināšanas zīmi, tad viņi kļuva
lielāki pēc izmēra un skaita. Tajā pašā veidā visi skaitļi varēja
precēties. Kad viņi ir precējušies, tad parādās daļas svītra, kas
nošķir abus ciparus. Kad cipariem ir vairākas nulles vai citi skaitļi
pārsniedz 2 metrus, tos nogriež nost, lai uz planētas būtu brīvas
vietas.
Reiz cipari gribēja iekarot mūsu planētu Zemi. 1000000. teica:
„Mums vajag sagūstīt cilvēkus!” Mīnuss 50000. teica: „Mums ir
jāuzspridzina Zeme!” Atnāca pats ciparu karalis un paziņoja: „Mēs
visi cipari līdīsim iekšā galvās cilvēkiem un tādā veidā iekarosim
viņu prātus!” Visi piekrita.
Ciparu kuģi, kuri bija taisīti no daļsvītras, kvadrātsaknes, riņķiem,
devās uz Zemi. Kad viņi nonāca uz Zemes, tad visādos veidos
ieņēma cilvēku prātus. Cilvēki kļuva gudrāki, jo lasīja grāmatas,
kuras bija iekarojuši cipari. Bet mazākā daļa ciparu un viņu karaļi
negāja pie cilvēkiem.
Gāja gadi, ciparu karaļi palika mazāki, bet gudrāki. Tiem bija
cilvēku vidū savi mīluļi, kā, piemēram, Tomass Edisons, Nikola
Tesla, Alberts Einšteins. Cipariem palika arvien lielākas iespējas
iekarot cilvēku prātus. Pateicoties tam, uz Zemes radās arvien
vairāk zinātnieku un vienkārši gudru cilvēku.
Un neviena cipara vairs nav uz Ciparu planētas un nekad vairs
nebūs, jo viņi ir cilvēkiem galvās, grāmatās un daudz kur citur uz
Zemes. Tagad viņu mājvieta ir Zeme. Tā cipari ir ieradušies uz
Zemes, un mēs visi esam to varā.



Princese, būdama dusmīga, teica: „Es zinu, ka tā ir pūce Sešspārnīte
Šķebinātāja. Viņa man atņēma, viņa! Nedomā, ka tas tā paliks. Es
viņu sadalīšu daļās, līdz daļu summa viņu šķirs.”
Princese Ņamma vērsās pie pūces. Tā arī atteica, ka nevēlējusies
neko sliktu izdarīt, vienīgi gribējusi ko saldu. Šie bija vārdi, kas
neizšķīra pūces un princeses draudzību. Nu abas bija gan saldumu
ēdējas, gan to pārskaitītājas.
Ralfs Bolzans

No 5. klases skolnieces Ievas
Radzvilavičas literārās jaunrades
lappusēm
Sanda Leimane, 5. kl.
Rinalds Žuks
Skaitļu dārzs
Apmēram pirms 8972 gadiem valstī XXXIII un tās valsts XIII
pilsētā Daļsvītras ielā -2 bija Skaitļu dārzs.
Skaitļu dārzā dzīvoja daudz skaitļu, piemēram, elegantais
Divnieks, eksotiskais Sešpadsmitnieks, piemīlīgais Divdesmit
Vieninieks. Skaitļu dārzā bija arī ļoti, ļoti retais Astoņdesmit
Septītnieks, kurš bija liels un jauks. Viņa kājas bija kā vienādības
zīmes, galva kā astotnieks un vēders kā septītnieks.
Reiz kādā naktī no sava krātiņa bija izlauzies nejaukais
Deviņdesmit Devītnieks, kurš nevarēja ciest Astoņdesmit
Septītnieku. Deviņdesmit Devītnieks gāja uzbrukumā, un sargi
mīnusi sagūstīja Deviņdesmit Devītnieku.
Tad nāca atkal jauna diena, un pilsētas iedzīvotāji plusiņi varēja
nākt un aplūkot skaisto Astoņdesmit Septītnieku.
Kristaps Gūts
Ciparu ciems
Starp visām pasaules valstīm zemes nostūrī neatzīmētā kartē
neatkarīga pastāvēja Matemātijas valsts. Tā bija neliela valsts, kurā
dzīvoja gan skaitļi, gan darbības zīmes. Matemātijā bija 2 novadi:
Ģeometrija un Aritmētika, bija arī ciemi un pilsētas. Viens no
slavenākajiem ciemiem bija Ciparu ciems.
Ciparu ciems nebija liels. Tā iedzīvotājus varēja viegli saskaitīt.
Šeit dzīvoja Nuļļu ģimene: Nullis, Nulle un viņu bērni: Nullīte,
Nullēns, Nuļļuks. Šādā sastāvā bija arī citas ģimenes: Vienīši,
Dvīnīši, Trīnīši, Četrīši, Piecinieki, Seštnieki, Septītnieki, Astonīši,
Devīši, kā arī ciema vecākais – Reizrēķins.
Visi ciema iedzīvotāji dzīvoja figūrās: kvadrātos, daudzstūros,
kubos un cilindros. Dzīves garumu tie mērīja garuma mērvienībās:
milimetros, centimetros, decimetros, metros un īpaši vecos –
kilometros.
Arī piedzīvojumi neizpalika. Piemēram, tas gadījums, kad
Nuļļuks bija aplicis jostu un viņu nodēvēja par Astonīšu cilts
pārstāvi. Vai arī tā reize, kas Seštnieks bija nostājies uz galvas un
Devīši noturēja to par savu radinieku, kas bija solījies todien
ierasties.
Pats lielākais notikums laikam bija tad, kad ciema iedzīvotāji
palīdzēja noķert noziedznieci Dzēšgumiju. Plusiņš un Mīnusiņš
bija Matemātijas policisti. Viņiem palīdzēja Reizinātājs un Dalītājs,
kuri bija detektīvi. Pēdējā laikā viņi saņēma ziņas par nemitīgi
zūdošām lietām, mājām un ceļiem. Aizdomās tika turēta Dzēšgumija.
Četri izmeklētāji iejūdza cirkuļus un devās meklēt Dzēšgumiju. Tie
jāja, jāja, bet pēkšņi pazuda ceļš. No krūmiem izskrēja Dzēšgumija
un aizcilpoja uz Ciparu ciemu. Policisti un izmeklētāji skrēja pakaļ.
Ciemā tika izziņota trauksme. Ciparciema iedzīvotāji saskrēja kopā.
Visi aplenca Dzēšgumiju tā, ka tai vairs nebija, kur mukt. Dzēšgumija
ar steigu dzēsa ārā ceļu, bet nepaspēja, jo ciema vecākais Reizrēķins
iebāza to maisā.
Plusiņš, Mīnusiņš, Reizinātājs un Dalītājs pateicās Ciparciema
iedzīvotājiem, bet Dzēšgumija dabūja mācību. Galu galā
Dzēšgumijas darbs ir nevis radīt kļūdas, bet gan vērst tās par labu
izdzēšot.
Ieva Radzvilaviča
Princese un konfektes
Reiz sensenos laikos, aptuveni pirms 3048 gadiem, pār konfektēm
valdīja princese Ņamma 48. Viņai piederēja 8536 konfekšu kārbas,
tikai vienas kastes konfekšu kopskaits dalījās ar 2, un tā kaste gluži
vai netika izlaista no princeses rokām jau 10 gadus pēc kārtas. Lai
princesi neapzagtu, viņu apsargāja 68 kalpi, kas savstarpēji dalījās
maiņās. Vieni strādāja nakts maiņu, otri pārvaldīja dienas maiņu.
Kādā ražīgā dieniņā princese izdomāja pārskaitīt savu konfekšu
kārbu skaitu, un atklājās, ka, sareizinot kārbu skaitu trešajā pakāpē
un atņemot ½ skaitļa daļas, princesei pietrūkst 5 konfekšu kārbas.

Smaids

Simts sejas

Es ticu, ka viens smaids
spēj mainīt pasauli
un darīt gaišas debesis.

Priecīgas, bēdīgas,
laimīgas, sērīgas –
simts sejas!
Vai ne tā?

Es zinu, ka viens smaids
var uzburt citu smaidu vēl,
un vēl, un vēl.

Interesanti, pelēki,
skaļi vai klusi –
simts raksturi!
Vai tad citādāk?

Tad iedomājies tu –
cik daudz smaidu pasaulē,
ja ik cilvēka sejā
būtu kluss smaids.

Cilvēks – burvis
var uzburt to visu.
Kā atrast un redzēt
tā patieso seju?

Varavīksne
Saltas, vēsas lietus lāses
zemē krīt,
zelta saules staru pavadītas.

Manās plaukstās
Manās plaukstās
dus miers,
cerība klusa,
līksms prieks.

Tad pie debesīm iemirdzas
varavīksne septiņās krāsās,
debesu zīme.

Ar vienu kustību
var aizgainīt bēdas,
bet ar otru tādu pašupazaudēt laimi.

Klusi zaigo lietus lāses,
Kā sīki dārgakmeņi
Zālē iekrituši.
Varavīksnes atspīdums
ezerā spoguļojas krāšņs.

Tikai dažās plaukstās
ir līksmība un laime.
Tās mazā bērna rokās
un viņa tīrā dvēselē.

Saules stars
Katru dienu mana sirds
var smaidīt,
jo es zinu –
man seko saules stars.

Daba
Katru rītu kā saullēkts
tāpat mana dvēsele mostas,
un saulesstars zeltains
manu ceļu gaismo.

Dzīvē gadās brīži,
kad esmu strupceļā
un nav nevienas durvis
izejai.

***

Tad klusi, klusi domāju,
kā nokļūt saules pļavā,
un lūdzos, lai kāds saules stars
steidz palīgā.

Tik domājot gaišas domas,
gaišāka pasaule būs.
Tik sapņojot baltus sapņus,
baltāks Piena Ceļš kļūs.

Tas saķers aiz rokas
un rādīs man ceļu.
Es sekošu,
un tas pavadīs mani.

Un tad tāds dīvains miers
ienāk mūsu sirdīs,
gribas domāt mīļas domas
un ikvienam pasmaidīt.

Vienalga – kas tas būtu,
vai kāds cilvēks vai sapnis,
jebkas –
tam mūžam sekošu.

***

Kad debesīs zvaigznes iemirdzas,
kad mēness virs kalniem uzripo,
tumsā pazib kāds brīnums gaišs
ar dvesmu tik siltu,
ka nejūtos vairs tik vientuļa,
tumsa nešķiet tik melna,
domas virpuļo, skatoties tālumā,
vējš ausīs čukst vārdus labus.
Redaktore: Lāsma Hermane 9. kl.

Skolu literārā avīze 2014. gada jūlijs

un atbilstoši ieƼƝmumiem sastƗv no pamatbudžeta, speciƗlƗ budžeta un ziedojumu un
dƗvinƗjumu izdevumiem, attiecƯgi - LVL 1 886 975 pamatbudžeta izdevumi, LVL 58
399 speciƗlƗ budžeta izdevumi un LVL 3 109 ziedojumu un dƗvinƗjumu izdevumi.
PƗrskats par pamatbudžeta ieƼƝmumiem un

2.1.
turpinājums no 2. lpp.
izdevumiem

Diagramma Nr.3

2.1. Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem

Nr.p.
k.
I

IEƻƜMUMI KOPƖ

1.

2012.gada
izpilde (LVL)
1 888 391

2013.gada
izpilde (LVL)
1 888 391

2014.gada
plƗns (EUR)
2 606 137

Nodokƺu ieƼƝmumi

857 609

902 625

1 222 557

1.1.

IedzƯvotƗju ienƗkuma nodoklis

755 885

780 493

1 084 906

1.2.

NekustamƗ Ưpašuma nodoklis par zemi

81 462

96 956

108 171

1.3.

NekustamƗ Ưpašuma nodoklis par ƝkƗm un bǌvƝm

20 262

25 176

29 480

7 284

17 694

4 000

2.

Nenodokƺu ieƼƝmumi

2.1.

IeƼƝmumi no uzƼƝmƝjdarbƯbas un Ưpašuma

2.2.
2.3.
2.4.

Valsts un pašvaldƯbu nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
PƗrƝjie nenodokƺu ieƼƝmumi

2.5.

IeƼƝmumi no Ɲku un bǌvju Ưpašuma pƗrdošanas

2.6.
3.
3.1.

IeƼƝmumi no zemes, meža
Ưpašuma
pƗrdošanas
0
3 758 6
Ɯrgƺu
novada
pašvaldƯbas 2013.gada publiskais
pƗrskats
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieƼƝmumi
207 578
220 308
Maksa par izglƯtƯbas pakalpojumiem
12 283
12 711

3.2.

IeƼƝmumi par nomu un Ưri
IeƼƝmumi par pƗrƝjiem budžeta iestƗžu maksas
pakalpojumiem
Maksa par personu uzturƝšanos sociƗlƗs aprǌpes
iestƗdƝs
IeƼƝmumi par biƺešu realizƗciju

3.3.

3.4.
4.
4.1.

4.2.

2013.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajƗm kategorijƗm
(LVL, %)

RƗdƯtƗju nosaukums

238

0

0

2 569
75
4 402

2 386
200
11 350

2 300
200
1 500

0

0

0

8 998

10 791

15 000

186 297

196 806

297 500

136 516

146 020

233 500

2 856

3 360

3 500

10 607

11 573

15 000

Citi ieƼƝmumi par maksas pakalpojumiem
Citi iepriekš neklasificƝtie maksas pakalpojumi un pašu
ieƼƝmumi
Transferti

36 318

35 853

45 500

0

0

0

815 920

882 720

1 046 880

694 475

763 794

875 280

306 075

315 012

309 094

286 672

320 220

479 594

27 000

38 662

52 784

74 728

89 900

33 808

121 105
2 112 404
2 112 404
264 528
404 190
6 472
199 366
792 186
445 662
1 936 534
1 104 516
898 785

118 926
1 886 975
1 886 975
262 524
243 005
8 903
201 640
725 730
445 173
1 886 975
1 135 005
920 258

171 600
2 589 918
2 589 918
383 588
325 940
13 204
289 999
911 230
665 957
2 589 918
1 511 917
1 228 015

IZDEVUMI KOPƖ
Izdevumi atbilstoši funkcionƗlajƗm kategorijƗm
VispƗrƝjie valdƯbas dienesti
PašvaldƯbas teritoriju un mƗjokƺu apsaimniekošana
VeselƯba
Atpǌta, kultǌra un reliƧija
IzglƯtƯba
SociƗlƗ aizsardzƯba
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajƗm kategorijƗm
AtlƯdzƯba
Atalgojums
Darba devƝja valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas obligƗtƗs
205 731
214 747
iemaksas
KomandƝjumi un dienesta braucieni
3 519
7 389
2.3.
Pakalpojumi
318 111
331 443
2.4.
KrƗjumi, materiƗli, energoresursi, preces, biroja pr.un
2.5.
234 080
243 161
inventƗrs
Izdevumi periodikas iegƗdei
1 637
1 784
2.6.
2.7.
Procentu izdevumi
40 427
35 864
SociƗlie pabalsti
54 402
44 812
2.8.
PašvaldƯbu uzturƝšanas izdevumu transferti citƗm
26 096
31 935
pašvaldƯbƗm
2.9.
329 616
55 582
2.10. KapitƗlie izdevumi
IeƼƝmumu pƗrsniegums (+) vai deficƯts (-)
-224 013
136 372
FinansƝšana
224 013
-136 372
Naudas lƯdzekƺi un noguldƯjumi (atlikuma izmaiƼas)
350 711
-22195
AizƼƝmumi
-75 998
0
Akcijas un cita lƯdzdalƯba komersantu pašu kapitƗlƗ,
-50 700
-19 000
neskaitot kopieguldƯjumu fondu akcijas
Diagramma Nr.1
IzziƼa par naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu
atlikumiem
Ɯrgƺu novada
publiskais
pƗrskats
Naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu
atlikumspašvaldƯbas
gada sƗkumƗ 2013.gada
470
295
119 584 7
2013.gada pamatbudžeta ieƼƝmumu struktǌra (LVL, %)
Naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikums perioda beigƗs
119 584
141 779
II
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

µ
 
͵ͺͻ
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PƗrskats par speciƗlƗ budžeta ieƼƝmumiem un
izdevumiem
2.2. Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem
2.2. PƗrskats par speciƗlƗ budžeta ieƼƝmumiem un izdevumiem
2.2.

2012.gada

IEƻƜMUMI - KOPƖ
Dabas
resursu nodoklis
IEƻƜMUMI
- KOPƖ
Dabas resursu
nodoklis
Procentu
ieƼƝmumi
par kontu atlikumiem
Procentu
ieƼƝmumi par
atlikumiem
Maksas
pakalpojumi
un kontu
citi pašu
ieƼƝmumi
Maksas
pakalpojumi
citi pašu ieƼƝmumi
Valsts
Autoceƺu
fondaun
mƝrƷdotƗcijas
pašvaldƯbu Autoceƺu (ielu)
Valsts Autoceƺu
fonda mƝrƷdotƗcijas pašvaldƯbu Autoceƺu (ielu)
fondam
(tiešie maksƗjumi)
fondam (tiešie
maksƗjumi)
IZDEVUMI
- KOPƖ
IZDEVUMI - KOPƖ
Atalgojums
Atalgojums
Darba
devƝja valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas obligƗtƗs iemaksas
Darba devƝja valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas obligƗtƗs iemaksas
Preces un pakalpojumi
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
Procentu izdevumi
KapitƗlie izdevumi
KapitƗlie izdevumi
IeƼƝmumu pƗrsniegums (+) vai deficƯts (-)
IeƼƝmumu pƗrsniegums (+) vai deficƯts (-)
FinansƝšana
FinansƝšana

Nek.Ưp.nod.-Ɲkas, bǌves
25176
1%
Transferti
882 720
44%

Nenodokƺu ieƼƝmumi
17 694
1%
Nek.Ưp.nod.-Ɲkas, bǌves
25176
1%

Diagramma Nr.1

Iedz.ien.nod.
780 493
38%

Nek.Ưp.nod.-zeme
96956
5%
Iedz.ien.nod.
780 493
38%

5424
134068
24 068
6 074
6 074
12 071
12 071
125
125
3 796
3 796
13 006
13 006
-13
006
-13 006

58 399
23 172
23 172
5 518
5 518
28 909
28 909
0
0
800
800
9 359
9 359
-9
359
-9 359

106662
34 140
34 140
8 054
8 054
63 208
63 208
0
0
1 260
1 260
9 640
9 640
-9
640
-9 640

1212
821821
1717
454454

17 454
17 454
26 813
26 813

38 151
38 151
44 526
44 526

54 134

58 399

Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas 2013.gada publiskais pƗrskats
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353 556

106662

9
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2 620
51 000
67500
46 000
137 166
16 219
-16 219
134 031
-135 250
-15 000

Diagramma Nr.5
2013.gada speciƗlƗ budžeta izdevumi (LVL, %)

Diagramma Nr.5

201 741
211 218
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Budžeta iestƗžu
ieƼƝmumi
220 308
11%
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Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas 2013.gada publiskais
pƗrskats 10
¢
ͺͲͲ
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Budžeta iestƗžu
ieƼƝmumi
220 308
11%

2.3. 2.3.
Pārskats
dāvinājumiem
un ziedojumiem
PƗrskats par
par dƗvinƗjumiem
un ziedojumiem

2013.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionƗlajƗm kategorijƗm
(LVL, %)

Diagramma Nr.2
2013.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionƗlajƗm kategorijƗm
IzglƯtƯba
(LVL, %)
725 730
38%

Atpǌta, kultǌra un sports
201 640
11%
VeselƯbas aprǌpe un
sociƗlajƗ aizsardzƯba
454 076
VispƗrƝjie valdƯbas 24%
dienesti
262 524
14%

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. jūlijs
Diagramma Nr.2

110 302

110 302

Diagramma Nr.4

5 495
414 664

Diagramma Nr.2

VeselƯbas aprǌpe un
sociƗlajƗ aizsardzƯba
454 076
24%

59 936

59 936

2013.gada speciƗlƗ budžeta ieƼƝmumu struktǌra (LVL, %)

PƗrskats par dƗvinƗjumiem un ziedo

2.3.

Atpǌta, kultǌra un sports
201 640
11%

52 204

52 204

Diagramma Nr.4

283 902

Nek.Ưp.nod.-zeme
96956
5%

IzglƯtƯba
725 730
38%

2014.gada

2013.gada

plƗns (EUR)
izpilde (LVL) 2013.gada
izpilde (LVL)2014.gada
2012.gada
plƗns (EUR)
67 140
67 758
116 302
izpilde (LVL)
izpilde (LVL)
7 882 116 302
6 000
6714
140554
67 758
14 554 32
7 882 0
6 000 0
32350
0 0
0 0
350
0
0

Naudas
atlikumsgada
gadasƗkumƗ
sƗkumƗ
NaudaslƯdzekƺu
lƯdzekƺu un
un noguldƯjumu
noguldƯjumu atlikums
Naudas
lƯdzekƺu
un
noguldƯjumu
atlikums
perioda
beigƗs
Naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikums perioda beigƗs

Transferti
882 720
44%

17 694
1%
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Diagramma Nr.1
Nenodokƺu
ieƼƝmumistruktǌra (LVL, %)
2013.gada pamatbudžeta
ieƼƝmumu

 ¢
ͶͶͺͳʹ
ʹΨ
æÄµæ

¢æÄ¢
͵ͳͻ͵ͷ
ʹΨ

0
332 700
20 200

IeƼƝmumi par dzƯvokƺu un komunƗlajiem pakalpojumiem

Valsts budžeta transferti
PašvaldƯbu saƼemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mƝrƷim
IeƼƝmumi no pašvaldƯbu finanšu izlƯdzinƗšanas fonda
PƗrƝjie pašvaldƯbu saƼemtie valsts budžeta iestƗžu
transferti
PašvaldƯbu no valsts budžeta iestƗdƝm saƼemtie
transferti Eiropas SavienƯbas politiku instrumentu un
pƗrƝjƗs Ɨrvalstu finanšu palƯdzƯbas lƯdzfinansƝtajiem
projektiem (pasƗkumiem)
PašvaldƯbu budžetu transferti
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PašvaldƯbas teritoriju un
mƗjokƺu
apsaimniekošana
243 005
13%

VispƗrƝjie valdƯbas
dienesti
262 524
14%

PašvaldƯbas teritoriju un
mƗjokƺu
apsaimniekošana
243 005
13%

2013.gada
izpilde
(LVL)

I IEƻƜMUMI KOPƖ
Ziedojumi un dƗvinƗjumi, kas saƼemti no juridiskƗm personƗm
I Ziedojumi
IEƻƜMUMI
KOPƖ
un dƗvinƗjumi, kas saƼemti no fiziskajƗm personƗm
Ziedojumi
un
dƗvinƗjumi,
kas saƼemti no juridiskƗm personƗm
II IZDEVUMI - KOPƖ
Ziedojumi
un dƗvinƗjumi, kas saƼemti no fiziskajƗm personƗm
Preces un pakalpojumi
izdevumi
IIKapitƗlie
IZDEVUMI
- KOPƖ
IeƼƝmumu
pƗrsniegums (+) vai deficƯts (-)
Preces
un pakalpojumi
FinansƝšana
KapitƗlie
izdevumi
IzziƼa par naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikumiem
IeƼƝmumu
pƗrsniegums (+) vai deficƯts (-)
Naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikums gada sƗkumƗ
FinansƝšana
Naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikums perioda beigƗs

2013.gada
izpilde
4 122(LVL)

2 470
1 652
3 109
2 610
499
1 013
-1 013

12 781
13 794

4 122
2 470
1 652
3 109
2 610
499
1 013
-1 013

IzziƼa par naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikumiem
Naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikums gada sƗkumƗ
12 781
Naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumuƜrgƺu
atlikums
perioda
beigƗs 2013.gada publiskais pƗrskats 10
13 794
novada
pašvaldƯbas

2.4.

PašvaldƯbas
saistƯbu
un ga
RakstafinansiƗlo
turpinājums 8.
lpp.

apjoms



AizƼƝmumi
LƯguma Nr. un

AtmaksƗts
lƯdz

IlgtermiƼa
aizƼƝmumu

KapitƗlie izdevumi
IeƼƝmumu pƗrsniegums (+) vai deficƯts (-)
FinansƝšana
IzziƼa par naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikumiem
Naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikums gada sƗkumƗ
Naudas lƯdzekƺu un noguldƯjumu atlikums perioda beigƗs

turpinājums
no 7. lpp.
2.4.
apjoms
2.4. Pašvaldības

499
1 013
-1 013
12 781
13 794

PašvaldƯbas finansiƗlo saistƯbu un garantiju

finansiālo saistību un garantiju apjoms

AizƼƝmumi
AtmaksƗts
lƯdz
pƗrskata
perioda
beigƗm

2013.gadƗ ZemesgrƗmatƗ tika ierakstƯti sekojoši Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas Ưpašumi:
- zeme Ratakalna iela 8
- zeme RǌpniecƯbas iela 5
- zeme „Meža PriekšƝni”
- zeme „ƖbelƯtes”
3.3. 3.3.
Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību
LƯdzdalƯbaskapitālā
radniecƯgo izmaiņu
kapitƗlsabiedrƯbu
pārskats kapitƗlƗ izmaiƼu pƗrskats
Ɯrgƺu pagasta SIA
„ǋDAS”

IlgtermiƼa
IlgtermiƼa
aizƼƝmumu
saistƯbu
ƯstermiƼa
atlikums uz
daƺa
31.12.2013.
JƗatmaksƗ
2014.g
8164
16319

Ɯrgƺu pašvaldƯbas SIA
„Ɯrgƺu slimnƯca”

KopƗ

IlgtermiƼa finanšu
ieguldƯjumu apjoms
608010
83271
691281
AizdevƝjs
Aizdevuma mƝrƷis
pašvaldƯbas bilancƝ uz
01.01.2013. (LVL)
IeguldƯšana 2013.gadƗ
19000
19000
Nr.A2/1/04/929 20.10.2016
100000
75517
Valsts kase
Jaunas sporta zƗles
21.09.2004
celtniecƯba Ɯrgƺu
NovƝrtƝšana pƝc pašu
(37098)
305
(36793)
vidusskolai
kapitƗla metodes
infrastruktǌras
objektu
03.09.2007
47500
40000
5000
2500
Valsts kase Jaunas sporta zƗles Ɯrgƺu Nr.A2/1/05/610 20.05.2015
Citas izmaiƼas
sakƗrtošanai
vidusskolai
bǌvniecƯbas
15.11.2005
IlgtermiƼa
589912
83576
673488
pabeigšanai,
aprƯkojuma
infrastruktǌras
objektu
03.09.2007
Nr.A2/1/12/768
20.12.2015
17500
5828
5838
5836ieguldƯjumu
Valsts
PašvaldƯbas autonomo
apjoms pašvaldƯbas bilancƝ
un
inventƗra
iegƗdei, ielu
sakƗrtošanai
28.12.2012.
Kase
funkciju
veikšanai
apgaismojuma remontam
uz 5836
31.12.2013. (LVL)
Nr.A2/1/12/768
20.12.2015
17500
5828
5838
Valsts
PašvaldƯbas
autonomo
Nr.P-87/99
20.06.2014
4288
3808
480
0
Valsts kase nepieciešamƗ
Madonas rajonatransporta
padomes
LƯdzdalƯba
pamatkapitƗlƗ
100
100
28.12.2012.
Kase
funkciju
veikšanai
iegƗdei
10.08.1999
iestƗdes-Ɯrgƺu
pansionƗta
nepieciešamƗ
transporta
ƝdinƗšanas
bloka
Nr.A2/1/11/719 20.11.2018
147210
42604
21032 gada beigƗs
84114%
Valsts kase
ERAF
projekta
ierƯkošana
iegƗdei
infrastruktǌras objektu
03.09.2007
Likuma
“Parpašvaldības
valsts un pašvaldƯbu
kapitƗla
daƺƗm un2013.
kapitƗlsabiedrƯbƗm”
pants pēc
„ǋdenssaimniecƯbas
Ērgļu
novada
ilgtermiņu finanšu
ieguldījums
gada pārskatā tiek3.novērtēts
Ɯrgƺuprojekta
novada
Nr.A2/1/07/440
20.07.2017
210573 147210
133013
22160
55400
Nr.A2/1/11/719
20.11.2018
42604
21032
84114
ValstsValsts
kasekase attƯstƯba
ERAF
sakƗrtošanai
Ɯrgƺu
novada
pašvaldƯbas
ilgtermiƼu
finanšu
ieguldƯjums
2013.
gada
pƗrskatƗ
tiek
pašvaldības
kapitālsabiedrību
- Ērgļu
pašvaldības
SIA
„Ērgļu
slimnīca” un Ērgļu
pagasta
SIA
”ŪDAS”
Ɯrgƺu
novada
paredz,
ka
pašvaldƯbas
dome
nosaka
pašvaldƯbas
kapitƗlsabiedrƯbƗm
un
pašvaldƯbas
infrastruktǌras
objektu
03.09.2007
Nr.A2/1/12/768 20.12.2015
17500
5828
5838
5836 gada pārskata rādītājiem.
Valsts
PašvaldƯbas
autonomo
„ǋdenssaimniecƯbas
2013.
SausnƝjas
pagasta
novƝrtƝts
pƝc
pašvaldƯbas
kapitƗlsabiedrƯbu
Ɯrgƺu
pašvaldƯbas
SIA
„Ɯrgƺu
slimnƯca”
izšƷirošajƗ ietekmƝ esošƗm kapitƗlsabiedrƯbƗm minimƗlo dividendƝs izmaksƗjamo
sakƗrtošanai
28.12.2012.
Kase
funkciju
veikšanai
attƯstƯba
Ɯrgƺu
novada
Likuma
“Par
valsts SIA
un pašvaldību
kapitālagada
un kapitālsabiedrībām”
3. pants paredz, ka
SausnƝjas
ciemƗ”
Nr.A2/1/12/768 20.12.2015
17500
5828
5838
5836
Valsts
PašvaldƯbas
autonomo
un Ɯrgƺu
pagasta
”ǋDAS” 2013.
pƗrskata
rƗdƯtƗjiem.
peƺƼas
daƺu.
2013.gada
28.februƗrƯ
dome irdaļām
pieƼƝmusi
lƝmumu,
saskaƼƗ
ar kuru
nepieciešamƗ
transporta
Ɯrgƺu
novada pašvaldƯbas 2013.gada
publiskais
pƗrskats
11
SausnƝjas
pagasta
pašvaldības
dome
nosaka
pašvaldības
kapitālsabiedrībām
un
pašvaldības
izšķirošajā
ietekmē esošām
28.12.2012.
Kase
funkciju
veikšanai
Valsts kase
PamatkapitƗla
Nr.A2/1/09/49220.01.2025
586916
101501
34595
450820
iegƗdei
noteikusi savƗm minimālo
kapitƗlsabiedrƯbƗm
minimƗlo dividendƝs
izmaksƗjamo
peƺƼas daƺudome
5 ir
SausnƝjas ciemƗ”
nepieciešamƗ
transporta
kapitālsabiedrībām
dividendēs
izmaksājamo
peļņas
daļu.
2013.gada
28.februārī
palielinƗšana
SIA
„
V/10/1
Nr.A2/1/11/719 20.11.2018
147210
42604
21032
84114
Valsts kase
ERAF
projekta
iegƗdei
Valsts kase
PamatkapitƗla
Nr.A2/1/09/49220.01.2025
586916
101501
34595
450820
2013.gadu
SIA
Ɯrgƺu
slimnƯca
ir
beigusi
procentu
apmƝrƗ
no
sabiedrƯbas
tƯrƗs
peƺƼas.
pieņēmusi
lēmumu,
saskaņā
ar
kuru
noteikusi
savām
kapitālsabiedrībām
minimālo
dividendēs
„ǋdenssaimniecƯbas
ǋDAS”
ar mƝrƷi
21.09.2009
Nr.A2/1/11/719
147210
42604
21032
84114
Valsts kase palielinƗšana
ERAF projekta
SIA
„ novada
V/10/1 20.11.2018
izmaksājamo
5 procentu
apmērā
no sabiedrības
tīrās peļņas. 2013.gadu
SIA “Ērgļu
slimnīca”
ar LVL 305peļņas
lielu daļu
peƺƼu,
bet, Ƽemot
vƝrƗ
to, ka šƯs sabiedrƯbas
pašu kapitƗls
ir mazƗks
attƯstƯba
Ɯrgƺu
nodrošinƗt
ES KohƝzijas
„ǋdenssaimniecƯbas
Ɯrgƺu
novada
pašvaldƯbas
2013.gada
publiskais
pƗrskats
ǋDAS” SausnƝjas
ar mƝrƷi pagasta 21.09.2009
ir
beigusi
ar
LVL
305
lielu
peļņu,
bet,
ņemot
vērā
to,
ka
šīs
sabiedrības
pašu
kapitāls
ir
mazāks
par13
par pamatkapitƗlu, tad ievƝrojot Komerclikuma 161 panta 4.daƺas nosacƯjumus
attƯstƯba
Ɯrgƺu novada
fonda projekta
„
nodrošinƗt
ES
KohƝzijas
SausnƝjas
ciemƗ”
pamatkapitālu,
tad,
ievērojot
Komerclikuma
161.
panta
4.daļas
nosacījumus,
dividendes
nedrīkst
SausnƝjas pagasta
NotekǌdeƼu
attƯrƯšanas
dividendes nedrƯkst izmaksƗt, jo dividendes nedrƯkst noteikt, aprƝƷinƗt un izmaksƗt, ja
fonda
projekta
Valsts kase
PamatkapitƗla
Nr.A2/1/09/492- 20.01.2025
586916
101501
34595
450820
SausnƝjas
ciemƗ”„
izmaksāt,
jo dividendes nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja no gada pārskata izriet, ka sabiedrības
iekƗrtu
,dzeramƗ
ǌdensSIANr.A2/1/09/492no gada
pƗrskata
izriet,
ka sabiedrƯbas pašu kapitƗls ir mazƗks par pamatkapitƗlu.
palielinƗšana
„
V/10/1
Valsts kase NotekǌdeƼu
PamatkapitƗla
20.01.2025
586916
101501
34595
450820
attƯrƯšanas
pašu
kapitāls
ir mazāks
par pamatkapitālu.
ǌdensgǌtnes
un„ar mƝrƷi V/10/1 21.09.2009
ǋDAS”
palielinƗšana
SIA
iekƗrtu
,dzeramƗ
ǌdens
ǋDAS”
ar mƝrƷi
21.09.2009
nodrošinƗt
KohƝzijas
attƯrƯšanas
stacijas
izbǌve
3.4.3.4.
Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu PƗrƝjo
pārskats
ǌdensgǌtnes
unES
finanšu ieguldƯjumu izmaiƼu pƗrskats
nodrošinƗt
ES
KohƝzijas
fonda
projekta
„
un
kanalizƗcijas
tƯklu
attƯrƯšanas
stacijas
izbǌve
SIA
„Vidusdaugavas
SPAAO”
KopƗ
fonda
projekta
„
NotekǌdeƼu
attƯrƯšanas
atjaunošana
un
unNotekǌdeƼu
kanalizƗcijas
tƯklu ǌdens
attƯrƯšanas
967
967
IlgtermiƼa finanšu ieguldƯjumu
iekƗrtu
,dzeramƗ
paplašinƗšana
Ɯrgƺos”
iekƗrtu
,dzeramƗ
ǌdens un
atjaunošana
un
ǌdensgǌtnes
apjoms pašvaldƯbas bilancƝ uz
ǌdensgǌtnesƜrgƺos”
KOPƖ
97267
614989 (LVL)
paplašinƗšana
attƯrƯšanasunstacijas izbǌve
01.01.2013.g.
attƯrƯšanas stacijas izbǌve
un kanalizƗcijas tƯklu
KOPƖ
97267
614989
IlgtermiƼa
ieguldƯjumu apjoms
un kanalizƗcijas tƯklu
atjaunošana
un
atjaunošana
un
pašvaldƯbas bilancƝ uz
967
967
paplašinƗšana
Galvojumi
paplašinƗšana
Ɯrgƺos” Ɯrgƺos”
31.12.2013.g. (LVL)
KOPƖ
97267
614989
Galvojumi
Atmaksas
AizdevƝjs
MƝrƷis
AizƼƝmƝjs
LƯguma
KOPƖ
97267 Galvojuma
614989
LƯdzdalƯba pamatkapitƗlƗ gada
3.28
3,28
Galvojuma
AizdevƝjs
MƝrƷis
AizƼƝmƝjs
LƯguma
termiƼš
summa
parakstƯšanas Atmaksas
beigƗs %
termiƼš
summa
parakstƯšanas
datums
Galvojumi
Galvojumi
datums
SIA AizƼƝmƝjs
13.12.2011
20.12.2031
8337.00
ValstsAizdevƝjs
KaseAizdevƝjs
KohƝzijas
fonda
Atmaksas Atmaksas
Galvojuma Galvojuma
MƝrƷis
LƯguma
MƝrƷisAizƼƝmƝjs
LƯguma
4. Iepriekšējos divos gados paveiktais, kārtējā
gadādivos
plānotie
4.
IepriekšƝjos
gadospasākumi
SIA
13.12.2011
8337.00
Valsts Kase
KohƝzijas
fonda
termiƼš 20.12.2031
summa
parakstƯšanas
termiƼš
summa
parakstƯšanas
„Vidusdaugavas
lƯdzfinansƝtƗ
teritorijas
attīstības
plāna
īstenošanā
paveiktais, kƗrtƝjƗ gadƗ plƗnotie pasƗkumi teritorijas attƯstƯbas plƗna
„Vidusdaugavas
lƯdzfinansƝtƗ
SPAAO „ datums datums
projekta
SIA
13.12.201113.12.2011
20.12.2031 20.12.2031
8337.00
Valsts Valsts
Kase Kase
KohƝzijas
fonda fonda
2012.gadā
Ērgļu novadā ieguldīti aptuveni 300 000 latu pašvaldības budžeta līdzekļu dažādu
8337.00
SIA
KohƝzijas
SPAAO
„
projekta
ƯstenošanƗ
”Vidusdaugavas
„Vidusdaugavas
lƯdzfinansƝtƗ
infrastruktūras
objektu sakārtošanā. Veikti pēdējos gados vērienīgākie ielu asfaltēšanas darbi Ērgļu
„Vidusdaugavas
lƯdzfinansƝtƗ
”Vidusdaugavas
reƧiona
SPAAO „SPAAO „
projektasadzƯves
projekta
pagastā - Vidzemes, Smilšu, Jaunajā un Kokneses ielā (90 000 LVL), izveidots stāvlaukums pie
reƧiona
sadzƯves
”Vidusdaugavas
atkritumu
2012.gadƗ
Ɯrgƺuielu
novadƗ
ieguldƯtiParka,
aptuveni
300 000
latu(posmā
pašvaldƯbas
budžeta
”Vidusdaugavas
slimnīcas,
rekonstruēts
apgaismojums
Blaumaņa,
Rīgas
no Smilšu
ielas līdz Ērgļu
atkritumu
reƧiona sadzƯves
apsaimniekošanas
reƧiona
sadzƯves
lƯdzekƺu
dažƗdu
infrastruktǌras
objektu
sakƗrtošanƗ.
Veikti
pƝdƝjos
gados
vƝrienƯgƗkie
ciema
robežai),
Rūpniecības
un
daļēji
J.Grota
ielā.
Izveidoti
divi
jauni
bērnu
rotaļu
laukumi,
atjaunota
atkritumu
apsaimniekošanas
projekta
SA
atkritumu
apsaimniekošanas
fasāde
novada
domes
ēkai,
nomainīts
jumts
Sausnējas
pamatskolai,
rekonstruēta
daļa
pirmsskolas
ielu
asfaltƝšanas
darbi
Ɯrgƺu
pagastƗ
Vidzemes,
Smilšu,
JaunajƗ
un
Kokneses
ielƗ
projekta apsaimniekošanas
SA
poligona
„DziƺƗ
projekta SA
izglītības
sanitāro telpu pie
- tie slimnƯcas,
ir lielākie paveiktie
darbi. Uzlabojumi
veikti Meņģeļu
poligona
„DziƺƗ
(90 000iestādes
LVL), “Pienenīte”
izveidots stƗvlaukums
rekonstruƝts
ielu apgaismojums
projekta
poligona
„DziƺƗ SA
vƗda”
bǌvniecƯba
un
Braku
muzejā,
kā
arī
no
jūlija
darbojas
strūklaka
Ogres
ūdenskrātuvē.
vƗda”
poligona „DziƺƗ
vƗda”bǌvniecƯba
bǌvniecƯba
Parka,
BlaumaƼa,
RƯgas
(posmƗ
no (ESF)
Smilšu
ielasfinansēto
lƯdz Ɯrgƺu
ciemarealizācija
robežai),Ērgļu
RǌpniecƯbas
MežƗres
pagastƗ”
Turpinājās
triju Eiropas
Sociālā
Fonda
pilnībā
projektu
novadā:
MežƗres
pagastƗ”
bǌvniecƯba
MežƗresvƗda”
pagastƗ”
un
daƺƝji
J.Grota
ielƗ.
Izveidoti
divi
jauni
bƝrnu
rotaƺu
laukumi,
atjaunota
fasƗde
Ưstenošanai
- Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs;
Ưstenošanai
MežƗres pagastƗ”
Ưstenošanai
KopƗ
8337.00
novada
domes
Ɲkai,Ērgļu
nomainƯts
jumts SausnƝjas pamatskolai, rekonstruƝta daƺa
KopƗ
8337.00
- Psihologa
piesaiste
novadam;
Ưstenošanai
KopƗ
8337.00
KopƗ
8337.00
- Ērgļu novada
pašvaldības
attīstības
plānošanassanitƗro
kapacitātes
kuras
ietvaros
notiek
pirmsskolas
izglƯtƯbas
iestƗdes
"PienenƯte"
telpupaaugstināšana,
- tie ir lielƗkie
paveiktie
darbi.
3.
PašvaldƯbas
kopsavilkuma
bilance
novada
teritorijas
attīstības
plāna
2013.-2019.
gadam
un
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
2013.-2037.
Uzlabojumi
veikti
MeƼƧeƺu
un
Braku
muzejƗ,
kƗ
arƯ
no
jǌlija
darbojas
strǌklaka
Ogres
3.
PašvaldƯbas
kopsavilkuma
bilance
PašvaldƯbas
bilance
gadam izstrāde.
3.
PašvaldƯbaskopsavilkuma
kopsavilkuma bilance
3.3. Pašvaldības
kopsavilkuma bilance
ǌdenskrƗtuvƝ.
PƗrskata perioda beigƗs (LVL)
PƗrskata gada sƗkumƗ (LVL)
AKTƮVS
2013. gadā rekonstruēta tika daļa pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” sanitāro un grupu telpu,
TurpinƗjƗs
triju
Eiropas
Fonda iekštelpu
(ESF) pilnƯbƗ
finansƝto
projektu
realizƗcija
IlgtermiƼa
ieguldƯjumi
6
354
161
6
512
33
PƗrskata
perioda
beigƗs
(LVL)
PƗrskata
gada
sƗkumƗ
(LVL)
AKTƮVS
PƗrskata
perioda
beigƗs
(LVL)
(LVL)
AKTƮVSAKTƮVS
sociālās
aprūpes
centra
abās SociƗlƗ
ēkās turpinājās
un apkures
sistēmas
remonti.
Lai nodrošinātu
PƗrskata
perioda
beigƗs
(LVL) PƗrskata
PƗrskatagada
gadasƗkumƗ
sƗkumƗ (LVL)
ApgrozƗmie
lƯdzekƺi
263 392
598 360
IlgtermiƼa
ieguldƯjumi
6
354
161
6
512
33
Ɯrgƺu
novadƗ:
IlgtermiƼa
ieguldƯjumi
6
354
161
6
512
33
slēpošanas
trašu
uzturēšanu,
tika
iegādāta
attiecīga
tehnika.
ES
līdzfinansēti
projekti
tika realizēti
IlgtermiƼa ieguldƯjumi
6 354 161
6 512 33
Bilance
6 617 553
7 110 393
ApgrozƗmie
lƯdzekƺi
263
392
598
360
„Braku”
muzejā,
ierīkojot
„Mundruma
laukumu”,
un
Ērgļu
saieta
namā,
deju
kolektīviem
iegādājoties
ApgrozƗmie
lƯdzekƺi
263
392
598
360
ApgrozƗmie
lƯdzekƺi
263
392
598
360
Atbalsts
jauniešu
sociƗlƗs
atstumtƯbas
mazinƗšanai
Ɯrgƺu
novada
izglƯtƯbas
Uz pƗrskata perioda beigƗm
Uz pƗrskata gada sƗkumu
PASƮVS
Bilance
6 617
553
393
jaunus tautas
tērpus. 2013. gadā ar ES struktūrfondu līdzekļu atbalstu noslēdzās iesāktie projekti Bilance
6617
617
553
7 110
Bilance
553
77 110
110
393393
Pašu kapitƗls
4 971 6
956
5 356 270
iestƗdƝs;
Uz pƗrskata
perioda
beigƗm
pƗrskata
gada
sƗkumu
„Psihologa piesaiste Ērgļu novadam” un novada attīstības programmas izstrāde, kā arī izglītības iestāžu
Kreditori
932
362
232gada
207
Uz
perioda
beigƗm
UzUz
pƗrskata
sƗkumu
UzpƗrskata
pƗrskata
perioda
beigƗm
Uz
pƗrskata
gada
sƗkumu
PASƮVSPASƮVS
PASƮVS
- Psihologa piesaiste Ɯrgƺu novadam;
Pašu kapitƗls
4 971
956
5 356
270
6 617 4
553
7 110 393 5
kopīgi realizētais projekts jauniešu atstumtības mazināšanai, kas ilga divus gadus. Ar 2013. gada 1.
PašuBilance
kapitƗls
956
356
270270
Pašu
kapitƗls
4971
971
956
5 356
- Ɯrgƺu
pašvaldƯbas
plƗnošanas
kapacitƗtes
Kreditori
932 362
232 207
septembri
novadanovada
pašvaldība
uzsāka attƯstƯbas
apmaksāt 3.
un 4. klases
skolēniempaaugstinƗšana,
pusdienas, kā arī sedza
Kreditori
932
362
232 207207
Kreditori
932
Bilance
6 617362
553
7 110 232
393
kuras
ietvaros
notiek
novada
teritorijas
attƯstƯbas
plƗna
2013.-2019.
gadam
un
3.1.
PamatlƯdzekƺi
ēdināšanas
izmaksas
trīs
un
vairāk
bērnu
ģimeņu
atvasēm
novada
izglītības
iestādēs. Novada
pašvaldība
Bilance
6 6617
553
7 110
393393
Bilance
617
553
7 110
Uz pƗrskata
Uz pƗrskata
IzmaiƼas
līdzfinansēja
Ērgļu
novada
vairāku
amatiermākslas
kolektīvu
dalību
Latvijas
Dziesmu
un
deju
svētkos.
attƯstƯbas
stratƝƧijas
2013.-2037.
gadam
izstrƗde.
ilgtspƝjƯgas
AKTƮVS
gada beigƗm
gada
sƗkumu
(+/-)
3.1.
PamatlƯdzekƺi
Daudz dažādu pasākumu notika saistībā ar mūsu izcilā novadnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. gadu
3.1. 3.1.
Pamatlīdzekļi
3.1.
UzPamatlƯdzekƺi
pƗrskata
Uz pƗrskata
IzmaiƼas
PamatlƯdzekƺi
jubileju, kas tika galvenokārt finansēti no pašvaldības budžeta. Vairāki pasākumi notika starptautiskās
AKTƮVS
2013. gadƗ rekonstruƝta tika daƺa pirmsskolas izglƯtƯbas iestƗdes "PienenƯte"
gada
beigƗm Uz
gada
sƗkumu
(+/-)
UzUz
pƗrskata
pƗrskata
pƗrskata
Uz
pƗrskata IzmaiƼas
IzmaiƼas sadarbības ietvaros - maijā novadā notika Ērgļu – Ooststellingwerf (Nīderlande) sadarbības līguma
AKTƮVS
(LVL)
(LVL)
AKTƮVS
sanitƗro
ungadadienai
grupu telpu,
sociƗlƗs
aprǌpes
centrapartneru
abƗs ƝkƗs
turpinƗjƗs vēstnieka
iekštelpupiedalīšanos,
un
gada
beigƗm
gada
sƗkumu
(+/-)
parakstīšanas
veltīti
pasākumi
ar sadarbības
un Nīderlandes
beigƗm
gada
sƗkumu12
(+/-)
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas gada
2013.gada
publiskais
pƗrskats
(LVL)
(LVL)
apkures
sistƝmas
remonti.
Lai
nodrošinƗtu
slƝpošanas
trašu
uzturƝšanu,
tika
iegƗdƗta
mūsu
skolas
skolēni
piedalījās
starptautiskā
nometnē
Vācijā
mūsu
sadarbības
partnerpašvaldībā
Koelln
PamatlƯdzekƺi – kopƗ
5236823
5645237
(408414)
–
Reisiek,
savukārt
jūlijā
pie
mums
viesojās
biedrības
„Jantar”
pārstāvji
no
Hamburgas
Vācijā.
attiecƯga
tehnika.
ES
lƯdzfinansƝti
projekti
tika
realizƝti
„Braku”
muzejƗ,
ierƯkojot
Ɯrgƺu novada 5236823
pašvaldƯbas
publiskais (408414)
pƗrskats
PamatlƯdzekƺi
– kopƗ
5645237
Zeme, Ɲkas, bǌves
4646916 2013.gada
5039809
(392893)12
Vairāki novadalaukumu”,
uzņēmēji realizēja
modernizācijas
savos uzņēmumos,
kas ļaus
tiem strādāt
„Mundruma
un Ɯrgƺu
saieta namƗ,projektus
deju kolektƯviem
iegƗdƗjoties
jaunus
Ɯrgƺu
novada
pašvaldƯbas
2013.gada
publiskais
pƗrskats
12
Zeme,
bǌves
4646916
5039809
(392893)
PƗrƝjieƝkas,
pamatlƯdzekƺi
364121
374219
(10098)
efektīvāk
un
ražīgāk,
nepalielinot
strādājošo
skaitu.
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas 2013.gada publiskais pƗrskats 12 tautas tƝrpus. 2013. gadƗ ar ES struktǌrfondu lƯdzekƺu atbalstu noslƝdzƗs iesƗktie
PƗrƝjie
pamatlƯdzekƺi
374219
(10098)
PamatlƯdzekƺu
izveidošana un nepabeigtƗ celtniecƯba 364121
4106
4106
0
5. Zvērināta revidenta atzinums
PamatlƯdzekƺu izveidošana un nepabeigtƗ celtniecƯba 4106
4106
0
TurƝjumƗ nodotie valsts un pašvaldƯbu nekustamie
44906
51514
(6608)
Ưpašumi nodotie valsts un pašvaldƯbu nekustamie
TurƝjumƗ
44906
51514
(6608)
Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas 2013.gada publiskais pƗrskats 14
Ưpašumi
BioloƧiskie un pazemes aktƯvi
175589
175589
0
LƯguma Nr. un
parakstƯšanas
datums

BioloƧiskie un pazemes aktƯvi
Avansa maksƗjumi par pamatlƯdzekƺiem
Avansa maksƗjumi par pamatlƯdzekƺiem

3.2.

Atmaksas
termiƼš

Aizdevuma
summa

175589
1185
1185

3.2. 3.2.
Nekustamā īpašuma novērtējums

175589
0
0

0

1185
1185

NekustamƗ Ưpašuma novƝrtƝjums
NekustamƗ Ưpašuma novƝrtƝjums

Nr.
PosteƼa nosaukums
AtlikusƯ vƝrtƯba pƗrskata
AtlikusƯ vƝrtƯba pƗrskata
perioda vƝrtƯba
beigƗs (LVL)
periodavƝrtƯba
sƗkumƗpƗrskata
(LVL)
Nr.
PosteƼa nosaukums
AtlikusƯ
pƗrskata
AtlikusƯ
perioda
beigƗs (LVL)
perioda
sƗkumƗ (LVL)
1
Zeme, Ɲkas un bǌves
4 646 916
5 039 809
1 1.1 Zeme, Ɲkas
un bǌvesƝkas
4 646 916 18 301
5 039 809 19 465
DzƯvojamƗs
1.1
DzƯvojamƗs Ɲkas
301465
465284
1.2
NedzƯvojamƗs
Ɲkas
118
901
119960
1.2
NedzƯvojamƗs
Ɲkas
11901
11960
1.3
Transporta bǌves
354465
698
651284
513
1.3
1 393
354 698
1 651
1.4
ZemeTransporta
zem ƝkƗmbǌves
un bǌvƝm
154
386 513
566
1.4
Zeme zem
ƝkƗm
un bǌvƝm
393
386
1.5
PƗrƝjƗs
zemes
199154
136
201566
620
1.5
PƗrƝjƗs
zemes
199
201
1.6
Inženierbǌves
780136
162
820620
361
1.6
Inženierbǌves
780 162
820 361
Nekustamais īpašums apdrošināts daļēji.
Nekustamais Ưpašums apdrošinƗts daƺƝji.
Novada
nekustamais
īpašums
reģistrēts daƺƝji.
zemesgrāmatā daļēji.
Nekustamais
Ưpašums
apdrošinƗts
Novada ieķīlātu
nekustamais
Ưpašums
reƧistrƝts zemesgrƗmatƗ daƺƝji.
Novadam
pamatlīdzekļu
nav.
Novada
nekustamais
Ưpašums
reƧistrƝts
zemesgrƗmatƗ daƺƝji.
Novadam
ieƷƯlƗtu pamatlƯdzekƺu
2013.gadā
Zemesgrāmatā
tika ierakstītinav.
sekojoši Ērgļu novada pašvaldības īpašumi:
Novadam
ieƷƯlƗtu
pamatlƯdzekƺu
nav.
ZemesgrƗmatƗ
tika ierakstƯti sekojoši Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas Ưpašumi:
- 2013.gadƗ
zeme Ratakalna
iela 8
ZemesgrƗmatƗ
- 2013.gadƗ
Rūpniecības
iela
-zeme
zeme
Ratakalna
iela5 8 tika ierakstƯti sekojoši Ɯrgƺu novada pašvaldƯbas Ưpašumi:
zeme
Ratakalna
ielaiela
8 5
- --zeme
„Meža
Priekšēni”
zeme
RǌpniecƯbas
- -zeme
zeme„Ābelītes”
RǌpniecƯbas iela 5

- zeme „Meža PriekšƝni”
-- zeme
PriekšƝni”
zeme „Meža
„ƖbelƯtes”
- zeme
„ƖbelƯtes”
3.3.
3.3. kapitƗlƗ izmaiƼu pƗrskats
kapitƗlƗ izmaiƼu
pƗrskats
Ɯrgƺu
pagasta SIA
Ɯrgƺu
pagasta SIA
„ǋDAS”

SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA”

Vienotais reģistrācijas Nr.45402005304
Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801, tālrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: anita.kursite@inbox.lv

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Nr. 4.1./2014

Ērgļu novada domei
Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013. gada
finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2013. gada finanšu pārskats ietver:
• 2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 “Bilance”,
• 2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,
• Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.4-1,
• Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
• finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.
oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības
uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumu.
Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā finanšu pārskatā.
Raksta turpinājums 9. lpp.

LƯdzdalƯbas radniecƯgo kapitƗlsabiedrƯbu
LƯdzdalƯbas radniecƯgo kapitƗlsabiedrƯbu
Ɯrgƺu pašvaldƯbas SIA KopƗ
Ɯrgƺu
pašvaldƯbas
„Ɯrgƺu
slimnƯca” SIA KopƗ

Madonā

Dokumenta datums ir
tā elektroniskās
parakstīšanas laiks

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. jūlijs

turpinājums no 8. lpp.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu
atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr.
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu
vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu
izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

Revidentu atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu
pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka,
ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par
to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā
uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu
profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu
finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai
nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar
mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles
efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto
grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma
izteikšanai.

Atzinums

Mūsuprāt, iepriekš minētai finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par ĒRGĻU
NOVADA PAŠVALDĪBAS darbības finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības
finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā
Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un
2013. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
SIA “A.Kursītes auditorfirmas”
(sabiedrības licence nr. 20.)
valdes locekle, zvērināta revidente

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

Anita Kursīte (sertifikāts
nr.14.)

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

6. Ērgļu novada domes lēmums par iepriekšējā gada finanšu pārskatu

ĒRGĻU NOVADS
ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90002214379,
Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840;
tālrunis/fakss 64871231; e-pasts: ergli@ergli.lv; www.ergli.lv

DOMES LĒMUMS
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2014.gada 24.aprīlī 					

domes sēdes prot. Nr.4, 6.§

Par Ērgļu novada pašvaldības 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115
„Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot “par” - 9 deputāti
(Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Jānis Bunduls, Druvis Ceplītis, Sanita Krodziniece, Maiga Picka, Velga
Skujiņa, Elita Ūdre, Guntars Velcis), “pret”- nav, “atturas” - nav, nolemj:
Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības 2013.gada finanšu pārskatu.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts) 		

G.Velcis

7. Pasākumi pašvaldības vadības darba pilnveidošanai

Pašvaldības vadošie speciālisti pastāvīgi strādā pie sava kompetences līmeņa paaugstināšanas. Visi
regulāri vismaz reiz gadā apmeklē dažādus ar specialitāti saistītus kursus vai seminārus par jaunumiem
likumdošanā un jaunāko praksi dažādās pašvaldības darbības jomās. Tiek regulāri analizēti un
pilnveidoti iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē rīcību ar mantu un finanšu līdzekļiem, uzlabo
iekšējo kontroli un procesu pārskatāmību.

8. Komunikācija ar sabiedrību
2013. gadā Ērgļu novada pašvaldība sabiedrības informēšanu veica, izmantojot pašvaldības mājaslapu
www.ergli.lv, ik mēnesi izdodot pašvaldības informatīvo izdevumu „Ērgļu Novada Ziņas” 550
eksemplāros. Informatīvais izdevums „Ērgļu Novada Ziņas” tika izplatīts visās pagastu pārvaldēs,
pašvaldības iestādēs, veikalos, u.c. Visi informatīvā izdevuma „Ērgļu Novada Ziņas” numuri publicēti
mājas lapā www.ergli.lv .
Vienlaicīgi turpinās sadarbība ar reģionālo laikrakstu „Stars”, kas vērtējama pozitīvi, jo dod iespēju
stāstīt par darba aktualitātēm, izskaidrot ilgtermiņa risināmus jautājumus un problēmas, kā arī ievietot
laikrakstā sludinājumus un paziņojumus.
Visās pašvaldības bibliotēkās tiek nodrošināts bezmaksas internets, tā kā jebkuram interesentam ir
iespēja aplūkot gan Ērgļu novada mājas lapu un informatīvo izdevumu „Ērgļu Novada Ziņas”, gan citus
interneta resursus, kuros pieejama informācija par novadu un pašvaldību. Ļoti aktīvi sabiedrība
iesaistījās novada attīstības programmas veidošanā un apspriešanā.
Reizi gadā katrā pagastā notiek tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Nepieciešamības gadījumā rīkojam
tikšanos ar interešu grupām kādu konkrētu jautājumu apspriešanai.
Ērgļu novada domes un komiteju sēdes ir atklātas un tajās ļauts piedalīties ikvienam no iedzīvotājiem
vai interesentiem.
2013. gadā, lai novada iedzīvotāji spētu labāk orientēties jaunā novada pašvaldības struktūrā un
funkcijās, turpinājās darbs pie pašvaldības mājas lapas uzlabošanas.
Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. jūlijs

G. Velcis

Seminārs „Jauniešu aktīvas līdzdalības un
sadarbības ar pašvaldību veicināšana” Ērgļu novadā
Balstoties uz Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas nodaļas
apņemšanos pastiprināti pievērst uzmanību
jaunatnes politikas attīstībai reģionālā
līmenī, biedrība „Izdzīvo ideju” un SIA
„Civitta”
sadarbībā
ar
Jaunatnes
Starptautisko
programmu
aģentūru
realizēja 10 izbraukuma seminārus
Latvijas pašvaldībās par jauniešu aktīvu
līdzdalību un jaunatnes politikas attīstīšanu
vietējā līmenī, kā arī sadarbības ar
pašvaldību veicināšanu. Ērgļu novadā
seminārs notika 11. jūnijā
Ērgļu
vidusskolas
multimediju centrā. Kā
dalībnieki tika aicināti Ērgļu novada
pašvaldības darbinieki, izglītības iestāžu
darbinieki, aktīvi jaunieši vecumā no 16
līdz 25 gadiem.
Semināru vadīja biedrības „Izdzīvo
ideju” neformālās izglītības treneri Māris
Resnis un Lauma Žubule, kā arī Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras ES
programmas projektu koordinatore Juta
Reķele.
Par ieguvumiem un jauno pieredzi lūdzu
dalīties semināra aktīvākos dalībniekus.
Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja
Agita Opincāne:
„Seminārs „Jauniešu aktīvas līdzdalības
un sadarbības ar pašvaldību veicināšana Ērgļu
novadā” mūsu Ērgļu novadam ir pirmais solis
jauniešu uzskatu, viedokļu un pieaugušo
varēšanas apzināšanai. Man simpatizēja biedrības
„Izdzīvo ideju” neformālās izglītības treneru
Laumas un Māra prasme uzrunāt un ieinteresēt
semināra dalībniekus domāt, runāt, ieteikt. Mēs
bijām tik dažādi gan vecuma ziņā, gan arī
viedokļos par ikdienu, bet semināra vadītāji
prata mūs ievirzīt kopdarbībā, lai draudzīgā
atmosfērā mēs izteiktu savas idejas, pārdomas,
priekšlikumus par novada
jauniešu un
pašvaldības darbinieku kopdarbību vietējās
sabiedrības labā.
Mūsu valstī ir daudzi pozitīvi piemēri jauniešu
veiksmīgai darbībai vietējā novada sabiedriskās
dzīves veidošanā. Jaunieši tiekas ar vietējās
varas pārstāvjiem,
pārrunājot jauniešiem
būtiskus jautājumus, izrādot interesi, līdzdalību
novada ikdienā. Semināra laikā arī mūsu novada
jaunieši bija aktīvi sava viedokļa paudēji,
izskanēja vērā ņemamas idejas un priekšlikumi.
Jānovēl mūsu jauniešiem izmantot iespēju būt
uzklausītiem, saprastiem un atbalstītiem, kā arī
savu vēlmju realizēšanā pašiem iesaistīties, jo
vispatīkamāk un pārliecinošāk sanāk tie
pasākumi, kuros cilvēks pats ir ņēmis dalību. Lai
veiksmīgi veidotos jauniešu un vietējās
pašvaldības sadarbība, tiksimies, runāsim,
uzklausīsim, darīsim, veidosim - kopīgi!”
Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa:
„Seminārs palīdzēja pašvaldības darbiniekiem
labāk saprast jauniešu viedokli un jauniešiem
uzklausīt pašvaldības pārstāvjus. Šķiet, ka
kopdarbībā radās labas idejas. Lai izdodas tās
īstenot un turpināt jauniešu un pašvaldības
sadarbību dažādos projektos!”
Jaunieši no Sidrabiņiem
„Mēs 11. jūnijā devāmies uz jauniešu lietu
semināru. Mēs runājām par projektiem, kuros
mēs varētu iesaistīties, un spēlējām savstarpējas
iepazīšanās spēles. Jānim ļoti patika prezentēt
sevis izdomāto projektu. Karīnai ļoti patika
apspriest, kas pēc mūsu domām ir jauniešu
līdzdalība. Kristai ļoti patika darbošanās grupās
un prezentēšana. Mēs turpmāk vēlamies veidot
sadarbību un arī piedalīties dažādos projektos.
Uz sadarbību!”

Ērgļu vidusskolas skolniece Līva ĀboliņaĀbola
„Piedaloties seminārā par jauniešu un
pašvaldību
sadarbību,
mans
vislielākais
ieguvums jau bija tas, ka es uz to aizgāju, jo
viena parasti neuzdrošinos doties uz tādiem
pasākumiem. To piebilda arī vadītāji, ka arī šāds
solis ir svarīgs, lai paveiktu kaut ko lielu vai
radošu. Bet to, ka aizgāju, es nenožēloju, jo tā ir
arī sava veida pieredze, kas man lika padomāt
par savām spējām un iespējām, kuras es varētu
izmantot un radīt ko reālu. Man ļoti patika
vadītāji, kuri ļoti aktīvi un atraktīvi vadīja šo
semināru, un no viņiem arī varēja iemācīties
kādas lieliskas idejas par kādiem pasākumiem,
kurus varētu organizēt arī skolā vai kādā privātā
sarīkojumā. Semināra laikā arī varēja izteikt
savas domas par to, kas tagad notiek mūsu
novadā un ko mēs kā jaunieši velētos, lai tiktu
ieviests. Manuprāt, vislielākais ieguvums no šī
pasākuma ir lielāka uzticība sev un apkārtējiem
pagasta cilvēkiem, lai veiktu kādus lielākus
projektus vai noorganizētu kādus pasākumus.
Ceru, ka laika gaitā ar draugu palīdzību kaut ko
sadomāsim!”
Paldies visiem aktīvajiem koordinatoriem,
īpaši Rudītei Zeifertei par Sidrabiņu jauniešu
aktivitātes uzturēšanu un rosināšanu! Paldies par
telpām un atsaucību Ērgļu vidusskolas direktorei
Inesei Šaudiņai un vidusskolas personālam!
Paldies visiem dalībniekiem!
Aicinu jauniešus Ērgļu novadā būt aktīviem
un iesaistīties jaunatnes politikas īstenošanā
mūsu novadā. Iespēju ir daudz - dalība jauniešu
apmaiņas projektos, Latvijas pilsoņiem pastāv
iespēja iesaistīties tādās starptautiskās mobilitātes
programmās kā Comenius, Erasmus, Leonardo
da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet, Tempus,
Erasmus Mundus, Culture and Europe for
Citizens. Vairāk informācijas: www.viaa.gov.lv.
Par idejām, ierosinājumiem lūdzu rakstīt uz
projektuspecialists@ergli.lv vai uzrunāt mani
personīgi. Ar prieku palīdzēšu meklēt un atrast
piemērotākos risinājumus.
Inita Lapsa,
kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta
pārvaldē, projektu speciāliste Ērgļu novadā
Foto no Initas Lapsas personīgā arhīva

Raksta autors Andrejs Brēmanis ir kaislīgs Ērgļu pētnieks. Viņš interesējas par visu, kas noticis
Ērgļos senāk, un par to, kas notiek mūsdienās. Viņš daudz lasa, runājas ar ērglēniešiem, vēro un
apkopo savus uzkrātos materiālus. Šoreiz Andrejs ir atradis interesantus faktus no Ērgļu senatnes,
par kuriem būs interesanti uzzināt arī citiem. Viņš nekad netur sveci zem pūra, bet vienmēr dalās,
nepretendēdams uz patiesības absolūtismu, savās zināšanās un atradumos ar citiem. Paldies
Andrejam!

ĒRGĻIEM - 800!

Sveiciens novada jubilejā! Daudziem būs jautājums - kur tas trakais to ķēris? Varu pateikt, ka,
lasot grāmatu par Koknesi, uzdūros šādam faktam. Vecdrustu muižnieks, vēsturnieks Heinrihs
Gothards Teodors Hāgemeisters (1784-1845) min 1214. gadu, kad Ērgļi esot bijuši Vseslava
pārvaldībā un Ogre kuģojama. Vai tas nav ņemts no Kijevas Krievzemes (Garderīkes) Nestora
hronikas? Es atradu Vseslavu Bračislaviču (1029.-1101.) un Vseslavu Vasiļkoviču (?-1186.). Tie
Polockas kņazi no Rjuriku skandināvu varjagu jeb vikingu dinastijas, kuri pārvaldīja seno Krievzemi
un divi Dānijas karalisti). Pirmais Vseslavs kādu laiku ir bijis arī Kijevas lielkņazs. Polockieši bieži
siroja Jersikas un Daugavas līvu zemēs. Zemgalē gan divreiz smagi dabūja pa mici, tur vairs
neuzdrošinājās iebrukt. Rjuriki (citur Rjurikoviči) beidza valdīt reizē ar Krievijas cara Ivana Bargā
varu. Siguldas Koropotkini ir zināmi arī kā šīs dzimtas pēcteči. Vēlāk Jersikas Visvaldis kļuva par
bīskapa Alberta vasali. Ērgļi (Erlaa ) nonāk Bīskapa radinieka Tīzenhauzena dzimtas rokās, tad
Dembinsku, atkal Tīzenhauzenu, Berga un Tranzē īpašumā. Tas un vēlākais mums jau ir zināms.
Uz pasaules maz tādu tautu, kuras var lepoties ar tik bagātu vēsturi un kultūru. Būsim lepni ar to!
Nav vietas vājumam un pesimismam! Būsim stipri, lai bērni un mazbērni augtu sakārtotā valstī,
novadā un sētā! Mums nav tiesības padoties nākotnes vārdā!
Andrejs Brēmanis
(Izmantota Jāņa Bleses grāmata „KOKNESE”)



„Ir jābūt savējam”

Baltās maģijas varā
Sastopoties ar Sandru Avotiņu neilgi pēc viņas 50. dzimšanas
dienas (viņa atļāva to minēt), Jāņu priekšvakarā, saruna raisījās
brīvi un sirsnīgi. Sandra Avotiņa ir ļoti pamanāma Ērgļu kultūras
dzīves darbā. Reti kurš to nebūs ievērojis.
Cik ilgi jūties Ērgļos kā savējā?
Nākamgad būs jau 30 gadi, kopš esmu ienākusi šeit. Mani ļoti
gandarī tas, ka esmu Ērgļos iedzīvojusies. Toreiz, kad šurp atnācu,
kāds man teica, ka tie, kas šurp atnāk, projām neaiziet. Tā ir. Te ir
visa mana darba dzīve, te izveidojās ģimene, te sastapti brīnumjauki
cilvēki. Man vēl bija laime „noķert” vecā kaluma kultūras
darbiniekus - tādus kā Sprancmaņu Jānis, Nellija Ziediņa, Līvija
Šreibere, Ārija Lejniece, Velta Pupause, Dzidra Šreibere Reinikmāte
(Marta Reinika), Sprancmaņmāte (Vilma Sprancmane). Viņi visi
bija personības, katrs veica savus pienākumus ar vislielāko degsmi
un mīlestību. Tas aizrauj. Kultūras dzīves darbā mani ievadīja
toreizējā kultūras nama direktore Anita Sarmone. Sāku ar vidējās
paaudzes deju kolektīva vadīšanu. Ar sirsnību atceros savus pirmos
„vidējos” Ērgļu dejotājus - Gaidu Spaili, Aldi Šreiberi, Sarmīti un
Jāni Blūmus, Baibu Bisteri un pārējos. Drīz vien iekļāvos reizē ar
Anitu sarīkojumu deju mācīšanā. Sarīkojumu jeb sporta dejas ir
mans sirdsprieks kopš pašas bērnības.
Parunāsim par izglītību: kur esi mācījusies, kas bija tavi
skolotāji?
Esmu beigusi Valmieras 4. vidusskolu (tagad tā ir Pārgaujas
ģimnāzija), dejoju sarīkojumu dejas no 1. līdz 11. klasei. Deju
pasaulē pirmos soļus man mācīja spert pazīstamie deju skolotāji Igors Biļanskis, Juris un Biruta Baumaņi. Viņi, protams, nedzīvoja
Valmierā, bet brauca no Rīgas. Spilgta personība skolā bija ārpus
mācību darba vadītāja Ruta Ziemele, kuras laikā pašdarbība bija
ļoti augstā līmenī. Deju pedagogi, protams, bija izcilības. Pirmos
soļus uz skatuves un skatuves kultūru man bija iespēja mācīties no
Ievas Adāvičas, vēl šodien pazīstamas deju svētku virsvadītājas,
horeogrāfes un vairāku Valmieras deju apriņķa kolektīvu vadītājas.
Viņa mācīja tā, ka skatuve ir „svēta” vieta, kur bez vajadzības
uzturēties vai skraidīt bija neiedomājami.
Pēc vidusskolas aizgāju uz Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku
tehnikumu un ieguvu specialitāti - klubu darbinieks - pašdarbības
deju kolektīvu vadītājs. Mans sapnis vienmēr bija sarīkojumu deja
- tā ir deju karaliene! Taču es vēl nezināju, ka deja būs tikai
pakārtota manai profesijai. Mani pirmie bērni, ar kuriem kopā arī
pati augu profesionālajā līmenī, bija Zane un Juris Čeiči, Baiba
Jaunozoliņa, Guntis Zīle, Ivars Vaišļa, Ilze Sarma, Didzis Āva. Šie
un pārējie jau izauguši lieli, un, tagad tiekoties, paši atzīst, ka
sarīkojumu deja devusi daudz savas personības veidošanā.
2010. gadā Liepājas Universitātē ieguvu bakalaura grādu kultūras
vadības specialitātē. Tas bija ļoti svarīgi, it sevišķi pārmaiņu laikā,
kad mūsu valstī sāka pūst jauni vēji visās jomās, arī kultūras dzīvē
daudz kas mainījās. Bija jāiet līdzi jaunajam laikam. Studijas
Liepājā man deva šo jauno redzējumu uz daudzām lietām, arī tīri
praktiskām, kā, piemēram, kultūras menedžments un producēšana.
Tādi gudri vārdi. Ko tas nozīmē normālā valodā?
Tas nozīmē, ka jebkura procesa vadīšanu, manā gadījumā
pasākumu organizēšanu, šodienas kultūras izpratnē sauc par
kultūras menedžmentu, savukārt producenta ziņā ir pasākuma
sagatavošanas darbs, scenārija veidošana un mākslinieciskās
virzības noteikšana. Taču vēl neiztikt bez finansiālo un
saimniecisko lietu kārtošanas. Tātad vadīt pasākumu no - līdz,
sākot no skatuves noformējuma līdz pat visvienkāršākajām
saimnieciskajām lietām.
Tev ir ļoti plašs darbības lauks. Ko visu gan tu nedari! Būtībā
viena pati veic to darbu, kuru agrāk darīja, ja nemaldos, 4-5
cilvēki. Kā tiec galā ar visu, arī saimniecisko pusi, un tomēr esi
starojoša, dvēseliski atvērta, sevišķi, kad pati kāp uz skatuves
un vadi dažnedažādus pasākumus - valsts svētkus, pašdarbības
kolektīvu koncertus, konkursus, jubilejas utt.? Bez tam tu spēlē
teātri, dziedi korī, esi novada domes deputāte.
Cenšos būt visā. Bet man apkārt ir ļoti laba komanda. Izcilas
personības – Terēza ar aktieriem, Antra un Mārīte ar dejotājiem,
Sandra ar audējiņām, Inese ar Pulgosniešiem, Ieva, kas uzburs
pasakainu vidi no visvienkāršākajām lietām, Pēteris, Toms, kas
izdomās visu, kas saistīts ar apskaņošanu, Laimonis, kas nekad
neatteiks palīdzēt, jo apjoms jau tiešām ir liels. Un manas visčaklākās
darba bitītes Gunta un Zeltīte. Es vienmēr esmu teikusi, ka tas
darbs, ko paveic viņas, ir it kā nemanāms, bet ļoti svarīgs. Tāpēc
fizisko darbu es vērtēju ļoti augstu un viņu paveiktā priekšā noliecu
galvu. Bet veidojot un vadot pasākumus, tas ir tiesa, ka katra
situācija ir jājūt, jābūt iekšā materiālā. Nu, piemēram, deja „Pie
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Daugavas” - lai pieteiktu to koncertā, pašai jāzina viss, kas saistās
ar šo deju - autors, ideja, viss... Tikai tad varu justies brīvi gan kā
pasākuma vadītāja, gan aiz skatuves, kolektīvu mēģinājumos. To
var teikt par visu, kas notiek mūsu kultūras dzīvē.
Arī Ērgļu koris zināmā mērā ir tavs lolojums. Bija laiks, kad
bija par to jāpacīnās, lai koris būtu. Kā ir tagad?
Novadā korim jābūt, tradīcija Ērgļos nepieļauj, ka varētu būt
citādi. Ērgļi - Jurjānu novads. Kā citādi! Ja jau ērglēnieši varēja
izveidot kori un piedalīties Latviešu Pirmajos dziedāšanas svētkos
1873. gadā, tad mūsdienās nekādām šaubām par to nevajadzētu būt.
Man nekas nebija jārada no jauna. Koris Ērgļos ir bijis kopš pašiem
sākumiem, kad Latvijā sāka veidoties kora dziedāšanas kultūra. Te
bija nedaudz jāpieliek plecs, kad korī mainījās paaudzes, vajadzēja
piesaistīt jaunus dziedātājus, diriģentus. Savulaik Ērgļu kora
izaugsmē vislielāko ieguldījumu nenoliedzami ir devis Jānis
Sprancmanis. Pašreiz Ērgļu kora dalībnieku vidējais vecums ir 37
gadi. Gribas teikt, ka Ērgļu koris ir Latvijas diriģentu ģēniju
savdabīgs „inkubators”. Pie mums strādājuši diriģenti, kuri vēlāk
tapuši slaveni - Māris Kupčs, Armands Zavadskis, Antra Purviņa un
citi. Tagad ar kori strādā rīdzinieks - Valsts kora „Latvija” dziedātājs
Ralfs Šmīdbergs. Korī dzied, varētu teikt, dziesmas fani, tam ir
nozīme. Varbūt viņiem pašiem gribētos dziedāt vienkāršāku
repertuāru, tuvāku tautai, bet diriģentu stils vienmēr bijis - virzīties
uz augstāku līmeni. Un panākumi nav izpalikuši. Koris vienmēr
piedalās skatēs un iegūst labas vietas. Nupat bijām ar kori Dikļos,
kur notika Pirmo dziedāšanas svētku 150. gadskārtas svinības.
Dikļi sanāk tāda kā tava dzimtā puse. Kādas tev ir izjūtas,
braucot uz Ziemeļvidzemi - Valmieru, Smilteni, Limbažiem?
Izjūtas ir aizkustinošas un reizē nedaudz skumjas, jo mani abi
vecāki jau labu laiku atdusas Valmierā Kocēnu kapos, Dikļu kapsētā
ir apglabāti mani vecvecvecāki no mammas puses, kura jaunībā
dzīvoja Dikļu pagastā, vēlāk Augstrozē.
Kas dod tev spēku - laikam muļķīgi ir jautāt, bet tomēr?
Mans pirmais spēka avots ir mana ģimene - vīrs un divi dēli, un
mani vecāki, kas sargā mani no citas dimensijas. Un otrs - tas ir
mans darbs, kas dod milzīgu gandarījumu, jo daru to, ko patiešām
mīlu. Man ir svarīgi, lai būtu sirdsmiers - apziņa, ka esmu izdarījusi
visu, cik labi vien spējusi. Ja ir sajūta, ka būtu varējusi izdarīt ko
labāk, tad mokos pašpārmetumos.
Runājot par taviem vecākiem - kā meita tu esi vairāk - mātes
vai tēva?
Vairāk - tēva. Pēc izskata un garīgās substances arī. Viņš nāk no
Latgales, Dagdas novada. Zemnieks, ar tehniskām prasmēm un
muzikanta dvēseli. Mans tēvs bija tas, ko mēdz apzīmēt - vīrs ar
zelta rokām. Jauns puisis būdams, savās tēva mājās Latgalē bija
uztaisījis kuļmašīnu, tāpēc tika ieskaitīts kulaku šķirā. Glābdamies
no izsūtījuma uz Sibīriju, paspēja laikus aizmukt uz Valmieru.
Bērnībā esot pats uztaisījis vijoli un iemācījies to spēlēt pašmācības
ceļā. To mācīšanos viņš darījis pirtī, par ko dabūjis vienmēr brāzienu
no sava tēva, jo lauku cilvēkam nepiedienot tāda niekošanās. Puiša
gados tēvs spēlēja lauku kapelā, mācējis vijoli un cītaru. Kad es
augu, viņš gribēja, lai arī es būtu muzikāla, nopirka man klavieres,
sūtīja uz mūzikas skolu, bet es to nepabeidzu apstākļu sagadīšanās
pēc. Aizgāju pa dejas ceļu. Tētis apprecēja manu mammu kā atraitni
ar četriem bērniem. Es biju tā pastarīte, mīlēta un lolota. Mana
mamma bija vidzemniece. Veterinārā ārste pēc profesijas, bet pēc
būtības sabiedrības dvēsele, ar labu balsi un ļoti simpātiska. Viņas
pirmais vīrs pēc profesijas kalējs gāja bojā negadījumā. Man ir divi
brāļi un divas māsas, mēs augām kā īstie, saticīgi un draudzīgi.
Mums gadu starpība ir -14, 12, 11, 10 gadi. Bērnībā ar mani daudz
nodarbojās un mani audzināja vecāmamma, kura dzīvoja kopā ar
mums, jo vecāki bija aizņemti darbā. Tētis strādāja par automehāniķi
Valmieras autobāzē, mamma par vetārsti Valmieras gaļas kombinātā.
Arī dziedāt mani mācīja vecāmamma. Kad tētis aizveda mani uz
mūzikas skolu un skolotāja man lika kaut ko nodziedāt, es dziedāju
vecāsmammas iemācīto dziesmu „Āijā žūžū bērns kā lācis”.
Skolotāja smaidījusi, bet skolā uzņēma. Man par vecākiem ir
vislabākās atmiņas. Viņi man atdeva visu to labāko, kas viņiem
piemita gan prasmju ziņā, gan raksturā. Abi viņi tagad noraugās uz
mani no zvaigznēm tur - debesīs. Tētis aizgāja 73 gados, mammītei
šobrīd būtu 86 gadi.
Un kā ir ar tavu ģimeni te, Ērgļos?
Ar savu vīru Ilmāru es satikos Ērgļos. Viņš ir vietalvietis, nāk no
10 bērnu lielas ģimenes. Audzis lielā pieticībā. Bijuši gadījumi, kad
mamma ar roku lādes dibenā saslaucījusi miltu sauju un izvārījusi
putru. Tā auga toreiz daudzi, jo bija grūtie kolhozu laiki, kad
izpeļņas bija ļoti mazas. Ilmārs ir cilvēks ar stingru raksturu. Ko
apņēmies, to izdara. Zina vērtību labajam. Mūsu divi dēli - Edgars
un Artūrs - nu jau lieli. Artūrs ir mantojis no mana tēva mehāniķa
amata prasmi. Viņš patlaban mācās Liepājas jūrskolā par kuģu
mehāniķi. Edgars pabeidza Latvijas Jūras akadēmiju un tagad brauc
jūrā. Tā sanācis, ka dēli ir jūrnieki.
Interesanti, ka ģimenē katram ir sava profesija, tad ir daudz
ko pārrunāt.
Labi, ka vīram ir savs vaļasprieks - sports. Ja tā nebūtu, kas zin,
kā vēl būtu ar mūsu kopdzīvi. Jau no bērnības viņš bijis aktīvs.
Tagad ziemā uz slēpēm, bet siltā laikā - uz velosipēda vai
skrituļslidām. Es viņam šajā nodarbē pievienojos diezgan reti, bet,
kad varu, braucu ar velosipēdu. Taču man vislielākā atveldzēšanās
ir mūsu lauku mājās Jāņukalnā, ko Ilmārs mantojis no savas tantes.
Tur tad arī mēs tās retās kopīgās brīvdienas pavadām, pārsvarā
fiziski pastrādājot vai nu pie malkas sagādes, vai pie kā cita. Labi,
ka arī dēliem patīk, un mēs katrs tur atrodam, ko darīt.
Paldies Sandrai par šo sarunu! Daudz jau palika vēl „aiz kadra”.
Nekad nevar visu izrunāt un visu runāto uzrakstīt tik īsā rakstiņā.
Sandru Avotiņu viņas jubilejā sumināja Ērgļu koris tieši tajā rītā,
kad bija jādodas uz Dikļu dziedāšanas svētkiem.
Sandra ar lielu mīļumu un viņai piemītošo humoru pateicās
visiem par siltajiem apsveikuma vārdiem un bija dziļi aizkustināta,
teikdama, ka vēl nekad līdz šim viņas dzimšanas dienā tik varens
koris, kāds bija Dikļu estrādē, netika dziedājis „Dievs, svētī
Latviju!”.
Anna Kuzina
Ilzes Daugiallo foto

Latvijas Goda
ģimenes apliecība.
Latvijas
Goda
ģimenes apliecība “3+
Ģimenes karte” ir
valsts veidota atbalsta
sistēma daudzbērnu
ģimenēm, kas reizē
kalpos
arī
kā
apliecinošs dokuments
tam, ka ģimenē aug
trīs un vairāk bērni
vecumā
līdz
astoņpadsmit gadiem.
Šīs kartes īpašniekiem
turpmāk būs iespēja
saņemt
atlaides,
i z m a n t o j o t
pakalpojumus, kurus
piedāvā valsts un
privātie
uzņēmumi
Latvijā.
Uz kartes priekšpuses ir norādīts kartes īpašnieka - daudzbērnu
ģimenes tēva, mātes vai likumīgā aizbildņa vārds un uzvārds.
Kartes otrajā pusē minēts bērnu skaits, vārdi un uzvārdi. Arī
daudzbērnu ģimenes bērns drīkst izmantot šo karti un tās sniegtās
atlaides, uzrādot to kopā ar personas apliecinošu dokumentu.
Karte pienākas, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās
laulātajam ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam (arī
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un personai un
tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta
Latvijas Republikā. Abiem vecākiem ir tiesības saņemt šādu
karti.
Pieteikuma veidlapa būs atrodama www.godagimene.lv, sadaļā
“Piesakies kartei”.
Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespēja saņemt Latvijas Goda
ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karti”, interneta vietnē
godagimene.lv ir jāaizpilda kartes pieteikuma veidlapa, precīzi
norādot lūgto informāciju par sevi un saviem bērniem, kā arī
norādot pasta adresi, uz kuru karti nosūtīt.
Ja ģimenei nav pieejas internetam, veidlapu iespējams aizpildīt
pašvaldības bibliotēkās un citās vietās, izmantojot tur pieejamos
bezmaksas interneta pakalpojumus.
Karte var tikt atteikta, ja iesniedzējs nesniedz patiesus datus,
bērnu skaits un vecums neatbilst valstī noteiktajiem daudzbērnu
ģimenes definīcijas kritērijiem, kā arī ir iesniedzējam atņemtas
bērnu aprūpes tiesības.
Kad izskatīti saņemtie ģimenes dati un pārbaudīta to atbilstība
daudzbērnu ģimenes statusam, veidlapas aizpildītājs saņems epasta vēstuli vai īsziņu savā tālrunī ar informāciju, ka karte 10
dienu laikā tiks izgatavota un nosūtīta pa pastu uz norādīto
adresi.
Latvijas Goda ģimenes apliecības jeb “3+ Ģimenes kartes”
piedāvātās atlaides būs iespējams izmantot, iegādājoties
pakalpojumu kādā no uzņēmumiem, kas ir iekļauts daudzbērnu
ģimeņu atbalsta programmā. Visu daudzbērnu ģimenēm draudzīgo
uzņēmumu sarakstu iespējams aplūkot interneta vietnē
godagimene.lv.
Atlaižu piedāvājuma saraksts, ko varēs izmantot ar šo karti, tiek
regulāri papildināts. Par jaunumiem kartes īpašnieki tiks informēti,
reizi mēnesī, savā e-pastā saņemot informatīvu vēstuli, kā arī
caur jaunumiem projekta mājaslapā godagimene.lv. Tāpat šī
informācija būs pieejama visās Latvijas pašvaldībās.

26. jūlijā

VISLATVIJAS VĒJAVIEŠU
SALIDOJUMS:
plkst. 1400 kapusvētki Jumurdas kapos;
plkst. 1600 kapusvētki Vējavas kapos;
plkst. 1700 Vējavas Vietakmens atklāšanas brīdis.
Pulcēšanās Madonas - Ērgļu -Inešu krustojumā –
Vestienas ceļa malā;
plkst.1730 pulcēšanās Vecās skolas „Kalna Lācu”
pļaviņā. Mīļi aicināti tuvi un tāli vējavieši, visi,
kam Vējava sirdī un atmiņā, visi, kas draugos ar
vēju!
Vakara gaitā:
muzikāls sveiciens Jumurdas sieviešu vokālā
ansambļa „Ievziedi” izpildījumā (vadītāja Ieva
Vilnīte);
Jumurdas bibliotēkas veidotā izstāde „Vējava
un vējavieši”. Materiālus iesnieguši tuvi un tāli ar
Vējavu saistīti ļaudis;
muzikālā noskaņa zaļumballes ritmos Zigmunda
un Elitas izpildījumā.
Līdzi jāņem labs garastāvoklis, ziedojums
zaļumballes muzikantiem, neliels groziņš un
sedziņa, atmiņu kamolītis, kuru ritināt, dalīties un
satīt visiem kopā.
DARBOSIES BUFETE
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. jūlijs

Lai lieliska vasara!

Vasara ir pašā pilnbriedā. Skolēnu brīvlaiks un vecāku atvaļinājumu laiks arī. Vēlos atgādināt sen
zināmas, bet reizēm piemirstas lietas par to, kā pasargāt bērnu veselību, kad dienas lielākā daļa tiek
pavadīta aktivitātēs ārpus telpām.
Mīļie vecāki! Atcerieties, ka būtiski ir nodrošināt bērna pieskatīšanu un pārrunāt ar bērnu iespējamos
drošības draudus, kā arī noteikt bērnam konkrētus uzvedības noteikumus, lai izvairītos no riskiem, ar
kuriem iespējams saskarties savas neuzmanības vai nezināšanas dēļ.

Bērna aizsardzība pret insektiem.
Lai izvairītos no ērču kodumiem, izvairieties no bērnu rotaļām nekoptās un aizaugušās teritorijās.
Ja dodaties uz tādām teritorijām vai mežu, apģērbam jābūt augumu nosedzošam, vēlams gaišam, lai uz
tā varētu ieraudzīt, piemēram, ērces. Pretodu līdzekļus lietojiet tikai saskaņā ar instrukciju, nepārdozējot
to daudzumu. Neatstājiet pretodu līdzekli bez uzraudzības un nodrošiniet, lai tas nenokļūtu bērnam
mutē, elpceļos vai acīs.

Kā pasargāt bērnus no saules apdegumiem.
Nekad nelieciet mazus bērnus gulēt saulē. Nodrošiniet, lai bērni rotaļātos ēnā, lai karstā laikā bērnam
būtu piemērots apģērbs un galvassega aizsardzībai no saules. Ierobežojiet bērna rotaļas ārā laikā no
plkst.10.00 līdz 16.00, kad saules intensitāte ir visizteiktākā. Nodrošiniet bērnu acu aizsardzību ar
saulesbrillēm, kurām ir ultravioletā starojuma aizsardzības filtrs. Bērniem sauļojoties nepieciešams
izmantot pretsaules aizsarglīdzekli ar SPF koeficientu vismaz 25 – 35. Saules aizsardzības līdzeklis
jāuzklāj vismaz 30 minūtes pirms došanās ārā. Rūpējieties, lai karstajā laikā bērns saņemtu šķidrumu
pietiekamā daudzumā.

Par ugunsdrošību.
Vasara ir tusiņu un grilēšanas laiks. Nodrošiniet, lai degšķidrums nenonāktu bērna rokās un lai
grilēšanas laikā bērns nerotaļātos pārāk tuvu grilam. Vienmēr atrodiet piemērotu vietu grila uzstādīšanai
– uz līdzenas, stabilas virsmas, lai tuvumā nav viegli uzliesmojošu objektu. Neatstājiet grilu bez
uzraudzības!

Bērna drošībai uz un pie ūdens.
Vienmēr pieskatiet bērnus peldvietā un viņu peldēšanas laikā. Atļaujiet peldēties tikai zināmās
peldvietās. Ja bērna peldētprasme nav pietiekama, atļaujiet ūdenī uzturēties tikai ar peldriņķi vai
drošības vesti. Iemāciet bērnam personīgās higiēnas normas peldvietā: 1) peldoties nenorīt ūdeni, 2)
pēc iespējas nomazgāties pirms un pēc peldes, 3) personīgās vajadzības nekārtot ūdenī vai ūdens
tuvumā, bet tikai tam paredzētajās vietās.

Sporta un velo drošība.
Iegādājoties bērnam sporta inventāru (velosipēdu, skrituļdēli vai skrituļslidas), noteikti iegādājieties
arī aizsardzības līdzekļus – ķiveri, ceļu sargus. Rūpējieties, lai bērni nelieto skrituļslidas, skrituļdēļus
vietās, kur pārvietojas autotransports. Neatstājiet bērnu braucam ar divriteni vienu, kamēr neesat
pārliecināts par bērna braukšanas prasmi. Lietojiet bērnam ceļu un roku aizsargus, lai izvairītos no
lūzumiem, kamēr bērns nav pilnībā apguvis riteņbraukšanas prasmi.
Saulainu prieku vēlot – bāriņtiesas priekšsēdētāja
Vineta Bagatska

8. ĒRGĻU NOVADA SVĒTKI - “IEGRIEZ KRĀSU KARUSELI!”
KRĀSOJAM ĒRGĻUS,
KRĀSOJAM DOMAS
KRĀSOJAM SAVUS SAPŅUS...

2014. gada 25. – 27. jūlijs

		
25. jūlijs
17.00 Floristikas darbnīca „Puķu krāsas” laukumā pretī ziņojumu dēlim
18.00 Zoles mačs Ērgļu saieta namā
19.00 Ērgļu novada svētku atklāšana pie saieta nama - novadnieka Ivara Mailīša neparastā krāsu karuseļa iegriešana
- Krāsu komandu priekšā stādīšanās
21.00 Brīvdabas koncerts pie dambja „Dzelzs Vilka jauno Jāņu orķestris”
23.00 Andra Džiguna vides skulptūras uz pussalas un uguns šovs pie dambja
23.30 Brīvdabas nakts kinoizrāde- apvienības “Mana filmu studija” „Mana krāsa
Ērgļiem” sēdvietas uz līdzpaņemtiem paklājiņiem piekalnē pretī bijušajai ēdnīcai
23.30 Svētku „iesildīšanas” tusiņš! „Izkrāso deju!” pie dambja
no 23.00 Nakts Jāņtārpiņu trase
atrakciju parkā ”Braku takas”
26. jūlijs
No 10.00 līdz 17.00
2. Ērgļu
čempionāts Disku golfā atrakciju
parkā „Braku takas”
10.00 Strītbols vīriešiem un
sievietēm Ērgļu vidusskolas sporta
laukumā
10.00 -15.00 Piepūšamās atrakcijas
pie domes ēkas, biļetes cena: 1 un 2
eiro
10.00
Orientēšanās
pastaiga
bērniem vecumā līdz 6 g., starts pretī
Oškalna ielai 1
10.00 Tirgus rīts pie saieta nama:
- amatnieku un mājas
darinājumi;
- rotkaļa Andra Cielēna amata meistarstiķu demonstrējumi;
- tautas muzikantu brīvdabas koncerts;
- krāsas mūsu tautas tērpos un audeklos - TLMS „Ērgļi” izstāde
Mans krāsainais sapņu tērps - Ērgļu mākslas skolas bērnu darbu izstāde uz koka
sienas Zaļās ielas pusē pretī saieta namam.
Pirmo reizi Ērgļu novada svētkos - ĒRGĻU KŪKU KŪKA!
Visa novada tortes cepēju gardāko darinājumu izrādīšana, izgaršošana un
apbalvošana!!!
10.00 līdz 15.00 Ērgļu profesionālās vidusskolas darbnīcas uz Oškalna ielas
11.00 Rotaļu stunda bērniem uz Oškalna ielas
11.00 - 14.00 Sīkmači pie Ērgļu vidusskolas
11.00 Kristīgā nometņu centra „Ērgļa spārni” atrakcijas:
klinšu siena stadionā pie skolas;
seju gleznošana uz Oškalna ielas;
ābolu ķeršana bļodā stadionā
pie skolas
11.00 - 13.00 Kanoe airēšana
Ogres upes dambī pie pussalas
13.00
Velo
sacensības
bērniem uz Oškalna ielas
14.00 Orientēšanās bērniem
un pieaugušajiem, starts pretī
namam Oškalna ielā 1
15.00 - 16.00 Starts Velofoto
orientēšanās Oškalna ielā 1
17.00
Ērgļu
Luterāņu
baznīcā muzicē dziesminieks
Haralds Sīmanis
Ērgļu estrādē
18.00 Ērgļu teātra uzvedums
”Mucenieks un muceniece”
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19.00 Dzied, dejo un spēlē Ērgļu mākslinieki „Mana sirds savā sapnī
krāsainajā”
21.00 Spēlē ILZE UN GUNTARS VELČI
22.00 „KRAUJAS STORM BAND” (Ira Dūduma & Co) zaļumballe. Ieeja
brīva
no 23.00 Nakts Jāņtārpiņu trase atrakciju parkā „Braku takas”
27. jūlijs
5.00 Makšķerēšana dambī
10.00 Volejbols stadionā pie upes
10.00
Piepūšamās
atrakcijas
estrādē. Biļetes cena - 1 un 2 eiro
10.00 Jātnieku sporta kluba
„PAKAVS” vizināšanās ar zirgu un
poniju stadionā
10.30 Mini biatlons stadionā pie
estrādes
11.00 Ugunsdzēsēju stafete, starts
stadionā
11.00 Izrāde - rotaļu darbnīca
bērniem “DIVU ZAĶU CEĻOJUMS
uz AMATU ZEMI.” SIA „Marlīve” uzvedums estrādē
11.00 Krāsaino balonu pasaule - balonu apgleznošanas darbnīca estrādē pie
kāpnēm
11.00 – 13.00 Antīko spēkratu parāde „Senais rats”. Apskate, balsošana,
fotografēšanās laukumā pie saieta nama Zaļās ielas pusē
13.00 Antīko spēkratu parādes brauciens – goda apļa izbraukšana caur Ērgļiem
12.00 „Manas pirmās svētku krāsas!” Mazulīšu rāpošanas sacensības pie
estrādes - atbalsta Ērgļu 1. aptieka
12. 00 Draudzīgs mielasts pie zivju zupas un putraimu putras lielā katla līcī pie
upes
13. 00 Mednieku, makšķernieku un dabas mīļotāju ballīte Barona Tranzē
muižas parkā
Uzzināsim: Kā tas ir medniekam būt?
Kā izskatās: Medību trofejas?
Kā skan: Medību taure - mežrags?
Kādi ir: Minhauzena neticamie medību stāsti?
Kā garšo: Mežkunga medību zupa?
Cik stiprs ir: “Medību rūgtais” un “Āpša sīvais”
Ērgļu estrādē:
14. 00 Ērgļu stiprinieks
17.00 Spēlē pūtēju orķestris P. Leiboma vadībā
17.30 Krāsu komandu galvenās balvas izcīņa „TIKAI TĀ!”
18.00 Sacensību dalībnieku apbalvošana un ziedojumu veiksmes tūre „Baltā
sapņu bumbiņa!” Par bumbiņām var interesēties Ērgļu bibliotēkā vai saieta namā
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Jāņu ielīgošana Sausnējas
pagastā

Ja lietus mākoņu gūstā
tev arī dvēsele smeldz,
tad saulgriežu vakaru gaidi,
lai ieplūst tur jāņuguns zelts!
Lai gan šajā Jāņu gaidīšanas laikā laika apstākļi
mūs neiepriecināja ar siltu saulīti, bet tik mazgāja
un mazgāja spēcīgās lietus lāses, tas Sausnējas
pagasta ļaudis nebiedēja un 22. jūnija pēcpusdienā,
kā jau katru gadu, visi sanācām kopā uz Jāņu
ielīgošanu Sidrabiņu parkā.
Līgo svētki latviešiem ir visskaistākie,
līksmākie, nozīmīgākie un populārākie svētki,
kad ir visgarākā diena un visīsākā nakts. Gaidot
tos, visi cenšas sakopt māju, tās apkārtni, izravēt
dārzus, sagādāt cienastus Jāņa bērniem, ar jāņu
zālēm izrotāt telpas, lai aizsargātos pret ļauniem
gariem. Jāņu svinēšana, ugunskuru kuršana,
līgošana nodrošina labu ražu, veselību un
pārticību.
Vispirms visus klātesošos Jāņa bērnus sveica
mūsu pagasta pārvaldes vadītāja Liena Kārkliņa,
novēlot visiem priecīgu, bet prātīgu līgošanu.
Šogad pasākumu kuplināja mūsu pašu pagasta
pašdarbnieki. „Pīlādzīša” kundzes ar savu vadītāju
Ernestu Āderu priekšgalā līgo dziesmas dziedāja
ne tikai pašas, bet lika piebiedroties arī skatītājiem.
Līnijdejotāju meitenes Anitas Sarmones vadībā,
lai dažādotu savu deju priekšnesumus, bija pat
izstaigājušas mežu, lai sagādātu papardes, no

kurām „Mazo raganiņu” dejai tika piešķirta īpaša
noskaņa, izstaigājušas pļavu pļavas, lai novītu sev
skaistus vainagus un sagādātu jāņuzāļu pušķus.
Valijas Leles vadītais dramatiskais kolektīvs
nelielajos skečos atgādināja, kā ir tad, ja sakārojas
par daudz svešas bagātības un naudas un kā iet
tad, ja iepazīšanās salonu grib dibināt nelegāli.
Un tad nu viens puisis tiek plēsts uz pusēm, lai
tiktu divām uzreiz.
Pēc priekšnesumu noskatīšanās visi kopīgi
gājām iedegt jāņuguni. Pie ugunskura visi
klātesošie tika aicināti dziedāt līgo dziesmas kopā
ar „Pīlādzīti” , cienāti ar sieru, cepumiem, kvasu
un alu. Par to liels paldies mūsu labvēļiem:
Sausnējas pagasta pārvaldei, z/s „Ūdņēni” un
Vilnim Vaskam. Par skaisto un diženo Jāņu
ugunskuru mīļš paldies Alvim Kvantam un viņa
vīru komandai. Paldies ĢAC „Zīļuks” vadītājai
Rudītei Zeifertei un visiem viņas jaukajiem un
atsaucīgajiem darbiniekiem par palīdzību šo
svētku organizēšanā.
Līgo svētki un Jāņu diena nu jau aiz kalniņa,
tādēļ vasarā mazliet visiem jāatpūšas un jāuzkrāj
spēki rudens darbu cēlienam. Lai laba atpūta
vasarā un tiekamies atkal visi kopā 19. jūlijā
Sausnējas novadpētniecības muzejā „Līdumi”
Marijas dienā.
Inese Leiboma
Airitas Grudules foto

Braki Līgo noskaņās

Tautas mūzikas kopa “Pulgosnieši” dzied Braku sētā.
Jūnijs ir vasaras sākums un laiks, kad tik ļoti gaidām Līgo svētkus, lai izbaudītu garāko dienu un
īsāko nakti. Braku muzejā jau 21. jūnijā notika Jāņu ielīgošana, kurā galvenie dziedātāji bija tautas
mūzikas kopa „Pulgosnieši”. Kad nu visi, tautas tērpos ģērbušies, ieradās Brakos, kopīgi cildinājām un
appušķojām ēkas. Sākumā pulcējāmies pie skulptūras „Rozes mātei”, tad izstaigājām visu sētu, lai
katrai mājai dziesmu nodziedātu un atstātu ziedu pušķīti dāvanai.
Pie Braku ozola vīri teica spēka vārdus, bet sievas savus vainadziņus stiprināja ar laba vēlējumiem.
Tepat blakus ziedošajā pļavā katrs atrada kādu ziediņu vai smildziņu un kopīgi noskaidrojām, ko zinām
par katru no augiem.
Noslēgumā saimes istabā notika dažādu sieru un svētku cienasta nobaudīšana, kā arī izgaršojām
Andreja Brēmaņa gatavoto kvasu. Skaisti izdziedājāmies un jauki ielīgojām saulgriežu dienu Brakos.
Arī 23. jūnija vakarā, kad saulīte devās uz rietēšanu, muzejs Ineses Maltavnieces vadībā pulcēja
Jāņu bērnus uz Līgo vakara izdarībām. Aizdedzot Jāņkalniņā ugunskuru, dziedājām dziesmas,
izrunājām spēka vārdus, lai uguns liesma labi degtu. Gājām rotaļās, veicām maģiskus rituālus, lai Jāņu
vakars dotu spēku visam gadam.
Kaut arī laiks ap Jāņiem bija vēss un lietains, Brakos Līgo vakarā bija prāvs pulciņš ar interesentiem
un tik daudz ģimeņu ar bērniem, kuriem tālāk nodot mūsu tautas mantojumu. Liels paldies Inesei
Maltavniecei par ideju 21. un 23. jūnijā līgot un dziedāt Brakos! Paldies Andrejam Brēmanim par
brīnišķīgo kvasu un zīlēšanu ar koka karoti! Pateicība tautas mūzikas kopai „Pulgosnieši” par
dziedāšanu un lustēšanu!

Apsveicam!

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un jumurdiešus nozīmīgās
dzīves jubilejās!

Felikss Cakuls
Staņislavs Laduss
Rudīte Patkovska
Modris Radziņš
Inārija Rambaha
Jānis Kodols
Biruta Tauriņa
Skaidrīte Ziemele
Gaida Apsīte
Biruta Siliņa
Olga Ivanova
Marija Sīpolniece
Emīlija Liģere

Zintas Saulītes,
Braku muzeja vadītājas, teksts un foto

Pasākumu afiša
19. jūlijā plkst. 18.00 Sausnējas novadpētniecības
muzejā „Līdumi”
Marijas dienas svētki

***

16. augustā Jumurdas pagastā Sporta diena
Sīkāka informācija augustā mājaslapā un uz
informāciju stendiem

Kapusvētki Ērgļu novadā:
26. jūlijs

plkst. 14.00 Jumurdas kapos
plkst. 16.00 Vējavas kapos

9. augusts

plkst. 12.00 Miera kapos
plkst. 15.00 Sauleskalna kapos
plkst. 15.00 Runakalna kapos
plkst. 17.00 Liepkalnes kapos

16. augusts

plkst. 14.00 Katrīnas kapos
plkst. 16.00 Sausnējas kapos

6. septembris plkst. 13.00 Blaumaņa kapos

„Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 6 (91) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:

Ilga Sivoja
mirusi 78. mūža gadā;

Horizontāli: 1. Rapsis. 4. Salaka. 10. Biatlons. 11. Amalgama. 13. Nīke. 14. Kroders. 15. Jeri. 18. Etna. 19.
Kirē. 20. Berta. 22. Ģirts. 23. Vimba. 27. Atiss. 28. Tots. 29. Mols. 33. Alas. 34. Ķivulis. 35. Made. 38.
Alauksts. 39. Airēšana. 40. Avanss. 41. Taksis.

Jānis Cielava
miris 63. mūža gadā;

Vertikāli. 1. Rabīns. 2. Plankets. 3. Iglu. 5. Auls. 6. Anapests. 7. Asaris. 8. Antrekots. 9. Omārs. 12. Ūders.
16. Kariess. 17. Leiboms. 21.Virsaitis. 24. Atvasara. 25. Moruā. 26. Almanahs. 30. Tabaka. 31. Cilts. 32.
Pegazs. 36. Akrs. 37. Sēna.

Lidija Bitmane
mirusi 92. mūža gadā.

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