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2. j lij  starp Vides ministriju k
atbild go iest di un rg u novada 
domi k  nans juma sa m ju tika 
parakst tas vienošan s par tr s nor-
mat vo aktu pras b m neatbilstošo 
izg ztuvju rekultiv cijas projektu s-
tenošanu. Šos projektus stenos Ma-
donas rajona rg u novad  Eiropas 
Savien bas Koh zijas fonda l dz -
nans t s 3.5.1.2.1. apakšaktivit tes
„Normat vo aktu pras b m neatbil-
stošo izg ztuvju rekultiv cija” ietva-
ros. 

Pirm  projekta ietvaros tiks rekulti-
v ta normat vo aktu pras b m neat-
bilstoš rg u novada rg u pagasta iz-
g ztuve “Lemp ni”.

rg u novad  rekultiv s tr s normat vo aktu pras b m
neatbilstošas izg ztuves

Otr  projekta ietvaros – normat vo
aktu pras b m neatbilstoš rg u nova-
da Sausn jas pagasta izg ztuve “Sidra-
bi i”.

Savuk rt treš  projekta ietvaros pare-
dz ts rekultiv t normat vo aktu pras -
b m neatbilstošo rg u novada Jumur-
das pagasta izg ztuvi “Andrupi”.

Šo tr s projektu kop j s izmaksas sa-
st da 215,23 t kstošus latu, no t m
179,58 t kstošus latu  nans  Eiropas 
Savien bas Koh zijas fonds, bet p r jo
summu 35,65 t kstošu latu apm r  ie-
gulda rg u novada dome. 

Min t s vienošan s nosl gtas, pama-
tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 
30.j nija noteikumiem Nr.490 „Notei-

rg u novada dome piedal s Igauni-
jas - Latvijas p rrobežu sadarb bas
programm , kuras realiz cijas laik  tiek 
stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi 

un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais 
partneris ir Vidzemes t risma asoci ci-
ja, projekta partneri Latvij : Al ksnes,
C su, Gulbenes, Madonas, Ogres un 
Valkas rajona padomes, M lpils pagas-
ta padome, Siguldas novada dome. Ko-
p jais projekta budžets ir 1519238,13 
EUR. Budžeta  nans juma avoti: 85% 
Igaunijas-Latvijas p rrobežu sadarb -
bas programmas  nans jums, 5% valsts 
l dz nans jums, 10% partneru l dz -
nans jums.

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”
Projekt  tiks izstr d ts starptautisks 

velo maršruts „Dienvidigaunija – Zie-
me latvija”, kura viens posms b s pa 
Madonas rajonu un ar rg u novadu. 
No liel  velo maršruta tiks veidoti vai-
r ki ap veida maršruti, lai pied v tu ie-
sp ju ce ot jiem plaš k iepaz t vietas, 
caur kur m v sies lielais loks. Mums 
tuv kie mazie ap veida maršruti b s pa 
Cesvaines, Madonas, Gaizi kalna un 

rg u apk rtni.
rg u mazais velo maršruts tiks pie-

d v ts pa loku: rg u centrs – Palšu 
purvs- Viesakas – Jumurda – rg i (no 
Jumurdas izbraucot uz Madonas-Ves-
tienas- rg i ce a). Brauciens pl nots

Ir zin ms fakts, ka 1859. gad
Krišj nis Barons, b dams T rba-
tas universit tes Matem tikas
fakult tes students, 24 gadu ve-
cum  ce oja k j m 5 ned as no 
T rbatas cauri Valkai, Smiltenei, 
Raunai, Taurenei, Inešiem, r-
g iem, Koknesei, Skr veriem,

eipenei, L gatnei, Siguldai, R -
gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai, 
Sabilei, Talsiem l dz sav m m -
j m Dundag . rg os vi š iera-
d s t p c, ka te dz voja studiju 
biedrs, v l kais Vecpiebalgas 
rsts, m zi u Jurj nu t va br lis

J nis Anžs Jurj ns. Tr s dienas 
Krišj nis Barons viesoj s Me -
e os, kop  ar Jurj nu iepaz -

dams rg u apk rtni.
Jau piekto gadu notiek veloma-

ratons Barona taka, kad 17 dienu laik
tiek veikts aptuveni 1000 km garais ce š, 
ko savulaik k j m g jis Krišj nis Barons. 
Barona takas idejas autore ir neform l
vides izgl t bas projekta „P das” vad t ja 
Vita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uz-
s ka Lielo Talku organiz šanu Latvij ,
bet pirms 5 gadiem pirmoreiz stenoja 
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun-
zemes aizraut ba un azartiskums droši 
vien radies m tes, izcil s š pmet jas, 
Melburnas olimpisko sp u empiones 
Ineses Jaunzemes iespaid .

11. j lija vakar  š  gada Barona ta-
kas dal bnieki ierad s Me e os, lai 
tuv k iepaz tu vietu, kur pirms 150 ga-
diem pabijis Krišj nis Barons. Pie 
ugunskura risin j s saruna par rg u
senatni un šodienu ar gr matas „ rg i
desmit gadsimtos” autor m Inesi Mai-

Barona taka ar rg os

l ti un M r ti Breikšu, bet pirms mazg -
šan s Me e u pirti , Meža m tes ai-
cin ti, ce ot ji iejut s daž dos meža 
t los un paši sevi un cits citu p rsteidza
ar savu erud ciju par Latvijas augu un 
dz vnieku valsti. 

„N kamaj  r t  viesi klaus j s m zi-
u Jurj nu dz vesst stu, tuv k iepazina 

muzeja apk rtni, priec j s par Pulgoš a
ezera vilin jumu,” st sta br u Jurj nu
muzeja vad t ja Ieva Viln te. „Veloma-
ratona dal bnieku trad cija ir ar  koku 
vai košuma kr mu st d šana viet s, ku-
ras vi i apmekl juši. Š  gada dal bnieki
Me e u be d rz  iest d ja bel ti.”

„Pusdienlaik Barona takas ce ot ji
(26 dal bnieki) apmekl ja Brakus. Kaut 
ar  daudzi jau te bijuši,” saka Braku 
muzeja speci liste Zinta Saul te, „tom r
v lreiz izstaig j m Braku s tu, izt loj -
mies laiku, kad dz vojis rakstnieks R -

kumi par darb bas programmas “Infra-
strukt ra un pakalpojumi” papildin ju-
ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit ti “Normat vo
aktu pras b m neatbilstošo izg ztuvju
rekultiv cija””, Eiropas Kopienas un 
Latvijas Republikas normat vajiem ak-
tiem par Koh zijas fonda vad bu, k  ar
uz Vides ministrijas k  atbild g s iest -
des 2009.gada 21.janv ra l mumiem
par min to Eiropas Savien bas Koh zi-
jas fonda projektu iesniegumu apstipri-
n šanu.

No Vides ministrijas komunik ciju
noda as informat v  pazi ojuma

p rsvar  pa pašvald bas ce iem. Mar-
šrut  tiks uzst d tas maršruta mar ju-
ma z mes, pie Jumurdas ezera izveidota 
atp tas vieta, rg os novietota velo no-
vietne pie rg u vidusskolas.

Projekta ieviešanas laiks ir no š  gada 
apr a l dz 2010. gada augustam. Pro-
jekta realiz cijas laik  tiks izdota ro-
kasgr mata par velot rismu, organiz ts
semin rs t risma nozares uz m jiem,
izdotas velot risma broš ras un velot -
risma kartes.

Ilze Daugiallo,
Inform cijas speci liste

dolfs Blaumanis, sajut m m ju liego 
veldzi vasaras karstum , pasp l j m
klavieres viesu istab . Tad dev mies pa 
tak m. Ieelpoj m p avu reibinošo smar-
žu, sa m m pozit vo ener iju no Zi-
bensš elt  akmens un nodzied j m
dziesmu, pasveicin j m skulpt ru „Ed-
gars” un apl koj m v griežu p av s pa-
sl pušos Lejas aku, kur  esot tas lab -
kais dens. K  jauku piemi as z mi
dal bnieki iest d ja rozi P rs Gints,
kura kuplos pie dz vojam s m jas. Kat-
ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest -
d ts k ds koks, bet šoreiz t  bija roze 
dzelten  saules kr s .”

„Latvijas daba, kult ra un trad cijas–
t s ir v rt bas, kuras mums dotas man-
tojum , bet t s ir v rt bas, kas mums ir 
j iepaz st, j sarg  un par kur m j r p -
jas”, t  savas darb bas misiju apzin s
Vita Jaunzeme. 

M r te Breikša

Barona takas dal bnieki Brakos.

Apr a m nes  „Braku” un „Me e-
u” muzejos darbu uzs ka divi br vpr -

t gie jaunieši no Eiropas – Kristi ns
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno 
Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco 
Bianko (Lorenzo Bianco) no It lijas.
Šis pied v jums n ca no biedr bas „Ra-
došo Efektu darbn ca” (RED). Abi jau-
nieši jau ir iestr d jušies un j tas sam -
r  labi. Vi u m r is ir iepaz t citu 
Eiropas tautu kult ru, saimniecisko 
dz vi, iem c ties latviešu valodu ikdie-
nas sarunvalodas l men . Vi u darb bu
koordin  biedr bas RED vad t ja Sinti-
ja Lase un „Me e u” muzeja vad t ja
Ieva Viln te.

Vair k past st šu par Kristi nu, kurš 
darbojas „Braku” muzej . Vi a darba 
diena s kas reiz  ar muzeja atv ršanu
un beidzas ar t  sl gšanu. Uz „Bra-
kiem” brauc ar divriteni, dz vo rg u
arodvidusskolas dienesta viesn c .
Kristi nam ir 20 gadu. Vi š ir m c jies
tirdzniec bas m rketinga koledž  Aus-
trij , bet turpm k m c sies par saimnie-
c bas m rketinga skolot ju. Ja sum
b tu j raksturo Kristi ns, tad j saka t :
k  cilv ks Kristi ns ir oti simp tisks,
ar vi u pat kami un viegli kontakt ties,
k  darbinieks – lab ku nevar tu iedo-
m ties jebkur  sf r . imen  ir audzi-
n ts darba dz vei vislab kaj  š  v rda
noz m . R p gs, korekts, izdar gs, at-

bild gs. Kad projekta vad t ja Sintija 
jaut ja, k  Kristi ns str d  un uzvedas, 
tad par vi u ir tikai viena atbilde – gri-
b tu, bet nevar saskat t nevienu vi a
tr kumu. Vai tieš m m dz b t tik ide li
jaunieši?!

Abi puiši raksta person g s dienas-
gr matas. Tas noz m , ka vi i v ro un 
apraksta ar  savus v rojumus rg os.
Sarun s noskaidroj m vi u domas par 
mums, latviešiem, k  ar  uzzin m daudz 
interesanta par dz vi un cilv kiem vi u
dzimten . Uz jaut jumu, kas Latvij
pat k visvair k, atbilde skan ja – pir-
matn j , neskart  daba – p avas, lauki. 
Dz ves temps sal dzin jum  ar Austriju 
un It liju vi iem liekoties pie mums 
daudz l n ks, gaus ks, šeit ir t , k
Austrij  tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. 
Iespaidi, kuri izbr na, ir, ka, piem r m,
uz iel m, cilv ki nesveicin s. Kristi ns
dz vo sav  dzimten  mazpils t , kur ar
sveši cilv ki viens otru sveicina. rg os
t  nav. Kad vi š sveicin jis k du rgl -
nieti, tas gandr z uz mis to ar bail m–
kas vi š t ds, k p c vi š mani sveicina? 
Vi us p rsteidz ar  tas, ka pie mums, 
piem ram, muzej , viss tiek noteikts no 
augšas, muzeja direktors atrodas tik 
t lu no muzeja un darbiniekiem Mado-
n , un katrs jaut jums ir j saska o ar 

Br vpr t go darbs rg u novada 
muzejos

priekšniec bu. Tas esot k  komunism .
Nesaprotami esot, k p c Latvij  gultas 
ve a ir s ka par matra iem. Par to esot 
br n jušies visi br vpr t gie, kad satiku-
šies sav s p rrun s.

Pirms braukšanas las jis par Latviju 
un latviešiem k  par attur giem zieme -
niekiem, bet sten b  sastapušies ar lab-
sird giem un laipniem cilv kiem. Nav 
zin ms, vai t  abiem jauniešiem liekas, 
vai tas ir tikai kompliments mums.

Kristi ns izlas ja visus tekstus v cu
un ang u valod  par rakstnieku R dolfu
Blaumani. Sast d ja savu ekskursijas 
vad bas tekstu pa „Brakiem” un ir no-
vad jis vair kas ekskursijas muzej r-
valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu, 

kuru izveidoja Kristi ns ab s svešvalo-
d s, cerams, var sim iespiest tipogr  -
j , kad mums b s lab ka  nansi l  si-
tu cija.

Par it u puisi Lorenzo Bianco „Me -
e u” vad t ja Ieva Viln te st sta, ka 

puisis pal dz saimnieciskajos darbos – 
gan kopj muzeja apk rtni un uzkopj 
telpas, gan ar  piedal s muzeja pas ku-
mu organiz šan . Lorenzo akt vi str d
pie br u Jurj nu muzeja m jaslapas iz-
veides un septembr  pl no noorganiz t
m zikas pas kumu.

Jaunieši ir oti zin tk ri un atsauc gi.
Ir apmekl juši vair kus pas kumus r-
pus muzeja un piedal jušies vis s abos 
muzejos notikušaj s aktivit t s. Nebai-
d s str d t ar zisku darbu - p auj z li,
uzkopj apk rtni, rav  pat pu u dobes, ja 
ir vajadz ba. Vi i labpr t pam c tu k -
diem skol niem ar  ang u, v cu un it u
valodu.  Varb t k di rg u jaunieši vai 
ar  jaun ko klašu skol ni v las to dar t,
tad izmantojiet situ ciju. Kristi nas ir 
str d jis par audzin t ju b rnu d rz
Austrij  un vi am oti pat k darbs ar 
b rniem.

Kristi ns labpr t st sta par visu un ir
jau t ri labi iem c jies run t latviski. Vi i
darbu turpin s l dz oktobra beig m. 

Anna Kuzina,
Braku muzeja vad t ja

Kristi ns J u vakar  Brakos, 
23. j nij .

Lorenco (st v pie piekabes) un Kristi ns Braku sakopšanas talk  17. apr l .
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ĪSZIŅAS PAR NORISĒM PAŠVALDĪBĀ
Laba ziņa LMT klientiem. Pēc vairākkārtējiem lūgumiem ir panākta vienošanās par uztveršanas 

zonas uzlabošanu Ērgļu pagasta centrā, un LMT ir uzsācis jaunas bāzes stacijas izbūvi virs Ērgļu saieta 
nama. Tās darbības uzsākšana plānota š.g. oktobrī.
Šī gada 12.augustā Ērgļos viesojās Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji Valsts sekretāres 

Sandas Liepiņas vadībā. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar situāciju Ērgļu profesionālajā vidusskolā 
un Ērgļu vidusskolā, jo, sakarā ar ministrijas jaunajām nostādnēm, Profesionālā vidusskola nododama 
Ērgļu pašvaldībai ar 2014.gada 1.septembri. Gala lēmums par to vistuvākajā laikā jāpieņem novada 
domei. Vizītes noslēgumā viesi atzinīgi novērtēja paveikto Ērgļu vidusskolā moderna mācību procesa 
nodrošināšanai.
Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek uzskatīta par 

apstrādātu, ja līdz 1.septembrim ir apstrādāti 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes.

Jaunā prasība stājās spēkā ar 2013. gada 1.janvāri un tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķinam, sākot ar 2014. taksācijas gadu.

Minētais nosacījums attiecas uz visu zemi, kurai kadastra informācijas sistēmā noteikts kāds no 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidiem, neatkarīgi no pašvaldības noteiktā zemes 
izmantošanas mērķa. Ja lauksaimniecības zeme tiek izmantota citiem mērķiem, lai tā netiktu aplikta ar 
dubulto nekustamā īpašuma nodokļa likmi, zemes īpašniekam jāveic izmaiņas kadastra informācijā.

Pirmais starptautiskais 
deju festivāls „Ērgļu 
raksti” ir aizritējis. Kāpēc 
par tā norises vietu tika 
izvēlēti Ērgļi? Festivāla 
idejas autore Indra 
Filpsone vēlējās, lai 
ārzemju deju grupas savu 
sniegumu rādītu ne tikai 
Rīgā, bet kādā skaistā 
Latvijas vietā. Ērgļos ir 
atsaucīgs novada domes 
priekšsēdētājs un deputāti, 
enerģiska kultūras darba 
organizatore un 
brīvprātīgie. To pierāda 
fantastiskie novada 
svētki, kuri katru gadu ir kupli apmeklēti. Lai rit 
festivāls Ērgļos!

Uz izsludināto festivālu atsaucās 2 deju grupas, 
un sākumam tas ir ļoti labi, jo nezināmā bija daudz. 
Un tā laikā no 8. līdz 11. augustam Ērgļus krāšņākus 
darīja deju ansamblis „Hora- Rishonim” no Izraēlas 
un Adlingtonas tautas deju grupa no Stokportas 
Lielbritānijā. Tik atšķirīgas  grupas gan pēc 
dzīvesveida, gan pēc rakstura un dejas izpildījuma 
temperamenta.

Tā kā festivāls sākās 8. augustā, bet grupas 
iebrauca ātrāk, tad visu sākām ar Latvijas iepazīšanu 
un devāmies uz Cēsīm. Mūsu ciemiņiem patika 
jaukā pastaiga pa pilsētu, sirsnīgā un muzikālā 
viesu sagaidīšana Cēsu pilsdrupās ar viņiem 
pazīstamām melodijām. Un šeit jau bija 
noorganizēts arī pirmais abu grupu koncerts Cēsu 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Novadā festivāls sākās ar Ērgļu skaistāko vietu 
apskati. Indra Rone un Krista Kalniņa lika 
paskatīties uz Ērgļu vēsturi caur dažādu laiku 
prizmu. Lielākais pārsteigums – vīna pagrabs un 
vīna degustācija. Šajā brīdī radās Indras Filipsones 
ieteikums Ainai Braķei: no katras ekskursijas 
dalībniekiem saņemt dāvanā vīna pudeli ar īpašu 
etiķeti.

 Ceturtdienas svelmainā pēcpusdiena patiešām 
bija karsta, jo skolas birzītē Laimonis Kļaviņš bija 
sagatavojis stafetes, kurās visi dalībnieki piedalījās 

ar lielu azartu un smiekliem, bet Sandra, tāpat kā 
novada svētkos, vadīja jautro pudeļboulingu.

Vakars noslēdzās saieta nama zālē ar rotaļām un 
dejām. Gan izraēļi, gan angļi, gan latvieši dejoja 
tautiskās dejas, valsi, tango un ča-ča-ča. Visi kopā 
iemācījās „Latviešu deju virkni”, kuru pēc tam 
izpildīja visu koncertu noslēgumos.

Piektdienas rīta cēliens pagāja, piedaloties 
dažādās radošajās darbnīcās. Paldies visiem 
darbnīcu vadītājiem par atsaucību un aizrautību: 
Ievai, Inetai, Indrai, Lienei, Edijam, Līgai. Ārzemju 
viesi iededzināja latviskos rakstus atslēgu 
piekariņos ne tikai sev, bet arī saviem radiem, 
taureņi tika likti pie cepurēm, puķes matos un uz 
rokām kā aproces. Visi darbojās aktīvi.

 Pēcpusdienā ciemiņus uz Inešiem pavadīja 
Aivis, Ivo, Arnis un Māris. Pēc Vecpiebalgas 
porcelāna fabrikas apmeklējuma viesi priecēja 
Inešu iedzīvotājus nelielā koncertā, parādot tik 
atšķirīgās angļu un izraēliešu dejas. 

Sestdien notika viesu delegācijas pieņemšana 
Ērgļu novada domē. Paldies Guntaram Velcim 

Ērgļu rakstiSveicu visus novada 
skolēnus un pedagogus, 

jauno mācību gadu sākot! 
Novēlu jauniešiem 

zinātkāri un pacietību, 
pedagogiem radošu garu 
un izturību! Lai zināšanas 
kļūst ikvienam par dzīves 

stipro pamatu! 

teica gan delegāciju vadītāji, gan festivāla 
organizatori. Pēc tam sekoja konference viesnīcā 
„Ērgļi” par tautas deju saglabāšanu. Ar interesi 
viesi noskatījās filmu par Deju svētkiem Latvijā. 
Paldies Edgaram par tulkošanu! Pēcpusdiena tika 
pavadīta „Braku” muzejā, kur viesi turpināja 
iepazīt mūsu attieksmi pret latviešu kultūras 
vērtībām – deju, literatūru, etnogrāfiju. 

 Bet vakarā notika lielais koncerts Ērgļu estrādē, 
kuru kuplināja arī latviešu deju grupas „Auda”, 
„Miķelis”, „Mudurainis”, „Rūdis”, „Erla”, „Bitīt’ 
matos”. Festivāla ietvaros notika solo deju konkurss 
( pāra vai 2 pāru deja), kuru vērtēja žūrija piecu 
cilvēku sastāvā. Koncertu estrādē pārtrauca lietus, 
bet tikpat azartiski tas turpinājās saieta namā. 
Priekšnesumi mijās cits ar citu – gan 
temperamentīgās izraēļu dejas, gan ieturētās, 
mierīgās angļu, gan daudzveidīgās latviešu dejas. 
Viesi tiešām pārsteidza gan ar izpildījuma kvalitāti, 
gan ar attieksmi, kā viņi to darīja. Katrā dejā tika 
izstāstīts stāsts. Vai mēs to sapratām? Jā, jo dejas 
valodu saprot bez tulka. 

 Svētdien festivāla dalībniekus laipni uzņēma 
pansionāta ļaudis, un viesi arī dejoja tieši viņiem – 
sirsnīgi un skaisti.

 Bet vakarpusē vēl izskanēja noslēguma koncerts, 
kurā visu savu programmu parādīja abas ārzemju 
deju grupas. Viesi dejoja gan zālē, gan uz skatuves. 
Izmantoti tika dažādi atribūti, pat līdzatvestās 

olīveļļas kanniņas.
Koncerts noslēdzās ar 

kopīgo latviešu deju virkni un 
solo dejas rezultātu paziņošanu. 
1. vieta un Jāņa Roņa veidotais 
kauss „Ērgļu raksti 2013” 
aizceļoja uz Izraēlu, 2. vieta 
dejai „Forštates polka”, kuru 
izpildīja „Auda”, 3. vieta dejai 
„Pirmais valsis” un „Rūdim”, 
pārsteiguma balva par dejas 
„Spriguļu sišana” bez muzikālā 
pavadījuma – Mārim Brasliņam 
un Kristapam Kalvem.

Paldies tiek teikts dejotājiem, 
bet Aina Braķe saņem pirmo 
īpašo vīna pudeli pagrabiņam 
no viesiem un organizatoriem.

 Ar kopīgu foto pie saieta 
nama festivāls ir noslēdzies.

Paldies visiem skatītājiem, 
kuriem nebija slinkums sestdienas vakaru un 
svētdienas pēcpusdienu veltīt skaistam pasākumam, 
jo ne tik bieži gadās redzēt labas ārzemju deju 
grupas, vērot, kā dejo vidējās paaudzes dejotāji, 
kuri izauguši no jauniešu deju kolektīva, priecāties, 
ar kādu azartu un šarmu to dara gados vecāki 
dejotāji, un saprast, ka jebkurā vecumā ir prieks 
dejot.

  Paldies visiem maniem draugiem un dejotājiem, 
maniem kolēģiem par atsaucību, par palīdzību 
festivāla organizēšanā! Paldies Sandrai un Tomam, 
paldies visiem, kuri kaut ko darīja, lai viesi justos 
labi. Teiksim cits citam labus vārdus, lai tie vairo 
sirsnību. 

Uz tikšanos nākamgad, jo šorīt, atverot e-pastu, 
izlasīju ziņu no Indras Filipsones, ka nākamgad uz 
„Ērgļu rakstiem 2014” pieteikusies grupa no 
Turcijas, jo šogad viņi netika.

 
Deju kolektīvu vadītāja un festivāla 

organizētāja 
Antra Grinberga

Ērgļu novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs G. Velcis

Blaumaņu 
dzimtas 2. salidojums Ērgļos

 Skaistā un saulainā 4. augusta dienā  Ērgļos un Brakos pulcējās Blaumaņu dzimtai piederīgie. Toreiz, 
2008. gadā, notika pirmais kopā sanākšanas salidojums. Šo piecu gadu laikā ir veikti nopietni pētījumi, 
papildināts un labots Blaumaņu dzimtas koks, kurā ir apzināti apmēram 190 cilvēki.

Pasākums sākās ar reģistrēšanos un Blaumaņu dzimtas salidojuma atklāšanu Ērgļu saieta namā. 
Video prezentācijā bija iespēja iepazīties ar plašā dzimtas koka zaru un atzaru vēsturisko veidošanos 
jau no 1826. gada, kad Ērgļu muižā zemniekiem deva uzvārdus. Šobrīd Blaumaņu dzimtā spēcīgas 
atvases ir izveidojuši Kartenbeki, Bērziņi, Rudzīši, Pavasari, Kubuliņi, Gertneri, Veinbergi, Krūmi, 
Purkalni. Ciemiņu vidū bija Blaumaņu dzimtai piederīgie gan no Vācijas – Valda Hellmūte, gan no 
ASV – Dace Blaumane un Jānis Grāmatiņš. Lepojamies ar operdziedātājiem Andri Blaumani un viņa 
dzīvesbiedri Liliju Greidāni, kuri ilgus gadus ir priecējuši statītājus Latvijas Nacionālajā operā. Viņu 
meita Kristīne Blaumane ir pasaulē atzīta čelliste. Žurnālists Juris Blaumanis jau gadu kā atdusas Ērgļu 
kapos līdzās Rūdolfam Blaumanim un viņa piederīgajiem. Blaumaņu dzimtā ir augstskolu pasniedzēji, 
skolotāji, žurnālisti, arhitekti, zemnieki.

Sarīkojumā dzimtas svinīgi godināja un katrai ģimenei dāvināja grāmatu „Blaumaņu dzimtas līkloči”. 
Pasākumu bagātināja mazie ērglēnieši – R. Venškevics, M. Purviņa, E. Šmite, E. Bukovskis –, kuri 
izpildīja jaukas dziesmiņas Ievas Vilnītes vadībā. Raitā dejas solī skatītājus priecēja Ērgļu deju kolektīvs 
„Erla” un mazie dejotāji (vadītāja Antra Grinberga). Noslēgumā saieta namā izskanēja Blaumaņu 
dzimtas kopkora dziesma „Vēl tu rozes plūc”.

Tālāk ceļš uz rakstnieka dzimšanas vietu senajā Ērgļu muižā, kur mūzikas kopa „Pulgosnieši” ieveda 
šūpļa dziesmu pasaulē, bet Aina Braķe un Ināra Strazdiņa izrādīja skaisto muižas pagrabu, kurā aicināja 
uz smalka vīna glāzi. Varbūt pats R. Blaumanis, mazs būdams, te ir skraidījis un rotaļājies Ogres 
krastā.

Blaumaņa kapos neliels mirklis, lai pieminētu nu jau aizsaulē aizgājušos dzimtai piederīgos, un tad 
brauciens uz rakstnieka mīļajām Braku mājām. Te jau gaidīja Jaunpiebalgas amatierteātris „Triksteri” 
(režisore Aina Damroze), lai rādītu R. Blaumaņa tautas lugu „Ļaunais gars”. Brīnišķīga un emocionāli 
skaista spēle un atziņa, ka laime nav naudā, bet savu tuvo mīlestībā un cieņā.

Kad sajusti Braki un paša rakstnieka klātbūtne, tad koku pavēnī Blaumaņu dzimtai piederīgie pulcējās 
pie svētku kliņģera, raisījās sarunas un atmiņu pavedieni. Bija labi būt visiem kopā un tik kuplā pulciņā 
– lieliem un maziem. Šķīrāmies ar apņemšanos pēc pieciem gadiem atkal sanākt un būt lepniem, ka 
Rūdolfs Blaumanis ir tas, kas visus ir savedis kopā.

Braku muzeja vadītāja Zinta Saulīte
Foto: Ilze Daugiallo



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. augusts�

Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2012. gada publisko pārskatu.
 Pieņēma saistošo noteikumu  Nr.3 „Grozījumi 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos 

nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums”” projektu.
Pieņēma  saistošo noteikumu  Nr.4 ”Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra  

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu  2013. gadam””projektu. 
Saistošie noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā internetā.
Nolēma nodot nomas lietošanā personīgajām palīgsaimniecībām, sakņu dārziem vai pļaušanai, 

slēdzot nomas līgumus saskaņā ar 30.04.2009. Ērgļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
Nr.2 “Par pašvaldības zemes nomu Ērgļu novadā” un personīgajiem iesniegumiem, neapbūvēto zemes 
vienības, kas netiek izmantota,  daļu 0,18 ha platībā  no Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
Cēsu ielā 19, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra r.70540080464.
Nolēma iznomāt SIA “Vējkalns”, reģ.Nr.45401012281, Ērgļu novada pašvaldībai piederošā 

zemesgabala ar kadastra Nr.70540080253 daļu 3,15 ha platībā, kas atrodas Brakos, Ērgļu pagastā, 
Ērgļu novadā, aktīvās atpūtas objekta “Disku golfs” ierīkošanai uz laiku līdz 2021. gada 30. jūnijam un 
noteica iznomājamā zemesgabala nomas maksas apmēru 1,5% no kadastrālās vērtības.  
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības Administratīvo komisiju šādā četru cilvēku sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs Auseklis Knope, komisijas locekļi: Laimonis Kļaviņš, Vineta Bagatska, Māra 
Briede.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības iepirkuma komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs 

Māris Grīnbergs, komisijas locekļi: Antons Zlaugotnis, Liena Kārkliņa,  Agita Opincāne.
Izvirzīja Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Guntaru Velci par Ērgļu novada 

pašvaldības domes pārstāvi darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.
Nolēma izveidot Ērgļu novada vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā un noteica, ka   pārstāvju 

izvirzīšanas un pieteikšanas laiks Ērgļu novada vēlēšanu komisijai ir līdz 2013 .gada 20. septembrim. 
Noteica, ka Ērgļu novadā ir 3 vēlēšanu iecirkņi. Pieteikšanās izsludināta mājaslapā internetā www.
ergli.lv
Piešķīra finansējumu no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Ērgļu novada pensionāru un invalīdu 

vienas dienas ekskursijas pa Latviju transporta izdevumiem. 
Apstiprināja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2011. gada 24. februārī apstiprinātajā 

Ērgļu novada pašvaldības amatu katalogā, papildinot to ar pašvaldības izpilddirektora amatu.
Apstiprināja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības amatu vienību sarakstā 2013. gadam. 
Izslēdza no saraksta speciālista saimniecības vadītāja amata vienību un iekļāva pašvaldības 

izpilddirektora amata vienību.  
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”Kārdeces”, Sausnējas pagastā, Ērgļu 

novadā, kadastra Nr.7092 005 0128, izsoles rezultātu. Īpašums pārdots par Ls 2408,00. 
Izskatot iesniegumus: 
- atteica iespēju pirkt pašvaldībai piederošu dzīvokli;
- reģistrēja iedzīvotāju informatīvajā reģistrā uz Ērgļu novada pašvaldībai īpašumā esošo izīrējamo 

apdzīvojamo platību.
    Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga

Pārskats par 2013. gada jūlija domes sēdē 
pieņemtajiem lēmumiem

ĒRgļu NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMĒ

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI 
Ērgļu novada Ērgļu pagastā

2013. gada 25. jūlijā         Nr.3 
domes sēdes protokols Nr.11,2.§ 

Grozījumi 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos nr.1
“Ērgļu novada pašvaldības nolikums”

Izdoti, pamatojoties uz likuma
 „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.

Izdarīt šādus grozījumus Ērgļu novada domes 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos nr.1 
“Ērgļu novada pašvaldības nolikums”:

1. Izteikt 1.3. punktu šādā redakcijā: 
”1.3. Dome sastāv no 9 deputātiem”. 
2. Izteikt 1.4. punkta apakšpunktu 1.4.1. šādā redakcijā: 
”1.4.1. finanšu un attīstības komiteju 5 locekļu sastāvā”. 
3. Izteikt 1.4. punkta apakšpunktu 1.4.2. šādā redakcijā: 
”1.4.2. sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā ”. 
4. Izslēgt 1.11. punkta apakšpunktu 1.11.2.
5. Izslēgt 1.12. punkta pirmajā daļā vārdus „ un darba grupas”. 
6. Izslēgt 1.12. punkta 1.12.1. apakšpunktā vārdus „un darba grupas”. 
7. Izslēgt 1.12. punkta 1.12.3. apakšpunktā vārdus „un darba grupas”.
8. Izslēgt 1.12. punkta 1.12.4. apakšpunktā vārdus „un darba grupas”. 
9. Papildināt nolikuma II sadaļu ar 2.6. punktu un 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.6.7., 

2.6.8., 2.6.9. apakšpunktiem šādā redakcijā:
”2.6. Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu 

darbu un koordinē pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Pašvaldības izpilddirektors:
2.6.1. organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi un ir tiesīgs iesniegt 

priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās;
2.6.2. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu, struktūrvienību vadītājiem un pašvaldības administrācijas 

darbiniekiem; 
2.6.3. sagatavo priekšlikumus domei par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu;
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2.6.5. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un 
pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un 
likvidēšanu; 
2.6.6. rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, slēdz 
saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām; 
2.6.7. organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas 
plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī 
saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu; 
2.6.8. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām domes 
priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas 
un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam; 
2.6.9. veic citus pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un 
domes lēmumos. 
10. Izteikt 3.3. punkta pirmo daļu šādā redakcijā:  
”3.3.Sociālo, izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komiteja 
sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:”  
11. Izslēgt 5.13. punktu.  
12. Izslēgt 5.27. punktu.  
13. Izteikt 6.1.punkta apakšpunktu 6.1.1. šādā redakcijā:  
”6.1.1. domes priekšsēdētājam vienu reizi nedēļā – pirmdienās no 
plkst . 8.00 līdz 12.30 un no 13.30 līdz 17.00 pašvaldības domes 
ēkā.” 
       
Domes priekšsēdētājs    G. Velcis 
 
            

Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.3 
„Grozījumi 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos nr.1 

“Ērgļu novada pašvaldības nolikums”” 
paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 
raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

 1.1.Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar 
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes un tās 
izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību 
nodrošina likumos noteikto funkciju, Ministru 
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kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
intereses. 
1.2. Pašvaldības darba organizāciju nosaka Ērgļu 
novada pašvaldības nolikums 

2. Īss projekta 
satura izklāsts 

2.1.Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 
1. punktu un 24. panta pirmo daļu. 
2.2. Saistošie noteikumu izdošanas mērķis ir 
grozīt Ērgļu novada pašvaldības struktūru,  
pilnveidot pašvaldības pārvaldes organizāciju,  kā 
arī citus pašvaldības darba organizācijas 
jautājumus. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu 

Plānotie grozījumi būtiski neietekmē pašvaldības 
budžetu 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Informāciju par saistošo noteikumu 
piemērošanu var saņemt Ērgļu novada 
pašvaldības administrācijā. 
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar 
administratīvās procedūras un nemaina 
privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo 
kārtību. 
 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 

6.1.Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem par 
grozījumiem nav notikušas. 
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privātpersonām 6.2. Saistošo noteikumu projekts izskatīts domes 
finanšu un attīstības pastāvīgajā komitejā. 
 

7. Cita Informācija Nav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.6.4. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
vadītājus, pieņem darbā vai atbrīvo no darba  pašvaldības administrācijas darbiniekus;

2.6.5. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību 
izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

2.6.6. rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar 
juridiskajām un fiziskajām personām;

2.6.7. organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta 
projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

2.6.8. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā 
organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

2.6.9. veic citus pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.
10. Izteikt 3.3. punkta pirmo daļu šādā redakcijā: 
”3.3.Sociālo, izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē 

jautājumus:” 
11. Izslēgt 5.13. punktu. 
12. Izslēgt 5.27. punktu. 
13. Izteikt 6.1.punkta apakšpunktu 6.1.1. šādā redakcijā: 
”6.1.1. domes priekšsēdētājam vienu reizi nedēļā – pirmdienās no plkst . 8.00 līdz 12.30 un no 13.30 

līdz 17.00 pašvaldības domes ēkā.”
      Domes priekšsēdētājs  G. Velcis

Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.3
„Grozījumi 2006. gada 21. septembra saistošajos noteikumos nr.1

“Ērgļu novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts

Zandarti Ogres mērcē  Par skaistu jaunumu makšķerniekiem 
un dabas mīlētājiem parūpējušies Ērgļu 
HES īpašnieki: jūlija vidū HES 
uzpludinājumā tika ielaisti 5000 zandartu 
mazuļi. Tie tika atvesti no Tomes 
zivjaudzētavas, kur nārsta dīķos bija 
izšķīlušies no Ķīšezerā un Daugavas 
lejtecē ķertu zandartu vaislas materiāla.

Nekad iepriekš Ogres upes vīķes nebūs 
redzējušas šo skaisto un plēsīgo zivi. 
Cilvēku labad jāpiebilst- arī ļoti garšīgo un 
interesanti ķeramo. 

No spēkstacijas īpašnieku puses jāuzteic 
šis progresīvais solis, tā ir skaidra zīme, ka 
ikviens Ērgļu iedzīvotājs ir gaidīts pie 
spēkstacijas ūdenskrātuves baudīt dabu un 
to, ko tā var dot. 

No malas skatoties, šis ir jau otrais videi 
draudzīgais solis pēdējo gadu laikā. 
Pirmais bija caurplūdes tipa turbīnas 
uzstādīšana, lai nodrošinātu pastāvīgu 
caurtekošā ūdens plūsmu un mazinātu 
ūdens svārstības Ogrē lejpus spēkstacijas 
dambja. Šovasar makšķernieki no upes 
lejteces atzīst, ka drīz pēc šīm izmaiņām 
upē lielā skaitā atkal parādījušies grunduļi 
un arī tikt pie mēra sapala vairs nav tik 
grūti kā iepriekš.

Protams, šos apgalvojumus nevar uztvert 

kā zinātniskus faktus, tie drīzāk ir novērojumi, bet prieks, ka situācija 
upē uzlabojas un zivis ir pirmais rādītājs, kas ļauj par to spriest.

Ko mums gaidīt no zandartiem un ko tie gaidīs no mums? Šobrīd 
ir grūti prognozēt, vai tie izaugs un sāks nārstot, tā paliekot mūsu 
upē uz ilgāku laiku. Pierdze rāda, ka tas drošāk panākams ar 
vairākām ielaišanām gadu garumā, tā veidojot zivju paaudzes, kas 
var vairot dabiskā nārsta sekmes. Ogrē pietiek sīkzivju, kuras 
zandartam tā patīk ķerstīt barojoties, arī upes uzpludinājuma 
raksturs tam piemērots. Bažas par postošiem paliem mazina tas, ka 
beidzamajos gados spēkstacijai ar savām turbīnām un aizsprosta 
regulēšanu izdevies tos ļoti sekmīgi iegrožot.

Zandartam ir svarīgi ļaut izaugt - godīgs makšķernieks to lomā 
drīkst paturēt, sākot no 45 cm garuma, citviet tas visvieglāk 
noķerams jūnija mēnesī. Atšķirībā no līdakām, kuras drīkst ņemt 
jau no 1.maija, tā nārsta liegums beidzas jūnija sākumā. 

Jumurdas ezera makšķernieku un zvejnieku lomi rāda, ka tur 
savulaik laistie zandarti ir veiksmīgi iedzīvojušies, tagad lielākie 
lomi jau sver virs četriem kilogramiem. Tagad kārta mūsu pievārtei, 
ūdens spogulim, kurš tik ļoti mielo mūsu acis un iedvesmo 
ikdienā. 

Tas, vai spēsim godam nosargāt šīs Ogres uzpludinājumam jaunās 
zivis, būs atkarīgs no neatlaidīgajiem Ērgļu makšķerniekiem, mums 
pašiem un mūsu dabas apstākļiem.

Zivju izlaišanā 22.jūlijā bija klāt Ērgļu novada domes vadītājs 
Guntars Velcis, spēkstacijas pārstāvis Edijs Krastiņš, makšķernieku 
biedrības “Zivju gani” pārstāvji un citi Ērgļu iedzīvotāji.

Māris Olte, biedrība “Zivju gani”
Foto: Ilze Daugiallo
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4.2. Pašvald bu budžetu transferti 123 353 121 105 106 000 
II IZDEVUMI KOP 2 269 274 2 112 404 1 719 978 
1. Izdevumi atbilstoši funkcion laj m kategorij m 2 269 274 2 112 404 1 719 978 

1.1. Visp r jie vald bas dienesti 242 828 264 528 252 286 
1.2. Pašvald bas teritoriju un m jok u apsaimniekošana 609 768 404 190 250 341 
1.3. Vesel ba 6 688 6 472 6 777 
1.4. Atp ta, kult ra un reli ija 246 292 199 366 165 720 
1.5. Izgl t ba 729 637 792 186 595 295 
1.6. Soci l  aizsardz ba 434 061 445 662 449 559 
2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskaj m kategorij m 2 269 274 1 936 534 1 719 978 

2.1. Atl dz ba 1 042 277 1 104 516 1 043 173 
Atalgojums 842 100 898 785 844 945 
Darba dev ja valsts soci l s apdrošin šanas oblig t s
iemaksas 200 177 205 731 198 228 

2.3. Komand jumi un dienesta braucieni 3 199 3 519 4 385 
2.4. Pakalpojumi 219 630 318 111 264 585 

2.5. Kr jumi, materi li, energoresursi, preces, biroja pr.un 
invent rs 214 951 234 080 220 705 

2.6. Izdevumi periodikas ieg dei 1 723 1 637 1 880 
2.7. Procentu izdevumi 42 871 40 427 41 000 
2.8. Soci lie pabalsti 129 602 54 402 57 000 

2.9.
Pašvald bu uztur šanas izdevumu transferti cit m
pašvald b m 27 652 26 096 27 000 

2.10
. Kapit lie izdevumi - pamatkapit la veidošana 587 369 329 616 60 250 

Ie mumu p rsniegums (+) vai defic ts (-) 154 921 -224 013 15 045 
Finans šana -154 921 224 013 -15 045 
Naudas l dzek i un noguld jumi (atlikuma izmai as) -164 797 350 711 90 285 
Aiz mumi 73 876 -75 998 -95 330 
Akcijas un cita l dzdal ba komersantu pašu kapit l ,
neskaitot kopieguld jumu fondu akcijas -64 000 -50 700 -10 000 

Izzi a par naudas l dzek u un noguld jumu atlikumiem
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums gada s kum 305 498 470 295 119 584 
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums perioda 
beig s 470 295 119 584 135 338 

diagramma Nr.1 
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Nr.p
. k. R d t ju nosaukums     

2011.gada 
izpilde

2012.gada
izpilde

2013.gada
pl ns

I IE MUMI KOP 2 424 195 1 888 391 1 735 023 
1. Nodok u ie mumi 808 382 857 609 798 457 

1.1. Iedz vot ju ien kuma nodoklis                             713 671 755 885 714 675 
1.2. Nekustam pašuma nodoklis par zemi 82 169 81 462 64 862 
1.3. Nekustam pašuma nodoklis par k m un b v m 12 542 20 262 18 920 
2. Nenodok u ie mumi 142 427 7 284 4 690 

2.1. Ie mumi no uz m jdarb bas un pašuma 430 238 150
2.2. Valsts un pašvald bu nodevas un kancelejas nodevas 3 279 2 569 1 500 
2.3. Naudas sodi un sankcijas 45 75 40
2.4. P r jie nenodok u ie mumi 8 483 4 402 3 000 
2.5. Ie mumi no ku un b vju pašuma p rdošanas 4 750 0 0
2.6. Ie mumi no zemes, meža pašuma p rdošanas 125 440 0 0
3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ie mumi 196 678 207 578 193 100 

3.1. Maksa par izgl t bas pakalpojumiem 13 501 12 283 12 200 
3.2. Ie mumi par nomu un ri 12 114 8 998 9 000 

3.3. Ie mumi par p r jiem budžeta iest žu maksas 
pakalpojumiem 171 063 186 297 171 900 

Maksa par personu uztur šanos soci l s apr pes
iest d s 131 134 136 516 130 000 

Ie mumi par bi ešu realiz ciju 2 823 2 856 2 400 
Ie mumi par dz vok u un komun lajiem
pakalpojumiem 9 608 10 607 9 500 

Citi ie mumi par maksas pakalpojumiem 27 528 36 318 30 000 

3.4. Citi iepriekš neklasific tie maksas pakalpojumi un pašu 
ie mumi 0 0 0

4. Transferti 1 276 708 815 920 738 776 
4.1. Valsts budžeta transferti 1 161 375 694 475 632 776 

Pašvald bu budžet  sa emt  valsts budžeta dot cija 68 092 0 0
Pašvald bu sa emtie valsts budžeta transferti noteiktam 
m r im 296 643 306 075 202 407 

Ie mumi no pašvald bu finanšu izl dzin šanas fonda 262 596 286 672 340 369 
P r jie pašvald bu budžet  sa emtie valsts budžeta 
iest žu uztur šanas izdevumu transferti 315 146 27 000 15 000 

P r jie valsts budžeta iest žu kapit lo izdevumu 
transferti pašvald b m 609 0 0

Pašvald bu no valsts budžeta iest d m sa emtie
transferti Eiropas Savien bas politiku instrumentu un 
p r j s rvalstu finanšu pal dz bas l dzfinans tajiem
projektiem (pas kumiem)

108 236 74 728 75 000 

Kapit lo izdevumu transferti pašvald bu budžet  par 
Eiropas Savien bas strukt rfondu finans to da u
projektu stenošanai

108 408 0 0

Kapit lo izdevumu transferti pašvald bu budžet  par 
valsts budžeta finans juma da u Eiropas Savien bas
strukt rfondu finans to projektu stenošanai

1 645 0 0
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6. Finanšu gads 01.01.2012.-31.12.2012.

7.

rg u novada pašvald bas
domes locek i (13)

Finanšu un att st bas komiteja:
Guntars Velcis - komitejas priekšs d t js
Roberts Kokla ovs
P teris Leiboms
Velga Skuji a
Andris Spaile 
Zintis boli š- bols
Andris Dombrovskis 

Soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komiteja:
Aina Bra e - komitejas priekšs d t ja
M ra Briede
P teris K rkli š
Maiga Picka 

Guntis Ozols 
Sandra Avoti a

8. Pašvald bas domes 
priekšs d t js

Guntars Velcis 

9. Teritorijas lielums 379,5 km2

10. Iedz vot ju skaits 3 547 

11. Pašvald bas budžeta 
iest des

  1. rg u vidusskola
  2. Pirmsskolas izgl t bas iest de „Pienen te”

3. M kslas un m zikas skola
4. rg u bibliot ka
5. rg u saieta nams
6. Jumurdas pagasta p rvalde
7. Jumurdas bibliot ka
8. Jumurdas feldšeru-vecm šu punkts

  9. Jumurdas tautas nams
10. Sausn jas pagasta p rvalde
11. J.Z l ša Sausn jas pamatskola
12. Liepkalnes bibliot ka
13. Sausn jas bibliot ka
14. Sausn jas ambulance
15. Sausn jas kult ras nams
16. rg u novada soci l s apr pes centrs
17. rg u novada dome
18. rg u novada dzimtsarakstu noda a
19. rg u novada b ri tiesa
20. rg u b vvalde
21. R.Blauma a memori lais muzejs „ Braki”
22. Br u Jurj nu memori lais muzejs „Me e i”
23. imenes apr pes centrs „Z uks”
24. rg u novada pašvald bas soci lais dienests

12. Pašvald bas
kapit lsabiedr bas

1. rg u pagasta SIA '" DAS"
2. rg u pašvald bas SIA " rg u slimn ca"

13. Str d jošo kopskaits dom
un pak autaj s iest d s

 248 

2. rg u novada pašvald bas budžets un saist bas

P rskats par pamatbudžeta ie mumiem un izdevumiem  (Ls)

�

1

RG U NOVADS
RG U  NOVADA PAŠVALD BA

Re .nr.90002214379; R gas iela 10, rg i, rg u pagasts, rg u novads, LV-4840;
telefons/fakss 64871231; ergli@ergli.lv; www.ergli.lv 

APSTIPRIN TS
rg u novada pašvlad bas domes

2013.gada 25.j lija s d ,
protokols Nr.11,1.§ 

rg u novada pašvald bas 2012. gada publiskais p rskats
rg u pagast , rg u novad

Saska  ar likuma 
„Par budžetu un finanšu vad bu”

14.pantu un likuma „Par pašvald b m”
72.pantu.

Satura r d t js
1. Zi as par pašvald bu
2. rg u novada pašvald bas budžets un saist bas
3. rg u novada pašvald bas kopsavilkuma bilance uz 2012. gada 31. decembri  
4. rg u novada pašvald bas nekustam pašuma nov rt jums 
5. Ilgtermi a finanšu ieguld jumi 
6. Iepriekš jos divos gados paveiktais, k rt j  gad  pl notie pas kumi teritorijas att st bas

pl na stenošan
7. Zv rin ta revidenta atzinums
8. rg u novada domes l mums par iepriekš j  gada saimniecisk  p rskata apstiprin šanu
9. Pas kumi pašvald bas vad bas darba pilnveidošanai
10. Komunik cija ar sabiedr bu

1. Zi as par pašvald bu
1. Pašvald bas nosaukums rg u novada pašvald ba

2.

Pašvald bas teritorija Kop  379,5 km2

- rg u pagasts 131,4 km2,
- Jumurdas pagasts 131,1 km2,
- Sausn jas pagasts 117,0 km2

 3. 

Iedz vot ju skaits uz 2012.gada 31.decembri – 3475 
- no tiem vecuma grup  l dz 6 gadiem –145 (4,2%);
- no 7 l dz 18 gadiem – 365 (10,5%);
- darba sp jas vecum  – 2095 (60,3%);
- virs darba sp jas vecuma - 870 (25%) 

4. Pašvald bas juridisk
adrese

R gas iela 10, rg i, rg u pagasts, rg u novads, LV 4840

5. Nodok u maks t ja
re istr c.Nr.

90002214379

1

RG U NOVADS
RG U  NOVADA PAŠVALD BA

Re .nr.90002214379; R gas iela 10, rg i, rg u pagasts, rg u novads, LV-4840;
telefons/fakss 64871231; ergli@ergli.lv; www.ergli.lv 

APSTIPRIN TS
rg u novada pašvlad bas domes

2013.gada 25.j lija s d ,
protokols Nr.11,1.§ 

rg u novada pašvald bas 2012. gada publiskais p rskats
rg u pagast , rg u novad

Saska  ar likuma 
„Par budžetu un finanšu vad bu”

14.pantu un likuma „Par pašvald b m”
72.pantu.

Satura r d t js
1. Zi as par pašvald bu
2. rg u novada pašvald bas budžets un saist bas
3. rg u novada pašvald bas kopsavilkuma bilance uz 2012. gada 31. decembri  
4. rg u novada pašvald bas nekustam pašuma nov rt jums 
5. Ilgtermi a finanšu ieguld jumi 
6. Iepriekš jos divos gados paveiktais, k rt j  gad  pl notie pas kumi teritorijas att st bas

pl na stenošan
7. Zv rin ta revidenta atzinums
8. rg u novada domes l mums par iepriekš j  gada saimniecisk  p rskata apstiprin šanu
9. Pas kumi pašvald bas vad bas darba pilnveidošanai
10. Komunik cija ar sabiedr bu

1. Zi as par pašvald bu
1. Pašvald bas nosaukums rg u novada pašvald ba

2.

Pašvald bas teritorija Kop  379,5 km2

- rg u pagasts 131,4 km2,
- Jumurdas pagasts 131,1 km2,
- Sausn jas pagasts 117,0 km2

 3. 

Iedz vot ju skaits uz 2012.gada 31.decembri – 3475 
- no tiem vecuma grup  l dz 6 gadiem –145 (4,2%);
- no 7 l dz 18 gadiem – 365 (10,5%);
- darba sp jas vecum  – 2095 (60,3%);
- virs darba sp jas vecuma - 870 (25%) 

4. Pašvald bas juridisk
adrese

R gas iela 10, rg i, rg u pagasts, rg u novads, LV 4840

5. Nodok u maks t ja
re istr c.Nr.

90002214379

Satura rādītājs
1. Ziņas par pašvaldību 
2. Ērgļu novada pašvaldības budžets un saistības 
3. Ērgļu novada pašvaldības kopsavilkuma bilance uz 2012. gada 31. decembri 
4. Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 
5. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
6. Iepriekšējos divos gados paveiktais, kārtējā gadā plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna  

        īstenošanā
7. Zvērināta revidenta atzinums
8. Ērgļu novada domes lēmums par iepriekšējā gada saimnieciskā pārskata apstiprināšanu
9. Pasākumi pašvaldības vadības darba pilnveidošanai
10. Komunikācija ar sabiedrību
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6. Finanšu gads 01.01.2012.-31.12.2012.

7.

rg u novada pašvald bas
domes locek i (13)

Finanšu un att st bas komiteja:
Guntars Velcis - komitejas priekšs d t js
Roberts Kokla ovs
P teris Leiboms
Velga Skuji a
Andris Spaile 
Zintis boli š- bols
Andris Dombrovskis 

Soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komiteja:
Aina Bra e - komitejas priekšs d t ja
M ra Briede
P teris K rkli š
Maiga Picka 

Guntis Ozols 
Sandra Avoti a

8. Pašvald bas domes 
priekšs d t js

Guntars Velcis 

9. Teritorijas lielums 379,5 km2

10. Iedz vot ju skaits 3 547 

11. Pašvald bas budžeta 
iest des

  1. rg u vidusskola
  2. Pirmsskolas izgl t bas iest de „Pienen te”

3. M kslas un m zikas skola
4. rg u bibliot ka
5. rg u saieta nams
6. Jumurdas pagasta p rvalde
7. Jumurdas bibliot ka
8. Jumurdas feldšeru-vecm šu punkts

  9. Jumurdas tautas nams
10. Sausn jas pagasta p rvalde
11. J.Z l ša Sausn jas pamatskola
12. Liepkalnes bibliot ka
13. Sausn jas bibliot ka
14. Sausn jas ambulance
15. Sausn jas kult ras nams
16. rg u novada soci l s apr pes centrs
17. rg u novada dome
18. rg u novada dzimtsarakstu noda a
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20. rg u b vvalde
21. R.Blauma a memori lais muzejs „ Braki”
22. Br u Jurj nu memori lais muzejs „Me e i”
23. imenes apr pes centrs „Z uks”
24. rg u novada pašvald bas soci lais dienests

12. Pašvald bas
kapit lsabiedr bas

1. rg u pagasta SIA '" DAS"
2. rg u pašvald bas SIA " rg u slimn ca"

13. Str d jošo kopskaits dom
un pak autaj s iest d s
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2. rg u novada pašvald bas budžets un saist bas

P rskats par pamatbudžeta ie mumiem un izdevumiem  (Ls)

5

diagramma 
Nr.2

Sal dzinot ar iepriekš jo gadu, 2012. gad  nodok u ie mumi kopsumm  palielin jušies par Ls 
49 227 (par 19%), savuk rt kop jie budžeta ie mumi samazin j s par Ls 535 804, kas 
skaidrojams ar to, ka 2011. gad  sa m m pašvald bas budžet  atmaksu par realiz tiem Eiropas
Savien bas l dzfinans tiem projektiem un tika realiz ti vair ki pašvald bai piederošie

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. augusts
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diagramma 
Nr.6

Sal dzinot ar iepriekš jo, 2011., gadu, izdevumi iev rojami samazin jušies sada  "Kapit lie

9

diagramma Nr.9 

rg u novada pašvald bas speci l  budžeta ie mumi 2012. gad  bija Ls 67 140, kas bija par 
nepilnu t kstoti latu vair k nek  2011. gad . Palielin j s ie mumi no dabas resursu nodok a,
ta u samazin j s dot cija no valsts autoce a fonda. Speci l  budžeta l dzek i 2012. gad  tika 
izlietoti galvenok rt pašvald bas autoce u un ar to saist t s  infrastrukt ras uztur šanai un 
remontiem.  

P rskats par d vin jumiem un ziedojumiem  (Ls)

6

nekustamie pašumi.
diagramma Nr.3 

diagramma Nr.4 

diagramma Nr.5 
8

izdevumi - pamatkapit la veidošana"  – par Ls 257 753, kas saist ts ar vair ku ES l dzfinans tu
invest ciju projektu realiz ciju 2011.gad .

P rskats par speci l  budžeta ie mumiem un izdevumiem (Ls)
2011.gada 

izpilde
2012.gada 

izpilde
2013.gada 

pl ns
IE MUMI - KOP 66 262 67 140 50 401
Dabas resursu nodoklis 5 233 14 554 3 000
Procentu ie mumi par kontu atlikumiem 23 32 0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ie mumi 0 350 300
P r jie nenodok u ie mumi 0 0 0
Valsts Autoce u fonda m r dot cijas pašvald bu Autoce u (ielu) 
fondam (tiešie maks jumi) 61 006 52 204 47 101

IZDEVUMI - KOP 48 448 54 134 64 830
Atalgojums 24 264 24 068 24 400
Darba dev ja valsts soci l s apdrošin šanas oblig t s iemaksas 5 845 6 074 5 800
Preces un pakalpojumi  17 222 12 071 16 630
Procentu izdevumi 502 125 0
Kapit lie izdevumi 615 3 796 18 000
Ie mumu p rsniegums (+) vai defic ts (-) 17 814 13 006 -14 429
Finans šana -17 814 -13 006 14 429

5 827 12 821 17 454
12 821 17 454 3 025

diagramma Nr.7 

diagramma Nr.8 

8
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diagramma Nr.7 

diagramma Nr.8 

9

diagramma Nr.9 

rg u novada pašvald bas speci l  budžeta ie mumi 2012. gad  bija Ls 67 140, kas bija par 
nepilnu t kstoti latu vair k nek  2011. gad . Palielin j s ie mumi no dabas resursu nodok a,
ta u samazin j s dot cija no valsts autoce a fonda. Speci l  budžeta l dzek i 2012. gad  tika 
izlietoti galvenok rt pašvald bas autoce u un ar to saist t s  infrastrukt ras uztur šanai un 
remontiem.  

P rskats par d vin jumiem un ziedojumiem  (Ls)

5

diagramma 
Nr.2

Sal dzinot ar iepriekš jo gadu, 2012. gad  nodok u ie mumi kopsumm  palielin jušies par Ls 
49 227 (par 19%), savuk rt kop jie budžeta ie mumi samazin j s par Ls 535 804, kas 
skaidrojams ar to, ka 2011. gad  sa m m pašvald bas budžet  atmaksu par realiz tiem Eiropas
Savien bas l dzfinans tiem projektiem un tika realiz ti vair ki pašvald bai piederošie

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2012. gadā nodokļu ieņēmumi kopsummā palielinājušies par Ls 49 
227 (par 19%), savukārt kopējie budžeta ieņēmumi samazinājās par Ls 535 804, kas skaidrojams ar to, 
ka 2011. gadā saņēmām pašvaldības budžetā atmaksu par realizētiem Eiropas Savienības līdzfinansētiem 
projektiem un tika realizēti vairāki pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi.

7

diagramma 
Nr.6

Sal dzinot ar iepriekš jo, 2011., gadu, izdevumi iev rojami samazin jušies sada  "Kapit lie

Salīdzinot ar iepriekšējo, 2011., gadu, izdevumi ievērojami samazinājušies sadaļā “Kapitālie 
izdevumi - pamatkapitāla veidošana”  – par Ls 257 753, kas saistīts ar vairāku ES līdzfinansētu 
investīciju projektu realizāciju 2011.gadā.

8

izdevumi - pamatkapit la veidošana"  – par Ls 257 753, kas saist ts ar vair ku ES l dzfinans tu
invest ciju projektu realiz ciju 2011.gad .
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pl ns
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fondam (tiešie maks jumi) 61 006 52 204 47 101

IZDEVUMI - KOP 48 448 54 134 64 830
Atalgojums 24 264 24 068 24 400
Darba dev ja valsts soci l s apdrošin šanas oblig t s iemaksas 5 845 6 074 5 800
Preces un pakalpojumi  17 222 12 071 16 630
Procentu izdevumi 502 125 0
Kapit lie izdevumi 615 3 796 18 000
Ie mumu p rsniegums (+) vai defic ts (-) 17 814 13 006 -14 429
Finans šana -17 814 -13 006 14 429

5 827 12 821 17 454
12 821 17 454 3 025

diagramma Nr.7 

diagramma Nr.8 
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2011.gada 
izpilde

2012.gada
izpilde

I IE MUMI KOP 3 582 7 558 
Procentu ie m. par ziedoj. un d vin j. budž. l dz. depoz. vai 
kontu atlikumiem 

28 26

Ziedojumi un d vin jumi, kas sa emti no juridisk m person m 2 214 4 835 
Ziedojumi un d vin jumi, kas sa emti no fiziskaj m person m 1 340 2 697 
II IZDEVUMI - KOP 2 444 6 607 
Preces un pakalpojumi  1 558 3 418 
Pašvald bu soci l pal dz ba naud 0 0
Kapit lie izdevumi 886 3 189 
Ie mumu p rsniegums (+) vai defic ts (-) 1 138 952
Finans šana -1 138 -952

Izzi a par naudas l dzek u un noguld jumu atlikumiem
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums gada s kum 10 692 11 830 
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums perioda beig s 11 830 12 781 

Pašvald bas finansi lo saist bu un garantiju apjoms

Aizdev js Aizdevuma m r is L guma Nr. 
un

parakst šan
as datums 

Atmaksas
termi š

Aizdevu
ma

summa

Atmaks
ts l dz

p rskata 
perioda
beig m

Ilgtermi
a

aiz mu
mu
stermi

a da a
J atmak
s
2013.g

Ilgtermi
a

saist bu
atlikum

s uz 
31.12.2

012.

Valsts 
kase

Jaunas sporta z les
celtniec ba rg u

vidusskolai

Nr.A2/1/04/
929

21.09.2004

20.10.201
6

100000 67353 8164 24483

Valsts 
kase

Jaunas sporta z les 
rg u vidusskolai 

b vniec bas 
pabeigšanai,

apr kojuma un 
invent ra ieg dei,
ielu apgaismojuma 

remontam  

Nr.A2/1/05/
610

15.11.2005 

20.05.201
5

47500 35000 5000 7500

Valsts 
kase

Madonas rajona 
padomes iest des-

rg u pansion ta
din šanas bloka 

ier košana

Nr.P-87/99  
10.08.1999

20.06.201
4

4288 2856 952 480

Valsts 
kase

ERAF projekta 
denssaimniec bas

att st ba Jumurdas 
ciem  I k rtas
„Kanaliz cijas

Nr.A2/1/06/
387

10.08.2006

20.07.202
1

74000 74000 0 0
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�

10

2011.gada 
izpilde

2012.gada
izpilde

I IE MUMI KOP 3 582 7 558 
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Preces un pakalpojumi  1 558 3 418 
Pašvald bu soci l pal dz ba naud 0 0
Kapit lie izdevumi 886 3 189 
Ie mumu p rsniegums (+) vai defic ts (-) 1 138 952
Finans šana -1 138 -952

Izzi a par naudas l dzek u un noguld jumu atlikumiem
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums gada s kum 10 692 11 830 
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums perioda beig s 11 830 12 781 

Pašvald bas finansi lo saist bu un garantiju apjoms

Aizdev js Aizdevuma m r is L guma Nr. 
un

parakst šan
as datums 

Atmaksas
termi š

Aizdevu
ma

summa

Atmaks
ts l dz

p rskata 
perioda
beig m

Ilgtermi
a

aiz mu
mu
stermi

a da a
J atmak
s
2013.g

Ilgtermi
a

saist bu
atlikum

s uz 
31.12.2

012.

Valsts 
kase

Jaunas sporta z les
celtniec ba rg u

vidusskolai

Nr.A2/1/04/
929

21.09.2004

20.10.201
6

100000 67353 8164 24483

Valsts 
kase

Jaunas sporta z les 
rg u vidusskolai 

b vniec bas 
pabeigšanai,

apr kojuma un 
invent ra ieg dei,
ielu apgaismojuma 

remontam  

Nr.A2/1/05/
610

15.11.2005 

20.05.201
5
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kase
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padomes iest des-
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10.08.1999

20.06.201
4

4288 2856 952 480
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kase

ERAF projekta 
denssaimniec bas

att st ba Jumurdas 
ciem  I k rtas
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1

74000 74000 0 0
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ma istr lie t kli un 
notek de u

ietaises”
Valsts 
kase

rg u novada 
infrastrukt ras

objektu
sak rtošanai

Nr.A2/1/07/
440

03.09.2007

20.07.201
7

210573 110853 22160 77560

Valsts 
Kase

Pašvald bas
autonomo funkciju 

veikšanai
nepieciešam

transporta ieg dei

Nr.A2/1/12/
768

28.12.2012.

20.12.201
5

17500 0 5828 11672 

Valsts 
kase

ERAF projekta 
„ denssaimniec ba

s att st ba rg u
novada Sausn jas
pagasta Sausn jas

ciem ”

Nr.A2/1/11/
719

20.11.201
8

147210 21302 20762 105146

Parex
l zings un 
Faktorings

SIA  

Autogreidera
ieg de ,

Finanšu l zings

Nr.5308 
20.09.2007

30.09.201
2

63248 63248 0 0

Valsts 
kase

Pamatkapit la
palielin šana SIA „ 

DAS”  ar m r i
nodrošin t ES 

Koh zijas fonda 
projekta „ 

Notek de u
att r šanas iek rtu
,dzeram dens

densg tnes un 
att r šanas stacijas 

izb ve un 
kanaliz cijas t klu

atjaunošana un 
paplašin šana

rg os”

Nr.A2/1/09/
492-V/10/1
21.09.2009

20.01.202
5

586916 69307 32194 485415

KOP 95060 712256

Aiz mums emts no Valsts kases. Aizdevuma l gums Nr.2A/1/04/929 no 21.09.2004.g. ar 
atmaksas termi u l dz 2016.gada 20.oktobrim.Galvojuma nav .Kred ts emts projekta „Jaunas 
sporta z les b vniec ba rg u vidusskolai” realiz cijai saska  ar Pašvald bu aiz mumu un 
garantiju kontroles un p rraudz bas padomes 2004.gada 7.j lija protokola izrakstu Nr.11.

Uz  31.12.2012. aizdevuma atlikums ir Ls 32647.00, tai skait :
 stermi a kreditoru par ds ir Ls 8164.00, kas atmaks jams 2013.g.,
 ilgtermi a kreditoru par ds Ls 24483.00. 

Aiz mums emts no Valsts kases. Aizdevuma l gums Nr.A2/1/05/610 no 15.11.2005.g. ar 
atmaksas termi u l dz 2015. gada 20. maijam.Galvojuma nav. Kred ts emts projekta „Jaunas 
sporta z les rg u vidusskolai” b vniec bas pabeigšanai, apr kojuma un invent ra ieg dei, rg u
pagasta administrat v  centra ielu apgaismojuma remontdarbiem saska  ar 2005. g. 2. novembra 

   Ērgļu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2012. gadā bija Ls 67 140, kas bija par 
nepilnu tūkstoti latu vairāk nekā 2011. gadā. Palielinājās ieņēmumi no dabas resursu nodokļa, taču 
samazinājās dotācija no valsts autoceļa fonda. Speciālā budžeta līdzekļi 2012. gadā tika izlietoti 
galvenokārt pašvaldības autoceļu un ar to saistītās  infrastruktūras uzturēšanai un remontiem. 

9

diagramma Nr.9 

rg u novada pašvald bas speci l  budžeta ie mumi 2012. gad  bija Ls 67 140, kas bija par 
nepilnu t kstoti latu vair k nek  2011. gad . Palielin j s ie mumi no dabas resursu nodok a,
ta u samazin j s dot cija no valsts autoce a fonda. Speci l  budžeta l dzek i 2012. gad  tika 
izlietoti galvenok rt pašvald bas autoce u un ar to saist t s  infrastrukt ras uztur šanai un 
remontiem.  

P rskats par d vin jumiem un ziedojumiem  (Ls)
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II IZDEVUMI - KOP 2 444 6 607 
Preces un pakalpojumi  1 558 3 418 
Pašvald bu soci l pal dz ba naud 0 0
Kapit lie izdevumi 886 3 189 
Ie mumu p rsniegums (+) vai defic ts (-) 1 138 952
Finans šana -1 138 -952

Izzi a par naudas l dzek u un noguld jumu atlikumiem
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums gada s kum 10 692 11 830 
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums perioda beig s 11 830 12 781 

Pašvald bas finansi lo saist bu un garantiju apjoms

Aizdev js Aizdevuma m r is L guma Nr. 
un

parakst šan
as datums 

Atmaksas
termi š

Aizdevu
ma

summa

Atmaks
ts l dz

p rskata 
perioda
beig m

Ilgtermi
a

aiz mu
mu
stermi

a da a
J atmak
s
2013.g

Ilgtermi
a

saist bu
atlikum

s uz 
31.12.2

012.

Valsts 
kase

Jaunas sporta z les
celtniec ba rg u

vidusskolai

Nr.A2/1/04/
929

21.09.2004

20.10.201
6
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20.06.201
4
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kase
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Aizņēmums ņemts no Valsts kases. Aizdevuma līgums Nr.2A/1/04/929 no 21.09.2004.g. ar atmaksas 
termiņu līdz 2016.gada 20.oktobrim.Galvojuma nav .Kredīts ņemts projekta „Jaunas sporta zāles 
būvniecība Ērgļu vidusskolai” realizācijai saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un 
pārraudzības padomes 2004.gada 7.jūlija protokola izrakstu Nr.11.

Uz  31.12.2012. aizdevuma atlikums ir Ls 32647.00, tai skaitā:
• īstermiņa kreditoru parāds ir Ls 8164.00, kas atmaksājams 2013.g.,
• ilgtermiņa kreditoru parāds Ls 24483.00. 

Aizņēmums ņemts no Valsts kases. Aizdevuma līgums Nr.A2/1/05/610 no 15.11.2005.g. ar atmaksas 
termiņu līdz 2015. gada 20. maijam.Galvojuma nav. Kredīts ņemts projekta „Jaunas sporta zāles Ērgļu 
vidusskolai” būvniecības pabeigšanai, aprīkojuma un inventāra iegādei, Ērgļu pagasta administratīvā 
centra ielu apgaismojuma remontdarbiem saskaņā ar 2005. g. 2. novembra Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēdes protokola ierakstu Nr.22.

Uz 31.12.2012. aizdevuma atlikums Ls 12500.00 , tai skaitā:
• īstermiņa kreditoru parāds ir Ls 5000.00,kas atmaksājams 2013.g.,
• ilgtermiņa kreditoru parāds ir Ls 7500.00.

 Aizņēmums ņemts no Valsts kases. Aizdevuma līgums Nr.A2/1/06/387 no 10.08.2006.g. ar atmaksas 
termiņu līdz 2021. gada 20. jūlijam.Galvojuma nav. Kredīts ņemts projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā” 1. kārtas Kanalizācijas maģistrālie tīkli un notekūdeņu 
ietaises” īstenošanai saskaņā ar 2006.gada 21.jūnija Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomes sēdes protokola Nr.10 izrakstu. Uz 31.12.2012 .g. aizņēmums atmaksāts.

Aizņēmums ņemts no Valsts kases. Aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/440 no 03.09.2007.g. ar atmaksas 
termiņu līdz 2017.g.20.jūlijam.Galvojuma nav. Kredīts ņemts „Ērgļu novada infrastruktūras objektu 
sakārtošanai - Ērgļu saieta nama skatītāju zāles, balkona telpas, balkona priekštelpas un kāpņu telpas 
remontdarbiem, gājēju celiņa – kāpņu vienkāršota renovācija, Oškalna ielas labiekārtošana; sociālās 
aprūpes centra „Kastaņas” notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmas sakārtošanai un tehniskās 
dokumentācijas izstrādei” saskaņā ar 2007.gada 25.jūlija Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomes sēdes protokolu nr.12 izrakstu.

Aizdevuma atlikums uz 31.12.2012 Ls 99720.00, tai skaitā:
• īstermiņa kreditoru parāds Ls 22160.00,kas atmaksājams 2013.g.,
• ilgtermiņa kreditoru parāds ir Ls 77560.
 
Aizņēmums ņemts no Valsts kases Nr.P87/99 no 10.08.1999, Pārjaunojuma līgums Nr.A2/1/09/724 

no 25.11.2009.g. ar atmaksas termiņu līdz 2014.gada 20.jūnijam. Kredīts ņemts projekta „Madonas 
rajona padomes iestādes - Ērgļu pansionāta ēdināšanas bloka ierīkošana”. Aizdevuma atlikums uz 
31.12.2012.g.Ls 1432.00,tai skaitā:

• īstermiņa kreditoru parāds Ls 952, kas atmaksājams 2013.gadā,
• ilgtermiņa kreditoru parāds ir Ls 480.00.
 
 Aizņēmums ņemts no Valsts kases. Aizdevuma līgums Nr.A2/1/09/492-V/01/1 no 21.09.2009.g. ar 

atmaksas termiņu līdz 2025.g.20.janvārim.Galvojuma nav. Kredīts ņemts projekta „Pamatkapitāla 
palielināšana SIA „ ŪDAS” ar mērķi nodrošināt ES Kohēzijas fonda projekta „ Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu, dzeramā ūdens ūdensgūtnes un attīrīšanas stacijas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
atjaunošana un paplašināšana Ērgļos” realizēšanai saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un garantiju 
kontroles un pārraudzības padomes 2009.gada 15.jūlija protokola izrakstu Nr.9 .

Uz 31.12.2012.g.aizdevuma atlikums ir Ls 517609.00, tai skaitā:
• īstermiņa kreditoru parāds Ls 32194.00, kas atmaksājams 2013.gadā,
• ilgtermiņa kreditoru parāds Ls 485415.00.
 
Aizņēmums ņemts no Valsts kases. Aizdevuma līgums Nr.A2/1/11/719 no 16.11.2011.g. ar atmaksas 

termiņu līdz 2018.gada 20.novembrim.Galvojuma nav. Kredīts ņemts projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā” īstenošanai saskaņā ar Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2011.gada 2.novembra protokola Nr.16 
izrakstu.

Uz 31.12.2012.g.aizdevuma atlikums ir Ls 125908.0, tai skaitā:
• īstermiņa kreditoru parāds ir Ls 20762.00, kas atmaksājams 2013.gadā;
• Ilgtermiņa kreditoru parāds Ls 105146.00.
 
Aizņēmums ņemts no Valsts kase. Aizdevuma līgums Nr.A2/1/12/768 no 28.12.2012.g. ar atmaksas 

termiņu līdz 2015.gada 20.decembrim.Galvojuma nav. Kredīts ņemts pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai nepieciešamā transporta iegādei saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomes 2012.gada 5.decembra protokola Nr.19 izrakstu.

Uz 31.12.2012.g.aizdevuma atlikums ir Ls 17500.00,tai skaitā:
• īstermiņa kreditoru parāds ir Ls 5828.00, kas atmaksājams 2013.gadā;
• ilgtermiņa kreditoru parāds ir Ls 11672.00.
 
2007. gada 20. septembrī noslēgts finanšu līzinga līgums Nr.5308 ar Parex līzings un Faktorings SIA  

par autogreidera DZ – 122B – 9 iegādi Ls 63248,00 vērtībā  ar atmaksas termiņu līdz 30.09.2012.g. 
Finanšu līzings  uz 31.12.2012.g. ir atmaksāts.
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Aiz mums emts no Valsts kase. Aizdevuma l gums Nr.A2/1/12/768 no 28.12.2012.g. ar 
atmaksas termi u l dz 2015.gada 20.decembrim.Galvojuma nav. Kred ts emts pašvald bas 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešam  transporta ieg dei saska  ar Pašvald bu
aiz mumu un galvojumu kontroles un p rraudz bas padomes 2012.gada 5.decembra 
protokola Nr.19 izrakstu. 
Uz 31.12.2012.g.aizdevuma atlikums ir Ls 17500.00,tai skait :
 stermi a kreditoru par ds ir Ls 5828.00, kas atmaks jams 2013.gad ;
 ilgtermi a kreditoru par ds ir Ls 11672.00. 

2007. gada 20. septembr  nosl gts finanšu l zinga l gums Nr.5308 ar Parex l zings un Faktorings 
SIA  par autogreidera DZ – 122B – 9 ieg di Ls 63248,00 v rt b   ar atmaksas termi u l dz
30.09.2012.g. Finanšu l zings  uz 31.12.2012.g. ir atmaks ts.

Izsniegtie galvojumi (Ls) 

Aizdev j
s

M r is Aiz m js L guma
parakst šana
s  datums 

Atmaksas
termi š

Galvojum
a summa 

Valsts 
Kase

Koh zijas fonda 
l dzfinans t
projekta”Vidusdaugav
as re iona sadz ves
atkritumu 
apsaimniekošanas 
projekta SA poligona 
„Dzii  v da”
b vniec ba Mež res
pagast ” stenošanai

SIA  
„Vidusdaugava
s SPAAO „

13.12.2011 20.12.203
1

8337.00

Kop 8337.00

3. rg u novada pašvald bas kopsavilkuma bilance uz 2012.gada 31.decembri 

AKT VS P rskata perioda beig s P rskata gada s kum
Ilgtermi a ieguld jumi 6 354 161 6 512 33 
Apgroz mie l dzek i 263 392 598 360 
Bilance 6 617 553 7 110 393  

PAS VS Uz p rskata perioda 
beig m Uz p rskata gada s kumu

Pašu kapit ls 4 971 956 5 356 270 
Kreditori 932 362 232 207 
Bilance 6 617 553 7 110 393 

4. Pašvald bas nekustam pašuma nov rt jums

Nekustamais pašums apdrošin ts da ji.

Novada nekustamais pašums re istr ts Zemesgr mat  da ji. 

Novadam ie l tu pamatl dzek u nav.

2012. gad  Zemesgr mat  tika ierakst ti š di rg u novada pašvald bas pašumi:
    - zeme L k  iela 8;

Nekustamais īpašums apdrošināts daļēji.
Novada nekustamais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā daļēji. 
Novadam ieķīlātu pamatlīdzekļu nav.
2012. gadā Zemesgrāmatā tika ierakstīti šādi Ērgļu novada pašvaldības īpašumi:
    - zeme Līkā iela 8;
    - zeme Līkā iela 20;
    - zeme Veckampēni;
    - zeme  Gaitas-Ziediņi ;
   -  nekustamais īpašums „Līdumi”;

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. augusts
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atmaksas termi u l dz 2015.gada 20.decembrim.Galvojuma nav. Kred ts emts pašvald bas 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešam  transporta ieg dei saska  ar Pašvald bu
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 stermi a kreditoru par ds ir Ls 5828.00, kas atmaks jams 2013.gad ;
 ilgtermi a kreditoru par ds ir Ls 11672.00. 
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30.09.2012.g. Finanšu l zings  uz 31.12.2012.g. ir atmaks ts.

Izsniegtie galvojumi (Ls) 

Aizdev j
s

M r is Aiz m js L guma
parakst šana
s  datums 

Atmaksas
termi š

Galvojum
a summa 

Valsts 
Kase

Koh zijas fonda 
l dzfinans t
projekta”Vidusdaugav
as re iona sadz ves
atkritumu 
apsaimniekošanas 
projekta SA poligona 
„Dzii  v da”
b vniec ba Mež res
pagast ” stenošanai

SIA  
„Vidusdaugava
s SPAAO „

13.12.2011 20.12.203
1

8337.00

Kop 8337.00

3. rg u novada pašvald bas kopsavilkuma bilance uz 2012.gada 31.decembri 

AKT VS P rskata perioda beig s P rskata gada s kum
Ilgtermi a ieguld jumi 6 354 161 6 512 33 
Apgroz mie l dzek i 263 392 598 360 
Bilance 6 617 553 7 110 393  

PAS VS Uz p rskata perioda 
beig m Uz p rskata gada s kumu

Pašu kapit ls 4 971 956 5 356 270 
Kreditori 932 362 232 207 
Bilance 6 617 553 7 110 393 

4. Pašvald bas nekustam pašuma nov rt jums

Nekustamais pašums apdrošin ts da ji.

Novada nekustamais pašums re istr ts Zemesgr mat  da ji. 

Novadam ie l tu pamatl dzek u nav.

2012. gad  Zemesgr mat  tika ierakst ti š di rg u novada pašvald bas pašumi:
    - zeme L k  iela 8;
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Aiz mums emts no Valsts kase. Aizdevuma l gums Nr.A2/1/12/768 no 28.12.2012.g. ar 
atmaksas termi u l dz 2015.gada 20.decembrim.Galvojuma nav. Kred ts emts pašvald bas 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešam  transporta ieg dei saska  ar Pašvald bu
aiz mumu un galvojumu kontroles un p rraudz bas padomes 2012.gada 5.decembra 
protokola Nr.19 izrakstu. 
Uz 31.12.2012.g.aizdevuma atlikums ir Ls 17500.00,tai skait :
 stermi a kreditoru par ds ir Ls 5828.00, kas atmaks jams 2013.gad ;
 ilgtermi a kreditoru par ds ir Ls 11672.00. 

2007. gada 20. septembr  nosl gts finanšu l zinga l gums Nr.5308 ar Parex l zings un Faktorings 
SIA  par autogreidera DZ – 122B – 9 ieg di Ls 63248,00 v rt b   ar atmaksas termi u l dz
30.09.2012.g. Finanšu l zings  uz 31.12.2012.g. ir atmaks ts.

Izsniegtie galvojumi (Ls) 

Aizdev j
s

M r is Aiz m js L guma
parakst šana
s  datums 

Atmaksas
termi š

Galvojum
a summa 

Valsts 
Kase

Koh zijas fonda 
l dzfinans t
projekta”Vidusdaugav
as re iona sadz ves
atkritumu 
apsaimniekošanas 
projekta SA poligona 
„Dzii  v da”
b vniec ba Mež res
pagast ” stenošanai

SIA  
„Vidusdaugava
s SPAAO „

13.12.2011 20.12.203
1

8337.00

Kop 8337.00

3. rg u novada pašvald bas kopsavilkuma bilance uz 2012.gada 31.decembri 

AKT VS P rskata perioda beig s P rskata gada s kum
Ilgtermi a ieguld jumi 6 354 161 6 512 33 
Apgroz mie l dzek i 263 392 598 360 
Bilance 6 617 553 7 110 393  

PAS VS Uz p rskata perioda 
beig m Uz p rskata gada s kumu

Pašu kapit ls 4 971 956 5 356 270 
Kreditori 932 362 232 207 
Bilance 6 617 553 7 110 393 

4. Pašvald bas nekustam pašuma nov rt jums

Nekustamais pašums apdrošin ts da ji.

Novada nekustamais pašums re istr ts Zemesgr mat  da ji. 

Novadam ie l tu pamatl dzek u nav.

2012. gad  Zemesgr mat  tika ierakst ti š di rg u novada pašvald bas pašumi:
    - zeme L k  iela 8; 13 

Aizņēmums ņemts no Valsts kase. Aizdevuma līgums Nr.A2/1/12/768 no 28.12.2012.g. ar 
atmaksas termiņu līdz 2015.gada 20.decembrim.Galvojuma nav. Kredīts ņemts pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei saskaņā ar Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2012.gada 5.decembra 
protokola Nr.19 izrakstu. 
Uz 31.12.2012.g.aizdevuma atlikums ir Ls 17500.00,tai skaitā: 
 īstermiņa kreditoru parāds ir Ls 5828.00, kas atmaksājams 2013.gadā; 
 ilgtermiņa kreditoru parāds ir Ls 11672.00. 
  

2007. gada 20. septembrī noslēgts finanšu līzinga līgums Nr.5308 ar Parex līzings un Faktorings 
SIA  par autogreidera DZ – 122B – 9 iegādi Ls 63248,00 vērtībā  ar atmaksas termiņu līdz 
30.09.2012.g. Finanšu līzings  uz 31.12.2012.g. ir atmaksāts. 
 
Izsniegtie galvojumi (Ls) 

     
Aizdevējs           Mērķis Aizņēmējs Līguma 

parakstīšans  
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Galvojuma 
summa 

      
Valsts 
Kase 

Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā 
projekta”Vidusdaugav
as reģiona sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
projekta SA poligona 
„Dziiļā vāda” 
būvniecība Mežāres 
pagastā” īstenošanai  

SIA  
„Vidusdaugavas 
SPAAO „ 

13.12.2011 20.12.2031   8337.00 

                Kopā    8337.00 
  
 

3. Ērgļu novada pašvaldības kopsavilkuma bilance uz 2012.gada 31.decembri  
 

AKTĪVS Pārskata perioda beigās Pārskata gada sākumā 
Ilgtermiņa ieguldījumi  6 354 161 6 512 33 
Apgrozāmie līdzekļi 263 392 598 360 
Bilance  6 617 553 7 110 393  

PASĪVS Uz pārskata perioda 
beigām Uz pārskata gada sākumu 

Pašu kapitāls  4 971 956 5 356 270 
Kreditori  932 362 232 207 
Bilance  6 617 553 7 110 393 

 
4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 
 
Nekustamais īpašums apdrošināts daļēji. 

Novada nekustamais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā daļēji.  

Novadam ieķīlātu pamatlīdzekļu nav. 

2012. gadā Zemesgrāmatā tika ierakstīti šādi Ērgļu novada pašvaldības īpašumi: 
    - zeme Līkā iela 8; 
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novad :
1) Atbalsts jauniešu soci l s atstumt bas mazin šanai rg u novada izgl t bas iest d s.
2) Psihologa piesaiste rg u novadam.
3) rg u novada pašvald bas att st bas pl nošanas kapacit tes paaugstin šana, kura ietvaros 

notiek novada teritorijas att st bas pl na 2013.-2019.gadam un ilgtsp j gas att st bas
strat ijas 2013.-2037.gadam izstr de.

2013.gad tiks pabeigti ies ktie ES finans tie projekti, k  ar  pl noti vair ki infrastrukt ras
remontdarbi par pašvald bas budžeta l dzek iem, gan turpinot sanit ro telpu remontu PII 
„Pienen te”, gan sak rtojot karst dens apg di, gan teritorijas t l k  labiek rtošan .
Joproj m lieli l dzek i pl noti soci lajai pal dz bai iedz vot jiem.   

7. Zv rin ta revidenta atzinums 

SIA “A.KURS TES AUDITORFIRMA” 
      Vienotais re istr cijas Nr.45402005304     

              Rai a iela 13-2, Madona, LV-4801, t lrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: 
anita.kursite@inbox.lv     
                                                                                                                                     

  NEATKAR GU REVIDENTU ZI OJUMS
Madon

Dokumenta datums ir t
elektronisk s

parakst šanas laiks 
                                                                                                                    
Nr. 4.1./2013 

rg u novada domei 

Zi ojums par finanšu p rskatu 

M s esam veikuši RG U NOVADA PAŠVALD BAS (turpm k tekst  „Pašvald ba”) 2012. gada finanšu 
p rskata rev ziju. Revid tais 2012. gada finanšu p rskats ietver: 

2012. gada 31. decembra p rskatu par Pašvald bas finansi lo st vokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  
2012. gada p rskatu par Pašvald bas darb bas finansi lajiem rezult tiem – veidlapa Nr.4-3,  
Pašvald bas pašu kapit la (neto akt va) izmai u p rskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.4-1, 
Pašvald bas naudas pl smas p rskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
finanšu p rskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 777 
„Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” 4.5. punkt , gr matved bas uzskaites pamatprincipu 
aprakstu, p rskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

Pašvald bas radniec g s sabiedr bas nav konsolid tas šaj  finanšu p rskat .

Vad bas atbild ba par finanšu p rskata sagatavošanu 

Vad ba ir atbild ga par š  finanšu p rskata sagatavošanu un taj  sniegt s inform cijas patiesu 
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8. rg u novada domes l mums par iepriekš j  gada finanšu p rskatu

S DES PROTOKOLA IZRAKSTS

rg u novada rg u pagast

2013.gada 23.apr l         domes s des protokols Nr.6

3. § 
Par rg u novada pašvald bas 2012. gada finanšu p rskata apstiprin šanu

Zi o: G. Velcis

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem nr.777 „ Gada 
p rskatu sagatavošanas k rt ba”, atkl ti balsojot: "par" - 9 deput ti (Sandra Avoti a, M ra
Briede, Andris Dombrovskis , Roberts Kokla ovs,  P teris K rkli š, P teris Leiboms, Maiga 
Picka, Guntars Velcis),  "pret" nav, "atturas" nav,  rg u novada pašvald bas dome n o l e m j:

Apstiprin t rg u novada pašvald bas 2012. gada finanšu p rskatu.

S des vad t js
domes priekšs d t js   (personiskais paraksts)  G.Velcis 

9. Pas kumi pašvald bas vad bas darba pilnveidošanai
Pašvald bas vadošie speci listi past v gi str d  pie sava kompetences l me a paaugstin šanas.
Visi regul ri vismaz reizi gad  apmekl  daž dus ar specialit ti saist tus kursus vai semin rus par 
jaunumiem likumdošan  un jaun ko praksi daž d s pašvald bas darb bas jom s.

10. Komunik cija ar sabiedr bu
Pašvald ba regul ri ar sava informat v  izdevuma pal dz bu inform  iedz vot jus par 

pl notajiem darbiem, par veicamo un jau paveikto novada padom , pašvald bas iest d s un 
uz mumos. Reizi gad  katr pagast  notiek tikšan s ar novada iedz vot jiem. Nepieciešam bas
gad jum  r kojam tikšanos ar interešu grup m k du konkr tu jaut jumu apspriešanai. 

rg u novada pašvald bas m jaslap  ir inform cija par pašvald bas un t s iest žu darbu, 
komercdarb bu un cit m dz ves sf r m, k  ar  par aktualit t m novada dz v .
   

rg u novada pašvald bas domes priekšs d t js      (personiskais paraksts) G.Velcis 

2011.gadā tika veiktas nozīmīgas investīcijas publiskajā infrastruktūrā, tam izmantojot galvenokārt 
ES fondu līdzekļus. 

1) Ar Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai (ELFLA) atbalstu tika realizēti četri projekti: 
Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ērgļu vidusskolas, Trotuāra rekonstrukcija Zaļā ielā un Muzeja 
pirmā stāva rekonstrukcija Sausnējā par kopējo summu LVL 206 987 (ELFLA finansējums - LVL 139 
110), kā arī R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” zedeņu žoga atjaunošana par LVL 6 000 (ELFLA 
finansējums - LVL 4 421).

2) Ar Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalstu realizēts projekts Ūdenssaimniecības 
attīstība Ērgļu novada Sausnējas ciemā par summu LVL 211 989 (ERAF atbalsts - LVL 180 191).

3) Ar Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalstu realizēts projekts Ambulatorās veselības 
aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ērgļu slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu par 
LVL 122 526 (ERAF finansējums 85%).

4) Tika uzsākts Eiropas Sociālā Fonda (ESF) pilnībā finansētais projekts Psihologa piesaiste Ērgļu 
novadam, kurš turpināsies arī 2012.gadā, un kopējās izmaksas ir LVL 18 500.

5) Tika uzsākts Eiropas Sociālā Fonda (ESF) pilnībā finansētais projekts Ērgļu novada pašvaldības 
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, kura ietvaros notiek novada teritorijas attīstības plāna 
izstrāde, par summu LVL 25 000. Projekta noslēgums plānots 2013.gada martā.

6) Tika uzsākts Eiropas Sociālā Fonda (ESF) pilnībā finansētais projekts Atbalsts jauniešu sociālās 
atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs par summu LVL 103 376, kurš noslēgsies 
2013.gadā.

Par saviem budžeta līdzekļiem pašvaldība veica daļēju Oškalna ielas seguma uzlabošanu Ērgļu 
pagastā, kā arī  vairāku pašvaldības ēku remontdarbus Sausnējas un Jumurdas pagastā,  teritorijas 
labiekārtošanas darbus.

2012.gadā Ērgļu novadā ieguldīti aptuveni 300 000 latu pašvaldības budžeta līdzekļu dažādu 
infrastruktūras objektu sakārtošanā. Veikti pēdējos gados vērienīgākie ielu asfaltēšanas darbi Ērgļu 
pagastā - Vidzemes, Smilšu, Jaunajā un Kokneses ielā (90 000 LVL), izveidots stāvlaukums pie 
slimnīcas, rekonstruēts ielu apgaismojums Parka, Blaumaņa, Rīgas (posmā no Smilšu ielas līdz Ērgļu 
ciema robežai), Rūpniecības un daļēji J.Grota ielā. Izveidoti divi jauni bērnu rotaļu laukumi, atjaunota 
fasāde novada domes ēkai, nomainīts jumts Sausnējas pamatskolai, rekonstruēta daļa pirmsskolas 
izglītības iestādes “Pienenīte” sanitāro telpu. Tie ir lielākie paveiktie darbi. Uzlabojumi veikti Meņģeļu 
un Braku muzejā, kā arī no jūlija darbojas strūklaka Ogres ūdenskrātuvē.

Turpinājās triju Eiropas Sociālā Fonda (ESF) pilnībā finansēto projektu realizācija Ērgļu novadā:
1) Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs.
2) Psihologa piesaiste Ērgļu novadam.
3) Ērgļu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, kura ietvaros notiek 

novada teritorijas attīstības plāna 2013.-2019.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.
gadam izstrāde.

2013.gadā  tiks pabeigti iesāktie ES finansētie projekti, kā arī plānoti vairāki infrastruktūras 
remontdarbi par pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan turpinot sanitāro telpu remontu PII „Pienenīte”, 
gan sakārtojot karstā ūdens apgādi, gan teritorijas tālākā labiekārtošanā.

Joprojām lieli līdzekļi plānoti sociālajai palīdzībai iedzīvotājiem.   
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SIA „Vidusdaugavas 
SPAAO”

Kop

Ilgtermi a finanšu 
ieguld jumu apjoms 
pašvald bas bilanc  uz 
01.01.2012.

967 967 

Ilgtermi a ieguld jumu 
apjoms pašvald bas bilanc
uz 31.12.2012.g. 

967 967

L dzdal ba pamatkapit l
gada beig s % 3,28 3,28 

6. Iepriekš jos divos gados paveiktais, k rt j  gad  pl notie pas kumi teritorijas att st bas
pl na stenošan

2011.gad tika veiktas noz m gas invest cijas publiskaj  infrastrukt r , tam izmantojot 
galvenok rt ES fondu l dzek us.
1) Ar Eiropas Lauksaimniec bas Fonda Lauku Att st bai (ELFLA) atbalstu tika realiz ti etri
projekti: Sporta laukuma rekonstrukcija pie rg u vidusskolas, Trotu ra rekonstrukcija Za  iel
un Muzeja pirm  st va rekonstrukcija Sausn j  par kop jo summu LVL 206 987 (ELFLA 
finans jums - LVL 139 110), k  ar  R.Blauma a memori l  muzeja „Braki" zede u žoga 
atjaunošana par LVL 6 000 (ELFLA finans jums - LVL 4 421). 
2) Ar Eiropas Re ion l  Att st bas Fonda (ERAF) atbalstu realiz ts projekts denssaimniec bas
att st ba rg u novada Sausn jas ciem  par summu LVL 211 989 (ERAF atbalsts - LVL 180 
191).
3) Ar Eiropas Re ion l  Att st bas Fonda (ERAF) atbalstu realiz ts projekts Ambulator s
vesel bas apr pes infrastrukt ras uzlabošana rg u slimn c , nodrošinot stacion r s vesel bas
apr pes pakalpojumu sniedz ja p rprofil šanu uz ambulator s vesel bas apr pes pakalpojumu 
sniegšanu par LVL 122 526 (ERAF finans jums 85%).
4) Tika uzs kts Eiropas Soci l  Fonda (ESF) piln b  finans tais projekts Psihologa piesaiste 

rg u novadam, kurš turpin sies ar  2012.gad , un kop j s izmaksas ir LVL 18 500.
5) Tika uzs kts Eiropas Soci l  Fonda (ESF) piln b  finans tais projekts rg u novada 
pašvald bas att st bas pl nošanas kapacit tes paaugstin šana, kura ietvaros notiek novada 
teritorijas att st bas pl na izstr de, par summu LVL 25 000. Projekta nosl gums pl nots
2013.gada mart .
6) Tika uzs kts Eiropas Soci l  Fonda (ESF) piln b  finans tais projekts Atbalsts jauniešu 
soci l s atstumt bas mazin šanai rg u novada izgl t bas iest d s par summu LVL 103 376, kurš 
nosl gsies 2013.gad .
Par saviem budžeta l dzek iem pašvald ba veica da ju Oškalna ielas seguma uzlabošanu rg u
pagast , k  ar   vair ku pašvald bas ku remontdarbus Sausn jas un Jumurdas pagast ,
teritorijas labiek rtošanas darbus.

2012.gad rg u novad  ieguld ti aptuveni 300 000 latu pašvald bas budžeta l dzek u daž du
infrastrukt ras objektu sak rtošan . Veikti p d jos gados v rien g kie ielu asfalt šanas darbi 

rg u pagast - Vidzemes, Smilšu, Jaunaj  un Kokneses iel  (90 000 LVL), izveidots 
st vlaukums pie slimn cas, rekonstru ts ielu apgaismojums Parka, Blauma a, R gas (posm  no 
Smilšu ielas l dz rg u ciema robežai), R pniec bas un da ji J.Grota iel . Izveidoti divi jauni 
b rnu rota u laukumi, atjaunota fas de novada domes kai, nomain ts jumts Sausn jas
pamatskolai, rekonstru ta da a pirmsskolas izgl t bas iest des "Pienen te" sanit ro telpu. Tie ir 
liel kie paveiktie darbi. Uzlabojumi veikti Me e u un Braku muzej , k  ar  no j lija darbojas 
str klaka Ogres denskr tuv .
Turpin j s triju Eiropas Soci l  Fonda (ESF) piln b  finans to projektu realiz cija rg u
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novad :
1) Atbalsts jauniešu soci l s atstumt bas mazin šanai rg u novada izgl t bas iest d s.
2) Psihologa piesaiste rg u novadam.
3) rg u novada pašvald bas att st bas pl nošanas kapacit tes paaugstin šana, kura ietvaros 

notiek novada teritorijas att st bas pl na 2013.-2019.gadam un ilgtsp j gas att st bas
strat ijas 2013.-2037.gadam izstr de.

2013.gad tiks pabeigti ies ktie ES finans tie projekti, k  ar  pl noti vair ki infrastrukt ras
remontdarbi par pašvald bas budžeta l dzek iem, gan turpinot sanit ro telpu remontu PII 
„Pienen te”, gan sak rtojot karst dens apg di, gan teritorijas t l k  labiek rtošan .
Joproj m lieli l dzek i pl noti soci lajai pal dz bai iedz vot jiem.   

7. Zv rin ta revidenta atzinums 

SIA “A.KURS TES AUDITORFIRMA” 
      Vienotais re istr cijas Nr.45402005304     

              Rai a iela 13-2, Madona, LV-4801, t lrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: 
anita.kursite@inbox.lv     
                                                                                                                                     

  NEATKAR GU REVIDENTU ZI OJUMS
Madon

Dokumenta datums ir t
elektronisk s

parakst šanas laiks 
                                                                                                                    
Nr. 4.1./2013 

rg u novada domei 

Zi ojums par finanšu p rskatu 

M s esam veikuši RG U NOVADA PAŠVALD BAS (turpm k tekst  „Pašvald ba”) 2012. gada finanšu 
p rskata rev ziju. Revid tais 2012. gada finanšu p rskats ietver: 

2012. gada 31. decembra p rskatu par Pašvald bas finansi lo st vokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  
2012. gada p rskatu par Pašvald bas darb bas finansi lajiem rezult tiem – veidlapa Nr.4-3,  
Pašvald bas pašu kapit la (neto akt va) izmai u p rskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.4-1, 
Pašvald bas naudas pl smas p rskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
finanšu p rskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 777 
„Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” 4.5. punkt , gr matved bas uzskaites pamatprincipu 
aprakstu, p rskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

Pašvald bas radniec g s sabiedr bas nav konsolid tas šaj  finanšu p rskat .

Vad bas atbild ba par finanšu p rskata sagatavošanu 

Vad ba ir atbild ga par š  finanšu p rskata sagatavošanu un taj  sniegt s inform cijas patiesu 
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atspogu ošanu saska  ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu 
Nr. 777 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” nosac jumiem, k  ar  par t du iekš jo kontroli, k du
vad ba uzskata par nepieciešamu, lai nodrošin tu finanšu p rskata, kas nesatur ne kr pšanas, ne k du
izrais tas b tiskas neatbilst bas, sagatavošanu. 

Revidentu atbild ba

M s esam atbild gi par atzinumu, ko, pamatojoties uz m su veikto rev ziju, izsak m par šo finanšu 
p rskatu. M s veic m rev ziju saska  ar Starptautiskajiem rev zijas standartiem. Šie standarti 
nosaka, ka mums j iev ro tikas pras bas un j pl no un j veic rev zija t , lai ieg tu pietiekamu 
p rliec bu par to, ka finanšu p rskat  nav b tisku neatbilst bu. 
Rev zija ietver proced ras, kas tiek veiktas, lai ieg tu rev zijas pier d jumus par finanšu p rskat
uzr d taj m summ m un atkl to inform ciju. Proced ras tiek izv l tas, pamatojoties uz revidentu 
profesion lu v rt jumu, ieskaitot kr pšanas vai k du izrais tu b tisku neatbilst bu riska nov rt jumu
finanšu p rskat . Veicot šo riska nov rt jumu, revidenti em v r  iekš jo kontroli, kas izveidota, lai 
nodrošin tu finanšu p rskata sagatavošanu un taj  sniegt s inform cijas patiesu atspogu ošanu ar 
m r i noteikt apst k iem piem rotas rev zijas proced ras, bet nevis, lai izteiktu atzinumu par 
kontroles efektivit ti. Rev zija ietver ar  pielietoto gr matved bas uzskaites principu un vad bas veikto 
gr matved bas apl šu pamatot bas izv rt jumu, k  ar  finanšu p rskata visp r j  izkl sta
izv rt jumu.
Uzskat m, ka m su ieg tie rev zijas pier d jumi ir pietiekami un atbilstoši m su revidentu atzinuma 
izteikšanai.

Atzinums

M supr t, iepriekš min tais finanšu p rskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par RG U NOVADA 
PAŠVALD BAS darb bas finansi lo st vokli 2012. gada 31. decembr , k  ar  par t s darb bas finanšu 
rezult tiem un naudas pl sm m 2012. gad  saska  ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. 
gada 17. augusta noteikumu Nr.777 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” nosac jumiem.

Zi ojums par citu juridisko un regul jošo pras bu izpildi

M s esam iepazinušies ar  ar vad bas zi ojumu par 2012. gadu, kas atspogu ots gada p rskata sada
Vad bas zi ojums - ZINO, un neesam atkl juši b tiskas neatbilst bas starp šaj  vad bas zi ojum  un 
2012. gada finanšu p rskat  atspogu oto finanšu inform ciju. 

SIA “A.Kurs tes
auditorfirmas”
(sabiedr bas licence nr. 20.)
valdes locekle, zv rin ta
revidente                    

Šis dokuments ir elektroniski parakst ts ar 
drošu elektronisko parakstu un satur laika 

z mogu

Anita  Kurs te  
(sertifik ts nr.14.)

� Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. augusts

   -  nekustamais īpašums Oškalna 20;
   - nekustamais īpašums Dzelzceļa 3-4.   
 Ērgļu novada pašvaldības bilancē ietvertas visas novada pašvaldību zemes platībā 1390,15 ha, kuru 

vērtība sastāda Ls 598319.
Dāvinātie un bezatlīdzības kārtā saņemtie pamatlīdzekļi, pavisam kopā
Ls 1192,48, tai skaitā:
Bibliotēkas grāmatas – 952,48 Ls, kas saņemtas gan no fiziskām personām, gan no juridiskām 

personām.
Zeme Itālija-Kalvēni  - 240,00 Ls, kas saņemta no fiziskas personas.
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    - zeme L k  iela 20;
    - zeme Veckamp ni;
    - zeme  Gaitas-Ziedi i ;
   - nekustamais pašums „L dumi”;
   - nekustamais pašums Oškalna 20;
   - nekustamais pašums Dzelzce a 3-4.

rg u novada pašvald bas bilanc  ietvertas visas novada pašvald bu zemes plat b  1390,15 ha, 
kuru v rt ba sast da Ls 598319.

D vin tie un bezatl dz bas k rt  sa emtie pamatl dzek i, pavisam kop
Ls 1192,48, tai skait :

Bibliot kas gr matas – 952,48 Ls, kas sa emtas gan no fizisk m person m, gan no 
juridisk m person m.

Zeme It lija-Kalv ni - 240,00 Ls, kas sa emta no fiziskas personas.

5. Ilgtermi a finanšu ieguld jumi

5.1.   L dzdal bas radniec go kapit lsabiedr bu kapit l  izmai u p rskats
rg u pagasta SIA 

„ DAS”
rg u pašvald bas

SIA „ rg u
slimn ca”

Kop

Ilgtermi a finanšu 
ieguld jumu apjoms 
pašvald bas bilanc  uz 
01.01.2012.

687977 72135           760112 

Ieguld šana 2012.gad               41700                9000            50700 
Nov rt šana p c pašu 
kapit la metodes

            (121667)                2136          (119531) 

Citas izmai as
Ilgtermi a
ieguld jumu apjoms 
pašvald bas bilanc  uz 
31.12.2012.

608010 83271 691281

L dzdal ba
pamatkapit l  gada 
beig s %

100 100

rg u novada pašvald bas ilgtermi u finanšu ieguld jums 2012. gada p rskat  tiek nov rt ts p c
pašvald bas kapit lsabiedr bu – rg u pašvald bas  SIA „ rg u slimn ca” un rg u pagasta SIA 
” DAS”   2012. gada p rskata r d t jiem.

Likuma “Par valsts un pašvald bu kapit la da m un kapit lsabiedr b m” 3.pants paredz, ka 
pašvald bas dome nosaka pašvald bas kapit lsabiedr b m un pašvald bas izš irošaj  ietekm
esoš m kapit lsabiedr b m minim lo dividend s izmaks jamo pe as da u. 2013.gada 
28.febru r dome ir pie musi l mumu, saska  ar kuru noteikusi sav m kapit lsabiedr b m
minim lo dividend s izmaks jamo pe as da u 5 procentu apm r  no sabiedr bas t r s pe as. 
2012.gadu SIA „ rg u slimn ca” ir beigusi ar Ls 2136 lielu pe u, bet, emot v r  to, ka š s
sabiedr bas pašu kapit ls ir maz ks par pamatkapit lu, tad, iev rojot Komerclikuma 161. panta 
4.da as nosac jumus, dividendes nedr kst izmaks t, jo dividendes nedr kst noteikt, apr in t un 
izmaks t, ja no gada p rskata izriet, ka sabiedr bas pašu kapit ls ir maz ks par pamatkapit lu.

5.2.P r jo finanšu ieguld jumu izmai u p rskats

Ērgļu novada pašvaldības ilgtermiņu finanšu ieguldījums 2012. gada pārskatā tiek novērtēts pēc 
pašvaldības kapitālsabiedrību – Ērgļu pašvaldības  SIA „Ērgļu slimnīca” un Ērgļu pagasta SIA ”ŪDAS”   
2012. gada pārskata rādītājiem.

Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.pants paredz, ka 
pašvaldības dome nosaka pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām 
kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu. 2013.gada 28.februārī dome ir 
pieņēmusi lēmumu, saskaņā ar kuru noteikusi savām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs 
izmaksājamo peļņas daļu 5 procentu apmērā no sabiedrības tīrās peļņas. 2012.gadu SIA „Ērgļu slimnīca” 
ir beigusi ar Ls 2136 lielu peļņu, bet, ņemot vērā to, ka šīs sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par 
pamatkapitālu, tad, ievērojot Komerclikuma 161. panta 4.daļas nosacījumus, dividendes nedrīkst 
izmaksāt, jo dividendes nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja no gada pārskata izriet, ka sabiedrības 
pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu.
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pašvald bas kapit lsabiedr bu – rg u pašvald bas  SIA „ rg u slimn ca” un rg u pagasta SIA 
” DAS”   2012. gada p rskata r d t jiem.

Likuma “Par valsts un pašvald bu kapit la da m un kapit lsabiedr b m” 3.pants paredz, ka 
pašvald bas dome nosaka pašvald bas kapit lsabiedr b m un pašvald bas izš irošaj  ietekm
esoš m kapit lsabiedr b m minim lo dividend s izmaks jamo pe as da u. 2013.gada 
28.febru r dome ir pie musi l mumu, saska  ar kuru noteikusi sav m kapit lsabiedr b m
minim lo dividend s izmaks jamo pe as da u 5 procentu apm r  no sabiedr bas t r s pe as. 
2012.gadu SIA „ rg u slimn ca” ir beigusi ar Ls 2136 lielu pe u, bet, emot v r  to, ka š s
sabiedr bas pašu kapit ls ir maz ks par pamatkapit lu, tad, iev rojot Komerclikuma 161. panta 
4.da as nosac jumus, dividendes nedr kst izmaks t, jo dividendes nedr kst noteikt, apr in t un 
izmaks t, ja no gada p rskata izriet, ka sabiedr bas pašu kapit ls ir maz ks par pamatkapit lu.

5.2.P r jo finanšu ieguld jumu izmai u p rskats
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SIA „Vidusdaugavas 
SPAAO”

Kop

Ilgtermi a finanšu 
ieguld jumu apjoms 
pašvald bas bilanc  uz 
01.01.2012.

967 967 

Ilgtermi a ieguld jumu 
apjoms pašvald bas bilanc
uz 31.12.2012.g. 

967 967

L dzdal ba pamatkapit l
gada beig s % 3,28 3,28 

6. Iepriekš jos divos gados paveiktais, k rt j  gad  pl notie pas kumi teritorijas att st bas
pl na stenošan

2011.gad tika veiktas noz m gas invest cijas publiskaj  infrastrukt r , tam izmantojot 
galvenok rt ES fondu l dzek us.
1) Ar Eiropas Lauksaimniec bas Fonda Lauku Att st bai (ELFLA) atbalstu tika realiz ti etri
projekti: Sporta laukuma rekonstrukcija pie rg u vidusskolas, Trotu ra rekonstrukcija Za  iel
un Muzeja pirm  st va rekonstrukcija Sausn j  par kop jo summu LVL 206 987 (ELFLA 
finans jums - LVL 139 110), k  ar  R.Blauma a memori l  muzeja „Braki" zede u žoga 
atjaunošana par LVL 6 000 (ELFLA finans jums - LVL 4 421). 
2) Ar Eiropas Re ion l  Att st bas Fonda (ERAF) atbalstu realiz ts projekts denssaimniec bas
att st ba rg u novada Sausn jas ciem  par summu LVL 211 989 (ERAF atbalsts - LVL 180 
191).
3) Ar Eiropas Re ion l  Att st bas Fonda (ERAF) atbalstu realiz ts projekts Ambulator s
vesel bas apr pes infrastrukt ras uzlabošana rg u slimn c , nodrošinot stacion r s vesel bas
apr pes pakalpojumu sniedz ja p rprofil šanu uz ambulator s vesel bas apr pes pakalpojumu 
sniegšanu par LVL 122 526 (ERAF finans jums 85%).
4) Tika uzs kts Eiropas Soci l  Fonda (ESF) piln b  finans tais projekts Psihologa piesaiste 

rg u novadam, kurš turpin sies ar  2012.gad , un kop j s izmaksas ir LVL 18 500.
5) Tika uzs kts Eiropas Soci l  Fonda (ESF) piln b  finans tais projekts rg u novada 
pašvald bas att st bas pl nošanas kapacit tes paaugstin šana, kura ietvaros notiek novada 
teritorijas att st bas pl na izstr de, par summu LVL 25 000. Projekta nosl gums pl nots
2013.gada mart .
6) Tika uzs kts Eiropas Soci l  Fonda (ESF) piln b  finans tais projekts Atbalsts jauniešu 
soci l s atstumt bas mazin šanai rg u novada izgl t bas iest d s par summu LVL 103 376, kurš 
nosl gsies 2013.gad .
Par saviem budžeta l dzek iem pašvald ba veica da ju Oškalna ielas seguma uzlabošanu rg u
pagast , k  ar   vair ku pašvald bas ku remontdarbus Sausn jas un Jumurdas pagast ,
teritorijas labiek rtošanas darbus.

2012.gad rg u novad  ieguld ti aptuveni 300 000 latu pašvald bas budžeta l dzek u daž du
infrastrukt ras objektu sak rtošan . Veikti p d jos gados v rien g kie ielu asfalt šanas darbi 

rg u pagast - Vidzemes, Smilšu, Jaunaj  un Kokneses iel  (90 000 LVL), izveidots 
st vlaukums pie slimn cas, rekonstru ts ielu apgaismojums Parka, Blauma a, R gas (posm  no 
Smilšu ielas l dz rg u ciema robežai), R pniec bas un da ji J.Grota iel . Izveidoti divi jauni 
b rnu rota u laukumi, atjaunota fas de novada domes kai, nomain ts jumts Sausn jas
pamatskolai, rekonstru ta da a pirmsskolas izgl t bas iest des "Pienen te" sanit ro telpu. Tie ir 
liel kie paveiktie darbi. Uzlabojumi veikti Me e u un Braku muzej , k  ar  no j lija darbojas 
str klaka Ogres denskr tuv .
Turpin j s triju Eiropas Soci l  Fonda (ESF) piln b  finans to projektu realiz cija rg u

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Ērgļu novada Ērgļu pagastā

2013.gada 23.aprīlī
domes sēdes protokols Nr.6

3. §
Par Ērgļu novada pašvaldības 2012. gada finanšu pārskata apstiprināšanu

Ziņo: G. Velcis

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem nr.777 „ Gada pārskatu 
sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot: “par” - 9 deputāti (Sandra Avotiņa, Māra Briede, Andris 

Dombrovskis , Roberts Koklačovs,  Pēteris Kārkliņš, Pēteris Leiboms, Maiga Picka, Guntars Velcis),  
“pret” nav, “atturas” nav,  Ērgļu novada pašvaldības dome n o l e m j:

Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības 2012. gada finanšu pārskatu. 

Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)           G.Velcis

9. Pasākumi pašvaldības vadības darba pilnveidošanai
Pašvaldības vadošie speciālisti pastāvīgi strādā pie sava kompetences līmeņa paaugstināšanas. Visi 

regulāri vismaz reizi gadā apmeklē dažādus ar specialitāti saistītus kursus vai seminārus par jaunumiem 
likumdošanā un jaunāko praksi dažādās pašvaldības darbības jomās. 

10. Komunikācija ar sabiedrību
Pašvaldība regulāri ar sava informatīvā izdevuma palīdzību informē iedzīvotājus par plānotajiem 

darbiem, par veicamo un jau paveikto novada padomē, pašvaldības iestādēs un uzņēmumos. Reizi gadā 
katrā pagastā notiek tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Nepieciešamības gadījumā rīkojam tikšanos ar 
interešu grupām kādu konkrētu jautājumu apspriešanai. 

Ērgļu novada pašvaldības mājaslapā ir informācija par pašvaldības un tās iestāžu darbu, komercdarbību 
un citām dzīves sfērām, kā arī par aktualitātēm novada dzīvē. 

  
Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)          G.Velcis
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novad :
1) Atbalsts jauniešu soci l s atstumt bas mazin šanai rg u novada izgl t bas iest d s.
2) Psihologa piesaiste rg u novadam.
3) rg u novada pašvald bas att st bas pl nošanas kapacit tes paaugstin šana, kura ietvaros 

notiek novada teritorijas att st bas pl na 2013.-2019.gadam un ilgtsp j gas att st bas
strat ijas 2013.-2037.gadam izstr de.

2013.gad tiks pabeigti ies ktie ES finans tie projekti, k  ar  pl noti vair ki infrastrukt ras
remontdarbi par pašvald bas budžeta l dzek iem, gan turpinot sanit ro telpu remontu PII 
„Pienen te”, gan sak rtojot karst dens apg di, gan teritorijas t l k  labiek rtošan .
Joproj m lieli l dzek i pl noti soci lajai pal dz bai iedz vot jiem.   

7. Zv rin ta revidenta atzinums 

SIA “A.KURS TES AUDITORFIRMA” 
      Vienotais re istr cijas Nr.45402005304     

              Rai a iela 13-2, Madona, LV-4801, t lrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: 
anita.kursite@inbox.lv     
                                                                                                                                     

  NEATKAR GU REVIDENTU ZI OJUMS
Madon

Dokumenta datums ir t
elektronisk s

parakst šanas laiks 
                                                                                                                    
Nr. 4.1./2013 

rg u novada domei 

Zi ojums par finanšu p rskatu 

M s esam veikuši RG U NOVADA PAŠVALD BAS (turpm k tekst  „Pašvald ba”) 2012. gada finanšu 
p rskata rev ziju. Revid tais 2012. gada finanšu p rskats ietver: 

2012. gada 31. decembra p rskatu par Pašvald bas finansi lo st vokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  
2012. gada p rskatu par Pašvald bas darb bas finansi lajiem rezult tiem – veidlapa Nr.4-3,  
Pašvald bas pašu kapit la (neto akt va) izmai u p rskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.4-1, 
Pašvald bas naudas pl smas p rskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
finanšu p rskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 777 
„Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” 4.5. punkt , gr matved bas uzskaites pamatprincipu 
aprakstu, p rskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

Pašvald bas radniec g s sabiedr bas nav konsolid tas šaj  finanšu p rskat .

Vad bas atbild ba par finanšu p rskata sagatavošanu 

Vad ba ir atbild ga par š  finanšu p rskata sagatavošanu un taj  sniegt s inform cijas patiesu 16
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Vad ba ir atbild ga par š  finanšu p rskata sagatavošanu un taj  sniegt s inform cijas patiesu 
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atspogu ošanu saska  ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu 
Nr. 777 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” nosac jumiem, k  ar  par t du iekš jo kontroli, k du
vad ba uzskata par nepieciešamu, lai nodrošin tu finanšu p rskata, kas nesatur ne kr pšanas, ne k du
izrais tas b tiskas neatbilst bas, sagatavošanu. 

Revidentu atbild ba

M s esam atbild gi par atzinumu, ko, pamatojoties uz m su veikto rev ziju, izsak m par šo finanšu 
p rskatu. M s veic m rev ziju saska  ar Starptautiskajiem rev zijas standartiem. Šie standarti 
nosaka, ka mums j iev ro tikas pras bas un j pl no un j veic rev zija t , lai ieg tu pietiekamu 
p rliec bu par to, ka finanšu p rskat  nav b tisku neatbilst bu. 
Rev zija ietver proced ras, kas tiek veiktas, lai ieg tu rev zijas pier d jumus par finanšu p rskat
uzr d taj m summ m un atkl to inform ciju. Proced ras tiek izv l tas, pamatojoties uz revidentu 
profesion lu v rt jumu, ieskaitot kr pšanas vai k du izrais tu b tisku neatbilst bu riska nov rt jumu
finanšu p rskat . Veicot šo riska nov rt jumu, revidenti em v r  iekš jo kontroli, kas izveidota, lai 
nodrošin tu finanšu p rskata sagatavošanu un taj  sniegt s inform cijas patiesu atspogu ošanu ar 
m r i noteikt apst k iem piem rotas rev zijas proced ras, bet nevis, lai izteiktu atzinumu par 
kontroles efektivit ti. Rev zija ietver ar  pielietoto gr matved bas uzskaites principu un vad bas veikto 
gr matved bas apl šu pamatot bas izv rt jumu, k  ar  finanšu p rskata visp r j  izkl sta
izv rt jumu.
Uzskat m, ka m su ieg tie rev zijas pier d jumi ir pietiekami un atbilstoši m su revidentu atzinuma 
izteikšanai.

Atzinums

M supr t, iepriekš min tais finanšu p rskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par RG U NOVADA 
PAŠVALD BAS darb bas finansi lo st vokli 2012. gada 31. decembr , k  ar  par t s darb bas finanšu 
rezult tiem un naudas pl sm m 2012. gad  saska  ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. 
gada 17. augusta noteikumu Nr.777 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” nosac jumiem.

Zi ojums par citu juridisko un regul jošo pras bu izpildi

M s esam iepazinušies ar  ar vad bas zi ojumu par 2012. gadu, kas atspogu ots gada p rskata sada
Vad bas zi ojums - ZINO, un neesam atkl juši b tiskas neatbilst bas starp šaj  vad bas zi ojum  un 
2012. gada finanšu p rskat  atspogu oto finanšu inform ciju. 

SIA “A.Kurs tes
auditorfirmas”
(sabiedr bas licence nr. 20.)
valdes locekle, zv rin ta
revidente                    

Šis dokuments ir elektroniski parakst ts ar 
drošu elektronisko parakstu un satur laika 

z mogu

Anita  Kurs te  
(sertifik ts nr.14.)
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    - zeme L k  iela 20;
    - zeme Veckamp ni;
    - zeme  Gaitas-Ziedi i ;
   - nekustamais pašums „L dumi”;
   - nekustamais pašums Oškalna 20;
   - nekustamais pašums Dzelzce a 3-4.

rg u novada pašvald bas bilanc  ietvertas visas novada pašvald bu zemes plat b  1390,15 ha, 
kuru v rt ba sast da Ls 598319.

D vin tie un bezatl dz bas k rt  sa emtie pamatl dzek i, pavisam kop
Ls 1192,48, tai skait :

Bibliot kas gr matas – 952,48 Ls, kas sa emtas gan no fizisk m person m, gan no 
juridisk m person m.

Zeme It lija-Kalv ni - 240,00 Ls, kas sa emta no fiziskas personas.

5. Ilgtermi a finanšu ieguld jumi

5.1.   L dzdal bas radniec go kapit lsabiedr bu kapit l  izmai u p rskats
rg u pagasta SIA 

„ DAS”
rg u pašvald bas

SIA „ rg u
slimn ca”

Kop

Ilgtermi a finanšu 
ieguld jumu apjoms 
pašvald bas bilanc  uz 
01.01.2012.

687977 72135           760112 

Ieguld šana 2012.gad               41700                9000            50700 
Nov rt šana p c pašu 
kapit la metodes

            (121667)                2136          (119531) 

Citas izmai as
Ilgtermi a
ieguld jumu apjoms 
pašvald bas bilanc  uz 
31.12.2012.

608010 83271 691281

L dzdal ba
pamatkapit l  gada 
beig s %

100 100

rg u novada pašvald bas ilgtermi u finanšu ieguld jums 2012. gada p rskat  tiek nov rt ts p c
pašvald bas kapit lsabiedr bu – rg u pašvald bas  SIA „ rg u slimn ca” un rg u pagasta SIA 
” DAS”   2012. gada p rskata r d t jiem.

Likuma “Par valsts un pašvald bu kapit la da m un kapit lsabiedr b m” 3.pants paredz, ka 
pašvald bas dome nosaka pašvald bas kapit lsabiedr b m un pašvald bas izš irošaj  ietekm
esoš m kapit lsabiedr b m minim lo dividend s izmaks jamo pe as da u. 2013.gada 
28.febru r dome ir pie musi l mumu, saska  ar kuru noteikusi sav m kapit lsabiedr b m
minim lo dividend s izmaks jamo pe as da u 5 procentu apm r  no sabiedr bas t r s pe as. 
2012.gadu SIA „ rg u slimn ca” ir beigusi ar Ls 2136 lielu pe u, bet, emot v r  to, ka š s
sabiedr bas pašu kapit ls ir maz ks par pamatkapit lu, tad, iev rojot Komerclikuma 161. panta 
4.da as nosac jumus, dividendes nedr kst izmaks t, jo dividendes nedr kst noteikt, apr in t un 
izmaks t, ja no gada p rskata izriet, ka sabiedr bas pašu kapit ls ir maz ks par pamatkapit lu.

5.2.P r jo finanšu ieguld jumu izmai u p rskats
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novad :
1) Atbalsts jauniešu soci l s atstumt bas mazin šanai rg u novada izgl t bas iest d s.
2) Psihologa piesaiste rg u novadam.
3) rg u novada pašvald bas att st bas pl nošanas kapacit tes paaugstin šana, kura ietvaros 

notiek novada teritorijas att st bas pl na 2013.-2019.gadam un ilgtsp j gas att st bas
strat ijas 2013.-2037.gadam izstr de.

2013.gad tiks pabeigti ies ktie ES finans tie projekti, k  ar  pl noti vair ki infrastrukt ras
remontdarbi par pašvald bas budžeta l dzek iem, gan turpinot sanit ro telpu remontu PII 
„Pienen te”, gan sak rtojot karst dens apg di, gan teritorijas t l k  labiek rtošan .
Joproj m lieli l dzek i pl noti soci lajai pal dz bai iedz vot jiem.   

7. Zv rin ta revidenta atzinums 

SIA “A.KURS TES AUDITORFIRMA” 
      Vienotais re istr cijas Nr.45402005304     

              Rai a iela 13-2, Madona, LV-4801, t lrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: 
anita.kursite@inbox.lv     
                                                                                                                                     

  NEATKAR GU REVIDENTU ZI OJUMS
Madon

Dokumenta datums ir t
elektronisk s

parakst šanas laiks 
                                                                                                                    
Nr. 4.1./2013 

rg u novada domei 

Zi ojums par finanšu p rskatu 

M s esam veikuši RG U NOVADA PAŠVALD BAS (turpm k tekst  „Pašvald ba”) 2012. gada finanšu 
p rskata rev ziju. Revid tais 2012. gada finanšu p rskats ietver: 

2012. gada 31. decembra p rskatu par Pašvald bas finansi lo st vokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  
2012. gada p rskatu par Pašvald bas darb bas finansi lajiem rezult tiem – veidlapa Nr.4-3,  
Pašvald bas pašu kapit la (neto akt va) izmai u p rskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.4-1, 
Pašvald bas naudas pl smas p rskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
finanšu p rskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 777 
„Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” 4.5. punkt , gr matved bas uzskaites pamatprincipu 
aprakstu, p rskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

Pašvald bas radniec g s sabiedr bas nav konsolid tas šaj  finanšu p rskat .

Vad bas atbild ba par finanšu p rskata sagatavošanu 

Vad ba ir atbild ga par š  finanšu p rskata sagatavošanu un taj  sniegt s inform cijas patiesu 
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Redakcijas sleja
Saraujot „cietuma” važas

Nu jau arī jūlija mēnesis tik viegli kā tauriņa 
spārniem siena smaržas piesātinātajā gaisā ir 
aiztraucis prom. Pāri palikusi vien savāda 
tauriņa spārnu vēdu atblāzma, ka šķiet, ka tā ir 
mirāža, kas uzplaiksna mūsu atmiņās, kad 
iedomājamies par to. Kādam jūlijs paliks atmiņā 
ar interesantajiem novada svētkiem, citam ar 
jaukajām pastaigām pa tikko nopļautajām 
pļavām, bet vēl cits būs iemācījies kādu jaunu 
prasmi. Lai vasarā patiešām slinkotu no visas 
sirds, tomēr jābūt īpašam talantam, tomēr 
nešaubos, ka dažiem tāds piemīt. Tomēr kā var 
neiziet pastaigā, kad siltais vakara gaiss tā vien 
sauc nedaudz atvilkt elpu no dienas karstuma, 
pie kura mēs kā ziemeļu tauta neesam pieraduši? 
Un kā vēl var atturēties no veldzējošajām 
peldēm, kad ezera, upes vai jūras ūdens viļņi 
tevi apņem kā maigs glāsts?

Domāju, ka, izejot ārā pēc saulainas dienas, 
var pa īstam sajust vēl atlikušās vasaras spēku. 
Atliek tikai spert dažus soļus pāri slieksnim, un 
visapkārt paveras pilnīgi cits skats nekā dienā. 
Karstajos saules staros gaiss virs zemes viļņojas 
un nabaga zāles stiebri izmisīgi vēlas baudīt 
kādu lāsi no mākoņiem, kas tiem pāršalc pāri, 
solīdami svētlaimes pilno ūdens veldzi. Toties 
vakarā uz zāles stiebriem veidojas rasas pilieni, 
un šķiet, ka tajos atkal ir pa pilnam dzīvības 
spēka, kas tiem liek turēties pretī saules 
varenajam spēkam un vēl joprojām padara 
zaļus. 

Sper soli tālāk, un garām patrauksies kāda 
bezdelīga, kuras spārni žigli un veikli pazūd 
mijkrēslī, atstādami tevi pārsteigumā. Tomēr 
pēc brīža tu sadzirdi tās bērnu čivināšanu zem 
kādas ēkas jumta un saproti, ka visa putniņa 
steiga vēlajā vakarā bija domāta mazajiem 
putnēniem, kurus vecāku sagādātā barība padara 
arvien stiprākus un stiprākus, līdz tie varēs 
pamest vecāku ligzdu un traukties līdzi garajā 
ceļā uz Āfriku. 

Vēl pāris soļu, un tu jau esi uz kāda sev 
zināma ceļa. Vienalga, vai to sedz asfalts, bruģis 
vai tā ir tikai šaura, zālē izmīdīta zemes taciņa, 
tavi soļi kļūst arvien mierīgāki, un daudzas 
domas par sadzīvi bieži vien aprimst, ļaujot 
vaļu iztēlei. Tikko norietējušās saules atblāzma 
mākoņu valstībā liek tiem iemirdzēties 
tūkstošiem sarkanās krāsas un sārto toņu 
kombinācijās, radot pasakainus tēlus debesu 
velvē. Kad saules staru rotaļas beidzas, mākoņi 
paliek tumši un bargi, bet nesteidzīgi turpina 
savas gaitas, uzkrājot sevī zemes mitrumu. 

Parādās arī pirmās zvaigznes, kuras šad un 
tad pavīd starp mākoņiem, jautri mirgodamas 
gaišajās vasaras naktīs. Plaušas tā vien alkst pēc 
svaigā un spirgtā gaisa, tādēļ jau pēc dažām 
ieelpām tu jūties kā apreibis no visa tā enerģijas 
strāvojuma, ko uzņem katra tavas miesas 
šķiedra un kas sadeg ikkatrā ķermeņa šūnā, 
dodot vēl vairāk spēka. Tieši tad tu esi visvairāk 
dabā, kad nedomā tikai par savu dzīvi, bet 
ieklausies apkārtnē un uzdrošinies sapņot un 
iekustināt iztēli par jebkuru skaņu, kuru tu 
dzirdi tuvāk vai tālāk. Pēkšņi sadzirdi, kā tālumā 
ierejas un iegaudojas kaimiņu suns, kuru 
satricinājis zaķa vai lapsas tuvums, bet šiem 
viltniekiem klāt liedz piekļūt saimnieka uzliktā 
smagā ķēde. Kaut kur zālē lēkā varde, liekot 
nodrebēt un lūzt zāles stiebriem no tās smaguma. 
Vēl kaut kur dzīvi sarunājas cilvēku balsis, 
kuras plūst apkārtnē pa atvērtajiem logiem. 
Iešņācas stārķu mazuļi ligzdā, kad lielie stārķi 
pēc medībām dala bērniem katram savu daļu. 
Tikai katrs  dzīvnieks zina, cik grūti ir bijis šo 
medījumu sadabūt.

Dārgo lasītāj, vasaras pie mums, 
ziemeļniekiem, ir tik īsas. Kāpēc neiziet biežāk 
pasaulē un nepasapņot par katra dabas brīnuma 
netveramajiem ceļiem? Mēs jau arī esam tikai 
daļa no dabas, tikai aizmirstam to, nocietinājušies 
biezajos ērtību un komforta cietokšņos, kuri 
daudziem jau ir pārvērtušies par cietumiem. Ik 
pa laikam sarauj cietās važas, kuras saucam par 
ērtībām, un ieklausies, ko saka tie, kuri 
nevienam un nekam nav pakļauti – dzīvnieki un 
augi!

Marta Suveizda

Lai šī dienasgrāmata ir Tava darba plānotājs!
2013./2014. mācību gadu 

sākam ar jaunām cerībām, jaunu 
apņemšanos, jaunām idejām. 
Priekšā deviņi gari un grūti skolas 
darba mēneši, kuros īstenot 
nodomus un sapņus, gūt 
panākumus, sasniegt rezultātus. 
Taču vai bieži nenotiek tā, ka 
visas labās jaunā gada apņemšanās 
ātri aizmirstas ikdienas darbu 
ritmā un steigā. Dienasgrāmatā 
krājas ne tās labākās atzīmes, un 
semestra atzīme nav cerētā. Ir 
apnicis dejot tautu deju kolektīvā, 
bet par sasniegumiem sportā vai 
kādā konkursā neviens neuzzina, 
jo tas jau nav saistīts ar mācību 
darbu. 

Šogad kļūt mērķtiecīgākam, 
labākam un piepildīt nodomus 
palīdzēs jaunā Ērgļu vidusskolas 
skolēna dienasgrāmata – darba 
plānotājs. Bez tradicionālajām 
ikdienas darba lapām, kas 
atspoguļo stundas, uzdoto un 
skolotāja vērtējumu, tajā būs 
sadaļa, kas rosinās skolēnus aktīvi 
plānot, darboties un sasniegt 
rezultātus. Jau iepriekšējā mācību 
gada noslēgumā kopā skolotāji, 
skolēni un vecāki noskaidrojām, 
kādi ir būtiskie rezultāti, kurus 
vēlamies sasniegt, kādas ir mūsu 
skolas vērtības, kas ir labu 
sasniegumu pamatā. Tās ir mērķtiecība, godīgums, cieņa un sadarbība. 
Mūsu skolas mērķis ir ikkatra skolēna izaugsme, kas balstīta uz viņa 
mērķtiecīgu darbu, izvirzot un sasniedzot savu mērķi, ceļā uz to mācoties 
godīgumu, cieņu pret citiem un prasmi sadarboties. Tās ir īpašības, kuras 
nepieciešamas veiksmīgai karjerai mūsdienu sabiedrībā, un tās ir vērtības, 
kuras augstu novērtējis arī mūsu novadnieks dižais rakstnieks Rūdolfs 
Blaumanis, kura domu graudi ievada vērtību izglītības lappuses 
dienasgrāmatā. 

Jebkurš darbs, arī grūts, labāk veicas, ja ir jautri un viegli. Tādēļ 
dienasgrāmata piedāvā arī spēli „Ērgļu vidusskolas labo darbu punkti”. Tās 
ideja – jebkuru labu darbu un sasniegumu var izmērīt punktos. Punkti – tās 
nav tikai labas atzīmes, tie ir izaicinājumi, kurus izdevies īstenot, izvirzot 
mērķi un strādājot. Tās ir katra skolēna stiprās puses, kuras apliecinātas 
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Neaiztiec laimes mirkli,
Nepūlies atsaukt to.
Laime nav koks, kas ik gadus
No jauna salapo.
 Laime ir krītoša zvaigzne
 Mūžības pagalmos,
 Viss, ko tu gremdēji kādreiz
 Savos sirds dziļumos.
Laime ir gudrības kalnos
Augstāko virsotni gūt,
Sirdi atdot un saņemt,
Laime ir cilvēkam būt.
                           (P. Bārda)

Vismīļākie sveicieni skolotājai Ilzei Reņģei lielajā 
dzīves jubilejā!

Apsveikumi  

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 
ĒRGĻU VIDUSSKOLAS 10. KLASĒ 

2013./2014. m. g. 
 

Vispārizglītojošā 
virziena 

izglītības programma 

Profesionāli orientēta virziena  programma – 
uzņēmējdarbība 

Profesionāli orientēta virziena 
programma – datorgrafika 

Obligātie mācību priekšmeti 
latviešu valoda latviešu valoda latviešu valoda 
literatūra literatūra literatūra 
matemātika matemātika matemātika 
pirmā svešvaloda 
( angļu) 

pirmā svešvaloda ( angļu) pirmā svešvaloda ( angļu) 

Latvijas un pasaules 
vēsture 

Latvijas un pasaules vēsture Latvijas un pasaules vēsture 

informātika informātika informātika 
ekonomika ekonomika ekonomika 
sports sports sports 
otrā svešvaloda 
( krievu) 

otrā svešvaloda ( krievu) otrā svešvaloda ( krievu) 

ģeogrāfija ģeogrāfija ģeogrāfija 
mūzika mūzika mūzika 
kulturoloģija   
bioloģija 

Dabaszinības Dabaszinības fizika 
ķīmija 

 Profesionāli orientēti priekšmeti – uzņēmējdarbība 
( sava uzņēmuma darba plānošana, praktiskā 

darbība, mārketings, grāmatvedība, saskarsme) 

Profesionāli orientēti 
priekšmeti- 

datordizains un mediju 
tehnoloģijas (WEB dizains, 
video, skaņas un animācijas 
sagatavošana, trīs dimensiju 

modelēšanas, tehniskā grafika) 

Izvēles mācību priekšmeti 

programmēšanas 
pamati 

programmēšanas pamati programmēšanas pamati 

tehniskā grafika tehniskā grafika vizuālā māksla 
vācu valoda vācu valoda vācu valoda 

   
 

 Dokumentu iesniegšana no 2013. gada 17. jūnija līdz 2013. gada 20. augustam. 
 Skolēnu un vecāku sanāksme 2013. gada 22. augustā. 
 Iespējams mācību laikā dzīvot dienesta viesnīcā. 

 Iestājoties skolā, jāiesniedz šādi  dokumenti: 
- pases kopija 
- vispārējās pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts 
- fotogrāfija ( ja vēlas saņemt skolēna apliecību) 

Laiks saimnieko
manā dārzā bezbēdīgs –
sēj, ravē un stāda, 
ej sazini, kas dīgs...
Laikam vienalga,
viņš vienīgais visu drīkst,
bet mana daļa –
tvert mirkļus
un piepildīt,
lai mirdz...
                 (S.Upesleja)

Vissirsnīgākie sveicieni skolotājai Mudītei Kļaviņai 
dzīves jubilejā!

   Ērgļu vidusskolas saime
Foto no personīgajiem arhīviem
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grūtā ikdienas darbā. Tās ir īstenotas idejas. Dienasgrāmata iepazīstinās ar 
spēles noteikumiem un dos iespēju ik mēnesi apkopot paveikto. 

Kā parasti dienasgrāmatas veidošanā izmantoti skolēnu darbi, bet šogad 
būs iespēja ikkatram izveidot savu vizītkarti dienasgrāmatas piederības 
lappusē. Tādēļ ikvienam būs iespēja saskatīt savu ieguldījumu tās tapšanā.

Tiekamies skolā 2. septembrī plkst. 10.00, lai atvērtu jaunu lapu savā 
izglītības grāmatā!

 Ērgļu vidusskolā ikvienam skolas saimes loceklim ir iespēja sevi 
apliecināt un mērķtiecīgi darboties, lai sasniegtu sev atbilstošu rezultātu, 
ceļā uz mērķi būt godīgam pret sevi un citiem, cienīt citus cilvēkus, viedokļus 
un vērtības, būt labam komandas biedram un sadarboties, lai gūtu vēl 
labākus sasniegumus.

Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa
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Sausnējas skolai - nozīmīgi svētki

   Jaunais mācību gads Sausnējas skolā iesāksies ar svētku noskaņu, 
jo 2013. gada 1. septembrī apritēs 50 gadi, kopš darbu uzsākusi 
pašreizējā skola. Gadu gaitā mainījies skolas veidols un arī skolas 
nosaukumi, mainījušās skolēnu un skolotāju paaudzes, bet nemainīgs 
ir sausnējiešu lepnums par savu skolu. 

  Svarīgi apzināties, ka izglītības vēsture Sausnējā nesākas ar jaunās 
skolas uzbūvēšanu un tās atklāšanu 1963. gada 1. septembrī. Tālā 
senatnē, pirms gadu desmitiem un simtiem, arī Sausnējā tika gādāts 
par bērnu skološanu.

   Vēstures materiāli atrodami Sausnējas novadpētniecības muzejā. 
Pētījumus un pierakstus daudzu gadu garumā veikusi novadpētniece 
un muzeja dibinātāja Marija Šmite. 

Ielūkosimies skolu vēstures lappusītē!
 Izglītības pirmsākumi Sausnējā meklējami 19. gadsimta 50. un 60. 

gados, kad uzsākta bērnu apmācība dažās mājās un dzīvokļos. Šo 
apmācību veikuši garīdznieki, vietējās draudzes mācītāji. 

 Pirmās skolas Sausnējā sāka darboties 1862. gadā. „Lauskos” 
pareizticīgo bērnus mācīja Brencis Šmits, Juris un Jānis Kļaviņi, 
Jānis Lasis. Savukārt „Ziemeļu” mājās ar luterticīgo bērniem strādāja 
Reinis Veidemanis un Jānis Rocēns. Šie cilvēki nebija diplomēti 
skolotāji, viņi pedagoga darbu veica brīvajā laikā.

 1872. gadā pareizticīgo draudzes skolas vajadzībām pagasta centrā 
uzcēla vienstāva koka ēku, kurai ap 1910. gadu uzbūvēja otro stāvu 
ar trim klašu telpām. Pareizticīgo draudzes skolas pārzinis ilgus 
gadus bija Pēteris Ādolfs. 

 Luterticīgo skolu 1872. gadā no „Ziemeļiem” pārcēla uz 
pagastnamu, kur ierādīja jumtistabiņu, bet 1877. gadā uzcēla 
vienstāva mūra ēku ar vienu klases telpu. Šī skola darbojās līdz 1915. 
gadam, bet pareizticīgo draudzes skola – līdz 1918. gadam.

 1919. gadā pareizticīgo draudzes skolas telpās atvēra Sausnējas 
pagasta sešklasīgo pamatskolu. Pirmais skolas pārzinis bija mācītājs 
Nikolajs Brežģis. 1929. gadā skolas rīcībā tika nodota Sausnējas 
muižas pils, un jau ar 1930. gadu pilī uzsāka darbu sešklasīgā 
pamatskola, kurai no 1938. gada tika piešķirts Lāčplēša ordeņa 
kavaliera, pirmā Latvijas apsardzības ministra Jāņa Zālīša vārds.

 Šajā laikā skolā aktīvi darbojās mazpulku organizācija, kuru vadīja 
skolas pārzinis Pēteris Grāvītis. 1940. gadā skolu pārdēvēja par 
nepilno vidusskolu, un par direktoru strādāja Pēteris Grāvītis. 
Padomju režīma laikā skolā tika izveidots pirmais pionieru pulciņš. 
Vācu okupācijas gados skola ieguva nosaukumu – Sausnējas pagasta 
sešklasīgā pamatskola, un tā turpināja darboties bijušās muižas pilī. 
Pēdējais izlaidums pilī bija kara laikā, 1944. gada pavasarī. Septembrī 
intensīvas kara darbības rezultātā Sausnējas pils tika nopostīta. Tika 
sagrauta arī Sausnējas biedrības māja, svētā Nikolaja pareizticīgo 
baznīca un daudzas citas ēkas.

1944. gada rudenī skolai nolēma piešķirt „Cūkāju” mājas, un darbu 
tur sāka septiņgadīgā skola. Drīz vien septiņām klasēm šeit kļuva par 
šauru, un no 1947. līdz 1953. gadam 1.-3. klases skolēni mācījās  
„Putrēnos”. Skola bija tikai „Cūkājos” no 1953. gada rudens. 1955. 
gada maijā ugunsnelaimes rezultātā „Cūkāju” skola nodega, un 
„Putrēnus” reorganizēja par četrklasīgu pamatskolu. Vecāko klašu 
skolēni turpināja izglītību kaimiņu pagastu skolās Liepkalnē, Ērgļos, 
Vestienā. 

 1960. gadā Sausnējas centrā sāka būvēt skolas ēku, un 1963./64. 
mācību gadā durvis vēra jaunā Sausnējas astoņgadīgā skola. Pirmie 
skolotāji jaunajā skolā bija Aleksandrina un Jāzeps Bondari, Veronika 
un Jānis Fedorovi, Marianna Jukņeviča, Laimonis Lasis, Aina 
Martinsone, Elza Svile, direktore – Marija Šmite. 

 1989. gadā skola ieguva nosaukumu - deviņgadīgā skola, no 1992. 
gada – pamatskola, bet no 1993. gada  - Jāņa Zālīša Sausnējas 
pamatskola.

   Sausnējas astoņgadīgās skolas pirmās direktores Marijas 
Šmites atmiņas par laiku, kad radās doma par skolas 
nepieciešamību Sausnējā.

  „Ar 1953. gada 1. septembri visas klases mācījās „Cūkājos”. 
1955. gada maijā skolas ēka „Cūkāji” nodega. Ciemā toreiz nevienas 
lielākas ēkas nebija, un septiņgadīgo skolu reorganizēja par 
pamatskolu. Mācības „Putrēnos” turpināja 1.– 4. klašu skolēni. 
Vecāko klašu skolēniem nācās apmeklēt kaimiņu septiņgadīgās 
skolas Liepkalnē, Ērgļos, Vestienā, Kaļvencos un citur. Vecākiem 
bērnu nogādāšana skolā bija ļoti sarežģīta, jo tolaik zirgi tika 
nodarbināti kolhozā, ne vienmēr tos varēja izmantot braukšanai uz 
skolām. Diemžēl bērni daļēji atsvešinājās no sava dzimtā ciema, 
tradīcijām. Sausnējas iedzīvotāji nonāca pie domas, ka būtu  
nepieciešama sava skola. Kas gan tas par ciemu, ja nav pašiem savas 
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Sausnējas sešgadīgā pamatskola, bijusī muižas pils.

Sausnējas astoņgadīgās skolas pirmais skolotāju kolektīvs 1963.
gada 1.septembrī, pirmajā skolas dienā. No kreisās: Marija 

Šmite, skolas direktore, ar meitiņu Gundegu, Aina Martiņsone, 
Marianna Jukņeviča, Jāzeps Bondars, Aleksandrina Bondare, 

Veronika Fedorova, Jānis Fedorovs, Elza Svile.

skolas, - tā ļaudis sprieda. 
   Daudz tika runāts par jaunas skolas celtniecību, bet tajos laikos tā 

bija sarežģīta lieta. Sausnēja kara laikā bija stipri cietusi, nopostīta, 
arī iedzīvotāju skaits neliels, un  skolas vecuma bērnu nebūtu daudz, 
apmēram 80 – 85. Ko nu iesākt?

 1958. gadā kolhozs „Līdums” pārdod Vesetas HES Seļelektro. 
1959. gada 12. janvārī kolhoza pilnsapulcē kolhoznieki nolemj naudu 
par pārdoto Vesetas HES 100 000 rubļu ieguldīt jaunās skolas 
celtniecībai. 

    Tad sākās liela rosība! Jau 1959. gada martā kolhoza priekšsēdētājs 
Indulis Martinsons aicināja kolhozniekus un ciema iedzīvotājus 
piedalīties kokmateriālu sagatavošanas talkās jaunās skolas 
vajadzībām. Atsaucība bija ļoti liela. Kokmateriālu izciršanas un 
izvešanas talkās piedalījās bērnu vecāki, skolotāji, skolas darbinieki 
un skolēni, izpildu komitejas darbinieki un tās priekšsēdētājs Jūlijs 
Vasks. Visus atbildīgos darbus vadīja kolhoza valde un tās 
priekšsēdētājs Indulis Martinsons. Talka norisinājās četras dienas. 
Kokus cirta Kaukuru mežā. Bija izveidotas četras brigādes. Katrā 
brigādē bija koku zāģētāji, atzarotāji un zaru dedzinātāji. Strādāja arī 
traktoristu brigāde, kas sagatavotos kokus tūlīt izveda no meža uz 
Sausnējas gateri. Tās bija neaizmirstamas dienas sausnējiešu dzīvē. 
Tāda cilvēku vienotība un saliedētība nebija sen vērojama. 

 Celtniecības darbus uzsāka 1960. gadā. Ērgļu rajona celtniecības 
kantoris Mazsīļa vadībā skolas pamatakmeni ielika 12. jūnijā. Ēkas 

celtniecība norisinājās ātri, jo būvmateriālu bija pietiekoši un arī 
strādnieki labi strādāja. Diemžēl skolas celtniecības darbs apstājās 
laikā, kad tika likvidēts Ērgļu rajons. Madonas rajona toreizējā vadība 
bija pret skolas celtniecību Sausnējā. Bija iesācies pārmaiņu laiks, 
kad mazās skolas laukos tika likvidētas.

Toreizējais Madonas rajona izpildu komitejas priekšsēdētājs 
Balodis un Madonas rajona partijas sekretārs Cintiņš kolhoza 
„Līdums” pilnsapulcē Sausnējā ļaudīm paskaidroja, ka tā bijusi liela 
kļūda, jo tāds nabadzīgs kolhozs nedrīkstēja uzsākt skolas celtniecību. 
Skola nemaz neesot vajadzīga, un minētie biedri ierosina kolhoza 
valdei skolai paredzētajās telpās ievietot aitu fermu. Diemžēl arī 
kolhozam vairs naudas nebija, aizdevumu nepiešķīra, būvmateriālus 
nedeva.

Sākās atkal viss no nulles. Brauca atkal skolas, vecāku un ciema 
izpildu komitejas pārstāvji uz Rīgu, uz Ministru padomi, lai lūgtu 
naudas līdzekļus skolas celtniecības darbu turpināšanai. Cīņa bija 
pamatīga, bet veselais saprāts un sausnējiešu sapnis par savu skolu 
uzvarēja! Nauda tika piešķirta, un turpmākā celtniecības darbu 
vadīšana tika nodota Madonas Tautas izglītības nodaļai. 

1963. gada vasarā, jūlija mēnesī, Sausnējas ciema iedzīvotāji, 
bērnu vecāki pilnsapulcē izšķīra skolas likteni. Sapulcē piedalījās 
augstas tā laika amatpersonas: Izglītības ministrijas inspektore, 
Madonas TIN inspektore Ozoliņa, rajona izpildkomitejas 
priekšsēdētāja vietnieks Lustiks. Tikai pateicoties kolhoza „Plēsums” 
priekšsēdētāja Jāņa Jakoviča ļoti stingrai un principiālai nostājai, kā 
arī klātesošo vienprātīgam atbalstam, jautājums par skolas celtniecību 
tika atrisināts. Sausnējā skola būs!

  1963. gada 1. septembrī tika atklāta Sausnējas astoņgadīgā skola. 
Bija jādomā par skolotājiem, kas šeit strādās, jo skolai nebija nedz 
inventāra, nedz dzīvokļu pedagogiem. Viss bija jāsāk no gala. 2 km 
attālumā bija Putrēnu mājas, kur apmetās uz dzīvi skolotāji ar 
ģimenēm un strādāja skolā gan stundās, gan pēc stundām skolas 
labiekārtošanas darbos. Skolotāji aktīvi iesaistījās arī ciema kultūras 
dzīvē, visdažādākajos pasākumos. 

 Liels paldies visiem labas gribas cilvēkiem par darbu, ko viņi 
paveica skolas pirmsākumos un palīdzēja veidot Sausnējas skolu kā 
pagasta izglītības un kultūras centru.”      

____________

 Tāds bija mūsu skolas sākums... Tā ir pagātne, kura palikusi ļaužu 
atmiņā. Skolas tagadne ir nopietns, atbildīgs un mērķtiecīgs darbs, 
kura rezultāts būs saskatāms nākotnē. Lai mūsu skolas nākotne ir 
cerīga, droša un augšupejoša!

 Sausnējas skolu absolventus, bijušos pedagogus un darbiniekus 
priecāsimies satikt Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas absolventu 
salidojumā 2014. gada 2. vai 3. maijā. 

      Uz tikšanos maijā!
 Elita Leiboma, 

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolotāja
Foto no skolas arhīva

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola 2013.gada 2.maijā. 

Nometne „Kopā labāk”

   Jau otro gadu Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpās notiek projekta „Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības 
mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs” Nr.2011/0052/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/092 nometne 
„Kopā labāk!” 

Par nometni un tās aktivitātēm vislabāk un objektīvāk var pastāstīt tās dalībnieki, tāpēc, lūk, nometnes 
dalībnieces, Ērgļu vidusskolas skolnieces Adīnas Blauas iespaidi: 

„Parasts 5. augusta pirmdienas rīts, es un vēl 24 jaunieši devāmies uz vasaras piedzīvojumu nometni 
Jūrmalā. Nometne norisinājās no 5. līdz 9. augustam. Tajā piedalījās jaunieši no Ērgļiem un Sausnējas. 

Nometni „Kopā labāk” organizēja trīs brīnišķīgas skolotājas, divas no tām bija no Ērgļiem (nometnes 
vadītāja Kaiva Bukovska un skolotāja Rita Dudko) un viena bija no Jūrmalas (skolotāja Dace 
Umbraško).

 Ierodoties Jūrmalā, mūs sagaidīja jaukais laiks, kas lutināja visas nometnes dienas. Mēs dzīvojām 
piecas dienas Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Iekārtojoties izvēlētajās istabiņās, mums bija iepazīšanās spēle, 
kur iepazinām cits citu vēl labāk. Uz jūru devāmies katru dienu, un ūdens jūrā bija neticami silts. Skolotāja 
no Jūrmalas mums ļāva izmēģināt spēkus teātra sporta nodarbībās. No sākuma neviens no nometnes 
dalībniekiem nezināja, kas tas ir - teātra sports, bet vēlāk, paskaidrojot un spēlējot, mēs visi sapratām. 
Vienā no nometnes dienām devāmies apskatīt Jūrmalu tuvāk. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēni mums 
sagatavoja orientēšanos pa Jomas ielu, un vēl čaklie jaunieši mums rīkoja arī sporta pēcpusdienu, kur bija 
daudz un dažādas stafetes. Pa visu nometnes laiku mums bija slepenie draudziņi, kuriem bija jāuzpin 
draudzības saitīte un jāpalutina ar kādu pārsteigumu. Nometnē mēs gatavojām taureņus un žonglēšanas 
bumbas, kuras mums palīdzēja izgatavot Kaiva un Rita. Pirmspēdējā diena nometnē bija, manuprāt, 
visinteresantākā, jo mums bija noslēguma ballīte, kurā bija jārāda savs talants. Pa visu atvēlēto brīvo laiku 
mēs gatavojām pasākumam atbilstošus tērpus un frizūras. Pēc pasākuma mūs gaidīja maza nometnes 
diskotēka. Pēdējā dienā nometnes dalībnieki kravāja savus koferus un izbaudīja pēdējās stundas šajā 
nometnē Jūrmalā. Pēc noslēguma atvadījāmies gan no skolotājas, kura dzīvo Jūrmalā, gan cits no cita. No 
mājām mūs šķīra trīs stundu brauciens, un ceļā dalījāmies ar pieredzēto vasaras piedzīvojumu nometnē 
Jūrmalā.”

Jāpiebilst, ka arī mums, skolotājām, šis bija neaizmirstams, notikumiem un ar pieredzi bagāts laiks, kas 
vēl ilgi paliks ar patīkamām emocijām atmiņā. 

Ērgļu vidusskolā un Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā mācās brīnišķīgi, radoši, izdomas bagāti skolēni! 
Nepazaudējiet sevi un pierādiet, ka jūs varat visu!

Rakstu sagatavoja nometnes dalībniece Adīna Blaua un 
nometnes vadītāja Kaiva Bukovska

Kaivas Bukovskas foto
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Vasaras raibumiņi
Vasara ir karsta un atvēsināties ir iespējams tikai upē. 

Atpūtos arī nometnē „Jautrs ar mērķi”, kura tika rīkota 
nometņu centrā „Ērgļu spārni”. Tā bija kristīgā nometne. 
Devāmies pa Ogres upi pārgājienā ar paštaisītiem plostiem. 
Apstājāmies netālu no Brāžu krācēm. Uz tādas kā saliņas 
gulējām guļammaisos zem klajas debess. Man dzīve nometnē 
likās jauka. (Arvis Zeibots, 7. kl.)

Šajā vasarā ciemojos Mērsragā. Iepazinu jaunus cilvēkus 
un, protams, biju uz Jūras svētkiem. Aizejot uz Mērsraga 
estrādi, vietas jau bija aizņemtas, cilvēku bija daudz. Sākumā 
uz skatuves nāca Jūras valdniece, kura vēlēja visiem dzīvot 
saticībā un neaizmirst rūpes par jūru. Runu teica arī Mērsraga 
novada domes priekšsēdētājs - Lauris Karsons. Jūras svētku 
laikā Mērsragā norisinājās ceturtais „Siltums Jums” Latvijas 
spēkavīru čempionāta posms, kurā Betsafe kausu pēc sešu 
vingrinājumu veikšanas izcīnīja Artis Plivda. Visas dienas 
garumā Mērsraga iedzīvotājus un viesus vizināja jahta „Palsa.” 
Ap 19:00 sākās koncerts - pirmie uzstājās Nacionālā teātra 
aktieru ansamblis „Drāma” – Dita Lūriņa, Mārtiņš Egliens, 
Mārcis Maņjakovs, kuri iekustināja publiku. Koncertprogrammu 

“Skolas Ziņu” turpinājums 

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Ērgļu novada svētki skolēnu skatījumā
Ērgļu svētku pirmajā dienā man ļoti patika koncerts un 

Uguns skulptūras uz pussalas Ogres upē. Otrā diena bija silta, 
un mēs devāmies uz arboristu darbnīcām. Kāpu pa kastēm, 
gāju pa virvi un pagatavoju koka atslēgas piekariņu sev un 
tētim. Man ļoti patika ballīte estrādē. Svētdien mēs 
apmeklējām Vīna svētkus barona Tranzē muižā, kur dejoja 
brālis. Noslēgumā bijām uz piepūšamajām atrakcijām. 
(Patrīcija Nikola Bolzane, 1. kl.)

 Man visvairāk patika piepūšamās atrakcijas, jo tur varēja 
iztrakoties. Pēc tam varēja ēst saldējumu. Es pamēģināju kāpt 
uz kastēm. Man izdevās uzkāpt 10 kastu augstumā. Kad tās 
gāzās, tad es ielidoju kokā un nedaudz sasitos. Es biju 
aizgājusi arī uz teātra izrādi. Man patika, ka Viļņu Jānis 
izlikās, ka neko nedzird, un nepareizi atbildēja meitenēm. 
Koncertā dejoja arī mans tētis. (Asne Stankeviča, 2.b. kl.)

Svētkos bija daudz cilvēku: citi pirka vai pārdeva, piedalījās 
dažādās atrakcijās, brauca ar laivām pa dambi, orientējās, 
piedalījās darbnīcās, citi skatījās un klausījās. (Edīte Alekse, 
5. kl.)

Šie novada svētki bija labāki par citu gadu svētkiem. Bija 
tik daudz ko redzēt un visur aicināja piedalīties. Man ļoti 
patika grupas „Melo M” koncerts pie dambja. (Daila 
Baņukalne, 5. kl.)

   Manuprāt, novada svētki šogad bija piemēroti visu 
vecumu, gaumju un interešu pārstāvjiem. Iespaidīgi bija 
svētku jauninājumi – „Melo M” koncerts pie dambja un 
Uguns skulptūru šovs mūzikas pavadījumā. Man ļoti patika 
vērot senās balles dejas Vīna svētkos. Par spīti karstajam 
laikam, svētki bija izdevušies! (Undīne Saleniece, 6. kl.)

Novada svētki bija interesanti, varēja piedalīties 
orientēšanās sacensībās un citās aktivitātēs, bet žēl, ka šogad 

Iesaku katram ceļot

Šā gada vasarā no 20. jūlija līdz 4. augustam man ar klasesbiedreni Madaru 
Salnīti bija iespēja doties kopā ar Madlienas vidusskolas skolēniem uz divu nedēļu 
garu nometni Vācijā. Te mēs bijām divās pilsētās – Saidā un Hormersdorfā, katrā 
vienu nedēļu. Nometnē arī piedalījās vācu un čehu bērni.

Gandrīz katru dienu notika sportiskas aktivitātes, kurās varēja enerģiski un aktīvi 
darboties. Bija pat atvēlēta diena, kad bija tikai sportošana. Man pašai ļoti patika 3 
cīņas, kurās visus sadalīja 3 komandās un bija jācīnās 3 posmos: galda teniss, 
badmintons un boulings. No visiem trim posmiem vislabāk man patika boulings. 
Tur katru cilvēku vērtēja atsevišķi un arī komandās. Es pati starp meitenēm izcīnīju 
otro vietu. Vācijā mēs apmeklējām daudzus un dažādus muzejus: Mortelgrundas 
novadpētniecības muzeju, Zeifenes rotaļlietu un brīvdabas muzeju, Neuhauzenas 
riekstu knaibļu muzeju. 

Abu pilsētu – Saidas un Hormersdorfas – viesnīcu saimnieki bija viesmīlīgi, bet 
Saidā bija nedaudz jaukāki un mīļāki. Viesnīcu istabiņas bija mājīgas un gaumīgi 
iekārtotas. Vācijas daba ir ļoti brīnišķīga, jo visapkārt daudz kalnu. Mūsu viesnīca 
arī atradās vienā no daudzajiem kalniem.

Iesaku katram ceļot un iepazīt citas zemes, satikties ar jauniem draugiem un katrā 
valstī gūt pozitīvus un jaukus iespaidus!

Teksts un foto: Lilita Saulīte, 7. kl.

Deja – 
iedvesmas avots

Šovasar izdejoju savus piektos Deju svētkus un vislabāk 
emocionālo salūtu sajutu tieši šīs nedēļas garumā. Kopā 
izdzīvojām piecus koncertus, katrā finālā būtisku lomu spēlēja 
spogulis. Katram no teju 15 tūkstošiem dejotāju, esot uz laukuma, 
kaklā pakārtais plastmasas objekts ar spīdīgo virsmu, mazliet 
nelielāks par A4 lapu, noteiktos brīžos atstarojot sauli, radīja 
simtiem saules zaķu spēli. Pēc definīcijas spogulis ir objekts attēlu 
ieguvei, atstarošanai. Dejiskā piedzīvojuma laikā sapratu, ka 
Dziesmu un Deju svētki, deja pati par sevi, kolektīva biedri ir 
spoguļi, kuros atstarojamies un redzam paši sevi citādā gaismā. 
Tikai nedrīkst apstāties pie „es”, jāskatās tālāk, lai apjaustu 
kontekstu. Kaut vai latviskās izjūtas līmenī, ar prieku par svētkos 
sajusto saliedētību vien nepietiek, jākļūst izglītotākiem, lai mēs te 
gribētu palikt, veidojot noteiktus apstākļus. Deja man ir iedvesmas 
avots. Bet nedēļas garumā izdzīvotas emocijas mūzikas taktīs 
man ir enerģija, gribasspēks un iedvesma tālākai rosībai, kas 
iedveš patriotiskas sajūtas un pārliecību, ka vēlos palikt tepat.

Liene Gūte
Mārītes Taškānes foto

nebija ūdensbolo stadionā, cerams, ka nākamgad būs. 
Interesanta bija arī ugunsdzēsēju stafete, kurā piedalījos kopā 
ar Rimantu un Kristeru. (Arvis Zeibots,7. kl.)

Novada svētki bija piepildīti ar dažādām atrakcijām un 
citiem labumiem. Man ļoti patika diskotēka un balle, kuras 
ieilga līdz četriem rītā. Svētki bija izdevušies!(Eižens 
Ernests Reinis, 8. kl.)

Novada svētki bija interesanti. Ļoti patika, kā spēlēja 
„Melo M” un Uguns skulptūras uz salas. Tās piešķīra latvisku 
noskaņu. Zaļumballē uzstājās labi muzikanti. Ērgļiem par 
godu nodziedāja dziesmu „Kaija”. Svētki bija pozitīvām 
emocijām un kopības sajūtu apveltīti. Beidzot ārpus mājām 
bija redzami Ērgļu novada iedzīvotāji.  (Maira Antēna, 9. 
kl.)

Šī gada novada svētki man ļoti patika, jo bija daudz jaunu 
darbnīcu, kas priecēja. Ļoti patika arī tas, ka, piemēram, 
strītbols norisinājās pie skolas, jo tas palīdzēja ātrāk izspēlēt 
visas spēles. Es vienmēr atcerēšos šos novada svētkus, jo pati 
pirmo reizi piedalījos strītbolā, mana komanda ieguva 3. 
vietu! Un, protams, zaļumballe bija lieliska! (Līva Āboliņa 
- Ābola, 9. kl.)

Vienīgais, kas man ļoti patika Ērgļu novada svētkos, bija 
„Melo M” koncerts, bija patīkami klausīties viņu skaņdarbos. 
Un pēc tam Uguns skulptūras bija interesanti vērot! Pārējās 
dienās man bija garlaicīgi, un lielāko laiku pavadīju mājās! 
(Marta Vaska, 9. kl)

Nedēļas nogale, kad notika Ērgļu novada svētki, bija ļoti 
aizraujoša. Piedalījos arī dažādās aktivitātēs, piemēram, 
basketbolā, kur izdevās iegūt 2. vietu. Ērgļu novada svētki ir 
jauks veids, kā atpūsties no Ērgļu ikdienas un jautri pavadīt 
laiku. (Ketija Patkovska, 9. kl.)

„Atkal, atkal debesis pušu” interesantāku un jautrāku padarīja 
aktieris Aldis Siliņš. Publiku arī priecēja tautas deju ansambļa 
„Līgo” bērnu studija. Uzstājās Antra Stafecka, Ieva Akuratere, 
Olga Rajecka, Raimonda Vazdika un Edīte Baušķeniece jeb 
„Dāmu pops”, arī grupa „Eolika”. Koncerts beidzās aptuveni 
22:00. Pēc tam sākās balle. Šis bija tiešām interesants 
pasākums, un labprāt apmeklētu tādu vēlreiz. (Kintija 
Bērziņa, 8. kl.)

No šīs vasaras es esmu ieguvusi īsto sapratni par to, kas ir 
darbs. Esmu arī sapratusi to, ka visa pamatā ir mācības, darbs, 
loģiskā domāšana. Šinī vasarā vairāk sāku domāt par mums, 
latviešiem, par tiem, kuri latu grib vienkārši nomainīt. Es 
esmu sarūgtināta, jo tā tomēr ir mūsu tautas zīme, viens no 
mūsu simboliem. Man šī vasara ir pārdomu pilna! (Juta 
Ļaudaka, 8. kl.)

Tikko esmu atgriezies no nometnes Kauguros Jūrmalā. 
Nometne bija saistīta ar teātra sportu un sadraudzību savā 
starpā. Divreiz katru dienu gājām uz jūru labi pavadīt laiku. 
Man ļoti patika „Baumu kaste”, kurā bija daudz baumu par 
mani. Nometne bija lieliski izdevusies! (Eižens Ernests 
Reinis, 8. kl.)

Lepnums, apbrīns un iedvesma – laikam tieši ar šiem vārdiem vislabāk varu 
raksturot šī mēneša intervijas varoni un to, ko viņš dara. Lai pilna Latvija ar 
tādiem jauniešiem kā viņš!

Vārds, uzvārds: Dagnis Vasks
Vecums: 21
Darbavieta: SIA “8CBR”
Amats: ceļu meistara palīgs
E-pasts: dagnis.vasks@gmail.com
Telefona nr: 26373496
Spilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Manas spilgtākās atmiņas Ērgļu vidusskolā, protams, asociējas ar vidusskolas 

gadiem – tad, kad visi jau bijām vairāk vai mazāk fiziski un garīgi nobrieduši un 
gatavojāmies lielajai dzīvei. Vidusskola bija brīnišķīgs laiks manā dzīvē. Žetonu 
vakara iestudēšana, Pēdējais zvans, Skolotāju diena - tas viss asociējas tikai ar 
patīkamām atmiņām. Kā mēs, visa klase, kopīgi  piedzīvojām to pirmo reizi! Vienas 
no spilgtākajām atmiņām no vidusskolas saistās ar klases apmaiņas braucienu uz 
Somiju, un pēc pusgada somu jaunieši brauca ciemoties pie mums uz Latviju. Tas 
bija ļoti svētīgs laiks, kurā arī mūsu klase ļoti satuvinājās. 

Pēc vidusskolas beigšanas
Pēc vidusskolas līdz pēdējam brīdim nebiju īsti pārliecināts par savām turpmākajām 

gaitām. Bija skaidrs tas, ka ir jāiet studēt uz augstākās izglītības iestādi. Pašā sākumā 
svārstījos starp Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti (LLU). Maija mēnesī pieņēmu lēmumu, ka ir jāiet studēt uz Rīgu, jo tas 
noteikti dotu ieguvumu personīgajā izaugsmē – iepazīt pilsētu, labākas darba 
iespējas. Kad jau biju pabeidzis vidusskolu un uzzinājis savus eksāmenu rezultātus, 
kā pirmo izvēlējos studēt RTU Būvniecības fakultātē transportbūves. Varbūt visam 
par iemeslu vēl bija arī tas, ka blakus manām mājām ceļa posmā Ērgļi – Pļaviņas 
tika veikta ceļa rekonstrukcija. Es pats  savām acīm varēju aplūkot visa ceļa tapšanas 
procesu un izlēmu, kāpēc gan es nevarētu par to mācīties. Punktu mana lēmuma 
pieņemšanā pielika Ainārs Brālītis, kuru es iepazinu, iesniedzot dokumentus RTU, 
kurš mani pārliecināja, lai studēju transportbūves. Tā nu es esmu nokļuvis līdz 
turienei, kur šobrīd esmu.

Ceļš līdz Dānijai
Doma par studijām ārzemēs mani nebija atstājusi nevienu brīdi, taču gaidīju tam 

vispiemērotāko brīdi. Visvienkāršākais veids, kā studēt ārzemēs, ir doties ERASMUS 
studiju apmaiņas programmā. Ar šīs programmas starpniecību ir iespējams doties 
studēt uz jebkuru Eiropas valsti. Taču šai programmai ir savas prasības - vidējā 
atzīme nedrīkst būt zemāka par 6 un katram pašam ir jāatrod skola un valsts, kur 
doties studēt. Turklāt 1. kursā nav iespējams doties studēt uz ārzemēm. Pēc 1. kursa 
beigšanas arī izlēmu, ka ir jāizmanto šī iespēja. Pieteikšanās process ilgst vienu 
semestri, līdz ar to ātrākais brīdis, kad varēju doties studēt, bija 2. kursa 2. semestris. 
Atradu skolu, veiksmīgi izturēju visus konkursus un biju gatavs doties studēt uz 
Dāniju, taču pirms tam bija veiksmīgi jānokārto sesija ar pirmo reizi, kas manā 
skatījumā bija vissarežģītākais ERASMUS daļā, lai dotos studēt uz ārzemēm. Tad, 
kad Dānijā biju pavadījis jau pāris mēnešus, radās vēlme palikt šeit uz vēl vienu 
semestri, taču, kad sāku interesēties par to, atklājās, ka tas nav iespējams. Katram 
studentam, studējot par valsts budžetu, ir dota iespēja doties ERASMUS apmaiņas 
programmā uz vienu akadēmisko gadu. Tā kā es aizbraucu ziemā uz pavasara 
semestri, izsmēlu savu akadēmisko gadu un iespēju studēt vēl vienu semestri. Tas 
nozīmēja to, ka man bija jāsāk pieteikšanās 1. kursa 2. semestra sākumā, tad, kad 
doma par studijām ārzemēs šķita sarežģīta, nerealizējama. Es mazliet nožēloju, ka 
tam nebiju pievērsis tik lielu vērību, bet bieži mēdzu teikt, ka viss notiek tā, kā tam 
jānotiek un ļoti neskumstu, ka studēju tikai vienu semestri (5 mēneši). Man vēl 
pastāv iespēja doties ERASMUS praksē, ko es noteikti plānoju izmantot. Piektajā 
kursā pēc plāna man ir paredzēta „lielā” prakse, kura ilgst pusgadu, tas tad arī būs 
vispateicīgākais brīdis izmantot šo iespēju.



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. jūlijs�0�0 Skolu literārā avīze 2013. gada augusts
Redaktore: Lāsma Hermane 8. kl. 

Raksta turpinājums
24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā
Studijas notika angļu valodā. Bieži vien cilvēki, 

kuri uzzina to, ka esmu bijis Dānijā, jautā, lai es 
pasakot kaut ko dāņu valodā, bet par nožēlu sev ir 
jāatzīst, ka nezinu īsti nevienu vārdu dāniski. Tas 
izskaidrojams ar to, ka man galvenokārt vispār 
nebija kontakta ar dāņiem. Skola, kurā studēju, ir 
ļoti internacionāla, tādēļ tajā studijas notiek angļu 
valodā. Studijas Dānijā krasi atšķiras no studijām 
Latvijā - to es sapratu jau pēc pirmajām nedēļām. 
Studijas tur bija daudz vairāk tendētas uz praktiskām 
lietām. Lai arī daži priekšmeti tika apgūti teorētiski, 
tika izmantotas reālas situācijas, īstas ēkas un īsti 
ceļi. Studējot ceļu būvi, mēs bieži savus uzdevumus 
gājām pildīt uz reālu vietu. Ja tas bija krustojums, 
tas bija izvēlēts turpat pilsētā, un mēs brīvi, 
neizmantojot nekādus transporta līdzekļus, varējām 
tur nokļūt pašu spēkiem un risināt tādus uzdevumus, 
kā skaitīt ceļa noslogotību vai izanalizēt satiksmes 
mezgla drošību. Šāda veida skolas Dānijā cilvēkus 
uzreiz sagatavo darba tirgum. Savukārt Latvijā tiek 
iedotas ļoti plašas teorētiskās zināšanas, kurām īsti 
nav pielietojuma, lai uzreiz students būtu spējīgs 
strādāt pilnvērtīgi savā nozarē. Manā skatījumā tas 
ir liels mīnuss atšķirībā no Dānijas izglītības 
metodes. 

Pati skola vizuāli izskatījās pēc lidostas vai 
autoostas. Katram studentam bija 24 stundu 7 
dienas nedēļā piekļuve skolā, mēs jebkurā brīdī ar 
savām čipkartēm varējām iekļūt skolā.  Uzskatu , 
ka tas ir ļoti liels pluss, jo skola ir domāta, lai tajā 
mācītos, un šī iemesla dēļ tā Dānijā ir uzcelta. Visā 
skolā ir izvietoti galdi un krēsli, monitori, dažādas 
telpas grupu darbiem, lai studentiem būtu vieta un 
vēlme studēt. Un studenti jebkurā diennakts laikā 
varēja iet mācīties.

Ar Hip Hop priekšnesumu semestra ballītē
Tas viss, ko ieguvu Dānijā, ir neatsverams. 

Vislielākā bagātība ir draugi no visdažādākajām 
Eiropas valstīm - tika iegūti kontakti un iespējas 
ģenerēt jaunas biznesa idejas, konsultējoties ar 
cilvēkiem no citām valstīm. Šie kontakti, ko esmu 
ieguvis Dānijā, ir līdzvērtīgi ar tām zināšanām, ko 
tur ieguvu. Papildus studijām studentu organizācijas 

Prakses laikā.

rīkoja lieliskas ekskursijas uz ievērojamākajām 
vietām tuvākajā apkārtnē. Es apmeklēju Aarhus 
muzeju, visiem ļoti labi zināmo Legoland, (Lego 
klucīšu dzimtene ir Dānijā, par godu tam ir 
izveidota Legoland), kā arī Heide park, kurš atrodas 
Vācijā, kas ir slavens Eiropā ar vislielāko no koka 
konstrukcijas veidoto „Amerikāņu kalniņu”. Skola 
nodrošināja arī sporta aktivitātes. Tā kā Dānijā 
nodarbojos tikai ar studijām, man bija daudz brīvā 
laika, ko varēju veltīt dažādām sportiskām 
aktivitātēm. Biju iegādājies sporta kluba 
abonementu un drīkstēju apmeklēt visas piedāvātās 
aktivitātes, līdz ar to katru dienu pavadīju sporta 
zālē. Piemēram, es nekad nebiju nodarbojies ar Hip 
Hop, līdz ar to man bija vēlēšanās izmēģināt šo 
deju žanru. Hip Hop sāku dejot tikai pēc mēneša, 
kad biju ieradies Dānijā, taču ļoti labi sevi pierādīju 
un paspēju iemācīties visu, ko pārējie jau bija 
iemācījušies, un spēju piedalīties un nodejot 
semestra ballītē. Tālāk redzamajos linkos varat 
redzēt divus video no mūsu semestra ballītes dejas, 
lai būtu ieskats par to. Es esmu gaiši zilā krekliņā, 
melnās biksēs un baltās botēs, pārsvarā dejoju 
beidzamajā rindā.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o t o .
php?v=10201008157309191

http://www.youtube.com/watch?v=94dg9jMO0
K0&feature=youtu.be 

2 gadus bez brīvā laika
Jau no paša sākumā esmu pierādījis, ka esmu 

aktīvs un radošs cilvēks. Viss sākās ar to, ka biju 
aizbraucis uz atvērto durvju dienām, iepazinos ar 
aktīvistu grupu, kurā es saskatīju kaut ko ļoti 
piesaistošu un fascinējošu. Nākamais impulss 
sekoja, kad norisinājās iestāšanās RTU, tad  
iepazinos ar vienu studentu - Aināru Brālīti, kurš ir 
no Būvniecības fakultātes, viņš mani pārliecināja 
studēt būvniecību - transportbūves. Tad, kad jau 
biju iestājies RTU būvniecības fakultātē, devos uz 
pirmkursnieku nometni, kuru rīko Būvniecības 
fakultātes studentu pašpārvalde (BFSP). Pēc 
nometnes es biju ieguvis daudzus draugus, kuri 
darbojas šajā studentu pašpārvaldē. Šie cilvēki 
saskatīja manī pozitīvu un idejām bagātu jaunieti 
un iedrošināja iesaistīties organizācijā. Pirmo 
studiju pusgadu pavadīju, darbojoties studentu 
pašpārvaldē. Tā, protams, ir bezpeļņas organizācija, 
bet iemesls, kāpēc tajā iesaistījos, pirmkārt, bija tās 
biedri - viņi ir brīnišķīgi un atraktīvi cilvēki, līdz ar 
to es ieguvu daudz kontaktu, kas mūsdienās ir ļoti 
svarīgi, lai kaut ko sasniegtu. Klāt tam visam, 
protams, nāk pieredze - komunikācijas prasmes ar 
cilvēkiem, runas prasmes, organizatora prasmes. 

Pēc pusgada darbošanās pašpārvaldē tiku 
pamanīts un uzaicināts darboties RTU Studentu 
parlamentā. Šī ir lielāka organizācija, tā aptver 
visas RTU pašpārvaldes. Līdz ar to viss, ko darīju 
Studentu parlamentā (RTUSP), bija daudz 
nopietnāk un svarīgāk, es izjutu lielāku atbildību 
par to, ko es daru. Iesaistījos kultūras nodaļā, kuras 
mērķis bija organizēt dažāda rakstura pasākumus. 
RTUSP darbojos gandrīz gadu, mana aktivitāte 
sāka izsīkt otrā semestra beigās, tāpēc ka pavadīju 
daudz laika, gatavojoties ERASMUS, un nespēju 
vairs dot tik lielu devumu RTUSP, taču jāatzīst, ka 
man vēl dzīves plānā ir doma kļūt par kultūras 
nodaļas vadītāju. 

Paralēli uzsākot savas gaitas RTUSP ( www.
rtusp.lv ), saņēmu interesantu piedāvājumu - tiku 
ielūgts uz viesu vakaru studentu korporācijā 
„Latvia”, vēl neko nezinot par studentu 
korporācijām kā tādām. Biju ļoti ieinteresēts, kas šī 
ir par organizāciju un kāpēc par to neko neesmu 
dzirdējis. Aizgāju uz šo viesu vakaru, lai 

apmierinātu savu ziņkāri. Vienkāršoti 
skaidrojot, tā ir organizācija, kas apvieno 
draudzībā studējošus jauniešus, māca 
viņiem korporācijas vēsturi un tradīcijas, 
iedzen patriotismu, izaudzina par 
džentlmeņiem – apmaksā deju 
nodarbības, dziedāt prasmi un 
paukošanos. Pēc divu viesu vakaru 
apmeklējumiem biju tiesīgs tikt uzņemts 
studentu korporācijā. Mans uzņemšanas 
datums ir 05.03.2012. Kā jau 
korporācijas tradīcijas vēsta, nekad 
nedrīkstu aizmirst savu uzņemšanas 
datumu, jo jebkurā brīdi to man var 
pajautāt korporācijas oldermanis (mūsu 
skolotājs – audzinātājs), un šis datums ir 
savā ziņā zīmīgs saistībā ar manu 
dzimšanas datumu 05.05.1992. 

Jāatzīst, ka jau otro gadu principā man 
brīvā laika nav, jo visu laiku pavadu, 
studējot, strādājot un darbojoties  
dažādās aktivitātēs. Uzskatu, ka tas viss, 
ko daru ārpus skolas, man kādā dzīves 
brīdī nāks par labu.

Ceļš līdz pašreizējai darbavietai
Pēc pirmā kursa skola nosaka, ka ir 

jāiet obligāta 4 nedēļu prakse. Daudz 
iespēju man nebija. Tā kā joprojām tika 
būvēts ceļa posms Ērgļi – Pļaviņas, 
nolēmu strādniekiem apvaicāties par 
darba iespējām. Es satikos ar šī objekta meistaru, 
izrunāju savas prakses iziešanas iespējas. Tā kā šī 
uzņēmuma atrašanās vieta ir Smiltene, nekas cits 
neatlika, kā vien doties uz Smilteni un stāties darbā. 
Mana pirmā vasara pagāja Taurupes pagastā uz 
meža ceļa, kur es nostrādāju 8 nedēļas. Šogad jau 
darbojos uz Maskavas šosejas, kur ir iespēja ļoti 
paplašināt savas esošās zināšanas. Šobrīd mans 
ieņemamais amats ir ceļu meistara palīgs, līdz ar to 
mani pienākumi vairāk saistās ar darbu vadīšanu, 
kas sevī ietver cilvēku resursu koordinēšanu un 
tehnikas norīkošanu. Dažkārt darbojos arī kā 
vienkāršs ceļa būvstrādnieks, kad ir nepieciešams 
cilvēku darbaspēks.

Vai smiltenietis?
Savos studiju gados esmu iepazinis neticami 

daudz cilvēku, kuri nāk no Smiltenes. Uzskatu, ka 
esmu vairāk sajūtu cilvēks un daudz kur vados pēc 
savām izjūtām. Tas, ka pilnīgi nejauši esmu atradis 
darbavietu Smiltenē un ap mani ir izveidojies kupls 
draugu skaits Smiltenē, kuri nav saistīti ar manu 
darbavietu, vēlreiz un vēlreiz liek man domāt, ka 
visu daru pareizi un, kas to zina - varbūt pēc gadiem 
es aizdošos uz dzīvi Smiltenē. Principā jau tagad 
uzskatu, ka Smiltene ir manas otrās mājas.

Tiem, kas vēl nezina, ko pēc vidusskolas 
darīt

Es pilnīgi noteikti ieteiktu jauniešiem, kuri vēl 
domā par to, ko darīt pēc vidusskolas, iet un studēt 
transportbūves. Ja kaut nedaudz interesē tehniskas 
lietas un padodas organizēšana, tad šī profesija būs 
īstā. Kaut gan ceļinieku darbs ir sezonāls, Latvijā 
ceļus būvē un būvēs vēl daudzus gadus. Tas nozīmē 
tikai vienu, ka labi speciālisti būs pieprasīti visu 
laiku. Dažkārt cilvēki baidās no lietām, par kurām 
viņi neko nezina. Es gribētu iedrošināt šos cilvēkus 
un teikt, ja viņiem šī lieta kaut cik interesē, tad 
nebaidīties no nezināšanas, bet gan iet un mēģināt 
to darīt, jo, kad sāk darīt, tad nekas neliekas tik 
briesmīgs - kā senajā latviešu sakāmvārdā - „Acis 
darba izbijās, rokas darba nebijās”.

Esmu vairāk kā pārliecināts, ka ar iegūto izglītību 
pašam darbs nebūs jāmeklē, jo darbs atradīs mani. 
To jau esmu sapratis pēc 2 gadu studēšanas un 

strādāšanas. Strādāju jau otro vasaru, prakses vietas 
atrašana man nav sagādājusi problēmas. Šobrīd 
atalgojums manā skatījumā ir apmierinošs, jo vēl 
mācos un man ir izaugsmes iespējas. 

Ceļa posma Ērgļi – Rīga vērtējums
Par nožēlu sev man ir jāatzīst, ka vēl nav izdevies 

pašam savām acīm aplūkot ceļa posmu Ērgļi – 
Rīga. Tad, kad atgriezos no Dānijas, uzreiz sāku 
strādāt un diemžēl neesmu to arī redzējis. Lai 
objektīvi spriestu par ceļa kvalitāti, ir jāredz ceļa 
projekts un par ļaunu arī nenāktos redzēt pašu 
darba gaitu, cik apzinīgi strādnieki dara savu darbu. 
Mūsdienās ir izveidojies uzskats, ka Latvijā tiek 
būvēti slikti ceļi. Bet man ir savs izskaidrojums 
tam - Latvija ar saviem materiāliem ir tik bagāta, 
cik tā ir, un mums nav paši labākie ceļa materiāli. 
Piemēram, Skandināvijas valstis ir bagātas ar 
saviem izrakteņiem, un līdz ar to ceļu kvalitāte ir 
daudz augstāka. Protams, ka Latvijā nebūs tik labi 
ceļi kā Vācijā, kur ceļa pamats tiek ieliets ar betonu. 
Šāda ceļa būvniecība izmaksā ļoti dārgi. Latvijā 
ceļi ir tik labi, cik labi ir pieejamie materiāli. 

 Izmantojot iespēju, vēlos lielu paldies 
pateikt savam mecenātam Jānim Apsītim, kurš ar 
savas firmas „SIA APSĪTE” starpniecību man katru 
mēnesi maksā stipendiju jau 2 gadu garumā un 
turpinās maksāt vēl arī 3. kursa laikā. (Lūdzu 
nejaukt ar Vītolu fondu. Tas ir liels aizvainojums 
manam mecenātam, ja kāds domā, ka man 
stipendiju maksā Vītolu fonds. Vītolu fonds 
apsaimnieko mana mecenāta stipendijas – atlasa 
pēc noteiktiem kritērijiem jauniešus, kuriem dot 
stipendijas, bet pašu stipendiju izmaksā „SIA 
APSĪTE”. Ja iedziļinās Vītolu fonda vēsturē un 
struktūrā, tad tā sistēma paliek pavisam skaidra.)

Dagnis atklāj, ka ceļinieku aprindās esot 
teiciens par to, ka labs asfalts uz ceļa nemētājas. 
Man gribētos pārfrāzēt šo teicienu un attiecināt 
to uz Dagni pašu, jo tādi jaunieši, kāds ir viņš, 
tiešām uz ceļa nemētājas. Tie ir īsti dārgakmeņi. 
Prieks, ka Latvijā un tieši mūsu novadā tādi 
atrodami.

Lelde Gangnuse-Bērziņa
Foto no D. Vaska personīgā arhīva

R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursa 
NOLIKUMS

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa 
dzīves un darbavietu „Brakiem”.

      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori: 
      R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa 

kultūrvēsturiskais mantojums”.
Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību 

iestāžu audzēkņi.
Tēmas: 
 7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem 
1. Brakos ir varen jauki.
2. Es satiku savu R. Blaumani.
3. „O, kas ir cilvēks bez ilgošanās!” (R. Blaumanis)

      10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem 
1. R. Blaumanim Braki, man ……. (savas mājas).
2. Pārdomas par kādu R. Blaumaņa darba iestudējumu.
3. „Zeltu dabū caur daudzkārtēju skalošanu.” (R.Blaumanis)
Vērtēšanas kritēriji:
• Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
• Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
• Latviešu valodas literāro normu ievērošana.
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2013. gada 21. oktobrim pa pastu vai elektroniski, 

e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, 
savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840
Kontakttālrunis: 64871569, 26388629, 26406289
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja 

„Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja
Vērtēšanas komisija: 
      Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vecākā speciāliste
      Inguna Bauere – rakstniece 

    Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
    Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora 

vadītāja
    Sanita Dāboliņa – filoloģe

Apbalvošana 2013. gada 7. decembrī Ērgļu saieta namā. 
Balvu fonds 
                    7. – 9. klase                                                               10. – 12. klase
            1. vieta – 50 lati                                                          1. vieta – 70 lati
           2. vieta – 35 lati                                                          2. vieta – 50 lati
           3. vieta – 20 lati                                                          3. vieta – 30 lati

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. augusts ��

7. Ērgļu novada svētkosNo 26. līdz 28. jūlijam Ērgļos tika svinēti novada svētki. Šajā 
gadā tie aizritēja aizrautīgā un spraigā gaisotnē, kuros goda vieta 
tika ierādīta mūsu dižā rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150 gadu 
jubilejai. 

   Svētku pirmajā vakarā ar Ērgļu kora skanīgajām balsīm, karogu 
pacelšanu, domes priekšsēdētāja G. Velča un galvenā sporta 
organizatora I. Budzes uzrunām tika svinīgi atklāti 7. novada svētki. 
Šogad nekādi nevarēja iztikt bez R. Blaumaņa tēlu līdzdalības. 
Svētku dalībniekus sveikt, stipros vārdus teikt un savu svētību dot 
bija ieradusies Tomuļu māte ( Sandra Konovalova). Kad sporta 
tiesnešiem tika pārbaudītas „čakras” un veikti iesildīšanās 
vingrinājumi, varēja pāriet pie apgleznotās informācijas sienas 
atklāšanas. Par jauno veidolu jāpateicas jaunai māksliniecei Ievai 
Filatovai, kas, izrādot savu iniciatīvu, piedāvāja savu skatījumu, 
plānojumu un visbeidzot arī šo ieceri pati realizēja. Paldies Ievai! 

Pēc tam sāka darboties floristu darbnīca, kur ideju bagātās skolotājas 
Ievas Rotas vadībā tika veidoti interesanti ziedu dekori. Mazās 
skoliņas telpas šogad pulcināja azartiskos zolmaņus galvenā 
tiesneša Jura Jakunova vadībā. Šogad spēlmaņu mači turpinājās 
līdz pat sešiem rītā. Savdabīgas burvības pilns izvērtās vakars pie 
dambja, kur pulcējās grupas Melo M klausītāji, pēc kura skatītāju 
acis priecēja brīnišķīgās uguns skulptūras (mākslinieks Andris 
Džiguns).       

  27. jūlija rīts sākās ar sporta aktivitātēm: strītbolu (pie skolas), 
jaunā disku golfa laukuma atklāšana atrakciju parkā „Braku takas” 
un pirmais čempionāts disku golfā, sacensības airēšanā, peldēšana, 
ugunsdzēsēju stafete, mini biatlons, orientēšanās pieaugušajiem 
”Brīnumzālīti meklējot”. Interesanti bija paraugdemonstrējumi 
Skeitparkā un Sīkmači. Netrūka nodarbību arī mūsu mazajiem: 
piepūšamās atrakcijas, staigāšana pa ūdens virsmu ar piepūšamajām 
ūdens kurpēm, orientēšanās pastaiga „Pa velniņu nedarbu pēdām”, 
velo sacensības bērniem un rotaļu stunda. 

 Kuriem mazāk interesēja sporta aktivitātes, tie varēja apmeklēt 
amatnieku un Ērgļu muzikantu („Ēdelvais” un „Sand witch” 
grupas) svētkus - pie Saieta nama. Varēja tikties ar Tomuļmāti un 
nogaršot viņas ceptās pankūkas, noskatīties Ābrama un Pindacīšas 
andelē, padarboties audēju darbnīcā, mieloties ar dažādiem 
saldumiem un pašmāju izstrādājumiem un amatnieku darinājumiem. 

Interesantas mūsu jaunajai paaudzei bija darbošanās namdaru 
darbnīcās. Īpaši jauka un izzinoša šogad bija mūsu profesionālās 
vidusskolas namdaru- arboristu darbnīca. Tie, kas gribēja gūt 
baudījumu dvēselei, apmeklēja literāri muzikālu pēcpusdienu ar 
jaunās dzejnieces Santas Laubes un grupas „Zemes mala” vokālista 
Mareka Sarnovska piedalīšanos ( Ērgļu luterāņu baznīcā).Vakarpusē 
Ērgļu estrādē skatītājus pulcināja Ērgļu amatieru mākslinieku 
uzvedums „Mīlas pamācības Viļņu Jānim” un koncerts - atskatoties 
deju svētkos ”Pa trejdeviņiem laiku lokiem”. Pēc tam svētku 
zaļumballē visus priecēja Reinis Reķis un grupa „Rollmans 
Band”.

 Nākamajā dienā makšķerēšanas sacensības sākās jau 5.00 no 
rīta, uz kurām ieradās paši azartiskākie un nenogurdināmākie vīri 
un sievas. Loms tika atdots kopējam zupas katlam un tā sanāca īpaši 
garda un bieza, par kuru šogad rūpējas Oļegs Jegorskis un viņa 
komanda. Kā katru gadu nepārspējami izcila bija Līgas Ezergailes 
un viņas palīgu gatavotā putraimu putra. Kamēr sacentās volejbolisti, 
tikmēr z/s „Volframs un pakavi” ielūdza bērnus vizināties ar zirgiem 
un poniju.

  Īpaši vienreizēji šajos svētkos izvērtās Vīna svētki barona Tranzē 
muižas parkā jeb Rūdolfa dzimšanas dienas balle. Ar Ainas Braķes 
iniciatīvu un vēl daudzu cilvēku nesavtīgu darbu tika sakoptas 
vecās pagraba velves, kuras, piemēroti iekārtojot, tiešām uzbūra 
senatnes elpu. Pasākuma viesus sagaidīja pats barons Tranzē (V. 
Zirnis) un Horsta madāma (A. Kuzina) ar vīna glāzi un aicināja 
sumināt Rūdolfu Blaumani jubilejas gadā. Tad visi tika aicināti sākt 
balli ar senām balles dejām. Tās dejoja Cēsu pils seno deju grupa 
„Magnolija” un Ērgļu sporta deju kluba „Vizbulīte” dejotāji. Pēc 
tam uzaicināja klausīties trīs runču balādes, kuras dziedāja Jumurdas 
sieviešu vokālais ansamblis Ievas Vilnītes vadībā. Bet īpašie viesi 
- psihoterapeits Viesturs Rudzītis un rakstniece Ingūna Bauere -  
iesaistījās sarunā par latvietību Blaumaņa laikā un mūsdienās. Tad 

visi klātesošie ar īpašu interesi devās lejā pa kāpnēm, lai ielūkotos 
vīna pagrabā. Te nu varēja degustēt dažādas vīnu šķirnes, kuras, 
pateicoties arī pašu ērglēniešu atsaucībai, bija gana lielā daudzumā, 
un jāpiezīmē, ka tur nebija tikai vīns vien, bet gan arī kāds stiprāks 
brūvējums, kas bija ieguvuši arī piemērotus nosaukumus. Katram 
tika arī pa dzimšanas dienas kūkas gabaliņam, un sarunas varēja 
ritēt pilnā sparā apgarotā un nepiespiestā gaisotnē. Patiess prieks 
par jaunatgūtu apskates vietu Ērgļos un, to labiekārtojot, arī par 
tūrisma objektu, kuram jau dzimušas tradīcijas. Paldies šī pasākuma 
patronesei Ainai Braķei un slimnīcas darbinieku kolektīvam par 
aktīvo iesaistīšanos idejas realizēšanā.

 Bet šajā laikā estrādē bija laiks pašiem mazākajiem ērglēniešiem- 
tiem, kuriem vēl nav pat gadiņš. Mazulīšu parādes pamatuzdevums 
bija ierasties īpašā noformējumā, atklājot R. Blaumaņa darbu tēlus. 

Te nu varēja satikt mazos velniņus, jautros pavārus u.c. tēlus. Katrs 
no mazulīšiem īpašumā ieguva mazo svētku krekliņu un Ērgļu 1. 
aptiekas dāvātās balvas. Pēc tam jau estrādes laukumu piepildīja 
paši stiprākie Ērgļu vīri, lai mērotos spēkiem stiprinieku sacensībās. 
(galv. tiesnesis L. Kļaviņš). Svētku noslēgums šogad tika iecerēts 
„Brakos” ar velosipēdu uz Rūdolfa Blaumaņa mājām! Tā arī starts 
tika dots lielam velosipēdistu pulkam, kuri devās ceļā, un Braku 
māju pagalms drīz vien pildījās ar atbraucējiem. Pēc nelielu 
atjautības uzdevumu un pārbaudījumu paveikšanas muzeja vadītāja 
Zinta Saulīte īpaši šim gadījumam bija pataupījusi kādu pārsteigumu 
- upeņu vīnu „No Braku saldenās”. Tā nu pirms dzimšanas dienas 
kliņģera gabaliņa un vīna biķera baudīšanas katram bija jāpasaka 
arī vēlējums nākamajiem svētkiem. Visbeidzot svētku atbalstītāji - 
aktīvās atpūtas parka „Braku takas” saimnieki - aicināja visus 
izmēģināt spēkus disku golfa trasē.

 Svētki ir beigušies. Patiess prieks, ka mums ir tik daudz atsaucīgu 
cilvēku, kas piedalās šo svētku organizēšanā: Ivars Budze, Kaiva 
Bukovska, Rita Dudko, Ivars Teteris, Indra Diča, Inese Brūvere, 
Sergejs Vasiļjevs, Aigars Bārbals, Oļegs Jegorskis, Nikola Jegorska, 
Gerda Jegorska, Andris Rudzītis, Toms Rota, Laimonis Kļaviņš, 
Māris Lupiks, Vineta Lupika, Sergejs Ļebedevs, Liene Bite, Sabīne 
Svilpe, Elīna Svilpe, Sandra Konovalova, Ivo Konovalovs,  Andis 
Konovalovs, Maiga Picka, Auseklis Picka, Iveta Olte, Aldis Olte, 
Māris Grīnbergs, Artūrs Vīgants, Daira Pleša, Indra Rone, Maigurs 
Plešs, Krista Kalniņa, Raivis Šmits, Pēteris Kārkliņš, Valdis Zirnis, 
Anna Kuzina, Aina Braķe, Antra Grinberga, Terēza Kaimiņa, Gunta 
Bērziņa, Zeltīte Cepurīte, Ieva Budze, Aiga Vorobjova, Rolands 
Krastiņš, Līga Ezergaile, Mārīte Avotiņa, Signija Eglīte, Gita 
Ābeltiņa, Mārtiņš Ezergailis, Ilze Daugiallo, Auseklis Knope, Baiba 
Kaļva, Ieva Rota, Jānis Vīksna, Arnis Kauliņš, Uvis Konovalovs, 
Ieva Filatova, Ralfs Šmīdbergs, Mārīte Taškāne, Māris Tirzmalis, 
Andris Stalīdzāns, Andris Spaile, Anita Albrante, Inita Bērzkalna, 
Ilze Ozola, Jānis Rožkalns, Aleksandrs Ļublinskis, Sergejs Bākulis, 
Andris Džiguns, Gundars Kozlovskis, Laila Poklevinska, Juris 
Titovs, Ivars Tirzmalis, Sandra Lauberte, Ēriks Bukovskis, Pēteris 
Leiboms, Santa Radzvilaviča, Jānis Rešņa, Jānis Rešņa (juniors), 
Irēna Rešņa, Kaspars Eglītis, Roberts Koklačovs, Atis Koklačovs, 
Inta Olte, Iveta Pedele, Zinta Saulīte u.c. Paldies jums par 
ieguldījumu svētku tapšanā un norisē!

Paldies atbalstītājiem: Ainai Braķei, Ērgļu spēkstacijas 
darbiniekiem un personīgi Rolandam Krastiņam, SIA „Elbra” un 
personīgi Robertam Koklačovam un Atim Koklačovam, Ērgļu 1. 
aptiekai un personīgi Intai Oltei, Ilmāram Kaņķelim un atrakciju 
parkam „Braku takas”, kā arī Daces Jēkabsones ģimenei.

Uz tikšanos 8. Ērgļu novada svētkos!
Sporta sacensību uzvarētāji nākamajā lpp.
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SPORTA SACENSĪBU 
UZVARĒTĀJI:

ZOLES MAČS (kopējais dalībnieku 
skaits- 31)

Amatieru grupa
1. Kārlis Baltputns
2. Gusts Sproģis
3. Jānis Marga
4. Ralfs Priedītis
5. Andris Apīnis
6. Velta Baltputne
Zolmaņu grupa
1. Andris Stalīdzāns
2. Juris Vids
3. Juris Jakunovs
4. Ainārs Strazdiņš
5. Juris Teilis
6. Mārtiņš Dūdums

STRĪTBOLS (kopējais dalībnieku 
skaits- 45)

Dāmu konkurencē
1. Aiga Dombrovska
   Gunta Pūce
   Eva Rešņa
   Gunita Brašus
2. Linda Katlapa
    Ketija Patkovska
    Ieva Dūduma
3. Madara Zosāre
    Līva Āboliņa- Ābola
    Monta Šmite
Vīru konkurencē
1. Jānis Stalīdzāns
    Nauris Āboliņš- Ābols
    Jevgenijs Lukičevs
2. Reinis Braķis
    Mārcis Eglītis
    Agris Pobiaržens
3. Gatis Truksnis
    Artis Truksnis
    Gints Zeltiņš

FLORBOLS (dalībnieku skaits - 125)
Vīru konkurencē
1. Ivo Kokins
2. Uģis Volkovs
3. Ralfs Lazdiņš
Dāmu konkurencē
1. Māra Liepiņa
2. Mārīte Ancāne
3. Elīna Brice

Ērgļu profesionālās vidusskolas
ARBORISTU DARBNĪCA

Kāpšana tornī 
(dalībnieku skaits - 45)

Vecuma grupa (6-8 gadi)
1. Sanija Lielupe
2. Asne Stankeviča
3. Edgars Priedītis
Vecuma grupa (9-12 gadi)
1. Ralfs Veicmanis
2. Mareks Kaņķelis
3. Marts Bičevskis
Vecuma grupa (13-16 gadi)
1. Artūrs Zvirgzdiņš
2. Raivo Lupiks
3. Artūrs Nīgalis

NAGLU DZĪŠANA (dalībnieku 
skaits - 15)

1. Aldis Jēkabsons
2. Sergejs Ļebedevs
3. Māris Tirzmalis

UGUNSDZĒSĒJU STAFETE 
(dalībnieku skaits -36) komandā 3 

cilvēki
Vīru konkurencē
1.Edgars Kļenausks
    Jurģis Braķis
    Mārtiņš Bukovskis
2. Ivo Konovalovs
     Aivis Šmits
     Arnis Pumpucis
3. Raivis Priede
   Arvis Purviņš
   Jānis Upenieks
Dāmu konkurencē
1. Gunita Brašus
    Aiga Dombrovska
    Līga Krastiņa
2. Daira Pleša
    Indra Rone
    Iluta Kurzemniece

ŠAUTRIŅU MEŠANA (kopējais 
dalībnieku skaits - 149)

Dāmas
1. Līga Ezergaile
2. Linda Grīnberga
3. Gunita Brašus
Vīri
1. Rihards Vasels
2. Sandis Antēns
3. Roberts Čeičš

RIEPU MEŠANA ( kopējais 
dalībnieku skaits - 111)

Vīri
1. Raimonds Velcis
2. Artūrs Kārkliņš

3. Dairis Laimiņš
Dāmas 
1. Madara Ādamsone
2. Līga Tirzmale
3. Madara Zosāre

FRĪSBIJGOLFS (kopējais 
dalībnieku skaits - 80)

Vīri
1. Jānis Bičevskis
2. Raimonds Velcis
3. Ilmārs Rešņa
Dāmas
1. Eva Rešņa
2. Elza Matule
3. Sandra Saltuma

AIRĒŠANA (kopējais dalībnieku 
skaits - 34)

Vīri
1. Raimonds Mileiko
2. Edgars Baužis
3. Mārtiņš Bruģmanis
Dāmas
1. Vineta Lupika
2. Jolanta Lamberte
3. Līga Tirzmale

PELDĒŠANA (kopējais dalībnieku 
skaits - 17)

Vīri
1. Ilmārs Rešņa
2. Andis Konovalovs
3. Māris Lazdiņš
Dāmas
1. Dagnija Zaretoka
2. Līga Tirzmale
3. Lauma Kodola

   FUTBOLA SODA SITIENI 
VĀRTOS 

(kopējais dalībnieku skaits - 103)
Vīri
1./2. Mārtiņš Ezergailis, Jānis Lazda
3. Māris Jaunozoliņš
Dāmas
1. Līga Tirzmale
2. Linda Cielava
3. Agneta Kokina

LECIENI AR LECAMAUKLIŅU 
(kopējais dalībnieku skaits - 63)

Vīri
1. Kalvis Māliņš
2. Jānis Stalīdzāns
3. Einārs Leckis
Dāmas
1. Baiba Niparte
2. Liene Bite
3. Līga Tirzmale

BOULINGS (kopējais dalībnieku 
skaits - 107)

Vīri
1. Nauris Truksnis
2. Jānis Opincāns
3. Arvis Rudzītis
Dāmas
1. Sanda Ekerte
2. Dita Guzika
3. Samanta Bringule

MAZUĻU PARĀDĒ piedalījās - 
Rūdolfs Štils (10 mēneši), Oskars 
Feldbergs (5 mēneši), Lote Luīze Katlapa 
( 3 mēneši), Dārta Elīza Piebalga (2 
mēneši), Kristers Knēziņš (7,5 mēneši), 
Keita Kupe (1 gads), Matīss Koklačovs ( 
5 mēneši). Savu mazo krekliņu par 
ierašanos svētkos ieguva arī Kate Māliņa 
(5 mēneši) un Kristena Picka (7 mēneši). 

MAKŠĶERĒŠANA
Dalībnieku skaits - 30
Kopējais loma svars – 13,1 kg
Pieaugušo konkurencē -
1. Artūrs Nīgalis - loma svars 2, 25
2. Jānis Viļevičs - loma svars 1, 35
3. Genādijs Senkevičs - loma svars 

1,23
Lielākā zivs – Rolandam Kaļeiņikovam 

-1,01 kg
Bērnu konkurencē -
1. Ivars Matīss - 0,18 kg
2. Andris Vītoliņš - 0,03 kg
3. Endija Dalbiņa
Grupā “Cilvēki ar īpašām 

vajadzībām”-
1. vieta Zandai Pakalnei 0,14 kg
2. vieta Edgaram Puriņam ar loma 

svaru 0,13 kg

   SPĒKAVĪRU SACENSĪBAS 
(dalībnieku skaits - 16)

1. Kaspars Balodis un Sandris Ābels
2. Uvis Konovalovs un Andis 

Konovalovs
3. Artūrs Kārkliņš un Edgars Baužis

MINI BIATLONS
Kopējais dalībnieku skaits - 24

Vīri
1. Kalvis Māliņš
2. Andis Konovalovs

3. Jānis Indriksons
Dāmas 
1. Paula Lazdiņa
2. Sanda Sirmā
3. Linda Cielava

ŠAUŠANA AR LOKU  
Bērnu konkurencē līdz 12. g.v.
1. Daniels Dolgušins
2. Jānis Serovs
3. Laila Zaretoka
Dāmu konkurencē
1. Diāna Skujiņa  
2. Līva Stikāne
3. Paula Lazdiņa
Vīru konkurencē
1. Raivis Grīnbergs
2. Agris Bebris
3. Ingars Kaimiņš

VOLEJBOLS
Vīri  
1. Ivars Budze (jun.)
   Uldis Cirsis
   Artūrs Vīgants
   Uldis Leškevičs
2. Jānis Stalīdzāns
   Edijs Krastiņš
   Ervīns Prančevskis
   Pēteris Kaufmanis
3. Raivis Brašus
    Mārtiņš Ezergailis
    Jānis Bičevskis
    Gatis Brimerbergs
Dāmas
1.Baiba Niparte
    Enija Priede
    Kristiāna Kalve
    Gunita Brašus
    Ance Jēkabsone
2.Linda Katlapa
   Inga Grīnberga
   Aiga Dombrovska
   Sarmīte Pumpuce
   Ilze Bičevska
3. Lāsma Niparte
   Eva Rešņa
   Gunta Jaunozoliņa
   Ingūna Gulbe
   Sintija Māliņa

ORIENTĒŠANĀS
Bērni (līdz 10 g.)
1. Alise Kauliņa
2. Druvis Bičevskis
3. Mārcis Graudums
4. Elīza Madsena
5. Alise Olte
Zēni ( līdz 15 g.)
1. Arvis Zeibots
2. Marts Bičevskis
Meitenes (līdz 15 g.)
1. Sanda Sirmā
2. Līva Dāve
3. Elza Matule
Vīri ( līdz 40 g.)
1. Agris Reiznieks
2. Kalvis Māliņš
3. Kalvis Kaļva
4. Uģis Olte
Dāmas ( līdz 40 g.)
1.Elīna Svilpe
2.Ilvija Madsena
Vīri ( virs 40 g.)
1. Aldis Olte
2. Dzintars Svilpis
3. Valdis Groza
4. Māris Lazdiņš
Dāmas ( virs 40 g.)
1. Eugeņija Rudzīte
2. Spodra Švarca
3. Emma Cera

VELOSACENSĪBAS (kopējais 
dalībnieku skaits - 40)

Zēni (vecumā līdz 4 g.)
1. Rihards Bērziņš
2. Patriks Staško
Meitenes (vecumā līdz 4 g.)                       

    1. Lote Cēsniece
2. Gerda Lazdiņa
Zēni ( no 5 līdz 8 g.)
1. Roberts Andersons
2. Ivars Matīss
3. Krišs Kurmiņš
Meitenes ( no 5 līdz 8 g.)
1. Madara Purviņa
2. Manuela Hofmane
3. Elīza Bērziņa
Zēni ( no 9 līdz 14 g.)
1. Kristiāns Židavs
2. Eduards Zeibots
3. Valts Masaļskis
Meitenes (no 9 līdz 14 g.)
1. Sintija Vaitišķe
2. Enija Jungfermane
3. Monta Masaļska
Vīri (no 15 un vecāki)
1.Andis Krūmiņš
Dāmas (no 15 un vecākas)
1.Rita Jungfermane
2.Signe Masaļska
3.Dace Svilpe

Ceļojuma pieturvietas Sēlijā

Daudzveidīgas, interesantas un aizraujošas bija Līvijas Grozas 2. augustā 
organizētā Ērgļu novada pensionāru ceļojuma pieturvietas Sēlijā. Ekskursijas 
beigās nevarējām vien nobrīnīties, cik daudz paspēts redzēt vienā dienā. Šķiet, ka 
visā ceļojumā mūs pavadīja Jāņa Jaunsudrabiņa vārdi: „Pašu senatni mums nekad 
neatgriezt, un tas arī nav vajadzīgs, bet labi, ja varam ko ņemt no viņas skaistuma, 
no tā, kas viņā teicams un slavējams”. Pagātni tagadnē sastapām ik uz soļa, jo 
Sēlijas novadā tās lieliski sadzīvo.

Viesītes muzejs „Sēlija”. Viesītē, Sēlijas sirdī, esam ieradušies klusās, sakoptās 
mazpilsētiņas 85. jubilejas priekšvakarā. Novada kultūrvēsturiskais mantojums 
izvietots vairākās muzeja ēkās bijušā šaursliežu depo teritorijā. Lielākais lepnums 
dzelzceļa lokomotīve (šaursliežu dzelzceļš Viesītē pastāvēja no 1916. līdz 1972. 
gadam), bānīša vagoniņi kā mīlīgas istabiņas, kokapstrādes un tekstildarbnīca. 
Vienā no ēkām Viesītes amatniecības centrs, kurā strādā biedrības „Zīle” 
dalībnieces, tepat arī pastāvīga rokdarbu izstāde – pārdošana. Te ierosmi smēlās 
arī mūsu novada rokdarbnieces. Priecājamies, cik skaisti izskatās goda vietā 
noliktie vairāku pagastu tautastērpi. Ir atsevišķa telpa mežsarga Gunta Baumaņa 
medību trofeju un piederumu izstādei. Blakus muzejam pamanām glītas nojumītes 
(tādas kā mazbānīša pieturvietas) Zaļajam tirgum – tieši pilsētas svētkos tika 
atklāts mājražotāju tirgus, kas zīmola „Mājtirgus” ietvaros darbosies ik dienu, 
izņemot pirmdienas.

 Kad mūsu rokās nonāk pilsētas svētkiem veltīts izdevums, viens teikums tajā 
vēsta, ka Viesītes novada Vārnavā savulaik Jurjānu Andrejs pierakstījis burdona 
dziesmas.

Paula Stradiņa skola. Tā ir bijusī Eķengrāves (Viesītes senākais nosaukums) 
pamatskola, kur kristīts un mācījies izcilais ķirurgs, profesors Pauls Stradiņš. Te 
piemiņas istaba Stradiņu dzimtai, ārsta kabinets, kur uzcienā ar baldriāna 
pilieniem, skolas muzejs, kur iekārtoti vairāku bijušo skolotāju kabineti. Mazliet 
sentimenta mums, skatoties uz vecajiem, tik pazīstamajiem skolas soliem, tāfeli.

Mārtiņa Buclera muzejs Lonē. Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa 
Buclera fotogrāfijas kabinets iekārtots tiem, kam fotogrāfija ir darbs, un tiem, kam 
tā ir mīlestība. Līdzās klasiskās fotogrāfijas tradīciju saglabāšanai sastopam 
digitālo fotogrāfiju. M. Buclera atziņas joprojām noder mūsdienu laika 
dokumentēšanai.

Saukas dabas parks. Tas ir viens no 42 Latvijas dabas parkiem. Ar Sēlijas 
kultūrvēstures apzinātāja Gunāra Spīdaiņa gādību uzkāpjam vienā no parka 
jaukākajām vietām - Līgo kalniņā, no kurienes paveras gleznains skats uz Saukas 
ezeru, vislielāko ezeru Zemgalē.

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņos”. Gleznotāja un rakstnieka bērnības 
pasaulē mūs ievadīja muzeja vadītāja Ilze Līduma. „Riekstiņu” viensēta ir „Baltās 
grāmatas” Mūsmāju pasaule. Jāpadomā arī par mūsu Rūdolfu Blaumani, kurš 
pirmais pamanīja Jaunsudrabiņa rakstnieka talantu, augstu novērtēdams stāstu 
„Vēja ziedi”. Līdzi paņemam Jaunsudrabiņa vārdus: „Esi mūžam sveicināta, tu 
pelēkā smilts, kas manas pēdas kādreiz saņēmusi mīkstām rokām!/ Esiet mūžam 
sveicināti jūs, mīļie cilvēki, kuri daudzkārt vadījāt manus soļus un manas domas 
uz visu labu!”

Gārsenes muižas pils, baznīca un takas. Stalta sagaida divstāvīgā neogotiskā 
pils, dēvēta par Sēlijas pērli. To cēlu padara apaļie četrstūrveida torņi. Celta 1856. 
gadā, bijusi fon Budbergu dzimtas īpašums, kopš 1940. gada te mājvieta Gārsenes 
pamatskolai. Varu tikai piebilst, ka no šīs skolas nākuši labi R. Blaumaņa literārā 
konkursa darbu rakstītāji. Nākamais mācību gads gan skolai sagaidāms ar zināmu 
satraukumu, jo skolēnu skaits tikai mazliet pāri trīsdesmit...

Aizraujošākais dienas piedzīvojums nenoliedzami ir došanās Gārsenes takās, 
kas līču loču vijas gar nelielās Dienvidsusējas upītes krastiem. No piedāvātajiem 
39 apskates objektiem paspējam ieraudzīt 22. Lai gan vietām stāvās taciņas strauji 
ved augšup un lejup, nogurums pazūd kā nebijis, ieraugot Raganas slotu – 
septiņgalotņu priedi vai pastāvot uz Dainu akmens. Izcila vieta pastaigām, 
meditācijai! Tā vien šķiet, ka reizēm vajag tikai entuziasmu un aizrautīgu darbību, 
lai it kā parastai vietai iedotu ko vienreizīgu un neatkārtojamu. 

Nokļūstam arī pie Gārsenes baznīcas, kas celta barona fon Budberga pirmās 
sievas anglietes Ģertrūdes Vorsas piemiņai, tepat blakus grezna kapliča, leģendām 
apvīta, joprojām izmantojama.

Dabas parks „Dvietes paliene”. Te nu gan pirmoreiz visa ceļojuma laikā 
apmulsām. Braucām uz Bebrenes muižu, bet nokļuvām pļavā! Taču tā bija gides 
viltība, kas mūs ieveda vietā, kur pavasaros Daugavas palu ūdeņi appludina 
Dvietes senleju 20 km garumā. Te arī migrējošo putnu pulcēšanās un ligzdošanas 
vieta, bet pļavu galvenie apsaimniekotāji ir 100 Konik Polski šķirnes savvaļas 
zirgi un 100 Higlander šķirnes liellopi, no kuriem dažus eksemplārus izdodas 
ieraudzīt – gariem, spiciem ragiem, biezu spalvu kā vilnu noaugušus. Kad Dvietes 
senlejas informācijas centrā „Gulbji” vēl saņemam bebra mundruma dzērienu un 
dzintara gabaliņu, jāsāk domāt, vai tik šī nav ceļojuma pārsteidzošākā vieta.

Bebrenes muiža. Bebrenes muižas kungu māja, sarkanu ķieģeļu ēka, celta 
1896. gadā pēc itāļu arhitekta Markoni projekta franču neorenesanses stilā, līdz 
1920. gadam grāfu Plāteru – Zībergu īpašums, kopš 1921./22. m. g. nodota skolas 
rīcībā. Pašreiz ēkā, kurai 1960. gadā uzcelts 3. stāvs, atrodas Bebrenes vidusskola. 
Interesanti, ka daļēji saglabājusies pazemes eja no virtuves ēkas uz pils pagrabu. 
Pa šo eju virtuvē sagatavotie ēdieni nesti uz pili. Bebrenes krāšņums nenoliedzami 
arī Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca, celta 1797. gadā. Pie ieejas durvīm 
sienu nišās 4 evaņģelistu freskas. Galvenie vārti reizē arī zvanu tornis.

Bija patiess prieks sajust to mīlestību un lepnumu, ar kādu Sēlijā sastaptie 
cilvēki stāstīja par savu kultūrvēsturisko novadu.

Lai liela pateicība mūsu novada pensionāru padomes vadītājai Līvija Grozai par 
tik rūpīgi izplānotu un realizētu ekskursiju, par izzinošo stāstījumu pārbraucienu 
laikā. Paldies Ērgļu novada domei par finansiālo atbalstu.

Mārīte Breikša
Foto no L.Grozas personīgā arhīva

Ekskursijas dalībnieki pie Saukas pagasta pārvaldes,
kurā atrodas M.Buclera fotogrāfijas kabinets.



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2013. augusts ��

Pa Raiņa un Aspazijas 
vietām Eiropā

Latviešu literatūrā 19. gadsimta beigās ienāca tādi spēcīgi 
rakstnieki kā R. Blaumanis, Aspazija, vēlāk sevi pieteica Rainis. 
Mūsu Ērgļu dramaturgs, iepazīstot jauno Elzu Rozenbergu, viņas 
lugās saskatīja īpašu talantu un mākslu. R. Blaumanis pēc „Sidraba 
šķidrauta” izrādīšanas uz skatuves 1904. gadā atzina: „Latviešu 
dramatiķu kronis Jums šimbrīžam galvā.”

Pamazām latviešu literatūrā ienāca Raiņa dzeja un dramaturģija. 
Arī R. Blaumanis sadarbojās ar Jāni Pliekšānu, gan palīdzot izdot 
viņa pirmo dzejoļu krājumu „Tālas noskaņas zilā vakarā”, gan 
bagātinot viens otru kā radošu personību, taču abi bija atšķirīgi – 
īpaši jau attieksmē pret sabiedriski politiskajiem uzskatiem. Rainis 
aicināja mīlēt cilvēci, taču R. Blaumanim tuvāks bija cilvēks, kas 
cieta tepat blakus. Viens bija rosīgs politiķis, Jaunās Strāvas aktīvs 
dalībnieks, bet otrs nepieslējās politiskajām aktivitātēm, bija pasīvs 
vērotājs, bet tiešs notikumu atspoguļotājs presē un satīriskajā 
dzejā.

R. Blaumaņa ārzemes viņa dzīves laikā bija Pēterburga – strādāja 
„Pēterburgas Avīzēs”, Takaharju sanatorija Somijā – pēdējā cerība 
izārstēties no tuberkulozes. Rainis vairākkārtīgi ir pabijis tālu prom 
no Latvijas. Vispirms jau jāmin Šveice – grūtais un pārbaudījumu 
pilnais ceļš 1905. gadā kopā ar Aspaziju uz Kastaņolu. Tā bija 
cerība izdzīvot, jo Latvijā palikt bija nedroši. Rakstnieks, kad 1920. 
gadā atgriezās dzimtenē, bieži devās uz Eiropas siltajām zemēm 
stiprināt veselību.

Ir pagājuši gandrīz 100 gadi, kad Rainis un Aspazija svešumā 
dzīvoja un radoši strādāja. Kādas šīs vietas ir šodien, vai kāds vēl 
atceras un piemin latviešus tālumā? Kopā ar Latvijas muzejniekiem, 
pedagogiem un radošiem cilvēkiem no 10. līdz 19. jūlijam bija 
iespēja aplūkot Austriju, Itāliju, Šveici un Franciju saistībā ar 
latviešu izcilajiem dzejniekiem – Raini un Aspaziju. Galvenais 
mērķis, protams, bija Šveices pilsētas Lugāno un Kastaņola. Te 
joprojām ir Raiņa un Aspazijas muzejs Lugāno pilsētas arhīva 
telpās. Lepns stāv abiem veltītais piemineklis (tēlnieks Jānis Plāte), 
celts uz zemes gabala, kuru latviešu trimdas sabiedrībai 20. gs. 70. 
gadu sākumā dāvinājusi Kastaņolas pašvaldība. Var aplūkot Sv. 
Jura baznīcu, kapsētu Brē kalnā – vietas, pa kurām abi dzejnieki ir 
tik daudz staigājuši. Uzbraucot ar funikulieri Sansalvatores kalnā, 
acu priekšā paveras skaists skats uz pilsētu, bet Rainis ar Aspaziju 
toreiz te nākuši kājām. Kastaņola – jauka un brīnišķīga vieta, 
ieskauta kalniem, kuros kā pērle rotājas Lugāno ezers. 

Rainis 1920. gados devās uz Eiropas pilsētām, lai uzlabotu 
veselību, stiprinātu sirdi, viņš ticēja, ka siltais klimats tiešām 
palīdzēs un stiprinās. Francijā rakstniekam bija iemīļota Žianlepēna, 
Antibes, Mentona – vissiltākā un šarmantākā Azūras krasta pilsēta. 
Austrijā Rainis labprāt ir pastaigājies pa galvaspilsētu Vīni, 
aplūkodams operu, Sv. Stefana katedrāli.

Ceļojums krāšņs un bagāts, pilns iespaidu un emociju, taču pāri 
visam mūsu dižais Rainis – mīlētais un nīstais, saprastais un līdz 
galam neatklātais. Ausīs vēl skan muzeja speciālistes Gaidas 
Jablovskas lasītās Raiņa vēstules Aspazijai, arī Olgai Kliģerei par 
dzīvi svešumā, par iespaidiem un radītajiem daiļdarbiem tālu no 
Latvijas. Daudz runājām, spriedām par mūsu dižgariem, par latviešu 
literatūrā atstāto mantojumu, jo Rainis un Aspazija mums ir īpaši un 
sevišķi.

Teksts un foto:
Braku muzeja vadītāja Zinta Saulīte

M.Breikša un Z.Saulīte Šveicē, Kastaņolā pie Raiņa un 
Aspazijas pieminekļa.

Pašdarbības kolektīvu koncerts Jumurdā
Vasaras pilnbriedā kultūras 

pasākumu piedāvājums ir tik plašs un 
daudzpusīgs...Daba un cilvēki 
sarosījušies ne pa jokam- skaties uz 
kuru pusi gribi- vienmēr ir iespēja 
apmeklēt savām interesēm un vēlmēm 
piemērotus pasākumus- tuvākus un 
tālākus, lētākus un dārgākus, 
profesionālus un amatieru veidotus. 
Jumurdā jau no manu darba gaitu 
pirmsākumiem jūlija pēdējā sestdiena 
kalendārā iezīmēta ar sarkanu krāsu un 
ierakstīta kā kapusvētku diena. 
Tradicionāli šajā sestdienas vakarā tika 
rīkota citos novados un īpaši 
kurzemniekiem tik nesaprotamā 
kapusvētku balle. Savulaik Jumurdā 
šajā sestdienā viesojušās grupas „Emburgas zēni”, „Zeļļi”, ” 
Kantoris 04”, „Vēja runa”. Ballēties gribētāji sabrauca no 
apkārtējiem pagastiem un ballēšanās notika līdz rīta gaismai. Laiki 
mainās, cilvēku ieradumi mainās, apkārtējo pagastu kultūras norises 
bagātinās, bet līdz šim vēl joprojām manā kalendārā jūlija pēdējā 
sestdiena ir ierakstīta ar sarkaniem burtiem- kapusvētku diena. Un 
arī kurzemniekiem tik nesaprotamā balle, kas, papildināta ar 
koncertu, vēl joprojām Jumurdā notiek. Ballētāju gan paliek mazāk, 
jo citi laiki un citas iespējas, bet man tīri cilvēciski negribas šo 
senseno tradīciju izsvītrot no sava kalendāra...

 Šogad visi tika aicināti uz Jumurdas un Sausnējas pagasta 
pašdarbības kolektīvu koncertu Jumurdas estrādē. Koncertā 
piedalījās Sausnējas pagasta dramatiskais kolektīvs (vadītāja Vallija 
Lele) ar anekdotisku skeču „Pie daktera”, vokālais ansamblis 
„Pīlādzītis” (vadītājs Ernests Āders) ar sirdsdziesmām, Sausnējas 

Svētki Sausnējā
Svētdiena, 21. jūlijs, Sausnējā 

bija svētku diena.
Krustojumā, kur satiekas ceļi 

no Pļaviņām, Vietalvas, Ērgļiem 
un Liepkalnes, skanot mūzikai, 
pulcējās ļaudis – iemesls tam 
Sausnējas ielas svētki. Patiesību 
sakot, caur Sausnēju vedošam 
ceļam Pļaviņas – Ērgļi ielas 
nosaukums nav dots, bet tas 
nekas. No uzraksta līdz uzrakstam 
„Sausnēja” ceļazīmes un ceļa 
stabiņus greznoja krāsainas lentes 
un baloni. Pūtēju orķestra 
atskaņotās melodijas mijās ar 
svētku dalībnieku dziedātām 
tautas dziesmām.

Sausnējas pagasta pārvaldes 
vadītāja Liena Kārkliņa teica īsu 
uzrunu. Viņa pieminēja svētku 
ieceres autori skolotāju Mariju Šmiti, aicināja izmēģināt jaunā asfalta seguma stiprumu, iedancojot to.

Raibā virknē gājiens virzījās uz Sausnējas kapsētu, lai apciemotu skolotāju Mariju Šmiti viņas atdusas vietā. Kā sveiciens ap kapu sagūla 
ziedu klāsts, izskanēja orķestra spēlētās melodijas un „Pīlādzīša” dziesmas.

Sausnējas centrā abpus galvenajam ceļam reiz slējās doktorāts, pagasta valdes ēka, biedrības māja, aptieka, baznīca un skola. Tagad to 
sen vairs nav. Par lielo šķūni, kur kādreiz notikušas teātra izrādes, koncerti, balles, zināja pastāstīt vairāki gājiena dalībnieki. Par aptieku, 
uz kuras pamatiem celta „Ceriņu” māja, par baznīcas drupu saspridzināšanu stāstīja M. Šmites meitas Anita un Gundega. Par „Sildegām”, 
kur vairākus gadus strādāts, stāstīja Dzidra Riekstiņa. Tā, savā starpā risinot valodas, greznojot ceļa zīmes ar baloniem, gājiens virzījās uz 
estrādi. Ceļa gabals ne īsais, tomēr, soļojot mūzikas ritmā, to pievarējām ātri vien.

Estrāde svētku dalībniekus sagaidīja ar izrotātu skatuvi un uz dūmojoša ugunskura virstošu zupas katlu. Mazāko svētku dalībnieku 
priekam bija izveidots spēļu laukums.

Raibā virknē ar priekšnesumiem uzstājās gan viesi no Vietalvas amatierteātra, gan līnijdejotājas, gan „Pīlādzīša” dziedātājas, gan I. 
Zvirgzdiņa ar mazmeitiņu, gan pašmājas dramatiskais kolektīvs. Īpašu gaisotni un pacēlumu visā pasākuma gaitā radīja Ērgļu pūtēju 
orķestris P. Leiboma vadībā. Tādu mūziku reti gadās dzirdēt. Paldies viņiem!

Pēc garīgā baudījuma sekoja gastronomiska bauda skābeņu zupas veidā.
Paldies tiem, kuri piedalījās svētku sagatavošanā, gādāja par cienastu, uzstājās koncertā, un paldies visiem, kuri atnāca! Uz tikšanos 

nākamajos svētkos.
                                                         Pasākuma dalībnieces Ilga un Inga

Foto: Valija Lele

kultūras nama līnijdeju grupa (vadītāja Anita Sarmone) ar dejām, 
kuras visraitāk sokas, Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis 
(vadītāja Ieva Vilnīte) ar koncertuzvedumu „Trīs Runči”. Smiekli, 
smaids sejā, prieks - pozitīvas emocijas visa koncerta laikā. Aplausi, 
ziedi, sveicinājumi un kopdziesma koncerta izskaņā. 

 Paldies VISIEM koncerta dalībniekiem, paldies kolektīvu 
vadītājiem un viņu palīgiem! Īpašs paldies kultūras darba 
organizatorei Sausnējas pagastā Inesei Leibomai par atsaucību un 
sadarbību!

  Vasara vēl pilnbriedā, vieni satikšanās svētki izskanējuši, rāmi 
un klusi tuvojas rudens ar savu īpašo krāsu un emociju bagātību. 
Lai izdevies konservēšanas un atvaļinājumu laiks!

Kultūras darba organizatore Jumurdas pagastā Inita Lapsa
Foto: Emīls Lapsa

Vasara , vasariņa Jūlija mēnesis mūs pārsteidza ar ieilgušo 
sausumu, kā arī ilgi gaidīto lietu. Jūlijs mums, 
Ērgļu sociālā centra iemītniekiem, paliks atmiņā ar 
to, ka braucām ekskursijā uz Bērzaunes pagasta 
lauku sētu „Sveķi”. Ekskursija bija pieteikta un 
mūs sagaidīja darbiniece Vita, kas pastāstīja sētas 
vēsturi, darbības virzienus, kā arī informēja , ka ir 
lielākā trušu audzēšanas saimniecība Baltijā.

Brīnišķīgs apskates objekts, kas piedāvā 
ekskursiju pa trušu dārzu, kolekcijā 25 trušu 
šķirnes, bija iespēja vēlreiz vērot dažādas šķirnes 
vistas, zosis, tītarus, iepazīt un redzēt spalvainos 
Ungārijas savvaļas sivēnus „Mangalica”, kas 
atceļojuši no Austrijas, un citus dzīvniekus.

Drosmīgākie kāpa skatu tornī, šūpojās, 
izmēģināja trošu tiltu, batutu. Piknika vietā 
atpūtāmies un cienājāmies ar līdzpaņemtajām 
maizītēm, par ko parūpējās virtuves meitenes. 
Turpat interesenti varēja iegādāties „Sveķu” 
produkciju. Ekskursija mums ļoti patika un gribam 
pateikt paldies, kas to noorganizēja: vadītājai Ievai, 
sociālajai darbiniecei Inārai; šoferīšiem: Ievai, 
Gundaram, Jānim; mīļajām aprūpētājām: Tatjanai, 
Ievai, Lienei, Ludmilai.

Ir sācies atvaļinājuma laiks, lai mūsu darbiniekiem 
izdodas to izbaudīt un pavadīt brīnišķīgi.

Kārlis Grantiņš
Foto: Ieva Dūduma

Paldies!
,,Mīlēt dzīvi kā saldskābu rudzu maizi. Reizēm 

piedegušu. Reizēm ar atlekušu garoziņu. Pašas mīcītu, 
raudzētu. Ar paslēptu sakasnīti rītdienai.

Mīlēt dzīvi ar aizturētu elpu. Gan caur lietiem skrejot, 
gan miglā maldoties, gan pīlādžu ugunīs degot. Mīlēt 
dzīvi tā, lai zvaigznes nosarkst debesīs, lai varavīksnes 
puķe uzplaukst ziemā, lai akmens sāk runāt ceļmalā, lai 
sirds puteņo. Bet puteņo balti...”

Mīlēt dzīvi, tas nozīmē dzīvot.
Patiesu prieku sagādā rosīgu, darbīgu un uzņēmīgu 

cilvēku dzīves mīlestība. Ar tādiem ļaudīm ir gaidīta 
ikviena tikšanās un saruna. Mēs ikviens cenšamies 
veikt savus ikdienas pienākumus un darbus ar 
godprātīgu attieksmi. Bet ir arī līdzcilvēki, kas saskata 
iespēju paveikt gaišus darbus sabiedrības labā un sava 
novada vārda spodrināšanai. Sirsnīgs paldies Vējavas 
dzīvīguma sargātājai MARUTAI VĪTOLIŅAI ar ģimeni 
par dzejnieces Ilzes Kalnāres atdusas vietas aprūpēšanu 
un Vējavas kapsētiņas daiļošanu ar saviem puķu 
dēstiem un ziediem. Paldies! 

Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja 
Agita Opincāne 
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IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231

E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums 2a.. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.

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

Dzintra Siliņa
Ingrīda Grosberga
Lucija Lībiete
Pēteris Dinga
Ausma Mihailova
Māra Koklačova
Ilze Reņģe
Česija Adamoviča
Jānis Pļaviņš
Alīda Ķipēna

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus, 

sausnējiešus un jumurdiešus 
nozīmīgās dzīves jubilejās!

Apsveicam!

LIENI un JĀNI 
OPINCĀNUS

ar meitas MARTAS 
piedzimšanu!

Ērgļu adventistu draudze 24. augustā plkst. 
15.00 ielūdz 

 R. Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki” 
uz gadskārtējo garīguma dienu

“150-tie šūpuļsvētki Brakos” -R. Blaumanim 
150 un Adventistu draudzei 150

Programmā:
piedalās mācītāji Ā. Glāzers, V. Zilgalvis, muzeja 

darbinieki, M. Zariņa vīru kvarteta koncerts;
uzvedums - R.Blaumanis “Šūpulis”;
ziedojumi - palīdzēsim Zanei elpot.

31. augustā Ērgļu estrādē  (lietus gadījumā 
saieta namā)

“Atvadu balle vasarai…”  
Ieeja - 1Ls

7. septembrī R. Blaumaņa memoriālajā 
muzejā „Braki” 

notiks interaktīvās tematiskās izstādes 
„Norvēģu rakstnieks Henriks Ibsens – 

Rūdolfa Blaumaņa viesis Braku sētā” jeb „Pēr 
Gint, tu nemelo!” atklāšana

11.00.  Rīta kafija Braku muzejā
12.00.  Izstādes atklāšana 
13.30.  Ziedu nolikšana pie R. Blaumaņa atdusas 

vietas Ērgļu kapos
14.00.  Koncerts Ērgļu saieta namā. Programmā 

E.Grīga un J.Vītola kompozīcijas.
Piedalās Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvente 

Ance Purmale (soprāns), students Kalvis Kalniņš 
(baritons), koncertmeistare Eridana Žiba. Vokālā 
pedagoģe – profesore Lilija Greidāne, Latvijas 
Kultūras akadēmijas rektors, profesors Jānis Siliņš. 

13. septembrī plkst.18.00 Sausnējas saieta 
telpās “Līdumos”

 Dzejas dienu pasākums

28. septembrī pie Ērgļu saieta nama
Miķeļdienas tirgus

Aicinājums
Aicinām interesentus pieteikties uz Sausnējas 

pagasta saieta telpu projekta “Veidosim pašu 
rokām!” nodarbībām.

Nodarbību laikā mācīsimies veidot dāvanu 
pušķus no konfektēm, kreppapīra un citiem 
palīgmateriāliem.

Interesentus lūdzam pieteikties līdz 06.09.2013. 
pie Ineses Leibomas, t.26191640 ; Ingas Grotes, 
t.26242405; Dainuvītes Bikšes, t.29122746.

KULTŪRAS AFIŠATēlnieka Oļega Skaraiņa  90. jubileja

5. augustā Engures novada Ragaciema 
”Skarās” savās mājās tika godināts tēlnieks Oļegs 
Skarainis dzīves 90. jubilejā. Māksliniekam ar 
Ērgļu pagasta R. Blaumaņa memoriālo muzeju 
Brakiem ir pavisam ciešs sakars. Atzīmējot 
rakstnieka nāves 80. gadadienu, tika izsludināts 
konkurss par memoriālas skulptūras izveidošanu 
un uzstādīšanu Ērgļos. Konkursa rezultātā par 
labāko darbu tika atzīts O. Skaraiņa darbs „Rozes 
mātei”. Par skulptūras uzstādīšanas vietu tika 
izvēlēts R. Blaumaņa muzejs „Braki”, un 1992. 
gada pavasarī, muzeja 33. gadadienā, tas tika arī 
izdarīts. Kopš tā brīža muzeja viesus sagaida 
rakstnieka Blaumaņa tēls, materializēts bronzā, 
kas novietots celiņa malā pie ieejas Braku sētā. 
Skulptūrai sižets ņemts no konkrēta dzīves 
notikuma, kad 1908. gada 28. februārī R. 
Blaumanis nāca no Ērgļiem uz Brakiem ar 
septiņām sarkanām rozēm, nesdams tās savai 
māmuļai 70. dzimšanas dienā. Radot šo skulptūru, 
mākslinieks O. Skarainis atceras, ka tajā brīdī 
esot domājis par savu māti, kura tika izšķirta ar 
ģimeni kara laikā. Mākslinieka vecāku dzimtā 
puse ir Madonas novada Līdēres pagasts: abi nāk 
no zemniekiem, māte Sofija Skaraine dzimusi 
Līdēres „Upītēs”, tēvs Jūlijs Gaujers – Līdēres 
„Kleiņos”. Tēvs, latviešu strēlnieks, Latviju kopā 
ar karabiedriem atstāja 1918. gadā un devās uz 
Krieviju. Vēlāk Sofija Skaraine aizbrauca pie 

22. maijā bibliotēkā notika akreditācijas. 
Akreditācijas komisija pārbaudīja bibliotēkas 
dokumentāciju, krājuma kvalitāti un pieejamību, 
darbinieku informācijas meklēšanas prasmes, 
vērtēja bibliotēkas pakalpojumus un sadarbību ar 
pašvaldību, iestādēm un sabiedrību, kā arī 
bibliotēkas materiālo un tehnisko stāvokli. Lai 
gan komisijas oficiālais atzinums vēl nav saņemts, 
tomēr arī turpmāk bibliotēka savu darbu turpinās 
tādā pat statusā kā līdz šim - Ērgļu novada 
pašvaldības Ērgļu bibliotēka.

 Arī šogad Ērgļu bibliotēka piedalās makulatūras 
vākšanas akcijā, ko organizē Līgatnes papīra 
fabrika, tāpēc aicinām iedzīvotājus aktīvi 
līdzdarboties un izmantot iespēju atbrīvoties no 
makulatūras. Bibliotēkā makulatūru pieņemsim 
no 15. augusta līdz novembra beigām.

Darbība makulatūras nodošanai ir šāda: 
1) savākt, sakrāt žurnālus, avīzes, reklāmu 

lapas, brošūras, nederīgus papīra un kartona 
iepakojumus; 

2) sasiet vai iesaiņot kastēs vai plastikāta 
maisos (vēlams, lai viena saiņa smagums 
nepārsniedz 10 kg) - saiņu skaits neierobežots;

3) nodot Ērgļu bibliotēkā (ievērojot darba 
laikus).

Šīs akcijas mērķis ir bibliotēkām kopā ar 
aktīvajiem atbalstītājiem nodot otrreizējai 
pārstrādei savākto makulatūru SIA Papīrfabrika 
„Līgatne” uzņēmumam, atbalstot vietējo ražotāju 
un popularizējot videi draudzīgu domāšanu un 
dzīvesveidu.

Bibliotēku atbalstīt var, ne tikai piedaloties 

Jaunumi Ērgļu bibliotēkā

vīra, kur 1923. gada 5. augustā 
Novorževā piedzima dēls Osvalds. 
Vēlāk ģimene pārcēlās uz Taganrogu 
pie Azovas jūras, kur tēvs strādāja 
par meistaru no Latvijas kādā 
evakuētā rūpnīcā. 1937. gadā tēvu 
apcietina. Osvalds kā tautas 
ienaidnieka dēls tiek izmests no 
tehnikuma un viņam jādomā par 
tālāku izdzīvošanu, lai uzturētu 
ģimeni. Tālākas dzīves gaitas ir ļoti 
dramatiskas, kā viņam, tā mātei, tā 
trim viņas bērniem – meitai un 
diviem dēliem. Osvaldam brīnumainā 
kārtā izdodas palikt dzīvam, 
vienīgajam no Gaujeru ģimenes. Lai 
nekristu varas vīru nežēlastībā, 
Osvalds Gaujers maina vārdu un 
uzvārdu, kļūstot par Oļegu Skaraini.

      1947. gadā Oļegs Skarainis 
atgriežas Latvijā pie mātes. 1958. gadā pabeidza 
ar izcilību Mākslas akadēmiju, veidojot 
diplomdarbu „Strēlnieki”. Savos tēlniecības darba 
gados mākslinieks ir radījis daudzus nozīmīgus 
pieminekļus, piemiņas akmeņus un plāksnes. 
Viens no izcilākajiem viņa darbiem ir Salaspils 
memoriāls, par kuru mākslinieks 1970. gadā 
saņēma Ļeņina prēmiju. Tā bija visaugstākā balva 
toreizējā Padomju Savienībā. 

     Mākslinieks O. Skarainis kopā ar kundzi 
Irēnu Skaraini jau 44. gadu dzīvo pie jūras savās 
mājās „Skarās”, kur līdzās dzīvojamai māja 
bijušajā senajā klētiņā ierīkota tēlnieka darbnīca, 
ap māju atrodas pašu skaisti iekoptais skulptūru 
un dendroloģiskais dārzs. Mākslinieku sveikt bija 
ieradusies Engures novada vadība, Lapmežciema 
pagasta zvejniecības vēstures muzejnieki, kolēģi, 
kaimiņi, sveicienus atsūtīja arī Krievijas vēstnieks 
A. Vešņakova kungs. Mākslinieku un viņa kundzi 
sevišķi iepriecināja Ērgļu novada pārstāvju 
ierašanās – Māris Grīnbergs, novada 
izpilddirektors, Anna Kuzina, Braku muzeja 
darbiniece, un Blaumaņu dzimtas pārstāve – Valda 
Blaumane, kura, ieradusies no Frankfurtes, dienu 
iepriekš piedalījās  Blaumaņu dzimtas 2. saietā 
Braku muzejā. 

A. Kuzina
Foto: Gundars Āboliņš

Sveicam!
KOPĪGO DZĪVES CEĻU 

SĀKOT, ILZI un MĀRCI  
FELDBERGUS! 

bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs un esot apzinīgam, 
aktīvam lasītājam, bet arī uzdāvinot labas, vairs 
mājas bibliotēkā nevajadzīgas grāmatas. Paldies 
arī par to mūsu lasītājiem un pagasta iedzīvotājiem! 
Dāvināti tiek gan romāni , gan arī dažādu nozaru 
literatūra.

Ir saņemti vērtīgi dāvinājumi arī no LNB 
Bibliotēku attīstības institūta, kā arī iegādātas 
grāmatas par budžeta līdzekļiem. Ar jauno 
grāmatu sarakstu var iepazīties bibliotēkā. 
Plānojot turpmāko darbu rudens un ziemas 
mēnešiem, būsim priecīgas par ierosinājumiem 
bibliotēkas aktivitāšu organizēšanā. Lūdzu, dariet 
zināmas savas vēlmes un idejas!

Darām zināmu, ka savu maratonu ir sācis 
tradicionālais pasākums - lasīšanas veicināšanas 
programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 
Lasīšanas veicināšanas programma Latvijā tiek 
organizēta jau 12. gadu. Par žūrijas ekspertu var 
kļūt ikviens, kuram ir vēlēšanās lasīt un izteikt 
savu viedokli. Nu jau otro gadu Bērnu un jauniešu 
žūrijai ir pievienojusies arī Vecāku žūrija, tāpēc 
aicinām žūrijas darbā iesaistīties gan bērnus, gan 
viņu vecākus. Šī gada žūrijas ekspertus gaida 
plašs un interesants grāmatu klāsts, katrai grupai 
būs jāizlasa 6 grāmatas. Grāmatas jau ir bibliotēkā. 
Lasi un vērtē! Pasākums pagājušā gada ekspertiem 
un arī topošajiem dalībniekiem notiks septembrī. 
Sekojiet informācijai!

Novēlam visiem skaistu atlikušo vasaru!

Sarmīte Dreiblate, Kaiva Bukovska
Ērgļu bibliotēkā.

PATEICĪBA
Vissirsnīgākie pateicības vārdi 

izvadītājai Elitai Ūdrei ar vijolnieku 
Guntaru Velci, apbedīšanas biroja 
“Krustaceles” kolektīvam, Ērgļu 
kafejnīcas “Kore” vadītājai, saimniecēm, 
viesmīlēm un visiem radiem, draugiem, 
kas bija ar mani kopā šajā grūtajā dienā - 
3. augustā - Liepkalnē, pavadot pēdējā 
gaitā manu vīru Daumantu Kārkliņu.

Pateicībā - sieva Dzidra

Horizontāli: 1.Īpašam nolūkam paredzēta atsevišķa telpa. 5.Elektriskās strāvas avota negatīvais pols. 
10.Ūdens dzīvnieks, grauzējs. 12.Panātru dzimtas lakstaugs, puskrūms. 13.Politiska organizācija. 14.Ķīmiskais 
elements, nemetāls. 15.Latviešu režisore, skatuves mākslas pedagoģe (1891.-1975.). 16.Profesionāls tūristu 
pavadonis. 19.Latviešu aktieris, kinorežisors (1931.-1992.). 20.Ģ.Jakovļeva kinoloma filmā „Pūt, vējiņi!”. 
22.Prozas darbs ar fantastisku sižetu. 24.Latviešu BMX braucējs, divkārtējs olimpiskās zelta medaļas ieguvējs. 
29.Zodiaka zvaigznājs. 30.Latviešu kordiriģents (1969.), Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. 31.Navigācijas 
zīme. 34.Japāņu ziedu kompozīciju veidošanas māksla. 35.Pilsēta Vidzemē, novada centrs. 36.Tēls E.Zālītes 
romānā „Agrā rūsa”. 37.Sīgu ģints ezeru zivs. 38.Kritiski neuzticīga, ironiska attieksme.

Vertikāli: 2.Ievērojams Gruzijas arhitektūras piemineklis 9.gadsimtā. 3.Tēls R.Blaumaņa  komēdijā 
„Skroderdienas Silmačos”. 4.Liels 
atklātā okeāna putns. 5.Tēls brāļu 
Kaudzīšu romānā „Mērnieku laiki”. 
6.Uzraksts kinokadrā. 7.Rīgas 
pilsētas daļa Vidzemes priekšpilsētā. 
8.Amerikāņu peldētājs, 22 olimpisko 
medaļu ieguvējs. 9.Iepriekšējs 
apmaksājums. 11.Angļu rakstniece, 
romāna „Džeina Eira” autore. 17.
Mākslas veids. 18.Apstāklis, kas 
pierāda, ka apsūdzētais noziegumā 
nav vainojams. 21.Cilvēks, kurš prot 
daudzas valodas. 22.Latviešu 
sportists (1985.), olimpiskās bronzas 
medaļas ieguvējs pludmales 
volejbolā. 23.Īss, kodolīgs teiciens 
ar filozofisku domu. 25.Taisnīgas 
tiesas dieviete sengrieķu mitoloģijā. 
26.Ierīce strāvas stipruma un 
sprieguma regulēšanai. 27.
Daudzgadīgs graudzāļu dzimtas 
zālaugs. 28.Rūpnieciski ražojamu 
priekšmetu mākslinieciskā 
konstruēšana. 32.Latviešu mūziķis, 
komponists, diriģents (1931.-2012.). 
Pagasta centrs Ventspils novadā.

Sastādīja A.Gailis

KRuSTVĀRDu MĪKLA


