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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
11. un 12. jūnijā Ērgļos 

notika Latvijas pašvaldību 
sabiedrisko attiecību 
speciālistu un informatīvo 
izdevumu veidotāju darba 
seminārs, kas pulcēja gandrīz 
80 dalībniekus. Seminārā 
notika diskusijas par 
pašvaldību informatīvo 
izdevumu lomu un vadlīnijām 
sabiedrības informēšanā, 
pieredzes apmaiņa un 
problēmu apskats ikdienas 
darbā. Semināra dalībnieki 
iepazinās ar Kultūras 
ministrijas Mediju politikas 
nodaļas mērķiem un 
uzdevumiem, sabiedrisko 
attiecību speciālistu darba pamatprincipiem. Notika praktiska nodarbība par pašvaldību sabiedrisko 
attiecību stratēģiju veidošanu. Semināra norises gaitā dalībnieki apmeklēja arī R. Blaumaņa memoriālo 
muzeju „Braki”.

Tautas mūzikas kopa „Pulgoznieši” 20. jūnijā Ļaudonā piedalījās Vidzemes zonas folkloras kopu 
sadziedāšanās pasākumā. Šo svētku tēma bija MAIZE. 18. jūlijā „Pulgoznieši” piedalīsies visas Latvijas 
„Baltica 2015” novadu sadziedāšanās pasākumā Rēzeknē, Festivāla parkā, kurā tiks izdziedātas  
festivāla „Baltica 2015” Dziesmu krājuma dziesmas. Krājumā apkopotas 53 visu Latvijas vēsturisko 
novadu tautasdziesmas. 

No 9. līdz 13. jūlijam Ērgļos viesojās delegācija no Ooststellingwerf pašvaldības Nīderlandē, kas 
ir ilggadēja mūsu pašvaldības 
sadarbības partnere. Vizītes 
laikā ciemiņi apmeklēja Ērgļu 
novada pašvaldības iestādes, kā 
arī deju koncertu Daugavas 
stadionā  un noslēguma  koncerta 
ģenerālmēģinājumu Mežaparkā 
Rīgā. 

 Vizītes mērķis bija abu pušu 
jauno darba grupu savstarpējā 
iepazīšanās un vienošanās par  
jauniem sadarbības virzieniem, 
kopējiem projektiem. Plašāk par 
vizītes norisi un rezultātiem 
nākamajā „Ērgļu Novada Ziņu” 
numurā. 

IZLAIDUMS - 2015
28. jūnija diena Ērgļu Profesionālā 

vidusskolā tika pavadīta ar dalītām 
sajūtām. Priecīgs satraukums, saviļņojums, 
laba vēlējumi, sveicēji, ziedi, arī skumju 
asaras - tā īsumā var raksturot noskaņu, 
kas valdīja skolā diplomu pasniegšanas 
dienā. 50 absolventi ieguva profesionālo 
kvalifikāciju -kokkopis-arborists, guļbūves 
ēku celtnieks, bistro pakalpojumu 
darbinieks, viesmīlības pakalpojumu 
speciālists, namdaris, no kuriem 13 
absolventi apguva tālākizglītības 
programmas. Prieks par iegūto izglītību un 
lielākajai daļai absolventu par pirmo 
nopietno dokumentu, taču skumjas par 
pabeigto skaisto posmu dzīvē - jaunības laiku, šķiršanās no šajos gados iegūtajiem draugiem. Priekšā 
darbs, tālākas studijas, bet kādam arī pilnīga neziņa. 

Šis 2015. gada izlaidums ir pēdējais ar  Ērgļu Profesionālās vidusskolas vārdu, jo ar 2015. gada 1. 
septembri skola tiek pievienota profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) ,,Priekuļu tehnikums” 
struktūrvienībai Ērgļos.

Lai visiem jauka un piedzīvojumiem bagāta vasara!

9. ĒRGĻU NOVADA SVĒTKI 

Jumīšam kreklu devu,
Juma mātei paladziņu,
Lai tas man šito gadu
Garus linus audzināja.

Latviešu rakstu zīmē  -   JUMIS - auglības, laimes un 
veiksmes simbols - dod svētību un enerģiju

2015. gada 24. - 26. jūlijs 

     24. jūlijs
17.00  Floristikas  darbnīca „Piniet Jumi pīnītē...”

laukumā  pretī ziņojumu dēlim
18.00  Zoles mačs  Ērgļu saieta namā

19.00 Svētku atklāšana pie saieta nama -
komandu sagaidīšana un iepazīšanās

ar komandu priekšā stādīšanu
21.00  Brīvdabas koncerts pie dambja
grupa „Musiqq” ar  pavadošo sastāvu

23.00  Gaismas strūklaku šovs
23.30 Brīvdabas nakts kinoizrādes

Filmas „Tukšās zemes ritmi” pirmizrāde
Tikšanās ar režisoru Reini Spaili

Sēdvietas uz līdzpaņemtiem paklājiņiem piekalnē pretī  
bijušajai ēdnīcai

23.30  Nakts diskotēka pie dambja
no 23.00  Nakts Jāņtārpiņu trase

atrakciju parkā  „Braku takas”

      25. jūlijs
10.00 - 17.00  3. Ērgļu čempionāts Disku

golfā atrakciju parkā  „Braku takas”
10.00 Starptautiskais jumiķu čempionāts pie

Ērgļu profesionālās vidusskolas „Jumīšam klēti taisu...”
10.00 Strītbols vīriešiem un  sievietēm

Ērgļu  vidusskolas sporta laukumā
10.00 -15.00 Piepūšamās atrakcijas

pie domes  ēkas;    biļetes cena:  1,50 EUR

10.00 Orientēšanās pastaiga bērniem
vecumā līdz 6  gadiem. Starts pretī  Oškalna ielai 1

10.00  Tirgus rīts pie saieta nama
„Jumīts’ piešus kaldināja tīrumā uz akmeņa”

- amatnieku un mājas darinājumi;
- TLMS „Ērgļi” izstāde pie saieta nama

Pirmo reizi Ērgļu novada svētkos -
11.00 „Pirmais Grilēšanas čempionāts” - visa

novada gaļas cepēju gardāko cepešu izgaršošana un
autoru sumināšana pie saieta nama

11.00 Šaušana ar loku bērniem no 12 gadu vecuma un
pieaugušajiem uz Oškalna ielas

11. 00  Rotaļu stunda bērniem uz  Oškalna ielas
11. 00 -  14.00  Sīkmači - pie Ērgļu vidusskolas

11.00  Kristīgā nometņu centra „Ērgļa spārni”
darbnīcas  stadionā pie skolas

11.00- 13.00 Kanoe airēšana Ogres upē pie pussalas
14. 00 - 16.00 Velo sacensības bērniem vecumā

līdz 12 gadiem uz  Oškalna ielas, individuāli starti
14. 00 Orientēšanās sacensības bērniem un

pieaugušajiem - starts uz Oškalna ielas
15.00 Starts velo foto  orientēšanās - starts uz Oškalna ielas

17. 00 Ērgļu luterāņu baznīcā viesojas
Baiba Bogdanova ar muzikālo projektu

„Maranata”  „Par lielāko brīnumu dzīvību sauc...”
18.00  Ērgļu amatieru mākslas kolektīvu un
vidusskolas deju kolektīvu koncerts estrādē
„Jumīts veda Jumaliņu /Rudzu ziedā vizināt”

19.00    Teātra izrāde „Bērtuļa līgo nakts ” estrādē
21.00   Dzied PAULA un MIKS DUKURI estrādē
22.00  Zaļumballe ar grupu  „NAKTS PASTAIGA” 

un ar „KIWI” piedalīšanos
no 23.00 Nakts Jāņtārpiņu trase  -„Braku takās”

           26. jūlijs
5. 00  Makšķerēšana dambī

10. 00  Volejbols stadionā pie upes
10. 00  Piepūšamās atrakcijas estrādē

Biļetes cena – 1,50 EUR
10.00  Jātnieku sporta kluba „PAKAVS”
vizināšanās ar zirgu un poniju stadionā

Maksa par vizināšanos - 3 eiro
10.00  Brīnumdarbi brīvā dabā
Vizmas Veipas un Andra Džiguna

radošās darbnīcas pie estrādes kāpnēm
11. 00- 13.00 Ugunsdzēsēju stafete starts  stadionā

11.00   Velokross stadionā visām vecuma
grupām, individuāli  starti

11.00 - 13.00 Antīko spēkratu parāde
„SENAIS RATS”. Apskate, balsošana, fotografēšanās 

laukumā pie „Citrusa”
11.45 „Jumalēns” Izrotāto braucamrīku parāde un

 mazulīšu rāpošanas sacensības pie estrādes -  
atbalsta Ērgļu BENU aptieka

12.00  Pirmo reizi - PUTU BALLĪTE bērniem estrādē
12. 00 Draudzīgs mielasts  pie zivju zupas un

putraimu putras lielā katla līcī pie upes
13.00 Antīko spēkratu parādes brauciens–

goda apļa izbraukšana caur Ērgļiem
13. 00  Muižas parkā pie Ērgļu slimnīcas:

Salaspils botāniskā dārza direktora lekcija un izstāde
 Livonijas laika velvju pagrabiņā “Manā dārzā aug…” 

Muižas parkā pie Ērgļu slimnīcas
„TRĪS LIETAS LABAS LIETAS”  - Allažu

amatieru teātra „AKA” izrāde pēc
Zeiboltu Jēkaba „Dullais Barons Bunduls”

darba motīviem . Rež. Izolda Pētersone
14. 00 Ērgļu stiprinieks estrādē

„Pieci vīri, stipri vīri,
nevar Jumi kustināt...”

16.30  Spēlē  pūtēju orķestris P. Leiboma  vadībā
17. 00 „Jumīts lēca, Jumīts skrēja”

komandu galvenās balvas izcīņa estrādē
17.30  Sacensību dalībnieku apbalvošana un

Ziedojumu veiksmes tūre estrādē
„Es atradu rudzu Jumi deviņām galviņām...”

Bumbiņas var iegādāties Ērgļu bibliotēkā vai pie saieta nama 
darbiniekiem par 1,00 eiro, no 24. jūlija - 2,00 eiro, 

stundu pirms izlozes - 5,00  eiro
Veiksmīgās bumbiņas lozēšana Ērgļu estrādē 

26. jūlijā plkst. 18.00

Ai, jumīti, akotīti,
Gan līgoji druviņā,
Līgo manā klētiņā
Līdz citai vasarai.

I. Bērzkalna,  
Ērgļu Profesionālās vidusskolas sociālā  pedagoģe

Lindas Graudiņas foto
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ĒRGĻU  NOVADA  pAšVAlDĪbAS  DOmĒ
Pārskats par 2015. gada jūnija mēneša domes sēdē lemto

 Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2014. gada publisko pārskatu. 
Nolēma Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 40000 apmērā Ērgļu 

pagasta ielu remontdarbu veikšanai, nosakot aizņēmuma atmaksas termiņu 10 gadi un garantējot 
aizņēmuma atmaksu ar Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus no 

divdesmit četriem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru parāda kopsumma līdz 2015. gada 11. 
jūnijam ir EUR 16678,63  apmērā.
Izskatot pašvaldības izpilddirektora Māra Grīnberga iesniegumu par nepieciešamību 

pašvaldībai iegādāties mazjaudas traktoru, lai pašvaldība varētu sekmīgi un kvalitatīvi 
nodrošināt savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu, dome nolēma 
pašvaldībai autonomo funkciju veikšanai iegādāties mazjaudas traktoru ar agregātiem.
Izskatot biedrības „Ērgļu pensionāri” valdes priekšsēdētājas Līvijas Grozas iesniegumu, 

dome nolēma piešķirt finansējumu no Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem Ērgļu novada pensionāru un invalīdu vienas dienas ekskursijas pa Latviju transporta 
izdevumiem. 
Izskatot deju kolektīvu „Erla” un „Rūdis” vadītājas A. Grinbergas iesniegumu ar lūgumu 

finansiāli atbalstīt novada amatiermāksliniekus, daļēji sedzot transporta izdevumus braucienam 
dalībai deju festivālā Eiropiāde, kas notiks Bulgārijas galvaspilsētā 2015. gadā laikā no 23. līdz 
27. augustam. Un, ņemot vērā, ka dejotāji ar savu māksliniecisko un radošo dejotprasmi kuplina 
novada pasākumus, ar dejām un tērpiem popularizē Ērgļu novadu ārpus novada un mūsu valsts 
robežām, dome nolēma atbalstīt finansiāli deju kolektīvu  „Erla” un „Rūdis” dejotāju dalību 
deju festivālā, piešķirot daļēju brauciena izmaksu segšanai pašvaldības finansējumu EUR 
2200,00 apmērā  no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. 
Dome nolēma, ka Ērgļu novada pašvaldībai piekrīt un zemes reformas laikā ir ierakstāma 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70540080748 un 
platību 0,23 ha, kura ir starpgabals, un noteica zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme.
Izskatot Vidzemes Tūrisma asociācijas uzaicinājumu iesaistīties projektā „Green Ways 

Outdoor”, kura ilgums ir 18 mēneši,  sākot no  2015. gada jūnija un ņemot vērā  projektā 
plānotās aktivitātes - stiprināt sadarbību, pieredzes apmaiņu un izpratni par Zaļo ceļu 
(GreenWays) attīstību un labākajiem Eiropas prakses piemēriem ar mērķi veicināt to atjaunošanu,  
dome nolēma pašvaldībai iesaistīties projektā,  paredzot dalībai pašvaldības līdzfinansējumu 
EUR 1300,00 apmērā.
Izvērtējot Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktora A. Dombrovska iesniegumu, lai 

skolā nodrošinātu skolēnu ēdināšanu atbilstoši sanitāro normu prasībām, dome piešķīra  
Sausnējas pamatskolai virtuves telpu remontam finansējumu  EUR 500,00 apmērā no Ērgļu 
novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
Izvērtējot Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai adresētajā 

vēstulē izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un aprīkojuma iegādei Ukrainas 
Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, dome nolēma piešķirt līdzekļus 
EUR 500,00 apmērā no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem humānās palīdzības 
sniegšanai Ukrainai.
Izskatot  Māra Oltes lūgumu pašvaldībai  finansiāli atbalstīt trīs Ērgļu novada bērnu dalību 

bērnu nometnē „Izdzīvošana dabā kopā ar Māri Olti ”, izvērtējot nometnes mērķi - izglītot 
jauniešus par vidi, tās problēmām un motivētu aktīvai darbībai vides aizsardzībā, dome nolēma 
atbalstīt lūgumu, piešķirot finansējumu EUR 300,00  apmērā no pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.
Apstiprināja Ērgļu novada pašvaldībai piederošu transportlīdzekļu - automašīnas FIAT 

DUCATO, Reģ. Nr.GB2290; traktora JUMZ-6KL, Reģ. Nr.T7708LA; traktora T-150, Reģ. 
Nr.T4113LP; traktora DT-75, Reģ. Nr. LL6852; autogreidera DZ-122 B-9 - izsoles 
noteikumus.

IZSOLES NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:
Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības 

kustamās mantas -automašīnas FIAT DUCATO, traktoru JUMZ-6KL, T-150, DT-75 un  
autogreidera DZ-122 B-9 - atsavināšana atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas 
likumam.

1.1. Izsoli organizē Ērgļu novada pašvaldības transportlīdzekļu atsavināšanas komisija.
1.2. Izsoles veids -  mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. zsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) - EUR 30,00 (trīsdesmit 

eiro).
1.4. Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu vai 

vienīgajam pretendentam par nosacīto cenu.
1.5. Katra tehnikas vienība tiek izsolīta kā atsevišķs objekts.
1.6. Izsoles laiks un vieta: 2015. gada 29. jūlijā plkst. 11:00 Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu 

pagastā, Ērgļu novadā. 
1.7. Izsole notiks starp personām, kuras pieteikušās līdz  2015. gada  29. jūlija plkst. 11:00. 
2.ZIŅAS PAR IZSOLĒ PIEDĀVĀTO KUSTAMO MANTU.
Izsolē tiek piedāvāta Ērgļu novada pašvaldības kustamā manta:
2.1. Vieglā kravas automašīna FIAT DUCATO, izlaiduma gads 2006, VIN ZFA24400007667681, 

reģistrācijas Nr. GB2290, spidometra rādījums 352800 km, (pārnesumkārbas defekts), kustamās 
mantas izsoles sākumcena - EUR 3310,00 (trīs tūkstoši trīs simti desmit eiro).

2.2. Traktors JUMZ - 6KL, izlaiduma gads 1990, rūpn. Nr. 682111, reģistrācijas Nr. T7708LA, 
spidometra rādījums 1316 motorstundas, kustamās mantas izsoles sākumcena - EUR 3500,00 
(trīs tūkstoši pieci simti eiro).

2.3. Traktors T-150K, izlaiduma gads 1988, rūpn. Nr. 459487, reģistrācijas Nr. T4113LP, 
spidometra rādījums 3843 motorstundas, (rezerves daļām), kustamās mantas izsoles sākumcena 
- EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro).

2.4. Traktors DT-75, izlaiduma gads 1986, rūpn. Nr. 383017, reģistrācijas Nr. LL6852, 
(rezerves daļām), kustamās mantas izsoles sākumcena - EUR 900,00 (deviņi simti eiro).

2.5.  Autogreiders DZ-122 B-9, izlaiduma gads 2007, rūpn. Nr. 1590777, reģistrācijas Nr. 
T8561LT, kustamās mantas izsoles sākumcena - EUR 22500,00 (divdesmit divi tūkstoši pieci 
simti eiro). 

2.6. Samaksas nosacījumi par nosolīto kustamo mantu: piedāvātā augstākā summa jāsamaksā 
5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles.

2.7. Maksa jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, kods 
HABALV22, konts Nr. LV39HABA0551034000143. 

3.IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA.
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija - rakstisku pieteikumu pieņemšana notiek Ērgļu novada 

pašvaldībā Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā  līdz 2015. gada  29. jūlija  plkst. 
11:00. 

3.2. Tie pretendenti, kas iesnieguši rakstisku pieteikumu, tiek reģistrēti kā izsoles dalībnieki. 
Ierodoties uz izsoli, viņiem jāuzrāda šādi dokumenti:

3.2.1. fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments;
3.2.2. juridiskām personām - apliecināta reģistrācijas apliecības kopija,  ja juridisku personu 

nepārstāv amatpersona ar paraksta tiesībām - juridiskās personas izdota pilnvara.
3.3.Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites lapā, kurā norāda šādas ziņas:
3.3.1. izsoles objekts;
3.3.2. izsoles dalībnieka kārtas numurs;
3.3.3. fiziskām personām - izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
3.3.4. juridiskām personām - juridiskās  personas pilns nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., 

pārstāvja (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis;
3.3.5. persona, kura reģistrē pretendentus, izsniedz reģistrētajam izsoles dalībniekam izsoles 

karti - numuru, kas atbilst uzskaites žurnālā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram;
3.3.6. ja uz izsludināto izsoli noteiktajā laikā reģistrējies tikai viens pretendents, izsole 

nenotiek un, pamatojoties uz atsavināšanas komisijas lēmumu, manta tiek pārdota par nosacīto 
cenu vienīgajam pretendentam.

4. IZSOLES NORISE.
4.1. Izsole notiek, ja uz to reģistrējušies vismaz 2 (divi) izsoles dalībnieki.
4.2. Izsoli vada atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.
4.3. Izsoles gaita tiek protokolēta.
4.4. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs iepazīstina ar atsavināšanas komisiju, nosaucot personu 

uzvārdus, raksturo izsolāmo objektu, paziņo sākumcenu un summu, par kādu cena katrā 
nākamajā solījumā tiek paaugstināta (izsoles soli).

4.5. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā objekta sākotnējo cenu un iesāk solīšanas procesu ar 
jautājumu: „Kas sola vairāk?”

4.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti - numuru. Izsoles 
vadītājs paziņo solītāja numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs 
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāk piedāvāto cenu un 
apstiprina to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens nozīmē, ka izsoles vadītājs ir 
pieņēmis vairāk solījumu un pārdošana ir noslēgusies.

4.7. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu 
protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.8. Atsakoties no tālākas solīšanas, katram dalībniekam ar parakstu izsoles dalībnieku 
reģistrā jāapstiprina sava pēdējā nosolītā summa.

4.9. Samaksas nosacījumi par nosolīto kustamo mantu: piedāvātā augstākā summa jāsamaksā 
5 (piecu)  darba dienu laikā pēc izsoles.

4.10. Maksa jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, kods 
HABALV22, konts Nr. LV39HABA0551034000143. 

5. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
5.1. Pēc izsoles komisijas locekļi apstiprina izsoles protokolu ar saviem parakstiem. Izsoles 

protokolu sagatavo 3 (trīs) eksemplāros (pa vienam - objekta nosolītājam, izsoles komisijai, 
domei).

5.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles mantas nosolītājs veic visus maksājumus par 
nosolīto mantu latos.

5.3. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, pārsolītajam izsoles 
dalībniekam ir tiesības 2 nedēļu laikā paziņot izsoles rīkotājam par kustamās mantas pirkšanu 
par paša nosolīto augstāko cenu.

5.4. Septiņu dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar 
nodošanas -pieņemšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.

5.5. Sūdzības par atsavināšanas komisijas darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Ērgļu 
novada domei.

                 Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre  A. Rozenberga

par valsts reģionālo autoceļu p33 Ērgļi - 
Jaunpiebalga - Saliņkrogs

Šā gada pavasarī  Ērgļu un Vecpiebalgas novada iedzīvotāji nosūtīja vēstuli Vidzemes 
plānošanas reģionam, Satiksmes ministrijai  ar lūgumu  par valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi-
Jaunpiebalga-Saliņkrogs posma km 0,00- 19,18 sakārtošanu. Arī Ērgļu novada pašvaldība 
nosūtīja savu  atbalsta vēstuli, kurā lūdza rast iespēju iekļaut šo autoceļa posmu rekonstruējamo 
ceļu prioritārajā sarakstā. Esam saņēmuši atbildes. Vidzemes plānošanas reģiona atbildes 
vēstules fragments -„Informējam, ka Reģions ir izstrādājis  Ilgtspējīgas  attīstības stratēģijas 
2030. gada redakcijas projektu, kurā minētais autoceļš ir iekļauts kā prioritāri attīstāms - 
reģionālas nozīmes transporta koridors, nosakot nepieciešamību veikt ceļu infrastruktūras 
uzlabojumus.” 

Savukārt Satiksmes ministrijas vēstulē šāds situācijas skaidrojums  - ,,Valsts autoceļu 
sakārtošana tiek plānota atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un Transporta 
attīstības pamatnostādnēs  2014.- 2020. gadam izvirzītajiem mērķiem. Saskaņā ar Nacionālo 
plānu valsts reģionālo autoceļu ar grants seguma asfaltēšanu 2014. -2020. gada plānošanas 
periodā tiek plānota, tikai piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu  autoceļu maršrutos, 
kas savieno nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centrus. Visu valsts autoceļu tehniskā 
stāvokļa novērtēšana tiek veikta vienreiz gadā. Autoceļa P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs 
posmā km 0,00-19,18 grants seguma stāvoklis novērtēts kā apmierinošs. Šā gada pavasarī  
vairākkārt veikta autoceļa grants seguma planēšana un profilēšana, kā arī iesēdumu un bedru 
labošana, kopumā iestrādājot 54 m3 grants materiāla. Ja autoceļu ikdienas uzturēšanā veidosies 
līdzekļu ekonomija, izvērtēsim iespējas veikt autoceļa P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs 
posma 0,00- 19,18 segas pastiprināšanu, izbūvējot jaunu grants seguma kārtu vai veicot šķembu 
pamata izbūvi un divkāršo virsmas apstrādi.” 

Jāteic, ka iedzīvotāju aktivitāte ir pamanīta, situācijas uzlabojums, saprotams, nenotiks 
momentā,  taču ierosmes tiks veiktas, cerams,  tuvākajos  gados. Turēsim roku uz pulsa!

Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja Agita Opincāne
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Redakcijas sleja
2015. gada vasara jau ieskrējusies un ir 

gandrīz pusē, priecējot mūs ar silto laiku. 
Pa šiem diviem mēnešiem ir noticis un vēl 
notiks daudz kas interesents un ilgi 
gaidīts. 

Ir taču sāciens viens no skolēnu 
mīļākajiem gadalaikiem, kad var atpūsties 
no skolas un no visām tām gudrībām, ko 
mums sniedz skolas pedagogi. Bet pats 
galvenais, ka skolotāji būs atpūtušies no 
mums un mūsu „gudrībām”. 

Rakstot sleju, es paralēli gatavojos 
Dziesmu un deju svētkiem, uz kuriem jau 
ir devušies Ērgļu vidusskolas deju 
kolektīvi (sākot ar mazākajiem un beidzot 
ar vidusskolēniem), bet korim šis ceļojums 
sāksies jau pēc nepilnām četrām stundām. 
No visas sirds aizstāvēsim skolas un 
novada godu un gājiena laikā dziedāsim, 
cik vien skaļi būs iespējams, bet, protams, 
tā, lai vakarā būtu spēks atvērt muti arī 
lielajā koncertā.

Bez piedalīšanās XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos šinī 
vasarā jāpaspēj izdarīt arī citas lietas. 
Jāpeldas, jāsauļojas, jāsvin Ērgļu novada 
svētki, jābrauc ar riteni, jācīnās ar odiem 
un dunduriem, jāguļ teltī, bet varbūt 
kādam jāvāc siens zārdos vai jāpaveic vēl 
daudz kas cits.

Izbaudiet to, ko vasara mums sniedz! 

Laura Auguste

Apsveikums

Zeltu pasmēlu upē,
sudrabu vītolā,
laimi atradu vārdā,
bēdu kas gainīja.
Zeltu un sudrabu dalu
tam, kam nava nekā,
vārdu, bēdu kas gainī,
viju pasakā.
 Zelta un sudraba gana,
pasaka uguni kur;
sāls un maizes kad pietrūkst,
ābele ābolu tur.

/ Valerija Baltiņa/
Mīli jo mīļi sveicam enerģisko, 

nerimtīgo skolotāju 
Mārīti Ostrovsku jubilejā!

Ērgļu vidusskolas saime

Kā gāja dejotājiem
 Kārtējie XI Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki ir pagājuši. 
Aptuveni 37 400 dalībnieku vidū bija 130 
Ērgļu vidusskolas dejotāji, kurus pavadīja 
10 skolotāji un 3 vecāki, 38 koristi, ar 
kuriem kopā bija 4 pedagogi, 16 bērni, kuri 
uzstājās ielu koncertos un viņu skolotāja 
un 2 vecāki. Jā, pieaugušo rīcība ietekmēja 
atsevišķus svētku posmus, bet gandrīz 
nedēļa pagāja mēģinājumos, Rīgas 
iepazīšanā, koncertos, ekskursijās. Skolēni 
pastāstīja, kādi ir bijuši spilgtākie iespaidi.

1. - 2. klases dejotājiem viņu pirmajos 
svētkos patika tas, ka iepazina Rīgu, jo 
viņiem vienīgajiem bija savs autobuss, ar kuru pa dažādām ielām brauca gan uz, gan no mēģinājumiem. 
Interesantas bija pastaigas Bastejkalnā, kur varēja spēlēt „klavieres” ar kājām. Braucot ar tramvaju, varēja 

iemācīties pareizi iekāpt 
un izkāpt, nospiest podziņu, 
kas atver durvis, nopīkstināt 
e-talonu. Ļoti patika, ka 
brīvajā laikā varēja 
aizbraukt uz Zooloģisko 
dārzu, kurā tika apskatīti 
pāvi, žirafes, flamingo, 
lauvas, bruņurupuči, 
lemuri, tropu mājas 
iemītnieki. Bet Dabas 
muzejā patika darboties, 
pētīt, spēlēt spēles, skatīties 
mikroskopos. Un beidzot - 
jūra ar lieliem viļņiem, 
vēju, daži pat saslapinājās 
līdz ādai.

Neizmirstami, ka bija 
daudz dejotāju, tika filmēti, 
varēja sevi redzēt lielajos 
ekrānos, bija daudz 
skatītāju. Divus koncertus 
vajadzēja dejot lietū, bet 
tas nenobaidīja. Īpaši bija jāuzmanās no slidenā laukuma. Bet bērni saka: „Mēs gribam dejot!”

3. - 4. klases kolektīvs pavadīja jauku laiku kopā ar klasi un brīnišķīgām skolotājām. Lai gan mēģinājumi 
bija nogurdinoši, tomēr bērni centās, cik varēja. Koncerti radīja laimes sajūtu, jo bija iespēja iepriecināt 
cilvēkus, parādot, ko spēj, lai skatītājiem būtu interesanti.

 Brīvajos brīžos varēja spēlēt visādas spēles, iepazīstot citam citu. Interesantas bija pastaigas pa Rīgu 
un Dabas muzeja apmeklējums. Bērni atzīst: „Paldies skolotājām par to, ka pavadījāt daudz laika kopā ar 

mums un pacietāt mūsu nedarbus! ”
Lielākā daļa 6. - 7. klases skolēnu 

uz dziesmu un deju svētkiem brauca 
otro reizi, tāpēc sajūtas tika 
atsvaidzinātas un pastiprinātas. 
Daudzie mēģinājumi no sākuma likās 
veltīgi, bija grūti saprast, kur jābūt 
laukumā, taču sūrā darba augļi 
atmaksājās - četri lielie koncerti bija 
jauki mirkļi, tie bija vienreizīgi, kuri 
varētu turpināties mūžīgi.

Bija arī jauki kopā dzīvot istabiņā, 
jautri pavadīt laiku, iepazīt jaunus 
draugus. Protams, kolektīva dzīve 
varēja būt harmoniskāka, bet kopumā 
viss patika. Brīvajā laikā tika iepazīta 
Rīga, pavadīti jauki brīži. Kaut varētu 
to atkārtot!

9. klases kolektīvs uz svētkiem 
ieradās ar patīkamu satraukumu par turpmāko nedēļu. Klasē vietas nebija īpaši daudz, tāpēc nācās cieši 
un mīļi saspiesties, bet beigu beigās bija ļoti jauki. 

„Par nelaimi, mēģinājumi sākās ļoti agri, tad gan ļoti gribējās mājās. Bet vakaros, precīzāk - naktīs, 
skolotāji mūs meklēja pa visu skolu un lika iet gulēt. Lai arī mēģinājumi sākās ļoti agri, bijām aktīvi un 
cītīgi dejotāji, bet katru brīvo mirkli izmantojām, lai pasnaustu uz laukuma vai sabiedriskajā transportā.

Baroja mūs ļoti labi, taču esam ļoti ēdelīgi, tādēļ ēdām pat naktīs. Arī mūsu puiši bija lieliski pavāri, 
kuri gatavoja veselīgus 
burgerus.

Protams, bez maziem 
starpgadījumiem neiztikt, tāpēc 
puišiem nācās izpirkt savu 
vainu, gludinot meiteņu brunčus 
un buktējot puišu bikses pirms 
koncertiem.”

Daudziem vidusskolēniem šie 
bija otrie vai pat trešie dziesmu 
un deju svētki, bet dažiem 
pirmie. Tāpēc saviļņoja 
pirmreizīgums, patika tas, ka tik 
daudzi dejo kopā. Pārsteidzoši 
bijis, kā virsvadītāji spēja salikt 
visus kopā, ka visi viņiem 
pakļaujas. Tikai svētkos tika 
apjausts, cik daudz un dažādi ir 
Latvijas tautastērpi. Būtu gribējies dejot vairāk deju, ne tikai vienu. Varētu teikt, ka tie bija izmēģinājuma 
dziesmu un deju svētki, vēl noteikti priekšā nākamie, šie piesaistīja dejai vēl ciešāk.

Svētki radīja ļoti patīkamu kopības sajūtu, pozitīvas emocijas, tādēļ gribējās parādīt vislabāko, jo tika 
dota iespēja piedalīties, tika ieguldīts liels darbs gatavojoties. Pārsteidza jauniešu aktivitāte, dalībnieku 
daudzums, jo pirms tam nešķitis, ka tik daudzus mūsu zemē aizrauj tautas deja. Arī tie, kas nepiedalījās, 
bija pozitīvi noskaņoti. No viņiem staroja labvēlība, tika veltīti smaidi, redzot dalībniekus tautastērpos.

Skumdināja, ka neizdevās izbaudīt gājienu.
„Šī jūlija viena nedēļa paskrēja ļoti ātri, nemaz nešķiet, ka svētki jau garām. Toties atmiņā ir palikuši 

mēģinājumu rīti, kā visi aizmiguši braucām uz Daugavas stadionu, četri koncerti, kuros emocijas 
uzliesmoja no jauna, it kā katrs būtu savādāks. Visspilgtāk no dziesmu svētkiem man atmiņā palicis, ka 
mēs bijām Saieta nama jauniešu kolektīvs, un ikreiz, kad bija jākāpj ārā no autobusa, Rūta vienmēr 
nokliedzās: „Saieta nams, kāpjam ārā!”

 „Viens no spilgtākajiem brīžiem šajos svētkos noteikti bija valsts himnas dziedāšana. Tas milzīgajā 
skolēnu pūlī sniedza kopības sajūtu, jutāmies kā vienots kolektīvs, kā viens vesels. 

Katros dziesmu un deju svētkos ir tāds brīdis, kad visu ķermeni pārņem tirpas, kad pār to skrien 
„skudriņas”. Man šis brīdis noteikti bija pēc fināla dejas, kad vairāki tūkstoši dalībnieku sita plaukstas un 
uzgavilēja cits citam. Tajā brīdī aptvēru, ka jaunieši vēl joprojām mīl deju un dziesmu, mums tas ir 
svarīgi!”

Dejotāju domas apkopoja Indra Rone, vidusskolas deju kolektīva „krustmāte” svētkos

Kā gāja dziedātājiem
Šajā nedēļā Rīgu pieskandināja visas 

tautas mīlētie Dziesmu un deju svētki, 
kuros piedalījās arī mūsu skolas jaunieši. 
Pirmie startēja dejotāji, kuri uz Rīgu devās 
jau pirmdien. Pēc tam trešdienas vakarā 
viņiem pievienojās Ērgļu vidusskolas 5. - 
12. klases koris.

Mēģinājumi katru dienu sākās 7:30 un 
ilga līdz pat 18:00 ar vienas stundas 
pārtraukumu, kuru mūsu koris, protams, 
pagarināja, jo nepietika laika, lai aizbrauktu 
līdz skolai, paēstu un tad dotos atpakaļ uz 
Mežaparka estrādi. Mums ļoti paveicās ar 
to, ka tika siltas pusdienas un nebija jāēd 
sausas maizītes turpat uz vietas.

Paši mēģinājumi sagādāja tādu nelielu gandarījumu par paveikto, bet apziņa, ka varēsim priecēt 
skatītājus ar savām skanīgajām balsīm, bija vēl labāka. Toties ģenerālmēģinājums bija tas, kas lika 
domām atgriezties atpakaļ uz zemes. Tomēr, neņemot vērā visu iepriekšējā dienā notikušo, noslēguma 
koncerts bija izdevies. Kā jau vienmēr gan kori, gan arī skatītājus ar savu skaisto skanējumu aizrāva 
mūžam mīlētā „Saule, pērkons, Daugava”, kura tika atkārtota pat otru reizi.

Pēc koncerta nebija tāda sajūta, ka tūlīt, tūlīt jau dosimies mājās. Šķita, ka tagad brauksim atpakaļ uz 
1. ģimnāziju un nākamajā dienā atkal dosimies dziedāt uz Mežaparku. 

Braucot mājās, viss autobuss tika pieskandināts ar dziesmām. Dziedāja pat zēni, kuri koncerta laikā 
ar šo nodarbi tik ļoti neaizrāvās. Autobusa priekšgalā tika izdziedātas visas kora dziesmas, kas patika 
vislabāk, pat trīs reizes pēc kārtas. Toties autobusa aizmugurē meitenes dziedāja dziesmas no latviešu 
mūzikas repertuāra, sākot ar „Dziesmu popūriju” un beidzot ar „Projām jāiet”.

Laura Auguste, 11. klases skolniece
Agra Veckalniņa foto
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Ērglēnieši Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos laiku lokos

Arī mums - divpadsmitajiem - šogad bija izlaidums. Pat nespējam 
noticēt, ka šie divpadsmit vidusskolas gadi ir tik ātri paskrējuši. Tā 
vien šķiet, ka tikai pirms neilga laika uzsākām mācības skolā, jo kopā 
ar vislabākajiem klasesbiedriem laiks aizskrējis vēja spārniem. 

Izlaidums mums bija ļoti emocionāls brīdis, jo tās bija atvadas gan 
no skolas un skolotājiem, gan no klasesbiedriem, gan arī no vecākiem, 
jo tālāk mēs katrs dosimies „lielajā dzīvē”.  

Taču tās nebija tikai skumjas, ko mēs piedzīvojām. Tas bija arī 
gandarījums par paveikto, lepnums pašiem par sevi, ka esam  
izveidojušies par  lieliskām personībām. 

Patiesībā liekas, ka izlaidums tāds sīkums vien ir, taču tā nepavisam 
nav. Tas ir apliecinājums  tam, ka esam paveikuši ļoti daudz, un to 
pierādīja arī asaras vecāku acīs, kad veltījām viņiem dziesmu. 

Mēs gribam pateikt lielu paldies skolotājiem, kuri centās sniegt 
visas mums nepieciešamās zināšanas. Paldies vecākiem, kuri vienmēr 
mūs atbalstīja un ticēja mūsu spēkiem! Un, protams, neizsakāms 
paldies saviem klasesbiedriem, kuri mums vienmēr bija kā draugi, jo 
mēs bijām un joprojām vēl esam vislabākā klase!

Sintija Reinholde, 12. klases absolvente
Ervīna Salenieka foto

Paldies!
Vēja spārniem ir aizskrējusi Skolēnu dziesmu un deju svētku 

nedēļa - darba un svētku nedēļa. Četros lielkoncertos mūsu bērni 
iepriecināja tūkstošiem skatītāju ar deju rakstiem, skaistajiem 
tērpiem, brīnišķīgo iejušanos dejas pasaulē. 

Bet svētki tapa ne tikai šajā vienā nedēļā, ne tikai ar maniem un 
dejotāju spēkiem. Gribu pateikt lielu, lielu paldies visiem mūsu 
vecākiem - sponsoriem, kuri piedāvāja palīdzību, sapošot bērnus 
svētkiem, nopērkot matu lentes, sagatavojot noformējumu, 
rūpējoties par vismazākajiem dejotājiem pasākuma laikā! Svētki 
nebūtu tik izdevušies, ja nebūtu pašvaldības atbalsta tērpu 
iegādei.

Mīļie kolēģi - dejotāju „krustmātes” un „krusttētiņi”! Paldies, 
ka šo nedēļu palīdzējāt man un pieciem mūsu lieliskajiem, 
draiskajiem, trakulīgajiem deju kolektīviem! 

Antra Grinberga, 
Ērgļu vidusskolas deju kolektīvu vadītāja

Pārlapojot Ērgļu vidusskolas absolventu Mārītes Breikšas un 
Zintas Saulītes grāmatu „Mūsu Ērgļu vidusskola”, rodamas ziņas par 
dziedātāju, dejotāju un orķestrantu aizrautību.

 Skolēnu dziesmu un deju svētku tradīcija aizsākās 1960. gadā, bet 
Ērgļu vidusskolas kolektīvi tajos piedalās no 1967. gada. Padomju 
Latvijas Skolu jaunatnes II dziesmu un deju svētki visveiksmīgākie 
bija skolas pūtēju orķestrim, kurš Rīgā ieguva I pakāpes laureāta 
diplomu, bet vidusskolas jauktais koris labi startēja koru konkursā. 
Tie bija arī pirmie svētki 5. - 8. klašu deju kolektīvam.

III svētkos 1972. gadā piedalījās 4 Ērgļu vidusskolas kori un 
pūtēju orķestris. Lielajās skatēs tika iegūti lieliski rezultāti - pūtēju 
orķestris I pakāpes, zēnu un jauktais koris - II pakāpes, 5. - 8. klašu 
koris - III pakāpes laureāti. Savukārt Ērgļu vidusskolas un Ērgļu 7. 
lauku profesionāli tehniskās vidusskolas apvienotais deju kolektīvs 
ieguva II pakāpes laureāta diplomu.

1979. gadā uz IV Skolēnu dziesmu un deju svētkiem devās skolas 
jauktais koris, zēnu koris un 5. - 8. klašu koris, kā arī 1. - 3. un 4. - 8. 
klašu deju kolektīvi.

V svētkos 1984. gadā piedalījās  vidusskolas jauktais koris un 4. - 
8. klašu koris. Jauktais koris lielajā skatē iegūst 13. vietu, tikai daži 
punkti šķir no dalības finālā. Bet dejotāju vidū ir 1. - 3. un 4. - 6. klašu 
kolektīvi.

VI Padomju Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 
notika pārmaiņu laikā - 1989. gadā. Uz tiem varēja doties vidusskolas 
jauktais koris, Ērgļu vidusskolas un Vestienas pamatskolas apvienotais 
pūtēju orķestris, 1. - 4., 5. - 8., 9. -  12. klašu deju kolektīvi.

VII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 1995. gadā 
piedalījās 5. - 9. klašu koris un pieci deju kolektīvi: no 1. - 2., 3. - 4., 
5., 8., 10. - 12. klasēm.

2000. gada VIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
piedalījās 5. - 9. klašu koris un septiņi deju kolektīvi - 1. - 2. klase A 
grupa un 1. 2. klase B grupa, 3. - 4., 5., 5. - 6., 7. - 9., 10. - 12. klašu 
dejotāji.

IX svētku dalībnieku vidū 2005. gadā bija 5. - 9. klašu koris, 1. - 2., 
3. - 4., 5. - 6., 7. - 9., 10., 10. - 12. klašu dejotāji.

Iepriekšējos - X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
2010. gadā  Ērgļu vidusskolu pārstāvēja 5. - 9. klašu koris, 1. - 2. 
klase A grupa, 3. - 4. klase A grupa, 7. - 9., 10. - 12. klašu kolektīvi.

Savukārt šogad XI svētkos piedalījās 5. - 12. klašu koris, 1. - 2, 3. 
- 4., 7., 9. klašu un jauniešu deju kolektīvs.

Lielo skolēnu skaitu svētkiem sagatavojuši mūsu lieliskie skolotāji: 
Jānis Sprancmanis, Mārīte Kovaļevska, Baiba Pētersone, Vēsma 
Gaiziņa, Pēteris Leiboms, Ilze Reņģe, Jānis Reņģe, Antra Grinberga. 
Lai Ērgļos neizzūd dziedātprieks, dejotprieks, spēlētprieks!

 Indra Rone

12. klases paldies

Uz sliekšņa

Ir 12. jūnijs, Saieta namā smaržo meijas, zālē skan vecāku, radu un 
draugu čalas, gaidot Ērgļu vidusskolas 9. klases absolventu ierašanos. 
Devītie un viņu audzinātāja parādīja šo skolēnu daudzpusību, 
atraktivitāti, humoru, labestību un sirsnību. Čakli skolēni, starpnovadu 
olimpiāžu un dažādu konkursu laureāti, aktīvi skolas pasākumu 
organizētāji, talantīgi mākslinieki, veiksmīgi sportisti, izcili dejotāji 
un dziedātāji - tādi ir mūsu audzēkņi. Tāpēc ļoti gaidām viņus arī 10. 
klasē. Uz tikšanos 1. septembrī.

Indra Rone, Ērgļu vidusskolas skolotāja
Ilutas Kurzemnieces foto

Jaunsargu nometne „Liepsalās”

Jau no vasaras sākuma ar nepacietību gaidīju jaunsargu nometni. 
Tā sākās 16. jūnijā un ilga četras dienas - līdz 19. jūnijam.

Kad bija pienācis 16. jūnijs, jau no paša rīta Ērgļu jaunsargu 
vienības 10 dalībnieki kopā ar instruktori Kristīni Puziņu devās uz 
pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājām „Liepsalām”. Pirmajā 
dienā tikām iepazīstināti ar drošības noteikumiem. Pēcpusdienā ar 
svinīgu ceremoniju tika atklāta nometne. Vakarā norisinājās 
patriotiskā stunda, kad klausījāmies stāstījumu par pulkvedi O. 
Kalpaku.

Otrajā dienā notika sporta aktivitātes, te svarīgs bija komandas 
darbs. Viena no manām  mīļākajām aktivitātēm bija šaušana, kur 
tika iedotas piecas lodes un bija jāšauj mērķī.

Trešajā dienā arī norisinājās dažādas aktivitātes. Viena no 
visinteresantākajām nodarbēm bija dvieļubols, kurā kopā ar 
komandu veicās labi. Ļoti patika arī 1000 m skrējiens, kurā iekļuvu 
starp labākajiem.

Pēdējā dienā veiksmīgākajiem skrējējiem bija atkal jāveic 1000 
m kross. Es izcīnīju 3. vietu, kas nometnes laikā bija mans labākais 
sasniegums. Vēl ceturtajā dienā notika dažādi ugunsdzēsēju, 
policistu un glābšanas dienestu paraugdemonstrējumi. Pusdienlaikā 
apbalvoja labākos individuālajās un komandu sacensībās, un tad jau 
bija jādodas mājās.

Šīs četras dienas bija ļoti aizraujošas un piedzīvojumiem pilnas!
Lilita Saulīte, 8. klase

Lai gan bija brīži, kad vēlējāmies padoties, ieguvām diezgan 
labus rezultātus. Man liekas, ka vislabāk mums veicās frīzbijā un 
dvieļubolā, tomēr vislielākais ieguvums bija lieliski  pavadītais 
laiks. Manuprāt, visi mūsu vienības jaunsargi var droši apgalvot, ka 
mums ir pati labākā instruktore, kas vienmēr māk uzmundrināt un 
sasmīdināt. Nenožēloju, ka aizbraucu, jo guvu jaunus iespaidus, 
pieredzi un jaunas, neaizmirstamas atmiņas.

Viktorija Vīgube, 8. klase

Man ļoti patika tas, ka bija daudz dažādu iespēju, ko darīt un kā 
izpausties. Cilvēki bija ļoti atsaucīgi un draudzīgi. Vēl man patika 
nometnes vide, brīvība izpausties un būt tādam, kāds esi. Ļoti 
iepriecināja iespēja satikt cilvēkus ar līdzīgām interesēm un domām. 
Šī nometne palīdzēja pilnveidot sevi, attīstīties un pārbaudīt, uz ko 
esmu spējīga. Kopumā es esmu ļoti apmierināta ar nometni.

Sindija Kurmēna, 8. klase

Projekts 
„Saulgrieži dažādās Eiropas valstīs, to tradīcijas un paražas senāk un mūsdienās”

Starptautiskais „ERASMUS” jauniešu apmaiņas projekts 
notika Rožupē, Līvānu novadā. Projektā piedalījās 6 līderi un 
24 jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Kopā no katras 
valsts piedalījās 10 jaunieši, kuri ieradās no Lietuvas, Bulgārijas 
un Latvijas - no Ērgļu novada tās bijām arī mēs ar Mairu 
Antēnu. Pats projekts norisinājās no šī gada 19. līdz 25. 
jūnijam, kopā 7 dienas. Projekta mērķis bija aktivizēt jauniešu 
interesi par dažādās Eiropas valstīs svinamiem kopīgiem 
svētkiem - Jāņiem, kā arī dot iespēju viņiem iepazīt tradīcijas, 
kā kādreiz svinēja šos svētkus, un salīdzināt, kā to dara tagad. 

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki stāstīja par savu valstu 
kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un 
sevi prezentēt. Gatavojām savus tradicionālos ēdienus, 
demonstrējām savas valsts tautas tērpus, bijām sagatavojuši 
muzikālus priekšnesumus, dziesmas, kā arī video materiālus 
par savu valsti. Katras valsts Nacionālajā vakarā bija iespēja 
iemācīties  dalībvalsts  tautas deju. Ar deju palīdzību varējām 
parādīt, cik līdzīgas vai atšķirīgas tautas mēs esam. 

Projekta pirmajās dienās bija „Ledus laušanas” jeb iepazīšanās 
spēles, kopā izstrādājām projekta norises iekšējās kārtības noteikumus. 
Bijām Līvānu novada Amatniecības centrā, kur iepazināmies ar 
senajiem darba rīkiem, ar Līvānu stikla fabrikas vēsturi, kā arī 
izbaudījām braucienu ar laivām, kur mācījāmies darboties komandās, 
jo laivas bija divvietīgas un trīsvietīgas, mācījāmies būt atbildīgiem 
un rūpēties citam par citu.

Nākamajā dienā devāmies uz Aglonas Maizes muzeju, kur 
mācījāmies pēc senām tradīcijām cept maizi, pīrādziņus, plātsmaizes 
un siet sieru.  Bija iespēja arī no krējuma sakult sviestu, ko smērējām 
pēc tam uz pašu izceptās maizes un garšojām, kas ir iznācis. Ar savu 
veikto darbu iepazīstinājām arī vietējos iedzīvotājus, kuri varēja 
degustēt jauniešu veikumu 23. jūnija vakarā. Aplūkojām arī Aglonas 
baziliku.

23. jūnija dienas pirmā daļa tika pavadīta, gatavojoties svētku 
vakaram. Meitenes vāca pļavas ziedus, puiši ozola zarus vainagu 
pīšanai. Vainagu pīšanas meistarībā dalījās vietējās iedzīvotājas. Līdz 
ar to vainagu pīšanas procesā jaunieši mācījās kontaktēties ar vecākas 
paaudzes cilvēkiem, mācījās klausīties, uzdot jautājumus un 
nebaidīties izrādīt interesi par procesu. Jāņu vakaru 
svinējām  kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, viņi dzirdēja 
lietuviešu, bulgāru un latviešu dziesmas, piedalījās 
kopīgās dejās. Laika apstākļi gan mūs diži nelutināja un, 

kā jau Līgo naktī tas pierasts, lietus gāza kā no spaiņiem, bet tas 
nebija šķērslis jautrībai. Lietuvas jaunieši bija mūzikas skolas 
audzēkņi un priecēja pasākuma apmeklētājus, muzicējot ar folkloras 
instrumentiem. Vakaru pavadījām gan senajās, gan mūsdienu 
tradīcijās. Viena no jaunajām tradīcijām vietā, kur mēs svinējām Līgo 
vakaru, bija ozolu stādīšana pusnaktī. Šī tradīcija tika reģistrēta 
speciālā grāmatā ar katra jaunieša vārdu, kurš piedalījās. Katra valsts 
stādīja savu ozolu.

Uzskatu, ka projekts bija izdevies, jo rezultātā ieguvu jaunus 
draugus, jaunas zināšanas par Līgo svētkiem un to nozīmi, jaunus 
kontaktus, kuri kādreiz varbūt noderēs. Prieku sagādāja arī savstarpējā 
saprašanās un cilvēku atsaucība. Visi bija priecīgi un pozitīvi. Bijām 
tā sadraudzējušies, ka pēdējās naktis tika pavadītas pilnīgā bezmiegā. 
Ja jautāsiet, kā es nokļuvu tur, tad atbilde ir pavisam vienkārša - zvans 
no drauga  un piedāvājums lieliski nosvinēt vasaras saulgriežus. 
Piekritu, ilgi nedomājot. Manuprāt, tā bija lieliska iespēja lietderīgi 
izmantot savu brīvo laiku. Tāpēc, ja kādam reiz gadās iespēja ko tādu 
piedzīvot, izmantojiet!

Arita Karīna Braķe, 11. klases skolniece
Foto no autores personīgā arhīva

Veiksmīgi starti Kāpas trīsdienās

3. - 5. jūlijā Amatciema apkārtnē notika Baltijā lielākās 
orientēšanās sacensības Kāpas trīsdienas 2015. Sacensības ļoti 
veiksmīgas bija OK „Arona” skrējējiem un uz goda pjedestāla tika 
kāpts daudzas reizes, kas klubu kopvērtējumā ļāva iegūt otro 
labāko punktu summu. 

Kāpas trīsdienu sacensības šogad norisinājās Amatciema 
apkārtnē. Sacensībām izvēlētais laiks sakrita ar pirmajām patiešām 
karstajām vasaras dienām Latvijā, kas distanču veikšanu padarīja 
grūtāku. Kartes pētīšana, lai redzētu, cik tālu ir līdz dzirdināšanas 
punktiem, bija diezgan ierasta lieta. Izvēlētais apvidus bija gana 
sarežģīts, sakritušie koki, jaunaudzes un dažādi biezokņi gan 
apgrūtināja skriešanu, gan arī ierobežoja redzamību, kas 
apgrūtināja precīzu orientēšanos un punktu pamanīšanu. Spēja 
piespiest sevi cīnīties līdz galam bija aktuāla problēma 
daudziem.

Sacensībās uzvaru izcīnīja Emīls Purviņš M16** grupā un 
Elīza Madsena W12* grupā.

Trešās vietas ieņēma Katrīna Rešņa W12* grupā, Ilvija 
Madsena W35S grupā un Baiba Kaļva W50S grupā.

Citi rezultāti M16L grupā: Arvis Zeibots 8. vieta, M18 grupā 
Kalvis Kaļva 13. vieta, W21E grupā Elīna Svilpe 13. vieta, M21S 
grupā Jānis Rešņa 42. vieta, M45S grupā Dzintars Svilpis 19. 
vieta, M60 grupā Andris Rudzītis 7. vieta, W55 grupā Eugenija 
Rudzīte 18. vieta, M21S Kalvis Māliņš 11. vieta, W8* grupā Līna 
Madsena 37. vieta.

Rezultāti un dalībnieku skaits apskatāmi: http://2015.kapa.lv/
lv/#rezultati 

Normunds Bērziņš, 
Baiba Kaļva, OS pulciņa vadītāja

Foto no Baibas Kaļvas personīgā arhīva

Kristīnes Puziņas foto
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APSTIPRINĀTS
Ērgļu novada pašvaldības domes

2015.gada 18.jūnija sēdē,
protokols Nr.6, 1.§

Ērgļu novada pašvaldības 
2014. gada publiskais pārskats

1. Ziņas par pašvaldību
1.1. Ērgļu novads atrodas Latvijas vidusdaļā, Vidzemes plānošanas reģionā. Ērgļu novads pēc 

platības ir 13 lielākais no 26 Vidzemes plānošanas reģiona novadiem un robežojas ar Amatas, 
Vecpiebalgas, Madonas, Pļaviņas, Kokneses, Ogres novadiem. Novada administratīvais centrs ir 
Ērgļi. Ērgļu novads un kaimiņu pašvaldības

1.2. Pašvaldības kods saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju klasifikatoru 
(ATVK) 0705500
1.3. Pašvaldības juridiskā adrese Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV 4840
1.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90002214379
1.5. PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV90002214379
1.6. Pārskata periods 01.01.2014. – 31.12.2014.
1.7. Pašvaldības teritorija Kopā 379,5 km2 - Ērgļu pagasts 131,4 km2 - Jumurdas pagasts 
131,1 km2 - Sausnējas pagasts 117,0 km2

1.8. Iedzīvotāju skaits un struktūra uz 31.12.2014
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1. Zi as par pašvald bu

1.1. rg u novads atrodas Latvijas vidusda , Vidzemes pl nošanas re ion . rg u novads p c
plat bas ir 13 liel kais no 26 Vidzemes pl nošanas re iona novadiem un robežojas ar Amatas, 
Vecpiebalgas, Madonas, P avi as, Kokneses, Ogres novadiem. Novada administrat vais centrs ir 

rg i.

rg u novads un kaimi u pašvald bas

1.2. Pašvald bas kods saska  ar 
Latvijas Republikas Administrat vo
teritoriju klasifikatoru (ATVK)  0705500 

1.3. Pašvald bas juridisk  adrese R gas iela 10, rg i, rg u
                 pagasts, rg u novads, LV 4840

1.4. Nodok u maks t ja re istr cijas Nr.  90002214379 

1.5. PVN maks t ja re istr cijas Nr.  LV90002214379 

1.6. P rskata periods   01.01.2014. – 31.12.2014. 

1.7. Pašvald bas teritorija   Kop  379,5 km2

     - rg u pagasts 131,4 km2

   - Jumurdas pagasts 131,1 km2

   - Sausn jas pagasts 117,0 km2

1.8. Iedz vot ju skaits un strukt ra   
 uz 31.12.2014    
     

1.9. Ērgļu novada pašvaldības domes deputāti – 
Finanšu un attīstības komiteja: 
Guntars Velcis - komitejas pr-js 
Elita Ūdre 
Maiga Picka 
Arvis Pizelis (līdz 27.02.) 
Sanita Krodziniece (no 27.03.) 
Jānis Bunduls 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: 
Velga Skujiņa – komitejas pr-ja 
Sandra Avotiņa 
Aina Braķe 
Druvis Ceplītis 

2014.gadā notika 13 domes sēdes, kurās tika pieņemti 203 lēmumi.

1.10. Pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis
1.11. Pašvaldības budžeta iestādes 
  1.Ērgļu vidusskola 
  2. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte” 
  3. Mākslas un mūzikas skola 
  4. Ērgļu bibliotēka 
  5. Ērgļu saieta nams 
  6. Jumurdas pagasta pārvalde 
  7. Jumurdas bibliotēka 
  8. Jumurdas feldšeru-vecmāšu punkts 
  9. Jumurdas tautas nams 
  10. Sausnējas pagasta pārvalde 
  11. J.Zālīša Sausnējas pamatskola 
  12.Liepkalnes bibliotēka 
  13. Sausnējas bibliotēka
  14. Sausnējas ambulance 
  15. Sausnējas kultūras nams 
  16. Ērgļu novada Sociālās aprūpes centrs 
  17. Ērgļu novada dome 
  18. Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļa 
  19. Ērgļu novada bāriņtiesa 
  20. Ērgļu būvvalde 
  21. R.Blaumaņa memoriālais muzejs „ Braki” 
  22. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi” 
  23. Ģimenes aprūpes centrs „Zīļuks” 
  24. Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
1.12. Pašvaldības kapitālsabiedrības 
  1.Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” 
  2.Ērgļu pašvaldības SIA “Ērgļu slimnīca”
1.13. Pašvaldības dalība kapitālsabiedrībās SIA „Vidusdaugavas SPAAO” – 3,28% 
no pamatkapitāla
1.14. Strādājošo skaits domē un pakļautajās iestādēs 236
1.15. Pašvaldības administratīvā struktūra
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rg u
pagasts

Sausn jas 
pagasts 

Jumurdas 
pagasts

Kop

Iedz vot ju skaits l dz
darba sp jas vecumam 
(0 – 15 g.v.) 

314 59 23 396

Iedz vot ju skaits darba 
sp jas vecum                 
(16 – 62,5 g.v.) 

1491 398 193 2082

Iedz vot ju skaits virs 
darba sp jas vecumam
(virs 62,5 g.v.) 

583 154 85 822

Kop 2388 611 301 

Kop  novad 3300

1.9. rg u novada pašvald bas domes 
deput ti –   Finanšu un att st bas komiteja:
    Guntars Velcis - komitejas pr-js 
    Elita dre
    Maiga Picka 
    Arvis Pizelis (l dz 27.02.)
    Sanita Krodziniece (no 27.03.) 
    J nis Bunduls
    
    Soci lo, izgl t bas un kult ras
    jaut jumu  komiteja:
    Velga Skuji a – komitejas pr-ja 
    Sandra Avoti a   
   Aina Bra e
    Druvis Cepl tis
2014.gad  notika 13 domes s des, kur s tika pie emti 203 l mumi.

1.10.Pašvald bas domes priekšs d t js  Guntars Velcis 

1.11.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
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  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

1.12.Pašvald bas kapit lsabiedr bas 1. rg u pagasta SIA “ DAS”
2. rg u pašvald bas SIA “ rg u slimn ca”

1.13.Pašvald bas dal ba kapit lsabiedr b s SIA „Vidusdaugavas SPAAO” – 3,28% no  
pamatkapit la

1.14.Str d jošo skaits dom  un pak autaj s
iest d s 236 

1.15.Pašvald bas administrat v  strukt ra
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2. Ērgļu novada pašvaldības budžets un saistības
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina 

savu autonomo funkciju izpildi, nodrošina attīstības programmā noteikto mērķu izpildi, kā arī 
veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. 
Kārtību, kādā Ērgļu novada pašvaldībā tiek sagatavots pašvaldības budžets un tā grozījumu 
izstrādāšana, apstiprināšana, izpildes un kontroles veikšana, nosaka 03.01.2007.apstiprinātais 
„Nolikums par pašvaldības budžeta sastādīšanu un apstiprināšanu”.

Budžets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un beidzas 31.
decembrī. Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kuru veido likumā „Likums par 
budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā. Pašvaldības budžetu izstrādā un iesniedz 
apstiprināšanai domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma 
izsludināšanas. Gadskārtējo budžetu un tā grozījumus apstiprina kā pašvaldības saistošos 
noteikumus.

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu pašvaldības budžeta projekta 
sastādīšanas gaitā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī 
pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem 
mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Ērgļu novada domes Saistoši noteikumi Nr.1 „ Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2014.
gadam” apstiprināti Ērgļu novada domes 23.01.2014. sēdē.
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Ērgļu novada pašvaldības 2014.gada kopbudžeta ieņēmumi EUR 3 117 738 apmērā, kas 
sadalīti trīs grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi EUR 2 992 447, pašvaldības 
speciālā budžeta ieņēmumi EUR 116 730 un ziedojumi un dāvinājumi EUR 8 561.

Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un 
nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu un citus 
pieejamos līdzekļus.

Ērgļu novada pašvaldības 2014.gada kopbudžeta izdevumi EUR 2 995 457 apmērā un 
atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un 
dāvinājumu izdevumiem, attiecīgi – EUR 2 894 151 pamatbudžeta izdevumi, EUR 85 493 
speciālā budžeta izdevumi un EUR 15 813 ziedojumu un dāvinājumu izdevumi.

2.1. Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem
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2. rg u novada pašvald bas budžets un saist bas

Budžets ir pašvald bas finansi l s darb bas pamats un finanšu instruments, ar 
kuru t  nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, nodrošina att st bas programm
noteikto m r u izpildi, k  ar  veic ekonomisko un soci lo vajadz bu sabalans šanu ar 
pašvald bas finansi laj m iesp j m. K rt bu, k d rg u novada pašvald b  tiek 
sagatavots pašvald bas budžets un t  groz jumu izstr d šana, apstiprin šana, izpildes 
un kontroles veikšana, nosaka 03.01.2007.apstiprin tais „Nolikums par pašvald bas
budžeta sast d šanu un apstiprin šanu”.

Budžets tiek sast d ts saimnieciskajam gadam, kas s kas katra gada 1.janv r
un beidzas 31.decembr . Budžets sast v no pamatbudžeta un speci l  budžeta, kuru 
veido likum  „Likums par budžetu un finanšu vad bu” noteiktaj  k rt b . Pašvald bas
budžetu izstr d  un iesniedz apstiprin šanai domei ne v l k k  divu m nešu laik  p c
gadsk rt j  valsts budžeta likuma izsludin šanas. Gadsk rt jo budžetu un t
groz jumus apstiprina k  pašvald bas saistošos noteikumus.

Budžeta izpild t ji ir atbild gi par noteikto normu iev rošanu pašvald bas
budžeta projekta sast d šanas gait  un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta 
izpildi un kontroli, k  ar pašvald bas budžeta l dzek u efekt vu un ekonomisku 
izlietošanu atbilstoši paredz tajiem m r iem, nep rsniedzot budžet  apstiprin to
apropri ciju.

rg u novada domes Saistoši noteikumi Nr.1 „ Par rg u novada pašvald bas
budžetu 2014.gadam” apstiprin ti rg u novada domes 23.01.2014. s d .

rg u novada pašvald bas 2014.gada kopbudžeta ie mumi EUR 3 117 738 
apm r , kas sadal ti tr s grup s – pašvald bas pamatbudžeta ie mumi EUR 2 992 447, 
pašvald bas speci l  budžeta ie mumi EUR 116 730 un ziedojumi un d vin jumi
EUR 8 561. 

Budžeta izdevumi pl noti p c nulles principa, emot v r  re l s finanšu 
iesp jas un nodrošinot pašvald bas att st bas galvenos uzdevumus, piesaistot ES 
strukt rfondu un citus pieejamos l dzek us.

rg u novada pašvald bas 2014.gada kopbudžeta izdevumi EUR 2 995 457 
apm r  un atbilstoši ie mumiem sast v no pamatbudžeta, speci l  budžeta un 
ziedojumu un d vin jumu izdevumiem, attiec gi – EUR 2 894 151 pamatbudžeta 
izdevumi, EUR 85 493 speci l  budžeta izdevumi un EUR 15 813 ziedojumu un 
d vin jumu izdevumi.

2.1. P rskats par pamatbudžeta ie mumiem un izdevumiem

Nr.p. 
k. R d t ju nosaukums     

2013.gada 
izpilde (EUR) 

2014.gada 
izpilde (EUR) 

2015.gada 
pl ns (EUR)

I IE MUMI KOP 2 878 963 2 992 447 2 830 753 
1. Nodok u ie mumi 1 284 320 1 321 719 1 277 099 

1.1. Iedz vot ju ien kuma nodoklis                             1 110 541 1 145 400 1 136 802 

1.2. pašuma nodok i 173 778 176 319 140 297 

2. Nenodok u ie mumi 25 176 16 078 7 600 
2.1. Valsts un pašvald bu nodevas un kancelejas nodevas 3 395 4 404 3 600 
2.2. Naudas sodi un sankcijas 285 
2.3. P r jie nenodok u ie mumi 16 150 4 064 4 000 
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2.4. Ie mumi no zemes, meža pašuma p rdošanas 5 347 7 610 0
3. Budžeta iest žu ie mumi 313 470 370 695 372 300 

3.1. Maksa par izgl t bas pakalpojumiem 18 086 18 418 17 300 

3.2. Ie mumi par nomu un ri 15 354 19 109 15 500 

3.3. Ie mumi par p r jiem budžeta iest žu maksas 
pakalpojumiem 280 030 333 168 339 500 

Maksa par personu uztur šanos soci l s apr pes 
iest d s 207 768 261 794 277 000 

Ie mumi par bi ešu realiz ciju 4 781 5 276 4 500 
Ie mumi par dz vok u un komun lajiem pakalpojumiem 16 467 12 619 8 000 
Citi ie mumi par maksas pakalpojumiem 51 014 53 479 50 000 

4.  Transferti 1 255 997 1 283 955 1 173 754 
4.1. Valsts budžeta transferti 1 086 781 1 081 366 977 254 
3.2. Pašvald bu budžetu transferti 169 216 202 589 196 500 

II IZDEVUMI KOP 2 684 924 2 894 151 2 730 735 
1. Izdevumi atbilstoši funkcion laj m kategorij m 2 684 924 2 894 151 2 730 735 

1.1. Visp r jie vald bas dienesti 373 538 362 330 372 519 
1.2. Pašvald bas teritoriju un m jok u apsaimniekošana 345 765 416 997 301 103 
1.3. Vesel ba (feldšerpunkti Sausn j  un Jumurd ) 12 668 12 842 12 658 
1.4. Atp ta, kult ra un reli ija 286 908 295 370 279 970 
1.5. Izgl t ba 1 032 621 1 107 900 1 031 047 
1.6. Soci l  aizsardz ba 633 424 698 712 733 438 
2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskaj m kategorij m 2 684 924 2 894 151 2 730 735 

2.1. Atl dz ba 1 614 967 1 646 500 1 582 817 
2.2. Komand jumi un dienesta braucieni 10 514 11 659 15 720 
2.3. Pakalpojumi 471 601 525 238 473 778 

2.4. Kr jumi, materi li, energoresursi, preces, biroja preces 
un invent rs 345 987 339 778 347 025 

2.5. Izdevumi periodikas ieg dei 2 538 2 585 2 650 
2.6. Procentu izdevumi 51 030 43 092 40 000 
2.7. Soci lie pabalsti 63 762 75 891 75 000 

2.8. 
Pašvald bu uztur šanas izdevumu transferti cit m
pašvald b m 45 439 43 548 45 000 

2.9. Kapit lie izdevumi 79 086 205 860 148 745 
Ie mumu p rsniegums (+) vai defic ts (-) 194 040 98 296 100 018 
Finans šana -194 040 -98 296 -100 018 

Izzi a par naudas l dzek u un noguld jumu atlikumiem
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums gada s kum 170 153 201 734 239 510 
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums perioda beig s 201 734 239 510 260 071 

Diagramma Nr.1
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Diagramma Nr.1 

Diagramma Nr.2 

Pamatbudžeta ie mumi EUR

Pamatbudžeta izdevumi  atbilstoši funkcion laj m
kategorij m EUR
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Diagramma Nr.1 

Diagramma Nr.2 

Pamatbudžeta ie mumi EUR

Pamatbudžeta izdevumi  atbilstoši funkcion laj m
kategorij m EUR

Diagramma Nr.2

Diagramma Nr.3
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Diagramma Nr.3 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskaj m
kategorij m EUR 

2.2. Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem
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2.2. P rskats par speci l  budžeta ie mumiem un izdevumiem

2013.gada 
izpilde (EUR) 

2014.gada 
izpilde (EUR) 

2015.gada 
pl ns (EUR) 

IE MUMI - KOP 96 411 116 730 117 848 
Dabas resursu nodoklis 11 130 6 426 2 000 
Valsts Autoce u fonda m r dot cijas pašvald bu Autoce u (ielu) 
fondam (tiešie maks jumi) 85 281 110 304 115 848 

IZDEVUMI - KOP 83 094 85 493 169 918 
Atl dz ba 40 822 38 380 48 818 
Preces un pakalpojumi  41 134 44 148 119 100 
Kapit lie izdevumi 1 138 2 965 2 000 
Ie mumu p rsniegums (+) vai defic ts (-) 13 317 31 237 - 52 070 
Finans šana -13 317 -31 237 52 070 

Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums gada s kum 24 835 31 151 69 388 
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums perioda beig s 38 151 69 388 70 732 

Diagramma Nr.4 

rg u novada pašvald bas speci l  budžeta ie mumu liel ko da u 2014.gad  veido 
Valsts Autoce u fonda m r dot cijas pašvald bu Autoce u (ielu) fondam, l dz ar to ar
liel kie speci l  budžeta izdevumi bija ielu un ce u uztur šanai, ielu un laukumu 
asfalt šanai.

Speci l  budžeta ie mumi

Raksta turpinājums 7. lpp.



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. jūlijs �
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Diagramma Nr.4 

rg u novada pašvald bas speci l  budžeta ie mumu liel ko da u 2014.gad  veido 
Valsts Autoce u fonda m r dot cijas pašvald bu Autoce u (ielu) fondam, l dz ar to ar
liel kie speci l  budžeta izdevumi bija ielu un ce u uztur šanai, ielu un laukumu 
asfalt šanai.

Speci l  budžeta ie mumi

Raksta turpinājums no 6. lpp.
Diagramma Nr.4

Ērgļu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu lielāko daļu 2014.gadā veido Valsts 
Autoceļu fonda mērķdotācijas pašvaldību Autoceļu (ielu) fondam, līdz ar to arī lielākie speciālā 
budžeta izdevumi bija ielu un ceļu uzturēšanai, ielu un laukumu asfaltēšanai.
Diagramma Nr.5
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Diagramma Nr.5 

2.3. P rskats par d vin jumiem un ziedojumiem
2014.gada 
izpilde  

I IE MUMI KOP 8 561 
Ziedojumi un d vin jumi, kas sa emti no juridisk m person m 6 631 
Ziedojumi un d vin jumi, kas sa emti no fiziskaj m person m 1 930 
II IZDEVUMI - KOP 15 813 
Preces un pakalpojumi  13 050 
Kapit lie izdevumi 2 763 
Ie mumu p rsniegums (+) vai defic ts (-) - 7 252 
Finans šana 7 252 

Izzi a par naudas l dzek u un noguld jumu atlikumiem
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums gada s kum 19 627 
Naudas l dzek u un noguld jumu atlikums perioda beig s 12 375 

2014.gad  no juridiskaj m person m sa emti ziedojumi ar m r i „ imenes apr pes
centram  - vasaras ekskursijai un invent ram” – 6076 EUR, ar m r i „ rg u
vidusskolai – dienasgr matai” – 555 EUR,  ar m r i „Gr matas bibliot k m” -
gr matas 818 EUR v rt b . Priv tpersonas ziedojušas naudas l dzek us gan imenes 
apr pes centram apaviem, Sausn jas pamatskolas gr matas izdošanai, rg u
informat vajam izdevumam „ rg u novada zi as” – kop  1930 EUR. Sa emti
priv tpersonu mantiskie ziedojumi – pac l js Soci l s apr pes centram, gr matas
bibliot k m, muzeju kr jumi par kop jo v rt bu 1411 EUR.

Speci l  budžeta izdevumi
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Diagramma Nr.5 
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2014.gad  no juridiskaj m person m sa emti ziedojumi ar m r i „ imenes apr pes
centram  - vasaras ekskursijai un invent ram” – 6076 EUR, ar m r i „ rg u
vidusskolai – dienasgr matai” – 555 EUR,  ar m r i „Gr matas bibliot k m” -
gr matas 818 EUR v rt b . Priv tpersonas ziedojušas naudas l dzek us gan imenes 
apr pes centram apaviem, Sausn jas pamatskolas gr matas izdošanai, rg u
informat vajam izdevumam „ rg u novada zi as” – kop  1930 EUR. Sa emti
priv tpersonu mantiskie ziedojumi – pac l js Soci l s apr pes centram, gr matas
bibliot k m, muzeju kr jumi par kop jo v rt bu 1411 EUR.

Speci l  budžeta izdevumi

2.3. Pārskats par dāvinājumiem un ziedojumiem

2014.gadā no juridiskajām personām saņemti ziedojumi ar mērķi „Ģimenes aprūpes centram - 
vasaras ekskursijai un inventāram” – 6076 EUR, ar mērķi „Ērgļu vidusskolai – dienasgrāmatai” 
– 555 EUR, ar mērķi „Grāmatas bibliotēkām” - grāmatas 818 EUR vērtībā. Privātpersonas 
ziedojušas naudas līdzekļus gan Ģimenes aprūpes centram apaviem, Sausnējas pamatskolas 
grāmatas izdošanai, Ērgļu informatīvajam izdevumam „Ērgļu novada ziņas” – kopā 1930 EUR. 
Saņemti privātpersonu mantiskie ziedojumi – pacēlājs Sociālās aprūpes centram, grāmatas 
bibliotēkām, muzeju krājumi par kopējo vērtību 1411 EUR.

2.4. Pašvaldības finansiālo saistību un garantiju apjoms 
Aizņēmumi
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2.4. Pašvald bas finansi lo saist bu un garantiju apjoms

Aiz mumi
Aizdev js Aizdevuma m r is L guma Nr. un 

parakst šanas 
datums 

Atmaksas 
termi š

Aizdevu - 
ma summa 

Atmaks ts
l dz 

p rskata 
perioda 
beig m

Ilgtermi a
aiz mumu 
stermi a

da a
J atmaks
2015.g 

Ilgtermi a
saist bu 
atlikums 

uz 
31.12.2014. 

Valsts kase Jaunas sporta z les
celtniec ba rg u

vidusskolai 

Nr.A2/1/04/929 
21.09.2004 

20.10.2016 142287 119067 11616 11604 

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 

20.05.2015 67586 64029 3557 0

Valsts kase Madonas rajona padomes 
iest des - rg u

pansion ta din šanas 
bloka ier košana

Nr. P - 87/99  
10.08.1999 

20.06.2014 6101 6101 0 0

Valsts kase rg u novada 
infrastrukt ras objektu 

sak rtošanai

Nr.A2/1/07/440 
03.09.2007 

20.07.2017 299618 220791 31531 47296 

Valsts 
Kase 

Pašvald bas autonomo 
funkciju veikšanai 

nepieciešam  transporta 
ieg dei

Nr.A2/1/12/768 
28.12.2012. 

20.12.2015 24900 16596 8304 0

Valsts kase ERAF projekta 
„ denssaimniec bas 

att st ba rg u novada 
Sausn jas pagasta 
Sausn jas ciem ”

Nr.A2/1/11/719 
16.11.2011 

20.11.2018 209461 89778 29926 89757 

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, 

dens ieg šanas  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 

20.01.2025 835106 193647 53776 587683 

Valsts kase Projekts „ rg u novada 
pašvald bas pirmskolas 

izgl t bas iest des 
„Pienen te” telpu 

remonts”

Nr.A2/1/14/479 
23.12.2014 

20.07.2020 50000 2068 8336 39596 

Valsts kase Projekts „ rg u pagasta 
ielu remontdarbi”

Nr.A2/1/14/743 
23.12.2014. 

20.12.2024 70000 0 7175 68825 

KOP 154221 838761 
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Galvojumi
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Galvojumi 
Aizdev js           M r is Aiz m js L guma 

parakst šanas  
datums 

Atmaksas 
termi š

Galvojuma 
summa 

Valsts Kase Koh zijas fonda 
l dzfinans t
projekta
”Vidusdaugavas 
re iona sadz ves 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
projekta SA 
poligona „Dzi
v da” b vniec ba 
Mež res pagast ”
stenošanai 

SIA  
„Vidusdaugavas 
SPAAO „

13.12.2011 20.12.2031 11 862 

               Kop 11 862 

3. Pašvald bas kopsavilkuma bilance (EUR) 

AKT VS P rskata perioda beig s P rskata gada s kum
Ilgtermi a ieguld jumi 8 030 512 8 435 345 
Apgroz mie l dzek i 501 776 409 212 
Bilance  8 532 288 8 844 557 

PAS VS Uz p rskata perioda beig m Uz p rskata gada s kumu
Pašu kapit ls 7 327 453 7 636 432 
Kreditori  1 204 835 1 208 125 
Bilance  8 532 288 8 844 557 

3.1. Pamatl dzek i
AKT VS Uz p rskata 

gada beig m
Uz p rskata 
gada s kumu

Izmai as 
(+/-) 

Pamatl dzek i – kop 7 082 232 7 451 328 -369 096 

Zeme, kas, b ves 6 281 668 6 611 966 -330 298 
P r jie pamatl dzek i 492 185 518 098 -25 913 
Pamatl dzek u izveidošana un nepabeigt  celtniec ba 5 842 5 842 0

Tur jum  nodotie valsts un pašvald bu nekustamie 
pašumi 52 855 63 895 

-11 040 

Biolo iskie un pazemes akt vi 249 252 249 841 -589 

Avansa maks jumi par pamatl dzek iem 430 1 686 -1 256 

3.2. Nekustam pašuma nov rt jums divos iepriekš jos gados

Nr. Poste a nosaukums Atlikus  v rt ba
31.12.2014  

Atlikus  v rt ba
31. 12.2013.  

1 Zeme, kas un b ves 6 281 668 6 611 966 
1.1 Dz vojam s kas 25 030 26 040 
1.2 Nedz vojam s kas 2 682 213 2 705 541 
1.3 Transporta b ves 1 669 994 1 927 562 
1.4 Zeme zem k m un b v m 561 337 559 408 
1.5 P r j s zemes 291 574 283 345 
1.6 Inženierb ves 937 944 1 110 071 
1.7 P r jais nekustamais pašums 113 576 0
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1.3 Transporta b ves 1 669 994 1 927 562 
1.4 Zeme zem k m un b v m 561 337 559 408 
1.5 P r j s zemes 291 574 283 345 
1.6 Inženierb ves 937 944 1 110 071 
1.7 P r jais nekustamais pašums 113 576 0

3.1. Pamatlīdzekļi
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Galvojumi 
Aizdev js           M r is Aiz m js L guma 

parakst šanas  
datums 

Atmaksas 
termi š

Galvojuma 
summa 

Valsts Kase Koh zijas fonda 
l dzfinans t
projekta
”Vidusdaugavas 
re iona sadz ves 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
projekta SA 
poligona „Dzi
v da” b vniec ba 
Mež res pagast ”
stenošanai 

SIA  
„Vidusdaugavas 
SPAAO „

13.12.2011 20.12.2031 11 862 

               Kop 11 862 

3. Pašvald bas kopsavilkuma bilance (EUR) 
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AKT VS Uz p rskata 

gada beig m
Uz p rskata 
gada s kumu

Izmai as 
(+/-) 
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P r jie pamatl dzek i 492 185 518 098 -25 913 
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Tur jum  nodotie valsts un pašvald bu nekustamie 
pašumi 52 855 63 895 

-11 040 

Biolo iskie un pazemes akt vi 249 252 249 841 -589 

Avansa maks jumi par pamatl dzek iem 430 1 686 -1 256 

3.2. Nekustam pašuma nov rt jums divos iepriekš jos gados

Nr. Poste a nosaukums Atlikus  v rt ba
31.12.2014  

Atlikus  v rt ba
31. 12.2013.  

1 Zeme, kas un b ves 6 281 668 6 611 966 
1.1 Dz vojam s kas 25 030 26 040 
1.2 Nedz vojam s kas 2 682 213 2 705 541 
1.3 Transporta b ves 1 669 994 1 927 562 
1.4 Zeme zem k m un b v m 561 337 559 408 
1.5 P r j s zemes 291 574 283 345 
1.6 Inženierb ves 937 944 1 110 071 
1.7 P r jais nekustamais pašums 113 576 0

3.2. Nekustamā īpašuma novērtējums divos iepriekšējos gados

1.1 Uzskaites kontā “Dzīvojamās ēkas” pašvaldība uzskaita atsevišķus dzīvokļu īpašumus, kuri 
ir iereģistrēti vai paredzēts reģistrēt Valsts zemes dienestā.

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir
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1.1 Uzskaites kont  “Dz vojam s kas” pašvald ba uzskaita atseviš us dz vok u
pašumus, kuri ir iere istr ti vai paredz ts re istr t Valsts zemes dienest .

B tisk k s izmai as p rskata period  ir
Akt vs Palielin jums

      EUR 
Samazin jums
    EUR  

Apr in ts nolietojums 2014. gad     -1010 

1.2 Uzskaites kont  “Nedz vojam s kas” pašvald ba uzskaita biroju kas, kas 
izklaides pas kumiem, izgl t bas, vesel bas apr pes iest žu vajadz b m, sporta kas, k
ar  citas nedz vojam s kas, piem ram, pal g kas, nojumes, kuras ir iere istr tas vai 
paredz ts re istr t Valsts zemes dienest .

B tisk k s izmai as p rskata period  ir
                                 Akt vi Palielin jums

      EUR 
Samazin jums
       EUR 

Veikti kapit lie ieguld jumi k , Oškalna iel  6, kadastra 
Nr.70540080462001 

    10499 

Veikti kapit lie ieguld jumi k m R.Blauma a memori laj
muzej  „ Braki”

     25366 

Veikti kapit lie ieguld jumi k m Br u Jurj nu memori laj
muzej  „Me e i”

       7634 

Jauna ka – malkas š nis imenes apr pes centram „Z uks”        2763 
Kapit lo ieguld jumu rezult t kai, Oškalna iela 6, 
apr in tas amortiz t s aizst šanas izmaksas

      -8712 

Citas izsl gšanas, kuru dar juma v rt ba ir zem noteikt
b tiskuma l me a

       -568 

Apr in ts nolietojums 2014. gad      -66481 
P rklasific ts no poste a „Tur jum  nodot s valsts un 
pašvald bas kas un b ves”

      6171 

     52433     -75761 
                                                      Izmai as     -23328 

1.3 Uzskaites kont  „Transporta b ves” pašvald ba uzskaita pašvald bas ielas, 
autoce us, tiltus un satiksmes p rvadus, ietves, st vvietas, st vlaukumus, velosip du
novietnes un citus taml dz gus objektus.

B tisk s izmai as p rskata period  ir 
                   Akt vs Palielin jums

       EUR 
Samazin jums
        EUR 

Veikti kapit lie ieguld jumi Upes iel , Skolas iel ,
Jumurdas iel , J.Grota iel  uzkl ts asfaltbetona segums

    98208 

Veikti kapit lie ieguld jumi st vlaukum  R gas iel      4228 
Veikti kapit lie ieguld jumi trotu ra izb v  Sausn jas 
pagasta Straumes 

     4449 

Veikto kapit lo ieguld jumu rezult t  J.Grota ielai 
apr in tas amortiz t s aizst šanas izmaksas

-1623 

Apr in ts nolietojums 2014. gad       -362830 
   106855       -364453  

                                                            Izmai as        -257568 

1.4 Uzskaites kont  „Zeme zem k m un b v m” pašvald ba uzskaita zemi, uz 
kuras uzb v tas kas un b ves – 593,808 ha 561 336 EUR v rt b .
B tisk k s izmai as pašvald bas zem k m un b v m esošo zemju sast v  2014. gad :

Akt vs Palielin jums
      EUR 

Samazin jums
       EUR 

P rklasific ta zeme no poste a „Tur jum  nodot  valsts un 
pašvald bu zeme” uz posteni „Zeme zem k m un b v m”

1497 
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1.2 Uzskaites kontā “Nedzīvojamās ēkas” pašvaldība uzskaita biroju ēkas, ēkas izklaides 
pasākumiem, izglītības, veselības aprūpes iestāžu vajadzībām, sporta ēkas, kā arī citas 
nedzīvojamās ēkas, piemēram, palīgēkas, nojumes, kuras ir iereģistrētas vai paredzēts reģistrēt 
Valsts zemes dienestā.

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir

Raksta turpinājums 8. lpp.



Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. jūlijs�

Raksta turpinājums no 7. lpp.
1.3 Uzskaites kontā „Transporta būves” pašvaldība uzskaita pašvaldības ielas, autoceļus, tiltus 

un satiksmes pārvadus, ietves, stāvvietas, stāvlaukumus, velosipēdu novietnes un citus tamlīdzīgus 
objektus.

Būtiskās izmaiņas pārskata periodā ir
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1.4 Uzskaites kontā „Zeme zem ēkām un būvēm” pašvaldība uzskaita zemi, uz kuras uzbūvētas 
ēkas un būves – 593,808 ha 561 336 EUR vērtībā.

Būtiskākās izmaiņas pašvaldības zem ēkām un būvēm esošo zemju sastāvā 2014. gadā:
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emta uzskait  zeme  7763
Izsl gta no uzskaites zeme   -7331 

9260     -7331 
                                                                           Izmai as 1929 

1.5 Uzskaites kont  „P r j  zeme” pašvald ba uzskaita kapu teritorijas un citu 
iepriekš neklasific to zemi - kop j  plat ba – 773,410 ha 291 574 EUR v rt b

rg u novada pašvald bas bilanc  ietvertas visas novada pašvald bu zemes plat b
1368.75 ha, kuru v rt ba sast da EUR 862280.
B tisk k s izmai as pašvald bas p r jo zemju sast v  2014. gad :

Akt vs Palielin jums
      EUR 

Samazin jums
        EUR 

emta uzskait  zeme 2014. gad   11665 
Izsl gta no uzskaites zeme 2014. gad      3436 
                                                                                Izmai as     8229 

1.6 Uzskaites kont  „Inženierb ves” pašvald ba uzskaita visa veida 
inženierb ves, ielu apgaismojuma t klus, lietus dens kanaliz cijas t klus, siltumtrases, 
daudzfunkcion l s b ves rota u, sporta laukumos un parkos. Inženierb ves 
zemesgr mat  netiek re istr tas, iz emot atseviš os gad jumos.

B tisk k s izmai as p rskata gad  ir
                      Akt vs Palielin jums

       EUR  
Samazin jums
        EUR 

Veikti kapit lie ieguld jumi – kanaliz cijas piesl guma izb ve       1815 
P rklasific ts uz posteni „P r jais nekustamais pašums”
Tai skait :
-Br u Jurj nu memori l  muzeja „Dziesmu kalns” skatuve-
estr de;
- rg u estr de;
-sporta laukumi un trases ar cieto segumu;
-tualetea v rt bu, kuri ir p rklasific ti, jo summa ir b tiska!!!

   -145336 

-11677 

-17358 
-114519 

   -1782 
Apr in ts nolietojums 2014. gad      -28606 

      1815    -173942 
                                                                          Izmai as    -172127 

1.7 Uzskaites kont  „P r jais nekustamais pašums” pašvald ba uzskaita 
iepriekš neklasific to nekustamo pašumu – p r j s celtnes un b ves, kuras nav 
iesp jams klasific t k kas, transporta vai inženierb ves (piem ram, v sturiskos
pieminek us, sporta un atp tas b ves).

B tisk k s izmai as p rskata period  ir
Akt vs Palielin jums Samazin jums
P rklasific ts no poste a „ Inženierb ves „
Tai skait :
-Br u Jurj nu memori l  muzeja „Dziesmu kalns” skatuve –
estr de;
- rg u estr de;
-sporta laukumi un trases ar cieto segumu;
-tualete 

145336 

-11677

-17358
-114519
-1782 

P rvietots nolietojums no poste a „Inženierb ves” -31760 
145336 -31760 

                                     Izmai as 113576 
Nekustamais pašums apdrošin ts da ji.
Novada nekustamais pašums re istr ts zemesgr mat  da ji.
Novadam ie l tu pamatl dzek u nav.
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iepriekš neklasific to nekustamo pašumu – p r j s celtnes un b ves, kuras nav 
iesp jams klasific t k kas, transporta vai inženierb ves (piem ram, v sturiskos
pieminek us, sporta un atp tas b ves).

B tisk k s izmai as p rskata period  ir
Akt vs Palielin jums Samazin jums
P rklasific ts no poste a „ Inženierb ves „
Tai skait :
-Br u Jurj nu memori l  muzeja „Dziesmu kalns” skatuve –
estr de;
- rg u estr de;
-sporta laukumi un trases ar cieto segumu;
-tualete 

145336 

-11677

-17358
-114519
-1782 

P rvietots nolietojums no poste a „Inženierb ves” -31760 
145336 -31760 

                                     Izmai as 113576 
Nekustamais pašums apdrošin ts da ji.
Novada nekustamais pašums re istr ts zemesgr mat  da ji.
Novadam ie l tu pamatl dzek u nav.

1.5 Uzskaites kontā „Pārējā zeme” pašvaldība uzskaita kapu teritorijas un citu iepriekš 
neklasificēto zemi - kopējā platība – 773,410 ha 291 574 EUR vērtībā

Ērgļu novada pašvaldības bilancē ietvertas visas novada pašvaldību zemes platībā 1368.75 ha, 
kuru vērtība sastāda EUR 862280.

Būtiskākās izmaiņas pašvaldības pārējo zemju sastāvā 2014. gadā:
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emta uzskait  zeme  7763
Izsl gta no uzskaites zeme   -7331 

9260     -7331 
                                                                           Izmai as 1929 

1.5 Uzskaites kont  „P r j  zeme” pašvald ba uzskaita kapu teritorijas un citu 
iepriekš neklasific to zemi - kop j  plat ba – 773,410 ha 291 574 EUR v rt b

rg u novada pašvald bas bilanc  ietvertas visas novada pašvald bu zemes plat b
1368.75 ha, kuru v rt ba sast da EUR 862280.
B tisk k s izmai as pašvald bas p r jo zemju sast v  2014. gad :

Akt vs Palielin jums
      EUR 

Samazin jums
        EUR 

emta uzskait  zeme 2014. gad   11665 
Izsl gta no uzskaites zeme 2014. gad      3436 
                                                                                Izmai as     8229 

1.6 Uzskaites kont  „Inženierb ves” pašvald ba uzskaita visa veida 
inženierb ves, ielu apgaismojuma t klus, lietus dens kanaliz cijas t klus, siltumtrases, 
daudzfunkcion l s b ves rota u, sporta laukumos un parkos. Inženierb ves 
zemesgr mat  netiek re istr tas, iz emot atseviš os gad jumos.

B tisk k s izmai as p rskata gad  ir
                      Akt vs Palielin jums

       EUR  
Samazin jums
        EUR 

Veikti kapit lie ieguld jumi – kanaliz cijas piesl guma izb ve       1815 
P rklasific ts uz posteni „P r jais nekustamais pašums”
Tai skait :
-Br u Jurj nu memori l  muzeja „Dziesmu kalns” skatuve-
estr de;
- rg u estr de;
-sporta laukumi un trases ar cieto segumu;
-tualetea v rt bu, kuri ir p rklasific ti, jo summa ir b tiska!!!

   -145336 

-11677 

-17358 
-114519 

   -1782 
Apr in ts nolietojums 2014. gad      -28606 

      1815    -173942 
                                                                          Izmai as    -172127 

1.7 Uzskaites kont  „P r jais nekustamais pašums” pašvald ba uzskaita 
iepriekš neklasific to nekustamo pašumu – p r j s celtnes un b ves, kuras nav 
iesp jams klasific t k kas, transporta vai inženierb ves (piem ram, v sturiskos
pieminek us, sporta un atp tas b ves).

B tisk k s izmai as p rskata period  ir
Akt vs Palielin jums Samazin jums
P rklasific ts no poste a „ Inženierb ves „
Tai skait :
-Br u Jurj nu memori l  muzeja „Dziesmu kalns” skatuve –
estr de;
- rg u estr de;
-sporta laukumi un trases ar cieto segumu;
-tualete 

145336 

-11677

-17358
-114519
-1782 

P rvietots nolietojums no poste a „Inženierb ves” -31760 
145336 -31760 

                                     Izmai as 113576 
Nekustamais pašums apdrošin ts da ji.
Novada nekustamais pašums re istr ts zemesgr mat  da ji.
Novadam ie l tu pamatl dzek u nav.

1.6 Uzskaites kontā „Inženierbūves” pašvaldība uzskaita visa veida inženierbūves, ielu 
apgaismojuma tīklus, lietus ūdens kanalizācijas tīklus, siltumtrases, daudzfunkcionālās būves 
rotaļu, sporta laukumos un parkos. Inženierbūves zemesgrāmatā netiek reģistrētas, izņemot 
atsevišķos gadījumos.

Būtiskākās izmaiņas pārskata gadā ir

rg u novada pašvald bas 2014.gada publiskais p rskats 16

emta uzskait  zeme  7763
Izsl gta no uzskaites zeme   -7331 

9260     -7331 
                                                                           Izmai as 1929 

1.5 Uzskaites kont  „P r j  zeme” pašvald ba uzskaita kapu teritorijas un citu 
iepriekš neklasific to zemi - kop j  plat ba – 773,410 ha 291 574 EUR v rt b

rg u novada pašvald bas bilanc  ietvertas visas novada pašvald bu zemes plat b
1368.75 ha, kuru v rt ba sast da EUR 862280.
B tisk k s izmai as pašvald bas p r jo zemju sast v  2014. gad :

Akt vs Palielin jums
      EUR 

Samazin jums
        EUR 

emta uzskait  zeme 2014. gad   11665 
Izsl gta no uzskaites zeme 2014. gad      3436 
                                                                                Izmai as     8229 

1.6 Uzskaites kont  „Inženierb ves” pašvald ba uzskaita visa veida 
inženierb ves, ielu apgaismojuma t klus, lietus dens kanaliz cijas t klus, siltumtrases, 
daudzfunkcion l s b ves rota u, sporta laukumos un parkos. Inženierb ves 
zemesgr mat  netiek re istr tas, iz emot atseviš os gad jumos.

B tisk k s izmai as p rskata gad  ir
                      Akt vs Palielin jums

       EUR  
Samazin jums
        EUR 

Veikti kapit lie ieguld jumi – kanaliz cijas piesl guma izb ve       1815 
P rklasific ts uz posteni „P r jais nekustamais pašums”
Tai skait :
-Br u Jurj nu memori l  muzeja „Dziesmu kalns” skatuve-
estr de;
- rg u estr de;
-sporta laukumi un trases ar cieto segumu;
-tualetea v rt bu, kuri ir p rklasific ti, jo summa ir b tiska!!!

   -145336 

-11677 

-17358 
-114519 

   -1782 
Apr in ts nolietojums 2014. gad      -28606 

      1815    -173942 
                                                                          Izmai as    -172127 

1.7 Uzskaites kont  „P r jais nekustamais pašums” pašvald ba uzskaita 
iepriekš neklasific to nekustamo pašumu – p r j s celtnes un b ves, kuras nav 
iesp jams klasific t k kas, transporta vai inženierb ves (piem ram, v sturiskos
pieminek us, sporta un atp tas b ves).

B tisk k s izmai as p rskata period  ir
Akt vs Palielin jums Samazin jums
P rklasific ts no poste a „ Inženierb ves „
Tai skait :
-Br u Jurj nu memori l  muzeja „Dziesmu kalns” skatuve –
estr de;
- rg u estr de;
-sporta laukumi un trases ar cieto segumu;
-tualete 

145336 

-11677

-17358
-114519
-1782 

P rvietots nolietojums no poste a „Inženierb ves” -31760 
145336 -31760 

                                     Izmai as 113576 
Nekustamais pašums apdrošin ts da ji.
Novada nekustamais pašums re istr ts zemesgr mat  da ji.
Novadam ie l tu pamatl dzek u nav.

1.7 Uzskaites kontā „Pārējais nekustamais īpašums” pašvaldība uzskaita iepriekš neklasificēto 
nekustamo īpašumu – pārējās celtnes un būves, kuras nav iespējams klasificēt kā ēkas, transporta 
vai inženierbūves (piemēram, vēsturiskos pieminekļus, sporta un atpūtas būves).

Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir

Nekustamais īpašums apdrošināts daļēji.
Novada nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā daļēji.
Novadam ieķīlātu pamatlīdzekļu nav.
2014. gadā Zemesgrāmatā tika ierakstīti sekojoši Ērgļu novada pašvaldības īpašumi:
- zeme Strauta iela 14;
- zeme Cēsu iela 20;
- zeme Līkā iela 15.

3.3. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats
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2014. gad  Zemesgr mat  tika ierakst ti sekojoši rg u novada pašvald bas pašumi:
- zeme Strauta iela 14; 
- zeme C su iela 20;
- zeme L k  iela 15.

3.3. 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 
01.01.2014. 

 839369 118918 958287

Ieguld šana 2014. gad 40000 40000 
Nov rt šana p c pašu 
kapit la metodes

(66150) 1110 (65040) 

Citas izmai as
Ilgtermi a ieguld jumu 
apjoms pašvald bas 
bilanc  uz 31.12.2014.

813219 120028 993247 

L dzdal ba pamatkapit l
gada 
beig s %

100 100 

rg u novada pašvald bas ilgtermi u finanšu ieguld jums 2014. gada p rskat  tiek 
nov rt tu p c pašvald bas kapit lsabiedr bu – rg u pašvald bas SIA „ rg u slimn ca” 
un rg u pagasta SIA ” DAS” 2014. gada p rskata r d t jiem.

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

Ilgtermi a finanšu ieguld jumu 
apjoms pašvald bas bilanc  uz 
01.01.2014. g. 

1376 1376 

Ilgtermi a ieguld jumu apjoms 
pašvald bas bilanc  uz 
31.12.2014.g. 

1376  1376

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

2013.gad  rekonstru ta tika da a pirmsskolas izgl t bas iest des "Pienen te" 
sanit ro un grupu telpu, soci l s apr pes centra ab s k s turpin j s iekštelpu un 
apkures sist mas remonti. Lai nodrošin tu sl pošanas trašu uztur šanu, tika ieg d ta
attiec ga tehnika. ES l dzfinans ti projekti tika realiz ti „Braku” muzej ier kojot
„Mundruma laukumu”, un rg u saieta nam  deju kolekt viem ieg d joties jaunus 
tautas t rpus. 2013.gad  ar ES strukt rfondu l dzek u atbalstu nosl dz s ies ktie
projekti - „Psihologa piesaiste rg u novadam” un novada att st bas programmas 
izstr de, k  ar  izgl t bas iest žu kop gi realiz tais projekts jauniešu atstumt bas
mazin šanai, kurš ilga divus gadus. Ar 2013.gada 1.septembri novada pašvald ba
uzs ka apmaks t 3.un4.klase skol nu pusdienas, k  ar  sedza din šanas izmaksas tr s
un vair k b rnu ime u atvas m novada izgl t bas iest d s. Novada pašvald ba
l dzfinans ja rg u novada vair ku amatierm kslas kolekt vu dal bu Latvijas Dziesmu 
un Deju sv tkos. Daudz daž du pas kumu notika saist b  ar m su izcil  novadnieka 
R dolfa Blauma a 150.gadu jubileju, kas tika pamat  finans ti no pašvald bas budžeta. 
Vair ki pas kumi notika starptautisk s sadarb bas ietvaros – maij  novad  notika rg u
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2014. gad  Zemesgr mat  tika ierakst ti sekojoši rg u novada pašvald bas pašumi:
- zeme Strauta iela 14; 
- zeme C su iela 20;
- zeme L k  iela 15.

3.3. 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 
01.01.2014. 

 839369 118918 958287

Ieguld šana 2014. gad 40000 40000 
Nov rt šana p c pašu 
kapit la metodes

(66150) 1110 (65040) 

Citas izmai as
Ilgtermi a ieguld jumu 
apjoms pašvald bas 
bilanc  uz 31.12.2014.

813219 120028 993247 

L dzdal ba pamatkapit l
gada 
beig s %

100 100 

rg u novada pašvald bas ilgtermi u finanšu ieguld jums 2014. gada p rskat  tiek 
nov rt tu p c pašvald bas kapit lsabiedr bu – rg u pašvald bas SIA „ rg u slimn ca” 
un rg u pagasta SIA ” DAS” 2014. gada p rskata r d t jiem.

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

Ilgtermi a finanšu ieguld jumu 
apjoms pašvald bas bilanc  uz 
01.01.2014. g. 

1376 1376 

Ilgtermi a ieguld jumu apjoms 
pašvald bas bilanc  uz 
31.12.2014.g. 

1376  1376

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

2013.gad  rekonstru ta tika da a pirmsskolas izgl t bas iest des "Pienen te" 
sanit ro un grupu telpu, soci l s apr pes centra ab s k s turpin j s iekštelpu un 
apkures sist mas remonti. Lai nodrošin tu sl pošanas trašu uztur šanu, tika ieg d ta
attiec ga tehnika. ES l dzfinans ti projekti tika realiz ti „Braku” muzej ier kojot
„Mundruma laukumu”, un rg u saieta nam  deju kolekt viem ieg d joties jaunus 
tautas t rpus. 2013.gad  ar ES strukt rfondu l dzek u atbalstu nosl dz s ies ktie
projekti - „Psihologa piesaiste rg u novadam” un novada att st bas programmas 
izstr de, k  ar  izgl t bas iest žu kop gi realiz tais projekts jauniešu atstumt bas
mazin šanai, kurš ilga divus gadus. Ar 2013.gada 1.septembri novada pašvald ba
uzs ka apmaks t 3.un4.klase skol nu pusdienas, k  ar  sedza din šanas izmaksas tr s
un vair k b rnu ime u atvas m novada izgl t bas iest d s. Novada pašvald ba
l dzfinans ja rg u novada vair ku amatierm kslas kolekt vu dal bu Latvijas Dziesmu 
un Deju sv tkos. Daudz daž du pas kumu notika saist b  ar m su izcil  novadnieka 
R dolfa Blauma a 150.gadu jubileju, kas tika pamat  finans ti no pašvald bas budžeta. 
Vair ki pas kumi notika starptautisk s sadarb bas ietvaros – maij  novad  notika rg u

3.4. Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats

Ērgļu novada pašvaldības ilgtermiņu finanšu ieguldījums 2014. gada pārskatā tiek novērtētu 
pēc pašvaldības kapitālsabiedrību – Ērgļu pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca” un Ērgļu pagasta SIA 
”ŪDAS” 2014. gada pārskata rādītājiem.

4. Iepriekšējos divos gados paveiktais, kārtējā gadā plānotie pasākumi 
teritorijas attīstības plāna īstenošanā

2013. gadā rekonstruēta tika daļa pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” sanitāro un grupu 
telpu, sociālās aprūpes centra abās ēkās turpinājās iekštelpu un apkures sistēmas remonti. Lai 
nodrošinātu slēpošanas trašu uzturēšanu, tika iegādāta attiecīga tehnika. ES līdzfinansēti projekti 
tika realizēti „Braku” muzejā ierīkojot „Mundruma laukumu”, un Ērgļu saieta namā deju 
kolektīviem iegādājoties jaunus tautas tērpus. 2013.gadā ar ES struktūrfondu līdzekļu atbalstu 
noslēdzās iesāktie projekti - „Psihologa piesaiste Ērgļu novadam” un novada attīstības programmas 
izstrāde, kā arī izglītības iestāžu kopīgi realizētais projekts jauniešu atstumtības mazināšanai, kurš 
ilga divus gadus. Ar 2013.gada 1.septembri novada pašvaldība uzsāka apmaksāt 3.un4.klase 
skolēnu pusdienas, kā arī sedza ēdināšanas izmaksas trīs un vairāk bērnu ģimeņu atvasēm novada 
izglītības iestādēs. Novada pašvaldība līdzfinansēja Ērgļu novada vairāku amatiermākslas 
kolektīvu dalību Latvijas Dziesmu un Deju svētkos. Daudz dažādu pasākumu notika saistībā ar 
mūsu izcilā novadnieka Rūdolfa Blaumaņa 150.gadu jubileju, kas tika pamatā finansēti no 
pašvaldības budžeta. Vairāki pasākumi notika starptautiskās sadarbības ietvaros – maijā novadā 
notika Ērgļu – Ooststellingwerf (Nīderlande) sadarbības līguma parakstīšanas gadadienai veltīti 
pasākumi ar sadarbības partneru un Nīderlandes vēstnieka piedalīšanos, mūsu skolas skolēni 
piedalījās starptautiskā nometnē Vācijā mūsu sadarbības partnerpašvaldībā Koelln – Reisiek, 
savukārt jūlijā pie mums viesojās biedrības „Jantar” pārstāvji no Hamburgas Vācijā.

Vairāki novada uzņēmēji realizēja modernizācijas projektus savos uzņēmumos, kas ļaus tiem 
strādāt efektīvāk un ražīgāk, nepalielinot strādājošo skaitu.

2014. gadā tika realizēti vairāki Ērgļu novada attīstības programmā noteiktie investīciju projekti. 
Lielākās publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā:
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– Ooststellingwerf (N derlande) sadarb bas l guma parakst šanas gadadienai velt ti
pas kumi ar sadarb bas partneru un N derlandes v stnieka piedal šanos, m su skolas 
skol ni piedal j s starptautisk  nometn  V cij  m su sadarb bas partnerpašvald b
Koelln – Reisiek, savuk rt j lij  pie mums viesoj s biedr bas „Jantar” p rst vji no 
Hamburgas V cij .

Vair ki novada uz m ji realiz ja moderniz cijas projektus savos uz mumos,
kas aus tiem str d t efekt v k un raž g k, nepalielinot str d jošo skaitu.

2014.gad tika realiz ti vair ki rg u novada att st bas programm noteiktie 
invest ciju projekti. Liel k s publisk s invest cijas infrastrukt r  pašvald bas 
administrat vaj teritorij :

N.p.k. Nosaukums Izmaksas EUR 
1. rg u pagasta Upes iel , Skolas iel , Jumurdas iel ,

J.Grota iel  uzkl ts asfaltbetona segums
98 208 (pašvald bas 
budžeta un kred ta l dzek i)

2. st vlaukum  pie kas rg u pagast  R gas iel  10 
st vlaukuma remonts uzkl jot asfaltbetona segumu 

4 228 (pašvald bas 
budžeta l dzek i)

3. trotu ra izb ve pie Sausn jas pagasta bibliot kas kas
Sausn jas pagast „Straumes”

4 449 (pašvald bas 
budžeta l dzek i)

4. rg u vidusskolas k , rg os, Oškalna iel  6 veikts z les
remonts ieb v jot apgaismojuma un apska ošanas 
tehniku

10 499 (pašvald bas 
budžeta l dzek i)

5. pirmsskolas izgl t bas iest des „Pienen te” telpu remonts 62 896 (pašvald bas 
budžeta un kred ta l dzek i)

6. R.Blauma a memori laj  muzej  „ Braki” nomain ts
saimes m jas niedru jumts un sak rtota elektroinstal cija

25 366 (piesaist ti ES un 
valsts budžeta l dzek i)

7. Br u Jurj nu memori laj  muzej  „Me e i” atjaunota 
pirti a

7 634 (piesaist ti ES 
l dzek i)

8. Jauna ka – malkas š nis imenes apr pes centram 
„Z uks”

2 763 (ziedot ju l dzek i)

9. veikta st vlaukuma bru šana 250 m2 plat b , ier kotas
apmales, z l ji, renov tas k pnes uz stomatologa ku

10 907 ( rg u
pašvald bas SIA “Erg u
slimn ca” finans jums)

Kop 226 950 

Gada nogal  notika rg u novada att st bas programmas r c bas un invest ciju pl na
izv rt šana  un taj  tika izdar ti groz jumi pamatojoties uz uzraudz bas darba grupas, 
kur  darboj s gan pašvald bas, gan sabiedr bas p rst vji, sagatavoto Uzraudz bas
zi ojumu. Šaj  zi ojum  ietverta inform cija gan par paveikto 2013.un 2014.gad , gan 
turpm ko darbu pl nu.

2015.gad pašvald bas iest des turpin s darbu pie att st bas pl n  nosprausto 
m r u stenošanas. Liel k s publisk s invest cijas infrastrukt r  pašvald bas 
administrat vaj  teritorij pl notas ielu asfalt šanai, pirmsskolas izgl t bas iest des
„Pienen te” un vidusskolas telpu  remontam. 

Gada nogalē notika Ērgļu novada attīstības programmas rīcības un investīciju plāna izvērtēšana 
un tajā tika izdarīti grozījumi pamatojoties uz uzraudzības darba grupas, kurā darbojās gan 
pašvaldības, gan sabiedrības pārstāvji, sagatavoto Uzraudzības ziņojumu. Šajā ziņojumā ietverta 
informācija gan par paveikto 2013.un 2014.gadā, gan turpmāko darbu plānu.

2015.gadā pašvaldības iestādes turpinās darbu pie attīstības plānā nosprausto mērķu īstenošanas. 
Lielākās publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā plānotas ielu 
asfaltēšanai, pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” un vidusskolas telpu remontam.

5. Zvērināta revidenta atzinums

SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA” 
Vienotais reģistrācijas Nr.45402005304 

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

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Madonā 

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas laiks 

Nr. 4.1./2015 

Ērgļu novada domei 
Ziņojums par finanšu pārskatu

 Mēs esam veikuši ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. 
gada finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2014. gada finanšu pārskats ietver: 

 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa 
Nr.1 “Bilance”, 
 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, 
 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.4-1, 
 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 
 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 
4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumu. 

Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā finanšu pārskatā. 

Raksta turpinājums 9. lpp.
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rg u novada domei

Zi ojums par finanšu p rskatu

M s esam veikuši RG U NOVADA PAŠVALD BAS (turpm k tekst  „Pašvald ba”) 2014. gada finanšu p rskata rev ziju.
Revid tais 2014. gada finanšu p rskats ietver:

2014. gada 31. decembra p rskatu par Pašvald bas finansi lo st vokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

2014. 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 2014. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

Pašvald bas naudas pl smas p rskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

finanšu p rskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu 
Nr. 1115 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” 4.5. punkt , gr matved bas uzskaites pamatprincipu aprakstu, 
finanšu p rskata skaidrojumu.

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 atspogu ošanu saska  ar 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „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. 



Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
 
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 

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

Revidentu atbildība

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

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētai finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par ĒRGĻU 
NOVADA PAŠVALDĪBAS darbības finansiālo stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī par tās 
darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība” nosacījumiem. 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots gada pārskata 
sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības 
ziņojumā un 2014. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

Raksta turpinājums no 8. lpp.

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

SIA “A.Kursītes auditorfirmas” 
(sabiedrības licence nr. 20.) 
valdes locekle, zvērināta revidente

Anita Kursīte 
(sertifikāts nr.14.)

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

6. Ērgļu novada domes lēmums par iepriekšējā gada finanšu pārskatu

DOMES LĒMUMS 
Ērgļu novada Ērgļu pagastā 

2015.gada 29.janvārī 
domes sēdes protokols 

Nr.1,1.§ 

Par Ērgļu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2 punktu, saskaņā ar 
Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības un sociālo, izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komiteju 26.01.2015. izvērtējumu, Ērgļu novada pašvaldības dome, 
balsojot “par”– 9 deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Jānis Bunduls, Druvis Ceplītis, 
Sanita Krodziniece, Maiga Picka, Velga Skujiņa, Elita Ūdre, Guntars Velcis), “pret”- nav, 
“atturas” –nav, n o l e m j: Apstiprināt pārskatu par Ērgļu novada pašvaldības 2014.gada 
budžeta izpildi 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) G.Velcis

7. Pasākumi pašvaldības vadības darba pilnveidošanai

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

8. Komunikācija ar sabiedrību

2014.gadā Ērgļu novada pašvaldība sabiedrības informēšanu veica, izmantojot 
pašvaldības mājas lapu www.ergli.lv, ik mēnesi izdodot pašvaldības informatīvo izdevumu 
„Ērgļu Novada Ziņas”. Informatīvais izdevums „Ērgļu Novada Ziņas” tika izplatīts visās 
pagastu pārvaldēs, pašvaldības iestādēs, veikalos, u.c. Visi informatīvā izdevuma „Ērgļu 
Novada Ziņas” numuri publicēti mājas lapā www.ergli.lv .

Vienlaicīgi turpinās sadarbība ar reģionālo laikrakstu „Stars”, kas vērtējama pozitīvi, jo 
dod iespēju stāstīt par darba aktualitātēm, izskaidrot ilgtermiņa risināmus jautājumus un 
problēmas, kā arī ievietot laikrakstā sludinājumus un paziņojumus.

Visās pašvaldības bibliotēkās tiek nodrošināts bezmaksas internets, tā kā jebkuram 
interesentam ir iespēja aplūkot gan Ērgļu novada mājas lapu un informatīvo izdevumu 
„Ērgļu Novada Ziņas”, gan citus interneta resursus, kuros pieejama informācija par novadu 
un pašvaldību. Ļoti aktīvi sabiedrība iesaistījās novada attīstības programmas veidošanā 
un apspriešanā.

Reizi gadā katrā pagastā notiek tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Nepieciešamības 
gadījumā rīkojam tikšanos ar interešu grupām kādu konkrētu jautājumu apspriešanai.

Ērgļu novada domes un komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens 
iedzīvotājs vai interesents.

Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G.Velcis

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2015. jūlijs �

Izmaiņas Ērgļu profesionālās 
vidusskolas darbā

Informējam, ka no 2015. gada 1. jūnija sācies Ērgļu Profesionālās vidusskolas pievienošanas process 
Priekuļu tehnikumam. Ministru kabineta rīkojums Nr.131 Rīgā 2015. gada 17. martā (prot. Nr.15 12.§) 
paredz ar 2015. gada 1. septembri likvidēt Ērgļu Profesionālo vidusskolu, to pievienojot Izglītības un 
zinātnes ministrijas padotībā esošajai valsts profesionālās izglītības iestādei, kompetences centram - 
Priekuļu tehnikumam. Noteikts, ka tehnikums ir vidusskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību un 
saistību pārņēmējs.

Ērgļos - Priekuļu tehnikuma filiālē - tiks īstenotas visas iepriekš īstenotās izglītības programmas: 
Namdaris, Jumiķis, Guļbūves ēku celtnieks, Būvstrādnieks, Kokkopis/Arborists, Motorzāģa operators, 
Auklis, Viesmīlis, Drēbnieks un Bistro pakalpojuma speciālists.      Sīkāku informāciju par uzņemšanu 
un programmām jūs varat saņemt mājaslapā: www.ergliarods.lv  un www.vplt.lv, kā arī iesniegt 
dokumentus uz konkrēto programmu jebkurā kompetences centra skolā Priekuļos vai Ērgļos.

Šīs pārmaiņas ir saistītas ar Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija sēdē (prot. Nr.37 43.§) noteikto, ka 
nelielās (300 un mazāk izglītojamie) profesionālās izglītības iestādes ir nododamas pašvaldībām vai 
var nodot (pievienot) citai profesionālās izglītības iestādei - kompetences centram. Izglītības un zinātnes 
ministrija un skola šo attīstības ceļu redz kopā ar Priekuļu tehnikumu. Kopīgi ir izstrādāta kompetences 
centra attīstības stratēģija līdz 2020. gadam, kurā tiek paredzēta infrastruktūras uzlabošana un izglītības 
programmu modernizācija abās iestādēs. Tiek plānots ieviest papildu  jaunas  izglītības programmas 
energoresursu ražošanas un pārstrādes, ēku energoefektivitātes un būvniecības, vides un apkalpojošās 
sfēras. Mēs saskatām šo pārmaiņu  procesu kā jaunu iespēju apvienot materiālos un intelektuālos 
resursus kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, organizējot arī to tuvāk dzīves vietai. Ērgļu 
Profesionālās vidusskolas skolotāji un darbinieki turpinās strādāt Ērgļos  kā Priekuļu tehnikuma 
darbinieki.

Uz tikšanos 1. septembrī!
A. Spaile, Ērgļu Profesionālās vidusskolas direktors

Jāņu ielīgošana Sausnējas pagastā
Tur man tika līgot iet,
Kur lustīga Jāņa māte.
Kur lustīga Jāņa māte,
Tur lustīga līgošana.
                         / t. dz. /

Zāļu vakara tuvums un 
Jāņu gaidīšana dara mūs 
priecīgus, bet tajā pašā 
laikā nedaudz satrauktus, 
citus varbūt pat mazliet 
skumjus, jo pēc vasaras 
saulgriežiem diena taču 
atkal paliks īsāka. Tas 
nozīmē, ka rudens jau sāk lūkoties uz mūsu pusi. Tā kā no pavasara līdz Līgo vakaram esam visi 
krietni pastrādājuši, tad var arī lustīgi pasvinēt. 

Tā arī šogad, kā jau katru gadu, Sausnējas pagasta ļaudis tika laipni aicināti uz kopīgu Jāņu 
ielīgošanu pie pagasta pārvaldes ēkas Sidrabiņos. 

 Šogad uz kopīgu līgošanu kopā ar pagasta pašdarbniekiem pie mums bija ieradies arī Ērgļu saieta 
nama tautisko deju kolektīvs „Pastalnieki”, vadītāja Mārīte Taškāne,  un Pētera Leiboma vadītais 
pūtēju kvintets. 

Vispirms visus klātesošos tuvojošos svētkos sveica mūsu pagasta pārvaldes vadītāja Liena 
Kārkliņa, novēlot visiem lustīgu, bet prātīgu līgošanu.

Un tad, pūtēju izspēlētajām skaņām izskanot pār visu pagastu, sākās mūsu visu kopīgais koncerts. 
Pūtēju mūzika, līnijdejas, tautiskās dejas, dramatiskā kolektīva izspēlētie skeči, mijoties cits ar citu, 
radīja skaistus, humora un smieklu pilnus mirkļus mūsu skatītājiem. 

 Turpat netālu, parka vidū, jau visus gaidīja Līgo vakara ugunskurs, kuru iededzām kopā ar mūsu 
„Pīlādzīša” kundzēm. Skanīgi dziedājām līgo dziesmas un cienājāmies ar alu, kvasu un ļoti gardu 
Jāņu sieru. 

Šis vakars bija tik silts, saulains un patīkamu emociju 
piesātināts, ka ilgi, ilgi negribējās iet mājās. 

Lai šis vakars būtu jauks un izdevies, liels paldies 
Sausnējas pagasta pārvaldei un personīgi Lienai Kārkliņai, 
z/s „Udņēni” vadītājai Ilgai Zvirgzdiņai,  Alvim  Kvantam 
un viņa darbiniekiem par lielo un skaisto ugunskuru, mīļš 
paldies Pētera pūtējiem un Mārītes dejotājiem, kā arī mūsu 
līnijdeju kolektīva meitenēm un viņu vadītājai Anitai 
Sarmonei, dramatiskajam kolektīvam un mūsu mīļajam 
„Pīlādzītim”. Līgo svētki  nu jau aizvadīti, sācies 
atvaļinājumu laiks.     Lai mums visiem saulaina un jauka 
vasara, lai varam uzkrāt spēkus rudens darbu cēlienam!

Inese Leiboma, 
kultūras darba  organizatore Sausnējas pagastā

Inetas Tolmanes foto

lietainā līgo diena
Šogad tiešām bija 

atbilstošs tautas teiciens 
„līst kā pa Jāņiem”. Lietus 
sāka savus ūdens krājumus 
sūtīt zemes veldzei jau Līgo 
dienas pēcpusdienā un 
turpināja visu nakti. Īstiem 
līgotājiem tas, protams, 
netraucēja, taču 
tradicionālais šī vakara 
uzvedums notika saieta 
namā. 

„Bērtuļa Līgo vakars” 
tika veidots pēc Māras 
Zālītes lugas „Še tev, Žūpu 
Bērtuli” motīviem. Uzvedumā cildināta vienkāršās tautas gudrība, kam pretstatā parādīta kungu mantkārība 
un dumjība. Muižas kalpi (Auseklis Picka un Inguss Akulovs)  Bērtuli (Agris Pobiaržens), kurš no 
sirdsēstiem par iedomātu sievas, skaistās Ances  (Kaiva Bukovska), neuzticību sadzeras un guļ salmu 
gubenī, aizved uz muižu par it kā uz svētkiem atbraukušu Cienīto kungu. Tur Bērtulis iejūtas kunga lomā 
un pārmāca gan Vagaru (Valdis Zosārs), gan Ģēģeri (Normunds Ūdris). Kungu apkalpo veiklā un izdarīgā 
kalpone  (Maiga Picka) un Vagara sieva (Elita Ūdre). Neiztiek arī bez jauniešu mīlestības (Jātnieks - 
Andris Vilcāns un Austra - Lāsma Hermane). Krogus ļaužu lomās ar dziesmām iejutās Ērgļu koristi, kurus 
„diriģēja” krodziniece (Sandra Avotiņa). Beigas, kā jau Līgo vakarā, ir laimīgas un lustīgas ar dejošanu un 
dziedāšanu. Uzvedumā ieskanējās arī pasaku un citu autoru darbu motīvi.

Līgotāji, kuri nedevās lustēties radu un draugu pulkā pie ugunskuriem, varēja laisties jautrā dejā Pētera 
Leiboma vadībā. 

Terēza Kaimiņa, režisore
Ilzes Daugiallo foto
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Jāņu ielīgošana  sociālās 
aprūpes centrā „Kastaņas”

Sociālās aprūpes centra iemītnieki vēl pirms Līgo svētkiem  
nodarbojās ar sporta aktivitātēm.

Klienti labprāt spēlēja spēles, cēla malkas torņus, un sacentās 
veiklībā...

Pēc sporta aktivitātēm varēja gaidīt Līgo svētkus.
Jāņus ielīgojām 19. jūnijā. Folkloras kopas „Āre” dalībnieki 

iekūra Līgo vakara ugunskuru, dziedāja Līgo dziesmas un skandēja 
ticējumus par Līgo nakts notikumiem un burvībām, ko var piedzīvot 
tikai šajā naktī. Sociālās aprūpes centra darbinieces Airisa, Mirdza 
un Valija izspēlēja skeču no R. Blaumaņa lugas „Skroderdienas 
Silmačos”. Par dančiem pēc ielīgošanas rūpējās Uldis Vabulis. 
Lielu paldies sakām mūsu sponsoriem - Jānim Bundulim, 
Normundam Ielejam un draugiem no Krapes pagasta biedrības 
,,Ģimenes darbnīca”. Protams, paldies Uldim Vabulim par dziesmām 
un mūziku. Paldies visiem par labiem vārdiem un laba 
vēlējumiem. 

Airisa Bērziņa-Grudule, sociālā aprūpētāja
Vijas Cielavas  foto

No Jāņiem līdz pēteriem…

Jāņi un Pēteri aizvadīti, turpinām dzīvot ierastajā ritumā. 
Tuvojoties  Līgo svētkiem, Ērgļu novada SAC tie sākās ar 
sagatavošanās darbiem, protams, uzsvaru liekot uz telpu uzpošanu. 
Smaržoja bērzi un jāņuzāles dažādās floristikas kompozīcijās. 
Paldies par darbiņu Jānim, Inesei un Gitai! 

Pie mums ieradās līgotāji no Ērgļu slimnīcas, nesot līdzi skaistus 
ziedu vainadziņus un sveicienā jautras līgo dziesmas, kaimiņi no 
dažādām mājām ar Jāņu sieru un alu.

Amatiermākslinieki Jānis, Ieva un Inese dziedāja un spēlēja Līgo 
dziesmas, pastāstīja raksturīgākās Jāņu tradīcijas, bet Ilga bija 
atbraukusi no Sausnējas ar dziesmām un aicināja klātesošos dziedāt 
līdzi, drosmīgi sevi pieteica sešgadīgā Samanta, kas kopā ar Ilgu 
nodziedāja latviešu tautas dziesmu „Maza, maza meitenīte”. Sekojot 
tradīcijām, pieci Jāņi tika sveikti ar ozollapu vainagu, ko rūpīgi bija 
nopinusi Ingrīda, bet pārējie nedēļas jubilāri Ludmila, Ausma, 
Inguna un Pēteris saņēma ziedus. Visi līgotāji un iemītnieki tika 
cienāti ar saimnieču sarūpēto cienastu. Mistiskais koks pīlādzis, kas 
sargā no visa ļauna, pa zariņam tika sprausts pie durvīm, ielikts 
ziedu pušķos un vainagos. 

Jūlijs sācies ar brīnišķīgu laiku, saule debesīs augstu, dienas 
garas, tāpēc steigsim izbaudīt šo brīdi, lai priecātos, atpūstos un 
gūtu labas emocijas.

Ināra Tirzmale, sociālā rehabilitētāja
Ingunas Jaunozoliņas foto

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231

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

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

	 	
25. jūlijā plkst. 20.00 Jumurdas pagasta estrādē

amatierteātris „Aronieši” ar komēdiju Skaidrīte Pence- 
Neimane „Vai Tobijam patiks?”

Ieeja bez maksas.
Plkst. 22.00 - vienīgā vasaras BALLE Jumurdā!
Muzikālais noformējums - grupa „ Dadži”- dzied dzīvajā!
Ieeja: 2,00 EUR. Vakara gaitā darbosies bufete!

31. jūlijā plkst.17:00 Sausnējas novadpētniecības 
muzejā „Līdumos” 

Marijas dienas ietvaros pasākums 
„Es daru tā, tā ir mana recepte”

Aicinājums saimniecēm un saimniekiem dalīties ar savām 
prasmēm un pieredzi. Sīkāka

informācija pa telefonu 26191640

2. augustā plkst. 15.00 „Brakos”
Saldus novada Druvas teātra izrāde - R. Blaumanis 

„Īsa pamācība mīlēšanā”
Režisore Ļ. Kapteine

15. augustā plkst. 10.00 Jumurdas pagasta sporta diena
Pulcēšanās pie Jumurdas pagasta Saieta ēkas

23. augustā plkst. 15.00 „Brakos”
Jumpravas amatierteātra izrāde „Žogam, ko prāts uzceļ”
pēc R. Blaumaņa darbu motīviem, režisore K. Klētniece-Sika

5. septembrī plkst. 15.00 „Brakos”
Carnikavas amatierteātra 

„Nagla” izrāde - R. Blaumanis „Zagļi”
Režisors Z. Neimanis. Uzvedumā piedalās Carnikavas folkloras 

kopa „Cēlāji”, vadītāja A. Vestmane. Pēc izrādes sadziedāšanās ar 
tautas mūzikas kopu „Pulgosnieši”, vadītāja I. Maltavniece.

Pasākumu  afiša

***

***

***

***

***

Dzejniekam Jānim Sirmbārdim aizejot
(13.01.1937. – 23.06.2015.)

Līgo dienā savās mājās Jumurdas pagasta  
„Kalna Jērcēnos” mūžībā devies dzejnieks, 
atdzejotājs un tulkotājs Jānis Sirmbārdis.

To, ka grāmata ir brīnumu glabātāja, 
nākamais dzejnieks pamanīja agrā bērnībā, 
kad piecu gadu vecumā iemācījās lasīt un, 
vēlāk iepazinis tēva grāmatu plauktu, pats 
vēlējās ko uzrakstīt.

Mācības Jumurdas septiņgadīgajā skolā, 
Jelgavas pedagoģiskajā skolā un studijas 
LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē 
tuvināja sapņa piepildījumu - 1957. gadā 
pirmā publikācija laikrakstā „Padomju 
Students”.

Pirmā darbavieta laikrakstā „Literatūra un 
Māksla”, tad vairāku gadu desmitu garumā 
izdevniecībā „Liesma”. Kā daiļliteratūras 
nodaļas redaktoram netrūka drosmes, lai 
padomju laika dzejas krājumos atstātu tādas 
rindas, kuras cits redaktors būtu centīgi 
svītrojis. Par to Jāni Sirmbārdi  augstu vērtēja 
un cienīja viņa laikabiedri - dzejnieki.

Atdzejojumi  no  krievu, baltkrievu, ukraiņu  un gruzīnu 
valodas bija lieliska skola pašam dzejniekam. Tulkoti arī B. 
Akuņina detektīvromāni.

Kā mākslinieciska hronika par laiku, kurā dzīvoja 
dzejnieks, paliks viņa dzejoļu krājumi: „Asnu zobeni” 
(1962), „Dienu bites” (1966), „Saulstaru  atslēgas” (1968), 
„Kaleidoskops” (1972), „Nātru smarža”  (1975), „Kartupeļu 
rakšana Ērgļos” (1977), „Brūkleņzieds” (1980), „Sešas  
pagales manā pavardā” (dzejas izlase, 1981), „Dzejas  
mājas  kapitālremonts” (1984), „Ak, mūžs!” (1986), „Velna 
ducis” (1987), „Valoda” (kopā ar R. Baraduļinu, 1987), 
„Atskaidrošanās” (1991), „Pārplīsušais laiks” (2001), 
„Neaizmirstuļu pļāvējs” (2002). 

Jānis Sirmbārdis ir reālists, kura vārsmās izlasāms savas 
tautas likteņgaitu gājums, pārdzīvotā patiesīgums, 
aicinājums iepazīt sevi, esot nemitīgā pilnveidošanās ceļā, 
tuvums dabai. Visvairāk sāp dvēseles aklums, nav 
pieņemams negodīgums, nodevība. Ikdienas dzīves 
tēlojumā saklausāma labsirdīga ironija, rotaļīgs humors. 
Kritiķu atzinība saņemta par dzejā izteikto atziņu 
daudzveidību, arī par valodas tēlainību un muzikalitāti.

„Piedzimstot mēs ieelpojam gaisu. Tāpat kā gaiss, mūs 
no dzimšanas apņem valoda. Dzimtā valoda. Reizē  ar 
mātes pienu mēs to uzņemam sevī, un dzīves ritos tā pavada 
mūs visur. Dzīvē mēs sastopamies ar daudzām valodām. 
Ieklausāmies tajās, mācāmies, reizēm apbrīnojam, reizēm 

Skaidrīte Nazimova
Rita Ozola
Jānis Gedušs
Velga Ieleja
Kārlis Milnis
Rita Štālberga 
Aina Gaņģīte
Vīne Cīrule
Austra Ozola 
Mirdza Drapāne
Olga Gvozdeva 
Marija Sīpolniece

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un 

jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Apsveicam!

GUNITU un VIKTORU GRABOVSKUS
ar dēla EVERTA piedzimšanu;

KRISTĪNI ĢIRĢENU un ARMANDU 
URTĀNU ar meitas KEILAS 

piedzimšanu.

pabrīnāmies. Bet tā viena ir dziļi, dziļi mūsos iekšā. 
Neatkārtojama. Neaizvietojama. Vienīgā. Ar šūpuļdziesmu 
reizē atnākusi. Kļuvusi par mūsu būtības neatņemamu 
sastāvdaļu tik nedalāmi un dabiski, ka mēs to pat 
nepamanām. Kā gaisu sev apkārt. Valodā mēs pastāvam. 
Savā dzimtajā. Savā neatkārtojami vienīgajā,” ir rakstījis 
Jānis Sirmbārdis.

Mūsu novada cilvēkiem tuvs autora dzimtās puses 
pieminējums dzejā, kur ierakstīts Jumurdas un Ērgļu vārds. 
Paliekoša ir vieta latviešu literatūrā, dzejas vārsmās izsakot 
sava laika cilvēku un pasaules kopsakarības.

Mārīte Breikša
Initas Lapsas foto

AINA HERMĪNA ADERE  
mirusi 91. mūža gadā;

SANDIS VALAINIS 
miris 36. mūža gadā;

JĀNIS ĀBOLIŅŠ 
miris 85. mūža gadā;

pIEmINAm mIRUšOS:

VALDIS VIKTORS REINFELDS 
miris 88. mūža gadā;

TĀLIS BELORAGS 
miris 49. mūža gadā.

Kapusvētki Ērgļu novadā
25. jūlijs:       plkst. 14.00 Jumurdas kapos
                       plkst. 16.00 Vējavas kapos
8. augusts:     plkst. 12.00 Miera kapos
                       plkst. 15.00 Sauleskalna kapos
                       plkst. 15.00 Runakalna kapos
                       plkst. 17.00 Liepkalnes kapos
15. augusts:   plkst. 14.00 Katrīnas kapos
                       plkst. 16.00 Sausnējas kapos
5. septembris  plkst. 13.00 Blaumaņa kapos


