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Izstāde, veltīta Oļegam Skarainim
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2016. gada jūnija domes sēdē lemto
aPieņēma saistošos noteikumus Nr.5 ”Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada
28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2016. gadam””.
Pamatbudžetā palielināja izdevumus par EUR 19 262 un samazināja nesadalītos līdzekļus par
EUR 19 262.
Saistošie noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapas sadaļā Pašvaldība- Budžets.
aIzskatīja biedrības “Ērgļu skati” valdes locekļa Mārča Feldberga iesniegumu ar lūgumu pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām izmaksām projekta dabas taka “Drošais
mežs” realizēšanai. Biedrība “Ērgļu skati” izstrādājusi projektu un iesniegs Madonas novada fonda
izsludinātajā LEADER konkursā. Iecerētā taka būs izglītojoša ar interesantām metāla skulptūrām.
Izejot taku apmeklētājiem, galvenokārt skolēniem, būs iespēja iepazīties ar visām iespējamām
bīstamībām Latvijas mežos. Izstrādātajam projektam būs sociālā labuma statuss, tā realizācijas plānotās izmaksas ir EUR 19 941.
Izvērtējot iesniegumu un ņemot vērā projekta realizācijas mērķi, dome nolēma piešķirt biedrībai
“Ērgļu skati” Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta nesadalītajiem
līdzekļiem 10% apmērā no kopējām projekta realizācijas izmaksām projekta “Drošais mežs” realizēšanai projekta apstiprināšanas gadījumā.
aIzvērtējot Latvijas augstskolu Sporta savienības iesniegumu, dome nolēma piešķirt Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 350 apmērā Ērgļu novada sportistes Elīnas Svilpes dalībai
orientēšanās Pasaules studentu čempionātā, kas notiks 30.07.2016.-04.08.2015 Ungārijas pilsētā
Miskolcā.
aDome nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa nokavētos maksājumus no
divdesmit Ērgļu novada zemes īpašniekiem par kopējo summu - EUR 2630,70.
aNodeva lietojumā, izīrējot Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Ērgļos.
aNolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu Ērgļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kas
atrodas Ērgļos un sastāv no zemes vienības 0,1323 ha platībā, personai, kurai šī zemi ir iznomāta.
aApstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Zīles”, kas atrodas Ērgļu pagastā,
zemes vienības sadalīšanai.
APSTIPRINĀTS
Ērgļu novada pašvaldības domes
2016.gada 21.jūnija sēdē,
protokols Nr.7,1§

Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada
publiskais pārskats

1. Ziņas par pašvaldību

1.1.Ērgļu novads atrodas Latvijas vidusdaļā, Vidzemes plānošanas reģionā. Ērgļu novads pēc
1. Ziņasplatības
par pašvaldību
ir 13 lielākais no 26 Vidzemes plānošanas reģiona novadiem un robežojas ar Amatas,
1.1.Ērgļu
novads atrodas
Latvijas
vidusdaļā,
Vidzemes
plānošanas
reģionā.
Ērgļu novads
pēc irplaVecpiebalgas,
Madonas,
Pļaviņas,
Kokneses,
Ogres novadiem.
Novada
administratīvais
centrs
tības ir 13
lielākais
no
26
Vidzemes
plānošanas
reģiona
novadiem
un
robežojas
ar
Amatas,
VecpieĒrgļi.
balgas, Madonas, Pļaviņu, Kokneses, Ogres novadu. Novada administratīvais centrs ir Ērgļi.
Ērgļu novads
un kaimiņu
pašvaldības
Ērgļu novads
un kaimiņu
pašvaldības

aDome pilnvaroja Ērgļu novada būvvaldi pieņemt lēmumus par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un mainīšanu.
aNolēma atdalīt no Ērgļu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
70540080699, kas atrodas Dzelzceļa ielā 6, Ērgļos, zemes vienību 0,1 ha platībā, uz kuras atrodas
pašvaldībai nepiederoša būve, ieskaitot to Valsts rezerves zemes fondā.
a Izskatīja zemes īpašnieka iesniegto iesniegumu un, pamatojoties uz mērnieka iesniegto zemes
izvietojuma shēmu, izmainīja zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70920050092, kas atrodas
Sausnējas pagastā, platību no 12,9 ha uz 15,3 ha.
aDome atcēla Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. novembra lēmuma “Par Ērgļu
novada pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu” otro un trešo punktu par
atkārtotu automašīnas FIAT DUCATO un autogreidera DZ-122 B-9 izsoli.
Nolietojuma un tālākas ekspluatācijas neiespējamības sakarā nolēma izslēgt automašīnas FIAT
DUCATO, reģ. Nr. GB2290, un RANAUT TRAFIC, reģ. Nr. GN78946, no Ērgļu novada pašvaldības bilances.
a Nolēma nodot bez atlīdzības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam kravas ugunsdzēsēju automobili “Mercedes Benz”, valsts reģistrācijas numurs HN6113, tādēļ, ka tas nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai.
aApstiprināja 2016. gadā veicamo Ērgļu novada pašvaldības ceļu un ielu remontdarbu plānu:
Sausnējas pagasta ceļš Nr.24, ceļa garums 1064 m; Sausnējas pagasta ceļš Nr.25, ceļa garums 114
m; Sausnējas pagasta ceļš Nr.26, ceļa garums 189 m; Jumurdas pagasta Ezera iela, garums 680 m;
Ērgļos Pļavu iela, garums 1063,5 m.
aNolēma pašvaldībai piedalīties Madonas novada fonda izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā, iesniedzot projektu „Ērgļu estrādes labiekārtošana” par kopējo finansējumu EUR 12223,08 apmērā, t.sk. paredzot Ērgļu novada pašvaldības finansējumu no pašvaldības
budžeta līdzekļiem EUR 3666,92 apmērā.
14. pārskatu
Sausnējas(pievienots).
ambulance
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada publisko
15. Sausnējas kultūras nams
Ērgļu novada
Sociālās
centrs
Informāciju sagatavoja16.
pašvaldības
sekretāre
A. aprūpes
Rozenberga
17. Ērgļu novada dome
5. Ērgļu saieta nams
18. Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļa
6. Jumurdas pagasta pārvalde
19. Ērgļu novada bāriņtiesa
7. Jumurdas bibliotēka
20. Ērgļu būvvalde
8. Jumurdas feldšeru-vecmāšu punkts
21. R.Blaumaņa memoriālais muzejs „ Braki”
9. Jumurdas tautas nams
22. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi”
10. Sausnējas pagasta pārvalde
23. Ģimenes aprūpes centrs „Zīļuks”
11. J.Zālīša Sausnējas pamatskola
24. Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
12.Liepkalnes bibliotēka
13. Sausnējas bibliotēka
14. Sausnējas ambulance
15. Sausnējas kultūras nams
16. Ērgļu novada
Sociālās aprūpes
centrs
1.12.Pašvaldības
kapitālsabiedrības
1.Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS”
17. Ērgļu novada dome
2.Ērgļu pašvaldības SIA “Ērgļu slimnīca”
18. Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļa
19. Ērgļu novada bāriņtiesa
20. Ērgļu būvvalde
21. R.Blaumaņa memoriālais muzejs „ Braki”
1.13.Pašvaldības
dalība
kapitālsabiedrībās
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” – 3,28% no
22. Brāļu Jurjānu
memoriālais
muzejs
„Meņģeļi”
pamatkapitāla
23. Ģimenes aprūpes centrs „Zīļuks”
24. Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
1.12.Pašvaldības kapitālsabiedrības
1.Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS”
1.14.Strādājošo
skaits
domē un pakļautajās
2.Ērgļu pašvaldības
SIA “Ērgļu
slimnīca”
1.13.Pašvaldībasiestādēs
dalība kapitālsabiedrībās SIA „Vidusdaugavas
234 SPAAO” – 3,28% no
pamatkapitāla
1.14.Strādājošo
skaits domē un
pakļautajās iestādēs
1.15.Pašvaldības
administratīvā
struktūra234
1.15.Pašvaldības administratīvā struktūra

1.2. Pašvaldības
kods saskaņā
ar Latvijas
Republikas Administratīvo teritoriju klasifikatoru (ATVK)
1.2. Pašvaldības
kods saskaņā
ar
0705500 Latvijas Republikas Administratīvo
1.3. Pašvaldības
juridiskā
adrese(ATVK)
Rīgas iela 10, Ērgļi,
Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV 4840
teritoriju
klasifikatoru
0705500
1.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90002214379
1.5. PVN
reģistrācijas
Nr. LV90002214379
1.3.maksātāja
Pašvaldības
juridiskā adrese
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu
1.6. Pārskata periods 01.01.2015. – 31.12.2015. pagasts, Ērgļu novads, LV 4840
2
1.7. Pašvaldības teritorija Kopā 379,5 km
- Ērgļu pagasts 131,4 km2
- Jumurdas pagasts 131,1 km2
- Sausnējas
pagasts maksātāja
117,0 km2reģistrācijas Nr.
1.4. Nodokļu
90002214379
1.8. Iedzīvotāju skaits un struktūra uz 31.12.2015

Ērgļu

pagasts
1.5. PVN maksātāja reģistrācijas
Nr.
Iedzīvotāju skaits līdz
darba spējas vecumam
(0 – 15 g.v.)
darba
1.6.Iedzīvotāju
Pārskata skaits
periods
spējas vecumā
(16 – 62,5 g.v.)
Iedzīvotāju skaits virs
darba spējas vecumam
1.7.(virs
Pašvaldības
teritorija
62,5 g.v.)

Kopā

295
1415
569
2279

Kopā novadā

Sausnējas
Jumurdas
pagasts
LV90002214379pagasts
56

19

01.01.2015. – 31.12.2015.

Kopā
370

381

181

1977

146

81

796

Kopā 379,5 km2
- Ērgļu pagasts 131,4 km2
281
-583
Jumurdas pagasts
131,1 km2
- Sausnējas pagasts 117,0 km2

3143
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1.8.novada
Iedzīvotāju
skaits un domes
struktūra
1.9. Ērgļu
pašvaldības
deputāti –
1.9. uz
Ērgļu
novada pašvaldības domes
31.12.2015.
Finanšu un attīstības
komiteja:
deputāti
–
Finanšu un attīstības komiteja:
Guntars Velcis - komitejas pr-js
Guntars Velcis - komitejas pr-js
Elita Ūdre (līdz 09.11.)
Elita Ūdre (līdz 09.11.)
Andris Dombrovskis (no 26.11.)
Andris Dombrovskis (no 26.11.)
Maiga Picka
Maiga Picka
Sanita Krodziniece
Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada
publiskais pārskats 3
Jānis Bunduls
Sanita Krodziniece
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja:
Jānis Bunduls
Velga Skujiņa – komitejas pr-ja
Sandra Avotiņa
Sociālo, izglītības, kultūras un
Aina Braķe
sporta jautājumu komiteja:
Druvis Ceplītis
Velga Skujiņa – komitejas pr-ja
Sandra
2015. gadā notika 13 domes sēdes, kurās
tika Avotiņa
pieņemti 207 lēmumi.
1.10.Pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis Aina Braķe
Druvis Ceplītis
1.11.Pašvaldības budžeta iestādes
1.Ērgļu vidusskola
2. Pirmsskolas
izglītības
iestāde
„Pienenīte”
2015.gadā
notika
13 domes
sēdes, kurās tika pieņemti 207 lēmumi.
3. Mākslas un mūzikas skola
4. Ērgļu1.10.Pašvaldības
bibliotēka
domes priekšsēdētājs
Guntars Velcis

2

1.11.Pašvaldības budžeta iestādes

1.Ērgļu vidusskola
2. Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pienenīte”
3. Mākslas un mūzikas skola

Informācijas turpinājums 7. lpp.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. jūlijs

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Lāsma

9. klasei jūnijs bija gan grūto pārbaudījumu mēnesis, gan arī skaists laiks. Notika pēdējie eksāmeni.
Un pēc labi padarīta darba 11. jūnijā notika mūsu
ilgi gaidītais izlaidums. Diezgan sāpīgi bija apzināties
to, ka mūsu ceļi pēc šīs brīnišķīgās dienas šķirsies, jo
katram ir citādāka profesijas izvēle.
Katrs mēģinājums kļuva arvien biedējošāks, jo bija
jāapzinās, ka izlaidums būs pēdējā diena, kad mēs
visi vēl esam kopā. Katrs no mums šo mirkli ļoti
gaidīja, bet prieka emocijas bija īsas, tagad gribētos
atgriezties bērnudārzā un visiem kopā spēlēties ar
lellēm. Ir jauki atcerēties blēņas, ko kopā darījām,
vai pārsteigumus, kurus sagatavojām, lai iepriecinātu
cilvēkus. Ērgļos mums bija ļoti daudz jauku mirkļu,
bet tagad mēs šķiramies. Iepazīsimies ar jauniem klasesbiedriem un draugiem, bet vecie paliks tikai mūsu
jaukajās atmiņās. Gribētos jau patīt laiku atpakaļ
un vēlreiz izjust emocijas un saliedētību satraucošos
brīžos un atbalstu mirkļos, kuri sāpināja. Katram jau
ir savas atmiņas, kādam klasē bija grūtības, bet kāds atkal jutās brīnišķīgi savas klases kompānijā.
Bet nu ir pienācis jauns posms mūsu dzīvē, kad pašiem jāpieņem atbildīgi lēmumi, kur nevarēs palīdzēt ne draugi, ne vecāki. Katram būs
sava izvēle - vai palikt atmiņu mudžeklītī kopā ar ierasto skolas dzīvi un skolotājiem, vai doties jaunos piedzīvojumos.
Un pie viena vēlos pateikties superīgajai klasei, brīnišķīgajiem skolotājiem un atsaucīgajai direktorei par visu kopā piedzīvoto un izjusto.
Paldies!
Elīza Hermane, 9. klases absolvente
Arvja Rudzīša foto

Tā aizlido ērglēni...

11. jūnijā Ērgļu vidusskolas bosi beidzot pārkāpa slieksni, kuram bija
tuvojušies divpadsmit gadus, un aizvēra durvis aiz nozīmīga dzīves posma.
Pavisam drīz tiks vērtas jaunas durvis uz lielo dzīvi un tās pārbaudījumiem.
Bosu izlaiduma tēma bija ”Ziedi”. Viss tika saistīts ar puķēm, pumpuriem, pļavu. Paši absolventi savos tērpos bija iekombinējuši kaut ko no šī
dabas skaistuma. Kā jau katrā izlaidumā, tika pateikts liels paldies mīļajiem
vecākiem un vecvecākiem par viņu atbalstu šo divpadsmit gadu garumā un,
protams, arī skolotājiem par to, ka izaudzināja mūs tādus, kādi esam, un par
to, ka mūs pacieta, jo ne vienmēr viss ir bijis rozēm kaisīts.

Pirmie bruģakmeņi
30. jūnijs 12. klases absolventiem bija gan atbilžu, gan joprojām neatbildētu jautājumu diena.
Kāpēc? Tika saņemti centralizēto eksāmenu sertifikāti. Iegūtie vērtējumi palīdzēja apzināties,
vai izvēlētajā mācību iestādē dokumentus iesniegt mierīgu sirdi vai domāt arī par citu variantu.
Kā veicies mūsu skolas audzēkņiem? Esam apmierināti, ka pārbaudījumus nokārtojuši un
sertifikātus saņēmuši visi 16 skolēni. Obligātajā centralizētajā eksāmenā matemātikā skolēnu
vidējie sasniegumi valstī bija 36,2% - Ērgļu vidusskolā 36,79%. Bet matemātikas skolotājai
prieks par Rūtu, Sabīni, Līvu, kuru vērtējumi ir no 62% līdz 73%.
Angļu valodā rezultāti valstī 61% - Ērgļu vidusskolā 65,12%. Vislabākie kopvērtējumi no
78% līdz 86% bija Aritai, Gundaram, Sabīnei, Laurai. Angļu valodas skolotāja uzsver, ka ļoti
labas ir bijušas skolēnu runas prasmes, jo klases vidējais vērtējums šajā jomā bija 75%. Prieks
par Aritu un Lauru, kurām atsevišķās eksāmena daļās bija pat 100%. Vērtējums svešvalodu
eksāmenā šogad tika izteikts atbilstoši Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs (EVKP) noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Mūsu
skolā B2 līmeni ieguva 9 skolēni, bet B1 - 6.
Latviešu valodā valstī skolēnu vidējie sasniegumi bija 51,3 % - Ērgļu vidusskolā 68,56%.
Ļoti labi veicies Aritai, Dinijai, Sabīnei, Mairai, Sintijai un Līvai, iegūstot kopvērtējumā 80%
- 84%.
Latvijas un pasaules vēstures eksāmens bija izvēles eksāmens, skolēnu vidējie sasniegumi
valstī bija 41,9%, - Ērgļu vidusskolā eksāmenu lika viens skolēns, iegūstot 50% .
Vēlu saviem audzēkņiem izmantot labam atspērienam Ērgļu vidusskolā iegūtās zināšanas un
neizmirst, ka mācīšanās ir mūžīgs process. Lai izdodas sasniegt iecerēto, bet paturiet prātā - ja arī aizveras vienas durvis, tad vienmēr atveras divas citas! Lai tās ieraudzītu, jāpārstāj
lūkoties uz aizvērtajām!
Valsts izglītības satura centra un skolotāju sniegto informāciju apkopoja
Indra Rone, 12. klases audzinātāja
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. jūlijs
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Putni

Redakcijas sleja
Hei, vasara vasariņa! Tik brīnišķīga ir
šī zeme Latvija, kurā dzīvojam! Gada
laikā mums ļauts izbaudīt plašu emociju
gammu - no ziemas bargumā salstošām
rociņām līdz saules svelmē apdegušiem
degungaliem, no ziemas baltuma līdz
varavīkšņu krāsu rudenim, no slidu un
slēpju priekiem ziemā līdz upju, ezeru un
jūras sniegtajai veldzei vasarā. Esam tik
bagāti!
Tik patīkami ir apgulties zaļā zālē, ievilkt gaisu krūtīs, dzirdēt, kā putni visapkārt čivina savu dziesmu, redzēt, kā
kaut kur pļavā lidinās kāds taurenis ar
zīda spārniem, tie ir tik trausli un grezni,
priecāties par bitēm, kuras netālu dūc un
meklē kādu izplaukušu ziedu, lai pasmeltu no tā saldeno nektāru, un just, just, ka
te tu iederies, te tu esi brīvs, te tu piederi
pats sev, vari sapņot un baudīt ik mirkli.
Cik patīkami tā pasapņot! ….
Domāju, ka nu jau visi ar jautrām čalām
un smiekliem pilnā sparā bauda ikkatru
skaisto un vasaras brīvlaika dāvāto mirkli. Daži pa šo laiku jau aizmirsuši par
skolu, citi izbauda silto laiku, lai no sirds
izskrietos un ļautos sportiskām aktivitātēm, kāds varbūt skumst par spēcīgo lietu,
kas sācis parādīties biežāk un aizkavē piedzīvojumus un darāmo darbu paveikšanu
laikā. Taču tas nekas, kā saka: arī lietū ir
jāiemācās dejot!
Iespējams, kāds absolvents pilnā sparā
meklē skolu vai augstskolu, kurā uzsākt
jaunu zinību ceļu, iegūt jaunus draugus
un iespējas, kā arī apgūt zināšanas profesionālajā jomā, daži citi bijušie devītklasnieki izvēlas tradicionālo vidējo izglītību mūsu Ērgļu vidusskolā. Cerams,
ka katrs jau ir sapratis ceļu, pa kuru vēlas
doties, it īpaši tie, kuri šogad absolvēja
Ērgļu vidusskolu.
Ja kāds vēl nav pamanījies atrast savu
ceļu, novēlu to ātri apjaust, droši un
mērķtiecīgi spert pirmos soļus.
Prieks par ikvienu, kurš šovasar ne tikai
atpūšas, bet pilnveidojas, apgūstot jaunas
iemaņas dažādās nometnēs, kā arī izmēģina spēkus darba ņēmēju lomā. Lieks cents
kabatu nespiež!
Lai ikvienam saulaina, bagāta un pozitīviem piedzīvojumiem piepildīta vasara!

2016. gada JŪLLIJS

Divpadsmitie arī atstāja atmiņu par sevi Ērgļu vidusskolai, uzdāvinot stikla
galdiņu, un mīļajai skolotājai Indrai Ronei uzdāvinājām ceļazīmi atpūtai.
Paši divpadsmitie, jau savu nākotnes ceļu izvēlējušies, dodas tālāk plašajā
dzīvē. Novēlu saviem klasesbiedriem: lai visi jūsu sapņi piepildās! Un, ja
ceļā gadās kādas grūtības, tad nepadodieties, bet cīnieties ar nagiem un zobiem par to, kas ir jūsu, un vienmēr pastāviet par to, kas, jūsuprāt, ir pareizi.
Laura Auguste, 12. klases absolvente
Toma Ločmeļa foto

“Tīrai Latvijai!”
„Ir noslēgusies „Zaļās jostas” rīkotā Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursa „Tīrai
Latvijai!” 12. gadskārta. Pulcējot vairāk nekā
96 tūkstošus skolēnu un pirmsskolas izglītības vecuma bērnu no visas Latvijas, ir savāktas un nodotas pārstrādei 1185,4 tonnas makulatūras. No Vidzemes reģiona, kuru šogad
konkursā pārstāvēja 56 izglītības iestādes,
pārstrādei nogādātas 127 tonnas nevajadzīgu
papīru. Ar bērnu un viņu tuvinieku līdzdalību izdevies ne tikai piešķirt resursiem jaunu
dzīvi, bet arī saglabāt veselu mežu no nociršanas, ietaupīt ievērojamu elektrības, ūdens
un CO2 apjomu.
Vislielāko makulatūras apjomu Vidzemes
reģionā savākusi Ērgļu vidusskola, pārstrādei
nogādājot 13,9 tonnas nevajadzīgu papīru.”
2015./2016. mācību gadā makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!” piedalījās
31,3% jeb 1/3 skolēnu no visa Ērgļu vidusskolas audzēkņu kopējā skaita.
5. klases skolniece Egita Vaska savāca visvairāk kilogramu makulatūras klasē un skolā un ieguva 4. vietu valsts mērogā. Konkursa rīkotāji nosūtīja īpašās balvas arī viņai.

Ligitas Jaunozoliņas un Līgatnes papīrfabrikas
sniegto informāciju apkopoja Indra Rone
Ligitas Jaunozoliņas foto
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Kad gadiem es pāri skatos...
Liekas, ka tas bija tikai vakar, kad 1976. gada pavasarī
26 apņēmības pilni jaunieši beidza Ērgļu vidusskolu. Šogad ir pagājuši 40 gadi, kopš aizvērām skolas durvis un
katrs sākām rakstīt savas dzīves spilgtākās lappuses.
Bet kas gan ir cilvēks bez atmiņām? Tikai balta lapa.
Un tāpēc šogad skaistā, saulainā jūlija dienā, pateicoties mūsu klasesbiedriem Ivetai un Valdim, mēs atkal
satikāmies mazliet vecāki, mazliet nopietnāki, bet sirdī
tādi paši.Tās bija neaprakstāmas izjūtas - satikt pie pirmās skolas, Burtnieku skolas, savus klasesbiedrus, kurus
tu neesi redzējis 40 gadus. Smiekli, atpazīšanas mirkļi un
atkalredzēšanās prieks.
Bet mūs visus sagaidīja vēl kāds pārsteigums. Bija ieradusies mūsu pirmā klases audzinātāja Valentīna Pavlova,
kura atsauca atmiņās bērnības lappuses, mazus nieciņus,
tik ļoti svarīgus katram no mums. Pirmā skolotāja bija
īpaša. Ar stingrību, pacietību un neatlaidību viņa mūs ievadīja zinību pasaulē.
Tālāk ar mūsu izglītošanu nodarbojās Marta Virsniece
un Jānis Reņģe.
Atceroties skolas gadus, paldies skolotājiem Jānim
Sprancmanim, Martai Zosārei, Ainai Plaudei, Mārim
Mincevičam, Jānim Bičevskim, sirsnīgajai krievu valodas skolotājai Lilijai Karpovičai.
Taču visinteresantākie bija klasesbiedru stāsti par sevi.
Dažādi likteņi, dažādas dzīves atziņas, bet laikam vislielākā bagātība visiem ģimene, bērni, mazbērni. Urā! Mēs
gandrīz lielākā daļa esam omītes un opīši.
Bet dažus likteņa stāstus mēs neuzzinājām.Tikai trīs
svecītes uz ezera laipiņas atgādināja, ka starp mums
vairs nav Anitas, Ligitas un Irēnas.Taču, skatoties debesīs, mēs atcerējāmies vēl kādu īpašu cilvēku skolas sadzīvē. Tā bija mūsu sirsnīgā garderobes tantiņa
Marija Augustovska. Man ļoti patika, ka Jānis L. atcerējās, kā šī jaukā tantiņa palīdzēja sasiet viņa
kurpēm pušķus, jo pirmklasniekam kurpju auklas ir problēma.
Bet visus priekus un bēdas mēs izdziedājām dziesmās, jo, izrādās, šī izlaiduma puiši ir lieliski mūziķi un dziedātāji, bet meitenes arī neatpalika, un kopā mēs bijām varens koris, jo mums taču ir bijis
visforšākais dziedāšanas skolotājs Jānis Sprancmanis.
Šodien mūsu albumos ir divas fotogrāfijas, kuras ir īpaši dārgas: izlaiduma foto pirms 40 un atkal
kopīga fotogrāfija pēc 40. Toreiz mums bija jūnijs matos, bet tagad jūnijs sirdīs... Esam tie paši

mīļie, nepaklausīgie, kuri Ērgļu vidusskolu beidza pirms 40 gadiem. Kad gadiem es pāri skatos, tas
bija tikai vakar...
Mēs noteikti atkal satiksimies turpat, pie mūsu pirmās skolas, un šo skaisto tradīciju centīsimies
saglabāt arī turpmāk.
Paldies visiem Ērgļu vidusskolas pedagogiem, darbiniekiem, kuri bija kopā ar mums 11 skolas
gadus.
Mārīte Karņicka (Laipniece)
Vizmas Krastas (Rubenes) foto

Ērgļu jaunsargu vienības vasara
Vasara rit pilnā sparā. Un jau lielākie pasākumi ir aizvadīti, tagad atliek
laiks treniņiem. Maijs, jūnijs un jūlija
sākums bija ļoti intensīvi piesātināti ar
pasākumiem, kuros jaunsargi pārbaudīja savus spēkus, ieguva jaunu pieredzi,
zināšanas, jaunus draugus.
3. maijs - 36 jaunsargu kandidāti deva
svinīgo solījumu un kļuva par jaunsargiem, kuri izturējuši pārbaudes laiku.
4. maijs - jaunsargi devās uz militāro
parādi Krāslavā, kur vērojām gan karavīru parādi, gan militārās tehnikas
demonstrējumus. Interesanti bija sekot
robežsargu, policijas, ugunsdzēsēju
un NBS karavīru paraugdemonstrējumiem. Mājupceļā aplūkojām Aglonas
baziliku.
14. - 15. maijs - Ērgļu jaunsargu
meitenes piedalījās “Vīru spēlēs”. Jā,
bijām vienīgā komanda, kurā startēja
tikai meitenes - Lauma Kodola, Lilita
Saulīte, Kitija Ratniece un Viktorija
Vīgube. Meitenes startēja NATO pieccīņas militārajā stafetē, pēc kuras veikšanas turpināja distanci 5 km trasē ar
dažādiem uzdevumiem un šķēršļiem.
Meitenes ierindojās 14. vietā no 29
komandām. Lepojos ar meitenēm, jo
viņas pieveica trasi un pārspēja puišu
komandas, kuras nebija tās vājākās.
21. maijs - arī jaunsargi atbalstīja
Muzeju nakti “Brakos”.
26. - 27. maijs - jaunsargi devās pārgājienā no Ērgļiem uz Kāla ezeru kopā ar Madonas jaunsargu
vienību. Apmešanās vieta bija pie Andas Katrīnas Reines vecākiem atpūtas vietā “Iekod dabā!”.
Paldies par viesmīlību! Dalībnieki apguva dažādas iemaņas, kā arī pieveica kājām garo distanci
turp un atpakaļ. Jaunsargi arī laivoja pa Kāla ezeru.
22. maijs - foto orientēšanās pa Ērgļu teritoriju.
Vecākās grupas jaunsargi jūnija sākumā izspēlēja peintbola spēli, kurā tika pilnveidotas pārvietošanās spējas, maskēšanās un taktika.
1. - 3. jūnijs - Daugavpils novada Višķu pagastā notika Jaunsardzes departamenta 2. novada
nodaļas spartakiāde. Jaunsargi kārtoja fiziskās sagatavotības testus. Spēlēja minifutbolu, volejbolu,
skrēja vasaras biatlonu, spēlēja frīsbiju, florbolu, orientējās. Sacensības notika pa vecumu grupām.
Vidējā grupa ieguva otro vietu frīsbijā, jaunākā grupa ieguva trešo vietu futbolā, orientēšanās sportā
un vasaras biatlonā. Ļoti veiksmīgi starti bija krosā.
6. - 9. jūnijs - jaunsargi piedalījās nometnē Cesvainē, kur tika sportots, spēlētas sporta spēles,
vilkta virve, izieta nakts trase ar uzdevumiem, jautrības stafete, spēlēts peintbols, Karoga spēle,
minifutbols.
13. - 17. jūnijs - jaunsargi kopā ar Madonas jaunsargu vienību devās ekspedīcijā apkārt Ērgļiem,
apgūstot izdzīvošanas iemaņas.
19. - 21. jūnijs - Gulbenē notika pirmā Vislatvijas Jaunsardzes spartakiāde, kurā sacentās labākie
jaunsargi no visas Latvijas. No Ērgļu jaunsargu vienības brauca 35 bērni, kuri bija sevi pierādījuši. Kopā spartakiādē piedalījās 350 jaunsargi visās vecuma grupās. Savā starpā sacentās visu trīs
novadu skolēni, no katra novada - 150. Kopvērtējumā kausu izcīnīja 2. novads, kas ir mūsu - Vidzemes un Latgales - novads. Jaunieši kārtoja fiziskās sagatavotības testus, kur par labiem rezultātiem
ieguva trīspakāpju nozīmītes. Ērgļu jaunsargu vienības jaunsargi arī ieguva nozīmītes. Teicamus
rezultātus uzrādīja strītbolā, orientēšanās sportā, spēka un izturības skrējienā (cross fit).
3. jūlijs - jaunsargi devās pārgājienā, bija dažādi uzdevumi par Ērgļiem, tūrisms.
5 - 7. jūlijs - 2. novada lielā nometne O. Kalpaka dzimtajās mājās “Liepsalās”. Jaunsargi apguva
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dažādas iemaņas, kaut gan laika apstākļi nebija no tiem jaukākajiem, toties saulīte lutināja. Nometnes noslēguma dienā jaunieši piedalījās Zemessardzes veterānu pasākumā.
Paldies, jaunsargi, jums par izturību! Ar to, ko mēs pusotra gada laikā esam kopā sasnieguši, var lepoties ikviens vecāks, draugs un radinieks. Vasarā turpināsim, cik spēsim, trenēties un gatavosimies
nākamajai sezonai, kura sāksies jau augustā.
Kristīne Puziņa, Ērgļu jaunsargu vienības instruktore
Foto no autores personīgā arhīva

Darbīgais rudens
Jāpiemin, ka šogad notiks arī skolēnu apmaiņas braucieni un sadarbības projekti starp Nīderlandes Stelingverfas koledžu un Ērgļu vidusskolu. Septembrī
uzņemsim 15 skolēnus un trīs pieaugušos no Nīderlandes, bet oktobrī 20 vidusskolēni un divas skolotājas dosies pretvizītē. Tā kā gan no Stelingverfas, gan no
Ērgļiem projekta vadītājas ir vēstures skolotājas, daļa tēmu būs saistītas ar abu
valstu kopīgo vēsturi.
Indra Rone, vēstures skolotāja
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.

Ērgļu novada skolu izdevums 2016. jūlijs

No skolēnu domrakstiem
9. klases skolēni latviešu valodas un literatūras eksāmenā raksta domrakstu, izsakot savus spriedumus par aktuālām tēmām. Šogad audzēkņiem bija jāizsaka savs viedoklis par vienu no diviem tematiem: „Laime manā izpratnē”, „Mani vienaudži”. Lielākā daļa skolēnu sprieda
par daudzveidīgo laimes izpratni. Ļoti daudziem laimi sniedz ģimene,
draugi, labi paveikta darba un izpildīta pienākuma sajūta, sasniegumi.... Fragmenti no devītklasnieku darbiem veido krāsainu laimes mozaīku.

Laime manā izpratnē

Vislielākā laime man ir augt un izglītoties, iegūt jaunas un papildināt
esošās zināšanas. Laime ir tad, kad varu būt tāda, kāda esmu, un lepoties ar
sevi. Manuprāt, tāds arī ir laimīgs cilvēks. (..)
Laimīgs cilvēks, manā izpratnē, dzīvo saskaņā ar sevi un dabu, nečīkst,
nežēlojas un negaužas par to, cik viss ir slikti, bet rīkojas, lai būtu labāk.

Skolu literārā avīze 			
“Skolu Ziņu” turpinājums

Ķelne-Reizīke&Ērgļi#draudzība

Ķelnes-Reizīkes jauno ugunsdzēsēju komanda.
Turpinot tradīciju, arī šogad Ērgļu un Ķelnes-Reizīkes skolēni satiksies kopīgā nometnē. 4. augusta novakarē 12 jauno ugunsdzēsēju grupa kopā ar pieaugušajiem ieradīsies Ērgļos, lai sadarbībā ar
15 mūsu skolas jaunsargiem pavadītu laiku sportiskās aktivitātēs, ekskursijās. Nometnē viņus gaida interesanti piedzīvojumi un tikšanās adaptācijas, ugunsdzēsēju, tūrisma, ekskursiju, militārajā,
radošajā jeb atmiņu dienā. To laikā skolēni piedalīsies ugunsdzēsēju stafetē, nakts trasē, apmeklēs
„Brakus”, Rīgu, Jūrmalu, apgūs jaunas prasmes un iemaņas.
Pirmo reizi kā Ķelnes-Reizīkes un Ērgļu draudzības biedrības vadītājs pie mums ciemosies Harms
Minsters. Viņš gan Ērgļos ir bijis, pavadot skolēnu grupu pirms diviem gadiem, bet šoreiz ciemiņi
iepazīsies ar skolu, bērnudārzu, sociālās aprūpes centru. Grupā būs arī mācītāja Beāte Reinharde,
kura vēlas apmeklēt Ērgļu luterāņu baznīcu. Ieplānota atkalredzēšanās ar P. Leiboma vadīto orķestri un Jumurdas sieviešu ansambli “Ievziedi”. Ciemiņus plānots iepazīstināt ar uzņēmīgiem mūsu
novada cilvēkiem un interesantiem apskates objektiem. Ķelnes-Reizīkas draugi Ērgļos ciemosies
līdz 11. augustam.
Sandra Stankeviča, Sintija Māliņa, Ērgļu vidusskolas skolotājas
Harmsa Minstera foto

Orientēšanās nometne
Nometne notika pie Ļaudonas vidusskolas. Tā ilga no 27. jūnija līdz 1. jūlijam. Visi
nometnē ieradāmies 27. jūnijā ap 13.00, tad
sekoja pusdienas un treniņš, uz kuru mūs iedalīja četrās vecuma grupās - jaunākā, vidēji jaunākā, vidēji vecākā un vecākā. Skolēni
no Ērgļiem bija vismaz viens katrā grupā.
Tie bija: Līna Madsena, Valters Rešņa, Elīza
Madsena, Katrīna Rešņa, Arvis Zeibots, Kalvis Kaļva.
Pēc tam bija vakara treniņš uz ātrumu. Visiem bija divreiz jāskrien kvalificēšanās sacensībās. Tad sacentāmies pusfinālā un finālā,
un, protams, lai būtu godīgi, arī tikām sadalīti
četrās grupās. Klāt vakariņas, un tad jau bija
jāiet gulēt.
Nākamajā dienā bija trīs treniņi un trīs ēdienreizes, neieskaitot to, ka mēs pēc vakariņām
un vakara treniņa dabūjām vēl saldējumu.
Protams, šī bija arī diena, kad Ļaudonā notika
ierastā otrdienas orientēšanās sacensību kārta,
ko rīko OK “Arona”. Vecāki, kuri vēlējās, varēja apciemot bērnus. Ja bija vēlēšanās, varēja apciemot arī citās dienās un citos laikos.
Trešā diena bija kā visas pārējās, izņemot to, ka tieši šajā dienā bija kāda jubilāre, kurai palika
astoņi gadi. Visi viņu sveicām, it sevišķi ērglēnieši, jo tā bija mūsu skolniecīte Līna.
Ceturtā diena aizritēja trenējoties, brokastojot, pusdienojot, vakariņojot un, protams, dabūjot visu
bērnu iemīļotāko kārumu - saldējumu.
Piektajā dienā bija ierastās gardās brokastis, treniņš, un tad mūs apbalvoja par paveikto darbu un
izturību visu piecu dienu garumā. Ēdām pusdienas un visi kopā pateicām lielu paldies par to, ka mūs
regulāri baroja un lutināja ar saldējumiem katru dienu. Kad vācām nost teltis, mums nepaveicās, jo
sāka līt ļoti stiprs lietus.
Beigās visi devāmies prom no vietas, kurā pavadījām piecas dienas, kuru iepazinām kā savas mājas
un no kuras, nākamreiz apciemojot, varēsim atcerēties jautros piedzīvojumus. Visi ieguvām jaunus
draugus un orientēšanās pieredzi, kuru turpmāk varēsim izmantot.
Elīza Madsena, 5. klases skolniece
Foto no Kalvja Kaļvas personīgā arhīva
Ērgļu novada skolu izdevums 2016. jūlijs

Undīne

2016. gada jūlijs Nr.7 (137)

Laime man nozīmē veselību. Ja cilvēkam tā ir, tad viņš ir laimīgs. Vislielākā laime man ir
tad, kad mani paši tuvākie - ģimene, radi, draugi - ir veseli. Es redzu viņus smaidām, priecājamies. Tas ir lieliski! (..)
Laime ir jānopelna. Manuprāt, ir smagi jāstrādā, jāpalīdz citiem, jādomā labas domas un
jāpateicas par visu. Kad esmu izdarījusi kādu labu darbu, tad manī strāvo laime. Es to jūtu!
Manuprāt, laimi var salīdzināt ar smagu darbu. Jo vairāk esi padarījis, jo pašam vairāk prieka,
jo esi laimīgāks.
Madara

Asnes Stankevičas zīmējums, 3. kurss
Katru rītu pieceļos. Un man blakus ir ģimene. Caur logu mani apspīd saule. Luncinot asti,
pieskrien mans suns. Katrs rīts iesākas tā, un es esmu laimīga.(..) Atbalstu no ģimenes varu
gaidīt jebkurā brīdī, nav svarīgi, vai tā ir liela vai maza problēma. Savai māsai spēju uzticēt
jebkuru noslēpumu, jo zinu - viņa mani uzklausīs un padalīsies arī ar savu pieredzi.
Lielai daļai cilvēku pasaulē nav tik ļoti paveicies kā man. Bieži mēdzu domāt, ka man nekā
nav, taču viss, kas man ir vajadzīgs, atrodas man blakus. Silta māja, uzticīgi draugi, saprotoša
ģimene - neko vairāk man nevajaga. Tik daudzi vēlētos būt manā vietā. (..) Cilvēki iepriecina
cits citu, un nav pat vajadzīgas lielas dāvanas, dažkārt pietiek ar to vien, ka es varu būt kādam
blakus. Man patīk iepriecināt mammu, uzdāvinot viņai ziedus vai stipri samīļojot. Man patīk
tētim iedot buču un novēlēt veiksmi. Ir jauki pagatavot kaut kādu jaunu ēdienu un pēc tam
iedot māsai degustēt. Tā ir laime, redzēt smaidu manas ģimenes sejā un zināt, ka es esmu šī
prieka iemesls. Mana laime ir man visapkārt, tā seko man līdzi.
Mani klasesbiedri ir jauki un saliedēti. Skolotāji ir saprotoši, viņi neatsaka nevienā brīdī.
Smaids uz manām lūpām un jautrie smiekli liek saprast - esmu laimīga.
Lilita
Lai cik dīvaini nebūtu, mana laime ir
arī mana ikdiena. Iespējas visu pašai
pamēģināt, nogaršot un sajust. Tā ir
liela laime, jo ir cilvēki, kas to nevar.
(..) Es zinu, ka laime jāsargā, jo daudz
kas to var sabojāt, izjaukt, pazudināt...
Katra izvēle, ko veicam, atstāj sekas
un ietekmē nākotni
Līga
Daudziem cilvēkiem laime ir mīlestībā, citiem naudā, iekārē vai baudā,
citiem atkal priekā par dzīvi, sevi un
apkārtējo sasniegumiem. Taču daudziem laime mānīgi šķiet apslēpta at- ***
karībās, jo tās sagādā mānīgu laimes
sajūtu.(..)
Esmu lasījis, ka ir izskaitļots, kur
dzīvo pasaulē laimīgākie ļaudis un
kur nelaimīgākie. Es domāju, ka to
nevar izskaitļot. Protams, citviet ļaudis ir neapmierināti ar saviem dzīves
apstākļiem vai arī tieši pretēji - ļoti
laimīgi. Taču to, cik mēs esam labi vai
ļauni, priecīgi vai bēdīgi, nevar ne izmērīt, ne saskaitīt..
Kristaps

Elīzas Madsenas zīmējums, 3. kurss
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Mana laime ir sasniegumi sportā, noskrietie
kilometri maratonā, sasniegtie augstie rezultāti. (..) Dalība jaunsardzē man nes prieku. Katrs
pārgājiens, katra nometne un iepazītie draugi
- tas viss man ir, es ar to lepojos. Pēc manām
domām, grēks ir nedarīt to, kas nes man laimi.
Visvairāk laimes sajūta mani pārņem tad, kad
ģimene un galvenokārt mamma ir lepna par
maniem panākumiem.
Kitija

Emīlijas Grīnbergas zīmējums, 1. kurss

Mani dara laimīgu mana ģimene. Mana mamma, kas strādā, lai mūs uzturētu, bet nekad nesūdzas par to un nekad neteic, ka viņai ir grūti.
Brālis, kas vienīgais zina, cik stipri mani samīļot, lai es viņam visu piedotu. Māsa, kura
zina visus manus noslēpumus un kura vienīgā
tā spēj mani uzklausīt. Un tētis, kurš vienmēr
domā par mani un rūpējas, lai man būtu labi.
Draugi. Kas būtu mana dzīve bez viņiem? Tikai viņi ir bijuši kopā ar mani mirkļos, kad man
to visvairāk ir vajadzējis. Spēt mani sasmīdināt, kad jau asaras ir acīs, nav viegli, bet viņi to
spēj. Tikai viņi var saņemt manu roku un ieraut
notikumu virpulī. Arī viņi ir mana laime, pat
tad, kad es to nemanu.
Viktorija

Martas Simonas Štilas zīmējums, 5. kurss
Laime ir tā, ka es varu dzīvot
Latvijā, valstī, kura ir brīva. Laime ir tad, kad es varu staigāt pa
savu zemi un neuztraukties. Laime ir būt latvietei un runāt latviski, godāt savu tautu un dziedāt valsts himnu.
Sintija

Mani vienaudži

Ievas Počas zīmējums, 3. kurss

Katrs mēs esam īpaši ar kaut ko.
Es, piemēram, māku spēlēt saksofonu. Viena no manas klases
meitenēm izcili spēlē klavieres, turpretim cita klasesbiedrene ļoti skaisti dzied. Arī puiši
ir īpaši. Kāds no viņiem māk
braukt ar motociklu, viens labi
gatavo priekšmetus no koka. Bet
mūs visus vieno tas, ka ejam šajā
skolā, mācāmies cits no cita, dažādās sacensībās esam vienoti
kā komanda, jo ir kopīgs mērķis
un uzdevums.
Dace

Megijas Lielupes zīmējums, 2. kurss

Keitas Daumanes zīmējums
Ģimene ir mana lielākā laime, viņiem pat nav nekas jādara, tikai jābūt blakus. Laime ir katru
rītu doties uz skolu kopā ar māsu, nevis vienai, gaidīt mazo māsu pēcpusdienā mājās no
skolas. Laime ir vakarā apsēsties un kopā ar mammu vai vecmammu pārrunāt aizgājušo dienu.
Es šo laimi bieži vien nepamanu, jo ģimene blakus ir ik dienu. Bet, ja viss pēkšņi pazustu, tad
beidzot pamanītu, cik ļoti tas bija man svarīgi.
Krista
Ir daudz lietu, kas dara mani laimīgu. (..) Kad, no rīta pamostoties, dzirdu putnu dziesmas
un sajūtu saules siltos starus, tad zinu, ka tā ir laime. Ejot pastaigā pa mežu, apbrīnoju augus
un meža radības un jūtu, ka esmu laimīga. (..) Laime ir tad, kad mamma vai tētis tevi ļoti mīl,
dod mīlestību, uz kuru vienmēr varu paļauties. Vasaras vakari kopā ar draugiem pie ugunskura, kopīgas dziesmas un saulrieta vērošana dara mani laimīgu.
Anete
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Signes Solovjevas zīmējums
Mūsu klase ir savādāka nekā citas, mēs izceļamies. Mūsu klases meitenes lielāko dienas daļu
pavada mācoties. Pēc manām domām, tas nav īsti normāli, vajag arī ķermeni izkustināt svaigā
gaisā. Dažas meitenes tomēr nodarbojas arī ar sportu. (..) Lielākā daļa mūsu klases skolēnu ir
iestājušies jaunsargu pulciņā. Tas ir smags pārbaudījums, ja nav fiziskās sagatavotības. Mums
jādodas visādos izdzīvošanas pārgājienos. Mēs pat pa brīvdienām kopā visi ejam sportot - mēs
skrienam un pildām visādus fiziskos vingrinājumus, kuri arī uzlabo pašsajūtu. (..) Mūsu klase
ir atraktīva dažās jomās. Es vēlētos, lai mēs būtu apvienojušies skolas pasākumos, lai visi
piedalās un lai klase beidzot kļūst vienota.
Ralfs
Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.
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Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar
kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, nodrošina attīstības programmā
noteikto mērķu izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar
pašvaldības finansiālajām iespējām. Kārtību, kādā Ērgļu novada pašvaldībā tiek
sagatavots pašvaldības budžets un tā grozījumu izstrādāšana, apstiprināšana, izpildes
un kontroles veikšana, nosaka 10.09.2015.apstiprinātais „Nolikums par pašvaldības
budžeta sastādīšanu un apstiprināšanu”.
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cembrī. Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kuru veido likumā „Likums par buizpildi
kontroli,
kā arī noteiktajā
pašvaldībaskārtībā.
budžetaPašvaldības
līdzekļu efektīvu
un izstrādā
ekonomisku
džetu
ununfinanšu
vadību”
budžetu
un iesniedz apstiprināizlietošanu
mērķiem,
nepārsniedzot
apstiprināto
šanai
domei atbilstoši
ne vēlāk paredzētajiem
kā divu mēnešu
laikā pēc
gadskārtējā budžetā
valsts budžeta
likuma izsludināšanas.
apropriāciju.budžetu un tā grozījumus apstiprina kā pašvaldības saistošos noteikumus.
Gadskārtējo
novada
domes Saistoši
noteikumi
Nr.1
„ Par Ērgļu
novada pašvaldības
BudžetaĒrgļu
izpildītāji
ir atbildīgi
par noteikto
normu
ievērošanu
pašvaldības
budžeta projekta sast dībudžetu
Ērgļu novada
domes
29.01.2015.
šanas
gaitā2015.gadam”
un atbilstošiapstiprināti
savai kompetencei
nodrošina
budžeta
izpildisēdē.
un kontroli, kā arī pašvaldības
Ērgļu novada
pašvaldības
2015.gada
kopbudžeta
ieņēmumi
EUR 3 255mērķiem,
730
budžeta līdzekļu
efektīvu
un ekonomisku
izlietošanu
atbilstoši
paredzētajiem
nepārsniedzot
budžetā
apropriāciju.
apmērā,
kas apstiprināto
sadalīti trīs grupās
– pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi EUR 3 128 406,
Ērgļu
novadaspeciālā
domes Saistoši
Nr.1 „122
Par611
Ērgļu
pašvaldības
budžetu 2015.gadam”
pašvaldības
budžeta noteikumi
ieņēmumi EUR
unnovada
ziedojumi
un dāvinājumi
apstiprināti
EUR 4 713.Ērgļu novada domes 29.01.2015. sēdē.
Ērgļu novada
2015.gada
kopbudžeta
ieņēmumi
EURreālās
3 255finanšu
730 apmērā, kas sadalīti
Budžetapašvaldības
izdevumi plānoti
pēc nulles
principa,
ņemot vērā
trīs
grupāsun–nodrošinot
pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumi
EUR
3 128 406,
pašvaldības
iespējas
pašvaldības
attīstības
galvenos
uzdevumus,
piesaistot
ES speciālā budžeta
ieņēmumi
EURun
122
611pieejamos
un ziedojumi
un dāvinājumi EUR 4 713.
struktūrfondu
citus
līdzekļus.
BudžetaĒrgļu
izdevumi
pēc nulles
principa,
ņemot vērā
reālāsEUR
finanšu
iespējas
novadaplānoti
pašvaldības
2015.gada
kopbudžeta
izdevumi
3 117
167 un nodrošinot
pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu un citus pieejamos līdzekapmērā un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un
ļus.
ziedojumu un dāvinājumu izdevumiem, attiecīgi – EUR 2 955 241 pamatbudžeta
Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada kopbudžeta izdevumi EUR 3 117 167 apmērā un atbilstoši
izdevumi, EUR
147no
919
speciālā budžeta
izdevumi
un EUR
14 007 ziedojumu
un
ieņēmumiem
sastāv
pamatbudžeta,
speciālā
budžeta
un ziedojumu
un dāvinājumu
izdevumiem,
dāvinājumu
izdevumi.
attiecīgi
– EUR
2 955 241 pamatbudžeta izdevumi, EUR 147 919 speciālā budžeta izdevumi un
EUR 14 007 ziedojumu un dāvinājumu izdevumi.
2.1. Pārskats
par pamatbudžeta
ieņēmumiem
un izdevumiem
2.1. Pārskats
par pamatbudžeta
ieņēmumiem
un izdevumiem

350 927
3701695

1 000 000

2. Ērgļu novada pašvaldības budžets un saistības

Nr.p.
k.

1 000 000

12 755

1 200 000

1 283 955

1 200 000

1 383 762
1 321 719

1 400 000

1 383 762

1 400 000

205 860

69 000

68 388

Transferti citām pašvaldībām

43 548

75 000

75 891

63 762
26 600

27 494

43 092

3 020

2 664

Izdevumi periodikas iegādei

2 585

356 780

309 074

Krājumi, preces, inventārs

339 778

540 595

593 204

Pakalpojumi

525 238
7 605

13 326

Komandēj.,dienesta braucieni

11 659

1 680 367

1 749 463

Atlīdzība

1 646 500

0

2016.g.plāns

500 000

1 000 000

2015.g.izpilde

1 500 000

2014.g.izpilde

2 000 000

Informācijas turpinājums 8. lpp.
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2.4. Pašvaldības finansiālo saistību un garantiju apjoms
2.4. Pašvaldības finansiālo saistību un garantiju apjoms
Aizņēmumi

Informācijas turpinājums no 7. lpp.
2.2. Pārskats
par speciālā
un izdevumiem
2.2. Pārskats
par budžeta
speciālā ieņēmumiem
budžeta ieņēmumiem
un izdevumiem

Aizdevējs

2.2. Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem

IEŅĒMUMI - KOPĀ
IEŅĒMUMI - KOPĀ
Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Valsts Autoceļu fonda mērķdotācijas pašvaldību Autoceļu (ielu)
Valsts Autoceļu fonda mērķdotācijas pašvaldību Autoceļu (ielu)
fondam (tiešie maksājumi)
fondam (tiešie maksājumi)
IZDEVUMI - KOPĀ
IZDEVUMI - KOPĀ
Atlīdzība
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Preces un pakalpojumi
Kapitālie izdevumi
Kapitālie izdevumi
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
Finansēšana
Finansēšana

2016.gada
2014.gada
2015.gada
2016.gada
2014.gada
2015.gada
izpilde (EUR) izpilde (EUR) plāns (EUR)
izpilde (EUR) izpilde (EUR) plāns (EUR)
116 730
122 611
128 980
116 730
122 611
128 980
6 426
6 765
4 000
6 426
6 765
4 000
110 304
115 846
124 980
115 846
124 980
110 304
85 493
147 919
167 891
85 493
147 919
167 891
38 380
41 310
41 566
38 380
41 310
41 566
44 148
52 974
74 865
44 148
52 974
74 865
2 965
53 635
51 460
2 965
53 635
51 460
31 237
-25 308
-38 911
31 237
-25 308
-38 911
-31 237
25 308
38 911
-31 237
25 308
38 911

Aizdevuma mērķis

Līguma Nr. un
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Aizdevuma
summa

Atmaksāts līdz
pārskata
perioda
beigām

Ilgterm.
aizņēmumu
īstermiņa
daļa
Jāatmaksā 2016.g

Ilgtermiņa
saistību
atlikums
uz
31.12.201
5.

Jaunas sporta zāles
Nr.A2/1/04/9
20.10.
142287
130683 11604
0
29
celtniecība Ērgļu
2016
21.09.2004
vidusskolai
Valsts
Jaunas sporta zāles
Nr.A2/1/05/6
20.05.
67586
67586 0
0
10
kase
Ērgļu vidusskolai
2015
15.11.2005
būvniecības
pabeigšanai,
aprīkojuma un
inventāra iegādei,
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
31 151
69 388
44 080
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
31 151
69 388
44 080
ielu apgaismojuma
69 388
44 080
5 169
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās
69 388
44 080
5 169
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās
remontam
Valsts
Ērgļu novada
Nr.A2/1/07/4
20.07.
299618
252322 31531
15765
kase
infrastruktūras
40
2017
objektu sakārtošanai
03.09.2007
Diagramma Nr.4
Valsts
Pašvaldības
Nr.A2/1/12/7
20.12.
24900
24900 0
0
Diagramma Nr.4
Kase
autonomo funkciju
68
2015
Speciālā
budžeta
ieņēmumi
Speciālā
budžeta
ieņēmumi
veikšanai
28.12.2012.
nepieciešamā
transporta iegādei
124 980
124 980
115 846
Valsts
ERAF projekta
Nr.A2/1/11/7
20.11.
209461
119704 29926
59831
140 000
110
304
115
846
140 000
110 304
kase
„Ūdenssaimniecības
19
2018
120 000
120 000
attīstība Ērgļu
16.11.2011
100 000
novada Sausnējas
100 000
pagasta Sausnējas
80 000
80 000
ciemā”
60 000
60 000
Valsts
Pamatkapitāla
Nr.A2/1/09/4
20.01.
835106
315009 56052
531631
40 000
6 765
4 000
kase
palielināšana SIA „
92-V/10/1
2025
6 426
40 000
6 765
4 000
6 426
ŪDAS” ar mērķi
21.09.2009
20 000
20 000
nodrošināt
ES
0
0
Kohēzijas fonda
2014.g.izpilde
2015.g.izpilde
2016.g.plāns
2014.g.izpilde
2015.g.izpilde
2016.g.plāns
projekta „
Ērgļos”
Notekūdeņu
Ērgļos”
Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Valsts
Projekts
„Ērgļu
Nr.A2/1/14/4
50000
31260
attīrīšanasĒrgļos”
iekārtu,
Valsts
Projekts
„Ērgļu
Nr.A2/1/14/4 20.07.
20.07.
50000 10404
10404 8336
8336
3126
Valsts Autoceļu fonda mērķdotācijas pašvaldību Autoceļu (ielu) fondam
dzeramā
ūdens,
Valsts Autoceļu fonda mērķdotācijas pašvaldību Autoceļu (ielu) fondam
79
kase
novada
pašvaldības
2020
Valsts novada
Projekts
„Ērgļu
Nr.A2/1/14/4
20.07.
50000
10404 8336
31
79
kase
pašvaldības
2020
ūdens
iegūšanas
un
23.12.2014
izglītības
79
kase pirmskolas
novada
pašvaldības
2020
23.12.2014
pirmskolas
izglītības
attīrīšanas stacijas
iestādes
„Pienenīte”
23.12.2014
pirmskolas
izbūve
un izglītības
iestādes
„Pienenīte”
Ērgļu
novada
pašvaldības
speciālā
budžeta
ieņēmumu
lielāko
daļu 2015.gadā
veido Autoceļu
Ērgļu
novada
pašvaldības
speciālā
budžeta
ieņēmumu
lielāko
daļu
2015.gadā
veido
Valsts
telpu
remonts”
Ērgļu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu lielāko daļu 2015.gadā veido
kanalizācijas
tīklu
iestādes
„Pienenīte”
telpu
remonts”
Autoceļupašvaldību
fonda mērķdotācijas
pašvaldību
Autoceļu
līdz ar tobudžeta
arī
fondaValsts
mērķdotācijas
Autoceļu (ielu)
fondam,
līdz ar (ielu)
to arīfondam,
lielākie speciālā
izValsts Autoceļu fonda mērķdotācijas pašvaldību Autoceļu (ielu) fondam, līdz ar to arī
Valsts
Projekts
Nr.A2/1/14/7
70000
7175
61645
atjaunošana
un
telpu„Ērgļu
remonts”
Valsts
Projekts
„Ērgļu
Nr.A2/1/14/7 20.12.
20.12.
70000
7175 7180
7180
6164
devumi
bija ielu
un ceļu
uzturēšanai,
ielubija
un ielu
laukumu
asfaltēšanai.
lielākie
speciālā
budžeta
izdevumi
un ceļu
uzturēšanai, ielu un laukumu
Diagramma
Nr.5
paplašināšana
lielākie speciālā budžeta izdevumi bija ielu un ceļu uzturēšanai, ielu un laukumu
kase
pagasta
ielu
2024
43
Valsts
Projektsielu
„Ērgļu
Nr.A2/1/14/7
20.12.
70000
7175
7180
61
kase
pagasta
2024
43
asfaltēšanai.
Ērgļos”
asfaltēšanai.
remontdarbi”
23.12.2014.
kase
pagasta ielu
2024
43
remontdarbi”
23.12.2014.
Speciālā budžeta izdevumi
Nr.A2/1/14/4
20.07.20.08.
50000 40000
10404 8336
31260
Valsts
Projekts “Ērgļu
„Ērgļu
Valsts
Projekts
35910
remontdarbi”
23.12.2014.
Valsts
Projekts
“Ērgļu ĒrgļuNr.A2/1/15/5
Nr.A2/1/15/5
20.08. publiskais
40000 pārskats 13 4090
4090
3591
novada
pašvaldības
novada
pašvaldības
79
2020 2015.gada
kase
Diagramma Nr.5
kase
pagasta
ielu
2025
02
Valsts pirmskolas
Projekts
“Ērgļu 23.12.2014
Nr.A2/1/15/5
20.08.
40000
4090
35
izglītības
kase
pagasta
ielu
2025
02
74 865
remontdarbu
02.09.2015
kase iestādes
pagasta
ielu
2025
02
„Pienenīte”
Speciālā budžeta izdevumi
remontdarbu
02.09.2015
80 000
veikšana”
telpu
remonts”
remontdarbu
02.09.2015
veikšana”
Valsts
Projekts
„Ērgļu
Nr.A2/1/14/7
20.12.
70000
7175 KOPĀ
7180
61645
veikšana”
74 865
KOPĀ 148719
148719 730323
73032
70 000
kase
pagasta ielu
43
2024
80 000
KOPĀ
148719
73
remontdarbi”
23.12.2014.
53
635
52 974
Valsts
Projekts “Ērgļu
Nr.A2/1/15/5
20.08.
40000
4090
35910
000
51 460
7060
000
kase
pagasta ielu
2025
02
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novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats 11
remontdarbu
02.09.2015
38 380 Ērgļu
41 566
53 635
52
44 974
148
50
000
veikšana”
60 000
41 310
51 460
KOPĀ 148719
730323
Galvojumi
38 380
Galvojumi
41 566
44
148
Aizdevējs
Mērķis
Aizņēmējs
Līguma
Atmaksas
Galvojuma
5040
000
000
41 310
Galvojumi
Aizdevējs
Mērķis
Aizņēmējs
Līguma
Atmaksas
Galvojuma
parakstīšanas termiņš
summa
Aizdevējs
Mērķis
Aizņēmējs
Līguma
Atmaksas summa
Galvojuma
parakstīšanas
termiņš
datums
parakstīšanas termiņš
summa
datums
4030
000
000
Valsts Kase
Kohēzijas fonda
SIA
13.12.2011
20.12.2031
11 368
datums
Valsts Kase
Kohēzijas fonda
SIA
13.12.2011
20.12.2031
11 368
līdzfinansētā
„Vidusdaugavas
Valsts Kase Galvojumi
Kohēzijas fonda „Vidusdaugavas
SIA
13.12.2011
20.12.2031
11 368
līdzfinansētā
30 000
projekta
SPAAO „
20 000
līdzfinansētā
„Vidusdaugavas
projekta
SPAAO
„ Līguma
Aizdevējs
Mērķis
Aizņēmējs
Atmaksas
Galvojuma
”Vidusdaugavas
projekta
SPAAO „parakstīšanas termiņš
”Vidusdaugavas
summa
reģiona sadzīves
20 000
datums
”Vidusdaugavas
reģiona
sadzīves
2
965
atkritumu
10 000
Valsts Kase
Kohēzijas
fonda
13.12.2011
20.12.2031
11 368
reģiona
sadzīvesSIA
atkritumu
apsaimniekošanas
līdzfinansētā
„Vidusdaugavas
2
965
atkritumu
apsaimniekošanas
10 000
projekta SA
SPAAO „
projekta
apsaimniekošanas
projekta
SA
0
”Vidusdaugavas
poligona
„Dziļā
projekta
SA
poligona
„Dziļā
reģiona
sadzīves
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Kapitālie izdevumi
vāda”
būvniecība
0
atkritumu
poligona
„Dziļā
vāda”
būvniecība
Mežāres
pagastā”
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Kapitālie izdevumi
apsaimniekošanas
vāda”pagastā”
būvniecība
Mežāres
2014.g.izpilde
2015.g.izpilde
2016.g.plāns
īstenošanai
projekta
SA pagastā”
Mežāres
īstenošanai
2014.g.izpilde
2015.g.izpilde
2016.g.plāns
poligona Kopā
„Dziļā
11 368
īstenošanai
Kopā
11 368
vāda” būvniecība
Kopā
11 368
Mežāres pagastā”

3.3. Pašvaldības
kopsavilkuma
īstenošanai
Pašvaldības
kopsavilkumabilance
bilance(EUR)
(EUR)
Kopā
3. Pašvaldības kopsavilkuma bilance (EUR)

2.3. Pārskats par dāvinājumiem un ziedojumiem

2.3. Pārskats par dāvinājumiem un ziedojumiem

I IEŅĒMUMI
KOPĀ
I IEŅĒMUMI
KOPĀ
Ziedojumi
dāvinājumi,
kas saņemti
no juridiskām
personām
Ziedojumi
un un
dāvinājumi,
kas saņemti
no juridiskām
personām
Ziedojumi
un un
dāvinājumi,
kas saņemti
no fiziskajām
personām
Ziedojumi
dāvinājumi,
kas saņemti
no fiziskajām
personām
IIII
IZDEVUMI
- KOPĀ
IZDEVUMI
- KOPĀ
Preces
un un
pakalpojumi
Preces
pakalpojumi
Kapitālie
izdevumi
Kapitālie
izdevumi
Ieņēmumu
pārsniegums
(+) vai
(-) (-)
Ieņēmumu
pārsniegums
(+)deficīts
vai deficīts
Finansēšana
Finansēšana
Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem
Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
Naudas
līdzekļu
un noguldījumu
atlikums
gada
sākumā
Naudas
līdzekļu
un noguldījumu
atlikums
perioda
beigās
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

Valsts
kase

2015.gada2015.gada
izpilde izpilde
4 713
2 608
2 105
14 007
3 054
10 953
- 9 294
9 294
12 375
3 081

4 713
2 608
2 105
14 007
3 054
10 953
- 9 294
9 294
12 375
3 081

11 368

Pārskata perioda beigās
Pārskata gada sākumā
AKTĪVS
Pārskata(EUR)
perioda beigās
Pārskata gada sākumā
AKTĪVS
3. Pašvaldības
Ilgtermiņa
ieguldījumikopsavilkuma bilance
7
499
321
030 512
Pārskata perioda
beigās
Pārskata gada8sākumā
AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
7 499
321
8 030 512
Apgrozāmie
līdzekļi
494
535
5018 776
Ilgtermiņa
ieguldījumi
7
499
321
Pārskata perioda beigās
AKTĪVS
Apgrozāmie
līdzekļi
494 535Pārskata gada sākumā
501030
776512
Bilance
993 856 535
532 288
Ilgtermiņa
ieguldījumi
7 499 7321
8 030 512 8 8
Apgrozāmie
līdzekļi
Bilance
7 993494
856
532501
288776
Uz pārskata perioda
beigām
gada
PASĪVS
Apgrozāmie
līdzekļi
494 535
501
776 sākumu8 532 288
Bilance
7 993 856 UzUzpārskata
Uz pārskata perioda
beigām
pārskata
gada
sākumu
PASĪVS
7 993 6856
8 532 288 7 327 453
PašuBilance
kapitāls
994 beigām
551
Uz pārskata perioda
Uz pārskata gada
PASĪVS
Pašu kapitāls
994 551
7sākumu
327 453
Uz pārskata perioda beigām6
Uz pārskata gada sākumu
PASĪVS
Kreditori
999
305
1 2047 835
Pašu
kapitāls
6 994
Kreditori
999
305551
1 204327
835453
Pašu
kapitāls
6
994
551
7
327
453
Bilance
7 993 856
8 5321 288
Kreditori
Bilance
7 993999
856305
8 532204
288835
Kreditori
999 305
1 204 835
Bilance
7 993 856 7 993 856
8 532 288
Bilance
8 532 288

3.1.
Pamatlīdzekļi
3.1.
Pamatlīdzekļi
3.1. Pamatlīdzekļi
3.1. Pamatlīdzekļi
AKTĪVS

Izmaiņas
Izmaiņas
(+/-)
Izmaiņas
(+/-)
AKTĪVS
Pamatlīdzekļi – kopā
-487576
(+/-)
Pamatlīdzekļi ––kopā
Pamatlīdzekļi
kopā
-487576
Pamatlīdzekļi
– kopā
6594656
7082232 -453031
-487576
Zeme,
ēkas,
būves
5828637
6281668
Zeme,
ēkas,
būves
5828637
6281668
-453031
Zeme, ēkas, būves
5828637
6281668
-453031
Zeme, ēkas, būves
5828637
6281668
-453031
Pārējie pamatlīdzekļi
459452
492185
-32733
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība
7355
5842
1513
Ērgļu
novada
pašvaldības
2015.gada
publiskaispubliskais
pārskats 14pārskats 14
Ērgļu
novada
pašvaldības
2015.gada
AKTĪVS
AKTĪVS

Uz pārskata

Uz pārskata

Uz pārskata
Uz pārskata
Uz pārskata
Uz pārskata
Izmaiņas
gada beigām
gada sākumu
pārskata
pārskata
gadaUzbeigām
gadaUz
sākumu
gada beigām
gada sākumu
(+/-)
6594656
7082232
gada
beigām
sākumu
6594656
7082232 gada
-487576
6594656
7082232

2015.gadā no juridiskajām personām saņemti ziedojumi ar mērķi „Ģimenes aprūpes
2015.gadā
no juridiskajām
personām
ziedojumi
ar mērķi
„Ģimenes aprūpes
Ērgļu novada pašvaldības
2015.gada publiskais
pārskats
centram
- ziemassvētku
pasākumam,
telpusaņemti
remontam”
– 1180 EUR,
ar mērķi
14
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie
49282
52855
-3573
2015. gadā no juridiskajām personām saņemti ziedojumi ar mērķi „Ģimenes aprūpes centram Ērgļu
novada
pašvaldības
2015.gada
publiskais
pārskats
14
centram
ziemassvētku
pasākumam,
telpu
remontam”
–
1180
EUR,
ar
mērķi
„Ģimenes
aprūpes
centram
–
vasaras
ekskursijai”
–
128
EUR,
ar
mērķi
„Ērgļu
īpašumi
ziemassvētku pasākumam, telpu remontam” – 1180 EUR, ar mērķi „Ģimenes aprūpes centram – vavidusskolai
- aprūpes
sporta
- –1300
EURvidusskolai
vērtībā. Privātpersonas
ziedojušas
naudas
„Ģimenes
centram
vasaras
ekskursijai”
– 128
EUR,
ar
mērķi
„Ērgļu
saras
ekskursijai”
– 128inventārs”
EUR,
ar mērķi
„Ērgļu
- sporta
inventārs”
- 1300
EUR
vērtībā.
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
249252
249252
līdzekļus
ganziedojušas
Ērgļu
vidusskolai
– skolas
materiāli
tehniskāsPrivātpersonas
– 775bāzes
Privātpersonas
naudas
līdzekļus
gan
Ērgļu
– bāzes
skolas uzlabošanai
materiāli ziedojušas
tehniskās
vidusskolai
- sporta
inventārs”
- 1300
EURvidusskolai
vērtībā.
naudas
678
430
248
uzlabošanai
– 775
gan
Jumurdas
pagasta
pārvaldei
– vokālā
ansambļa
darba uzlabošanai
pilnveidošanai
EUR,
gan Jumurdas
pagasta
pārvaldei
vokālā
ansambļa
darba
pilnveidošanai
– 300 –– 775 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
līdzekļus
ganEUR,
Ērgļu
vidusskolai
– –skolas
materiāli
tehniskās
bāzes
300
EUR,
Ērgļu
informatīvajam
izdevumam
„Ērgļu
novada
ziņas”
–
1030
EUR.
Informācijas turpinājums 9. lpp.
EUR,
Ērgļu
izdevumam
„Ērgļu
novadaansambļa
ziņas” – 1030
EUR,
ganinformatīvajam
Jumurdas pagasta
pārvaldei
– vokālā
darbaEUR.
pilnveidošanai – 300
3.2. Nekustamā īpašuma novērtējums divos iepriekšējos gados

8EUR, Ērgļu informatīvajam izdevumam „Ērgļu novada ziņas” – 1030 EUR.
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Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. jūlijs

Posteņa nosaukums

Nr.
1

1.1

Zeme, ēkas un būves
Dzīvojamās ēkas

Uz pārskata gada
beigām
5828637
24 021

Uz pārskata gada
sākumu
6281668
25 030

īpašumi
Turējumā nodotie
valsts un
pašvaldību
52855
-3573
Turējumā
nodotie
valsts nekustamie
un pašvaldību nekustamie 49282
49282
52855
Turējumā
nodotie valsts
un pašvaldību
49282 249252 52855 249252 -3573
īpašumi
Bioloģiskie
un pazemes
aktīvi nekustamie
īpašumi
īpašumi
Bioloģiskie
unBioloģiskie
pazemespar
aktīvi
249252678 249252
249252430 249252 248
Avansa maksājumi
pamatlīdzekļiem
un
pazemes aktīvi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
249252
249252
Avansa maksājumi
parmaksājumi
pamatlīdzekļiem
678
248
Avansa
par pamatlīdzekļiem
678430
430
Avansa maksājumi
pamatlīdzekļiem
678iepriekšējos430
248
3.2. par
Nekustamā
īpašuma novērtējums divos
gados

-3573

248

Informācijas turpinājums no 8. lpp.

3.2. Nekustamā
īpašuma novērtējums
divos iepriekšējos
gados
3.2.
Nekustamā
īpašuma novērtējums
divos iepriekšējos
gados
Posteņaīpašuma
nosaukums
Uziepriekšējos
pārskata gada gados
Uz pārskata gada
3.2.Nr.
Nekustamā
novērtējums divos

Nr.
1

Nr.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

beigām
sākumu
Posteņa
Uz pārskata gada
Uz pārskata
gada
Nr. nosaukums
nosaukums
Uz pārskata
gada
Uz pārskata gada
1Posteņa Zeme,
ēkasPosteņa
un būves
5828637
6281668
nosaukums
Uz pārskata
gada
Uz pārskata
gada
beigām
sākumu
beigām
sākumu
1.1Zeme, ēkas Dzīvojamās
ēkas
beigām 24 021
sākumu 25 030
un
būves
5828637
6281668
1 Nedzīvojamās
Zeme, ēkasēkas
un būves
5828637
6281668
1.2
2
690
489
2
682
213
Zeme, ēkas un
būves
5828637 24 021
6281668 25 030
1.1
Dzīvojamās
ēkas
1.1 Transporta
Dzīvojamās
ēkas
24 021 1 669 994 25 030
būves
1 390
ēkas ēkas
24 021
030
1.2 1.3 Dzīvojamās
Nedzīvojamās
2 690
489882 2 69025
2 682 213
1.2
Nedzīvojamās
ēkas
489
1.4
Zeme
zem
ēkām
un
būvēm
47
6427
561
337 2 682 213
Nedzīvojamās
ēkas
2
690
489
2 6821 213
1.3
Transporta
būves
1
390
882
994
1.3 Pārējās zemes
Transporta būves
1 390 882 669
1 669 994
1.5
24
8317
291
Transporta
būvesun būvēm
1 390 882
1 669561
994 337574
1.4
Zeme
zem ēkām
1.4
Zeme zem ēkām un būvēm47 6427
Inženierbūves
99 5800 47 6427
937
944 561 337
Zeme zem ēkām
unzemes
būvēm
47 6427
561 337
1.5 1.6
Pārējās
24
8317
291
574
1.5 nekustamais
Pārējās
zemes
24 8317 113 576 291 574
Pārējais
īpašums
2 700
Pārējās
zemes
24 8317
291 574
1.6 1.7
Inženierbūves
99 5800
1.6
Inženierbūves
99 5800 937 944
937 944
Inženierbūves
99 5800
937 944
1.7
Pārējais
1.7nekustamais
Pārējaisīpašums
nekustamais īpašums2 700
2 700 113 576
113 576
Pārējais
2 700
576
1.1 nekustamais
Uzskaites īpašums
kontā “Dzīvojamās
ēkas” pašvaldība113
uzskaita
atsevišķus dzīvokļu

apgaismojuma
ieguldījumi
Veikti
kapitālie –
remonts
ielu
ieguldījumi –
14 3554 apgaismojuma
ielu
remonts
apgaismojuma
11677
14 3554
remonts
14 3554
17358
11677
114519
11677
-5482
17358
114519
17358
-38545
-5482
114519
-52664
-5482
154547
-96691
-38545
57856
-52664
-38545
154547
-96691
Aprēķināts nolietojums 2015. gadā
-52664
Izmaiņas īpašums”
57856pašvaldība
1.7 Uzskaites kontā „Pārējais nekustamais
uzskaita
154547
-96691

remonts
Veikti
kapitālie ieguldījumi – ielu apgaismojuma
remonts
Pārklasificēts uz posteni „Inženierbūves”
Tai skaitā:
-Brāļu Jurjānu
memoriālā
muzeja „Dziesmu kalns”
Pārklasificēts
uz posteni
„Inženierbūves”
skatuve-estrāde;
Tai
skaitā:
Pārklasificēts uz posteni „Inženierbūves”
-Ērgļu estrāde;
-Brāļu
Tai
skaitā: Jurjānu memoriālā muzeja „Dziesmu kalns”
-sporta laukumi un trases ar cieto segumu;??nosaukt katru
skatuve-estrāde;
-Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Dziesmu kalns”
Veikto
kapitālo ieguldījumu rezultātā aprēķinātas
-Ērgļu
estrāde;
skatuve-estrāde;
amortizētās
aizstāšanas izmaksas
-sporta
laukumi
-Ērgļu estrāde; un trases ar cieto segumu;??nosaukt katru
Pārklasificēts
nolietojums
uz posteni
“Inženierbūves”
Veikto
kapitālo
ieguldījumu
rezultātā
aprēķinātas
-sporta laukumi un trases
ar cieto segumu;??nosaukt
katru
Aprēķināts
nolietojums
2015. gadā
amortizētās
aizstāšanas
izmaksas
Veikto kapitālo ieguldījumu rezultātā aprēķinātas
Pārklasificēts
nolietojums
uz posteni “Inženierbūves”
amortizētās
aizstāšanas
izmaksas
Izmaiņas
Aprēķināts nolietojums
gadā “Inženierbūves”
Pārklasificēts
nolietojums 2015.
uz posteni

5248

iepriekš neklasificēto nekustamo īpašumu
– pārējās celtnes
Izmaiņas
57856un būves, kuras nav
1.7
Uzskaites
kontā
„Pārējais
nekustamais
īpašums”
pašvaldība vēsturiskos
uzskaita
iespējams
klasificēt
kā
ēkas,
transporta
vai
inženierbūves
(piemēram,
īpašumus,
kuri
ir
iereģistrēti
vai
paredzēts
reģistrēt
Valsts
zemes
dienestā.
1.1 Uzskaites
kontā
“Dzīvojamās
ēkas” pašvaldība
atsevišķus
dzīvokļu
1.1 Uzskaites
kontā1.1
“Dzīvojamās
ēkas” “Dzīvojamās
pašvaldība
uzskaita
atsevišķus
dzīvokļu
īpašumus, dzīvokļu
kuri ir 1.7 Uzskaites kontā „Pārējais nekustamais īpašums” pašvaldība uzskaita
iepriekš neklasificēto neUzskaites
kontā
ēkas”uzskaita
pašvaldība
uzskaita
atsevišķus
1.1 Uzskaites
kontā
“Dzīvojamās
ēkas”
pašvaldība
uzskaita
atsevišķus
dzīvokļu
Būtiskākās
izmaiņas
pārskata
periodā
ir Valsts
iepriekš
neklasificēto
nekustamo
īpašumu
–
pārējās
celtnes
un
būves,
kuras
nav vai
pieminekļus,
sporta
un
atpūtas
būves).
īpašumus,
kuri
ir
iereģistrēti
vai
paredzēts
reģistrēt
zemes
dienestā.
iereģistrēti
vai
paredzēts
reģistrēt
Valsts
zemes
dienestā.
1.7 īpašumu
Uzskaites
kontā
„Pārējais
nekustamais
īpašums”
pašvaldība
kustamo
– pārējās
celtnes
un būves,
kuras nav iespējams
klasificēt
kā ēkas,uzskaita
transporta
īpašumus, kuri ir iereģistrēti vai paredzēts reģistrēt
Valsts zemes dienestā.
Aktīvs
Samazinājums
īpašumus,
kuri
ir iereģistrēti
vai paredzēts
reģistrētir Valsts zemes Palielinājums
dienestā.
iespējams
klasificēt
kā
ēkas,
transporta
vai
inženierbūves
(piemēram,
vēsturiskos
Būtiskākās
izmaiņas
pārskata
periodā
ir
Būtiskākās
izmaiņas
pārskata
periodā
ir
Būtiskākās
izmaiņas
pārskata
periodā
inženierbūves
(piemēram,
vēsturiskos
pieminekļus,
sporta
un
atpūtas
būves).
iepriekš neklasificēto nekustamo īpašumu – pārējās celtnes un būves, kuras nav
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir
EUR
EUR
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir
Aktīvs sporta un atpūtas būves).
Palielinājums
Samazinājums
Aktīvs
Palielinājums
Samazinājums
pieminekļus,
Aktīvs
Aktīvs Aprēķināts nolietojums 2015. gadā
Aprēķināts nolietojums
2015.
gadā 2015. gadā
Aprēķināts
nolietojums
Aprēķināts nolietojums
2015. gadā
1.2 Uzskaites
kontā “Nedzīvojamās

Palielinājums -1010 Samazinājums
iespējams klasificēt kā ēkas, transporta vai inženierbūves (piemēram, vēsturiskos
Samazinājums
Būtiskākās
izmaiņasizmaiņas
pārskata
periodā
ir periodā ir „
Pārklasificēts
posteni
„ Inženierbūves
-143554
EUR EUR
EUR pieminekļus,
Būtiskākās
pārskata
sporta unuz
atpūtas
būves).
EUR-1010
-1010
Aktīvs
Palielinājums
Samazinājums
Tai
skaitā:
-1010ēkas, ēkas
uzskaita biroju
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā ir

Palielinājums
EUR
EUR

ēkas” pašvaldība

Pārklasificēts
uz posteni
„ Inženierbūves
„
-Brāļu Jurjānu
memoriālā
muzeja „Dziesmu
Aktīvs

-143554
kalns”
-11677
Palielinājums
Samazinājums
Tai
skaitā:
–
estrāde;
skatuve
Pārklasificēts uz posteni „ Inženierbūves „
-143554
-11677
-Brāļu
Jurjānu
memoriālā muzeja „Dziesmu kalns”
-Ērgļu
estrāde;
-17358
Tai
skaitā:
skatuve
–
estrāde;
-sporta
laukumi
un
trases
ar
cieto
segumu
-114519
paredzēts reģistrēt
Valsts
zemesValsts
dienestā.
-Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Dziesmu kalns”
-11677
paredzēts
reģistrēt
zemes dienestā.
Aktīvi
Palielinājums
Samazinājums
paredzēts reģistrēt
Valsts
zemes
dienestā.
-17358
-Ērgļu
estrāde;
Pārvietots
nolietojums
uz
posteni
„Inženierbūves”
38545
Būtiskākās izmaiņas
pārskata
periodā
ir periodā ir
skatuve – estrāde;
Būtiskākās
izmaiņas
pārskata
EUR
EUR
Būtiskākās izmaiņas
pārskata periodā ir
Aktīvi
Palielinājums Palielinājums
SamazinājumsSamazinājums
-114519
-sporta
laukumi
un trases
ar cieto segumu
Iegādāts
jauns
pamatlīdzeklis
– biļešu kiosks 1491
Aktīvi
-Ērgļu
estrāde;
-17358
Veikti kapitālie
Aktīviieguldījumi ēkā, Oškalna ielā 6, kadastra
Palielinājums
EUR65356Samazinājums
EUR
Pārvietots
nolietojums
uz
posteni
„Inženierbūves”
38545
EUR
EUR
muzejam
-sporta laukumi un trases ar cieto segumu
-114519
Nr.70540080462001
EUR 65356
EUR
Veikti
kapitālie
ieguldījumi
ēkā,
Oškalna ēkā,
ielā Oškalna
6, kadastra
Veikti
kapitālie
ieguldījumi
ielā 6, kadastra
65356
Iegādāts
jauns
pamatlīdzeklis
– biļešu kiosks 38545
1491
Aprēķināts
nolietojums
2015.„Inženierbūves”
gadā
-7358
Veikti ieguldījumi
kapitālie
ieguldījumi
ēkām
R.Blaumaņa
Pārvietots
nolietojums
uz posteni
Veikti
kapitālie
ēkā,
Oškalna ielā
6, kadastra
65356 3473
Nr.70540080462001
Nr.70540080462001
muzejam
memoriālajā
muzejā
„
Braki”,
kadastra
40036
150912
Nr.70540080462001
Iegādāts jauns pamatlīdzeklis – biļešu kiosks 1491
Veikti kapitālie
ēkām R.Blaumaņa
3473
Veikti ieguldījumi
kapitālie ieguldījumi
ēkām R.Blaumaņa
3473
Nr.70540080253005
Veikti
kapitālie
ieguldījumi
ēkām
R.Blaumaņa
3473
Aprēķināts
nolietojums
2015.
gadā
-7358
memoriālajā memoriālajā
muzejā
„muzejā
Braki”,„
kadastra
Izmaiņas
110876
muzejam
Braki”,
Veikti kapitālie
ēkā,
J.Grota kadastra
ielā 2,
kadastra kadastra
56198
memoriālajā
muzejāieguldījumi
„
Braki”,
Nr.70540080253005
40036
150912
Nekustamais
īpašums apdrošināts
daļēji.
Nr.70540080253005
Aprēķināts
nolietojums
2015.
gadā
-7358
Nr.705480463001
Nr.70540080253005
Veikti
kapitālie
ieguldījumi
ēkā,
J.Grota ielā
2,
kadastra
56198
Izmaiņas
110876
Veikti
kapitālie
ieguldījumi
ēkā,
J.Grota
ielā
2,
kadastra
56198
Novada
nekustamais
īpašums
reģistrēts
zemesgrāmatā
daļēji.
40036
150912
Veikti kapitālie
ieguldījumi
ēkā ielā
Jaunozoliņi,
Veikti
kapitālie
ieguldījumi
ēkā, J.Grota
2, kadastrakadastra56198 12755
Nr.705480463001
Nr.705480463001
Nekustamais
īpašumspamatlīdzekļu
apdrošināts
daļēji.
Novadam ieķīlātu
nav.
Nekustamais
īpašums
apdrošināts
daļēji.
Nr.70920070070001
Izmaiņas
110876
Nr.705480463001
Veikti kapitālie
ieguldījumi
ēkā
Jaunozoliņi,
kadastra
12755
Veikti
kapitālierezultātā
ieguldījumi
ēkā Jaunozoliņi,
kadastra
12755 -59521
Novada
īpašums
zemesgrāmatā
Novada
nekustamais
īpašumsreģistrēts
reģistrēts
zemesgrāmatā
daļēji.
2015.nekustamais
gadā
Zemesgrāmatā
tika
ierakstīti
sekojošidaļēji.
Ērgļu
novada pašvaldības īpašumi:
Kapitālo
ieguldījumu
ēkām,
aprēķinātas12755
Veikti
kapitālie ieguldījumi
ēkā Jaunozoliņi,
kadastra
Nekustamais
īpašums
apdrošināts
daļēji.
Nr.70920070070001
Nr.70920070070001
Novadam
ieķīlātu
pamatlīdzekļu
nav.
amortizētās
aizstāšanas
izmaksas
Novadam
ieķīlātu
pamatlīdzekļu
nav.
Nr.70920070070001
nekustamais
īpašums
Straumes;
Kapitālo ieguldījumu
rezultātā ēkām,
aprēķinātas
-59521
nekustamais īpašums
reģistrēts
zemesgrāmatā
daļēji.pašvaldības īpašumi:
Kapitālo
ieguldījumu
ēkām, aprēķinātas
-59521 Novada
2015.
gadā Zemesgrāmatā
ierakstīti
Ērgļu
novada
Aprēķināts
nolietojums
2015. ēkām,
gadā rezultātā
Kapitālo
ieguldījumu
rezultātā
aprēķinātas
-59521 -69985
2015.
gadā
Zemesgrāmatā
tika
ierakstīti
sekojoši
Ērgļu
novada pašvaldības īpašumi:
- nekustamais
īpašumstika
Straumes
A;sekojoši
amortizētās
aizstāšanas
Novadam
ieķīlātu
pamatlīdzekļu
nav.
amortizētāsizmaksas
aizstāšanas izmaksas
- nekustamais īpašums Straumes;
137782
-129506
amortizētās
aizstāšanas
izmaksas
Aprēķināts
nolietojums
2015.
gadā
-69985
nekustamais
īpašums
Straumes;
nekustamais
īpašums
Mehanizatoru
iela
12a;
Aprēķināts nolietojums 2015. gadā
-69985 2015.
gadā Zemesgrāmatā
tika ierakstīti
sekojoši Ērgļu novada pašvaldības īpašumi:
- nekustamais
īpašums Straumes
A;
Izmaiņas
8276
Aprēķināts nolietojums 2015. gadā
-69985
137782
-129506
-- nekustamais
īpašums
Straumes
A;iela iela
- nekustamais
īpašums
Rūpniecības
137782
-129506 - nekustamais
nekustamais
īpašums
Mehanizatoru
12a;2;
īpašums
Straumes;
137782
-129506
Izmaiņas
8276
Būtiskāskontā
izmaiņas
pārskata
periodā
ir Izmaiņas
1.3 Uzskaites
„Transporta
būves”
pašvaldība
uzskaita pašvaldības
ielas,
autoceļus, tiltus un - nekustamais
8276
nekustamais
īpašums
Mehanizatoru
iela
12a;
nekustamais
īpašums
Margrietiņas.
nekustamais
īpašums
Rūpniecības
iela
2;
īpašums Straumes A;
Izmaiņas
8276uzskaita pašvaldības ielas,
1.3
Uzskaites
kontā
„Transporta
būves” pašvaldība
satiksmes
pārvadus,
ietves,
stāvvietas,
stāvlaukumus,
velosipēdu
novietnes
un citus tamlīdzīgus -- nekustamais
Aktīvs
Palielinājums
Samazinājums
Būtiskās
izmaiņas
pārskata
periodā
ir
nekustamais
īpašums
Margrietiņas.
īpašums
Rūpniecības
iela
2;
- nekustamais īpašums Mehanizatoru iela 12a;
autoceļus,
tiltus unkontā
satiksmes
pārvadus,
ietves,
stāvvietas,
stāvlaukumus,
velosipēdu
1.3 Uzskaites
„Transporta
būves”
uzskaita
pašvaldības
ielas,
objektus.
EUR
EUR
Aktīvsizmaiņas
Palielinājums
Samazinājums
1.3 Uzskaites
kontā
„Transporta
būves”
pašvaldība
uzskaita
pašvaldības
ielas, - nekustamais
Būtiskās
pārskata
periodā
ir pašvaldība
3.3. Līdzdalības
radniecīgoiela
kapitālsabiedrību
kapitālā izmaiņu pārskats
īpašums
Margrietiņas.
1.3
Uzskaites
kontā
„Transporta
būves”
pašvaldība
uzskaita
pašvaldības
ielas,
novietnes
un
citus
tamlīdzīgus
objektus.
- nekustamais
īpašums
Rūpniecības
2;
autoceļus,
tiltus
un
satiksmes
pārvadus,
ietves,
stāvvietas,
stāvlaukumus,
velosipēdu
Būtiskās
izmaiņas
pārskata
periodā
ir
Veikti Būtiskās
kapitālie
ieguldījumi
ielā,
92273
EUR
EUR
izmaiņas
periodā
ir Smilšuietves,
autoceļus,
tiltuspārskata
unBlaumaņa
satiksmes
pārvadus,
stāvvietas, stāvlaukumus,
velosipēdu pašvaldības bilancē uz
Aktīvs
Palielinājums
Samazinājums
Ērgļu pagasta SIA
Ērgļu pašvaldības SIA
Kopā
autoceļus,
tiltus
un
satiksmes
pārvadus,
ietves,
stāvvietas,
stāvlaukumus,
velosipēdu
- nekustamais īpašums Margrietiņas.
novietnes
unnovietnes
citus
tamlīdzīgus
objektus.
ielā,
ielā,
Jaunatnes
Senču ielā,
ielā
uzklāts
VeiktiVēja
kapitālie
ieguldījumi
Blaumaņa
Smilšu
92273
Aktīvs
Palielinājums
Samazinājums
EUR
EUR
„ŪDAS”
„Ērgļu
slimnīca”
un citusielā,
tamlīdzīgus
objektus.
01.01.2015.
3.3. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats
novietnes
un citussegums
tamlīdzīgus objektus.
EUR
EUR
asfaltbetona
ielā,
Vējakapitālie
ielā, Jaunatnes
ielā,
Senču
uzklāts
Ilgtermiņa 2015.
finanšu
Veikti
ieguldījumi
Blaumaņa
ielā,
Smilšu2015.gada
92273
Ieguldīšana
gadā
30000
0
30000
Ērgļu
novadaielā
pašvaldības
publiskais pārskats
15
Ērgļu
pagasta SIA
Ērgļu
pašvaldības SIA
Kopā
3.3.
Līdzdalības
radniecīgo
kapitālsabiedrību
kapitālā
izmaiņu pārskats
pašvaldības
bilancē
ieguldījumu
apjoms
813219
120028
933247
VeiktiVēja
kapitālie
Blaumaņa
Smilšu
92273
Veikti
kapitālie
ieguldījumi
stāvlaukumā
pie
4583
asfaltbetona
segums
ielā,
ielā, ieguldījumi
Jaunatnes
ielā,
Senču ielā,
ielā uzklāts
Novērtēšana
pēc
pašuuz
(66257)
3525
(62732)
1.2izklaides
Uzskaites
kontā “Nedzīvojamās
ēkas”
pašvaldība
uzskaita
biroju ēkas,
ēkas
izklaides
pasākupasākumiem,
izglītības,
veselības
aprūpes
iestāžuuzskaita
vajadzībām,
sporta
ēkas,
1.2 Uzskaites
“Nedzīvojamās
ēkas”
pašvaldība
biroju
ēkas,
ēkas kāēkas,
1.2kontā
Uzskaites
kontā
“Nedzīvojamās
ēkas”ēkas,
pašvaldība
uzskaita
biroju
ēkas
miem,
izglītības,
veselības
aprūpes
iestāžu
vajadzībām,
sporta
kā arīir ēkas,
citas
nedzīvojamās
1.2citas
Uzskaites
kontā izglītības,
“Nedzīvojamās
ēkas”
pašvaldība
uzskaita
biroju
ēkas
arī
nedzīvojamās
ēkas, piemēram,
palīgēkas,
nojumes,
kuras
iereģistrētas
vai ēkas,
izklaides
pasākumiem,
veselības
aprūpes
iestāžu
vajadzībām,
sporta
ēkas,
kā
izklaides nojumes,
pasākumiem,
izglītības,
veselības
aprūpes iestāžu
vajadzībām,
sporta
ēkas, kā
piemēram,
palīgēkas,
kuras
ir
iereģistrētas
vai
paredzēts
reģistrēt
Valsts
zemes
dienestā.
izklaides
pasākumiem,
izglītības,
veselības
aprūpes
iestāžu vajadzībām,
sporta
ēkas, kā vai
reģistrēt
Valsts
dienestā.
arī paredzēts
citas
nedzīvojamās
ēkas,zemes
piemēram,
palīgēkas,
ir iereģistrētas
arī citas pārskata
nedzīvojamās
ēkas,
piemēram,nojumes,
palīgēkas,kuras
nojumes,
kuras ir iereģistrētas
vai
Būtiskākās
izmaiņas
periodā
ir periodā
arī citas
nedzīvojamās
ēkas,
piemēram,
palīgēkas,
nojumes, kuras ir iereģistrētas vai
Būtiskākās
izmaiņas
pārskata
ir

„ŪDAS”

„Ērgļu slimnīca”

Ērgļu
novada
pašvaldības
2015.gada publiskais
15 pārskats 15 01.01.2015.
Ērgļu pašvaldības SIA
Kopā
pašvaldības
bilancē uz Ērgļu pagasta SIA
Ērgļu
novada
2015.gadapārskats
publiskais
ielā, Vēja
ielā,
Jaunatnes
ielā,
Senču
ielā
uzklāts
Liepkalnes
kapiem
kapitāla
metodes
Veikti
kapitālie
ieguldījumi
stāvlaukumā
piepašvaldības
4583
asfaltbetona
segums
Ilgtermiņa
finanšu
Ērgļu novada
pašvaldības
2015.gada
publiskais
pārskats 15
„ŪDAS”
„Ērgļu
slimnīca”
01.01.2015.
Ieguldīšana
2015.
gadā
30000
0
Citas
izmaiņas
0
0
0 30000
asfaltbetona
segums
Veikto
rezultātā
aprēķinātaspie
-39255
Liepkalnes
kapiemieguldījumu
Veikti kapitālo
kapitālie
ieguldījumi
stāvlaukumā
4583
813219
120028
933247
ieguldījumu apjoms
Ilgtermiņa
finanšu
Ieguldīšana
2015.
gadā
30000
0
30000
Novērtēšana
pēc pašu
(66257)
3525
(62732)
Ilgtermiņa
ieguldījumu
776962
123553
900515
Veikti kapitālo
kapitālie
ieguldījumi
stāvlaukumā
4583
amortizētās
aizstāšanas
izmaksasrezultātā
Veikto
ieguldījumu
aprēķinātaspie
-39255
Liepkalnes
kapiem
Ērgļu novada pašvaldības
2015.gada publiskais
pārskats 17
813219
120028
933247
ieguldījumu
apjoms
Novērtēšana
pēc
pašu
(66257)
3525
(62732)
kapitāla
metodes
apjoms
pašvaldības
Liepkalnes
kapiemieguldījumu
Aprēķināts
nolietojums
2015.
gadārezultātā aprēķinātas
-336713
amortizētās
aizstāšanas
izmaksas
Veikto
kapitālo
-39255
kapitāla
metodes
Citas
izmaiņas
0
0
0
bilancē uz 31.12.2015.
Veikto kapitālo
ieguldījumu
-39255
96856
-375968
Aprēķināts
nolietojums
2015.
gadārezultātā aprēķinātas
-336713
amortizētās
aizstāšanas
izmaksas
Ērgļu
novada pašvaldības
Citas izmaiņas
0
0 2015.gada publiskais
0 pārskats 17
Ilgtermiņa
ieguldījumu
776962
123553
900515
Līdzdalība
pamatkapitālā
100
100
amortizētās
aizstāšanas
izmaksas
-279112
Aprēķināts nolietojums 2015. gadā Izmaiņas
-336713
96856
-375968
Ilgtermiņa
ieguldījumu Ērgļu
776962
apjoms
pašvaldības
gada
beigās
%
novada pašvaldības123553
2015.gada publiskais900515
pārskats 17
Aprēķināts nolietojums 2015. gadā Izmaiņas
-336713
-279112
96856
-375968
bilancē
uz
31.12.2015.
apjomsnovada
pašvaldības
Ērgļu
pašvaldības ilgtermiņu finanšu ieguldījums 2015. gada pārskatā tiek
96856pašvaldība-279112
-375968
bilancē uz pamatkapitālā
31.12.2015.
Izmaiņas
Līdzdalība
100 pašvaldības SIA „Ērgļu slimnīca”
1.4 Uzskaites kontā 1214 „Zeme
zem ēkām un būvēm”
uzskaita
novērtētu
pēc
pašvaldības 100
kapitālsabiedrību – Ērgļu
Izmaiņas
-279112
Līdzdalība
pamatkapitālā
100
100
gada
beigās
%
Uzskaites
kontā
„Zeme
zem ēkām
zemi, uz1.4
kuras
uzbūvētas
ēkas1214
un būves
– 559,0937
ha un būvēm” pašvaldība uzskaita

1.4 Uzskaites
kontā
1214
„Zeme
zem
ēkām
unbūvēm
būvēm”
pašvaldība
uzskaita
zemi,
kuras
uzbūvētas
ēkas
un
būves
– 559,0937
haun
Būtiskākās
izmaiņas
pašvaldības
zem
ēkām
esošo
zemju
sastāvā
1.4 uz
Uzskaites
kontā
1214
„Zeme
zem
ēkām
un
būvēm”
pašvaldība
uzskaita
zemi, uz
kuras uzbū1.4
Uzskaites
kontā
1214
„Zeme
zem
ēkām
unbūvēm
būvēm”
pašvaldība
uzskaita
vētas
ēkas
un
būves
– 559,0937
ha būves
Būtiskākās
izmaiņas
zem
ēkām
būvēm
esošo
zemi,
uz
kuras
uzbūvētas
ēkas
un
–zem
559,0937
ha
Būtiskākās
izmaiņas
pašvaldības
ēkām
unpašvaldības
esošo
zemjuun sastāvā
2015.
gadā:
zemju
sastāvā
zemi,
uz
kuras uzbūvētas
ēkaspašvaldības
un būves – 559,0937
Aktīvs
Būtiskākās
izmaiņas
zem ēkāmhaPalielinājums
un būvēm esošoSamazinājums
zemju sastāvā
2015.
gadā:
2015.
gadā:
EUR sastāvā
Būtiskākās izmaiņas pašvaldības zem ēkām Palielinājums
unEUR
būvēm esošoSamazinājums
zemju
Aktīvs
2015.
gadā:
EUR
EUR
Ņemta
uzskaitē zeme 2015. g.,platību
15113
2015.
gadā:
Aktīvs
Palielinājums
Samazinājums
Aktīvs
Palielinājums
Samazinājums
EUR
EUR
Ņemta
uzskaitē
zeme
2015.
g.,platību
15113
precizēšanas rezultātā
EUR
EUR
Ņemta
uzskaitē
zeme
2015.
g.,platību
15113
precizēšanas
rezultātā
Izslēgta no uzskaites zeme 2015. g., platību
-97182
Ņemta
uzskaitē
zeme
2015.
g.,platību
15113
precizēšanas
rezultātā
Izslēgta
no
uzskaites
zeme
2015.
g.,
platību
-97182
precizēšanas rezultātā, izslēgta privatizēto
precizēšanas
rezultātāzeme
Izslēgta
no rezultātā,
uzskaites
2015.
g., platību
-97182
precizēšanas
izslēgta
privatizēto
dzīvokļu
zeme
Izslēgta
no
uzskaites
zeme
2015.
g.,
platību
-97182
precizēšanas
rezultātā,
izslēgta
privatizēto
dzīvokļu
zeme
Pārklasificēta zeme uz kontu 2132
-2841
precizēšanas
rezultātā,
izslēgta
privatizēto
dzīvokļu
zeme
Pārklasificēta
zeme
uz kontu
2132
-2841
15113
-100315
dzīvokļu zemezeme uz kontu 2132 Izmaiņas
Pārklasificēta
-2841
15113
-100315
-84910
Pārklasificēta zeme uz kontu 2132 Izmaiņas
-2841
15113
-100315
-84910
15113
-100315
Izmaiņas
-84910
1.5 Uzskaites kontā 1217 „Pārējā zeme” pašvaldība uzskaita kapu teritorijas
un
Izmaiņas
-84910 un
1.5 Uzskaites
kontā
1217
„Pārējā
zeme”- pašvaldība
uzskaita
kapu
citu1.5iepriekš
neklasificēto
zemi
- kopējā
platība
773.410
Uzskaites
kontā 1217
„Pārējā
zeme”
pašvaldība
uzskaita ha.
kapu
teritorijas
unteritorijas
citu iepriekš
nekla1.5
Uzskaites
kontā
„Pārējā
zeme”
pašvaldība
uzskaita
kapu teritorijas un
citu
iepriekš
neklasificēto
zemi
- kopējā
platība
- 773.410
ha. 2015.
Būtiskākās
izmaiņas
pašvaldības
pārējo
zemju
sastāvā
gadā:
sificēto
zemi
- kopējā
platība
-1217
773.410
ha.
1.5 Uzskaites
kontāzemi
1217
„Pārējā
zeme”
kapu teritorijas un
citu iepriekš
neklasificēto
- kopējā
platība
- pašvaldība
773.410
ha.uzskaita
Būtiskākās
izmaiņas
pašvaldības
pārējo
zemju
sastāvā
2015. gadā:
citu
iepriekš
neklasificēto
zemi
- kopējā
platība
- 773.410
ha. 2015. gadā:Samazinājums
Būtiskākās
izmaiņas
pašvaldības
pārējo
zemju
sastāvā
2015.
gadā:
Aktīvs
Palielinājums
Būtiskākās
izmaiņas
pašvaldības
pārējo
zemju
sastāvā
EUR
EUR
2015. gadā: Samazinājums
AktīvsBūtiskākās izmaiņas pašvaldības pārējo zemju sastāvā
Palielinājums
Ņemta
4449
EUR
EUR
Aktīvsuzskaitē zeme 2015. gadā, platību precizēšanas
Palielinājums
Samazinājums
rezultātā
Ņemta
4449
Aktīvsuzskaitē zeme 2015. gadā, platību precizēšanas
Palielinājums
Samazinājums
EUR
EUR
EUR
EUR
Izslēgta
no uzskaites
zeme gadā,
2015.
gadāprecizēšanas
platību
- 47706
rezultātā
Ņemta uzskaitē
zeme 2015.
platību
4449
Ņemta uzskaitē
zeme
2015.
gadā,
platību
4449
precizēšanas
izslēgta
privatizēto
dzīvokļu
zeme.
Izslēgta
norezultātā,
uzskaites
zeme
2015.
gadāprecizēšanas
platību
- 47706
rezultātā
rezultātā no
-43257
precizēšanas
rezultātā,
izslēgtazeme
privatizēto
Izslēgta
uzskaites
2015.dzīvokļu
gadā zeme.
platību
- 47706
Izslēgta no rezultātā,
uzskaites
zeme
2015. dzīvokļu
gadā platību
- 47706
Izmaiņas
-43257
precizēšanas
izslēgta
privatizēto
zeme.
precizēšanas rezultātā, izslēgta privatizēto dzīvokļu zeme.
Izmaiņas
-43257
-43257
1.6 Uzskaites
kontā „Inženierbūves”
pašvaldība
visaielu
veida
1.6 Izmaiņas
Uzskaites
kontā „Inženierbūves”
pašvaldība uzskaita
visa veidauzskaita
inženierbūves,
apgaismo1.6
„Inženierbūves”
pašvaldība
uzskaita
visa rotaļu,
veidasporta
inženierbūves,
ielu apgaismojuma
tīklus,
lietus
ūdens
kanalizācijas
tīklus, siltumtrases,
jumaIzmaiņas
tīklus,Uzskaites
lietus
ūdens kontā
kanalizācijas
tīklus,
siltumtrases,
daudzfunkcionālās
būves
laukumos
Inženierbūves
zemesgrāmatā
netiekpašvaldība
reģistrētas,
izņemot
1.6un parkos.
Uzskaites
kontā
„Inženierbūves”
uzskaita
visa gadījumos.
veida
inženierbūves,
ielu apgaismojuma
lietuslaukumos
ūdens
kanalizācijas
tīklus,atsevišķos
siltumtrases,
daudzfunkcionālās
būves
rotaļu,tīklus,
sporta
un parkos.
Inženierbūves

1.6 netiek
Uzskaites
kontā
„Inženierbūves”
pašvaldība
uzskaita
visa veida
inženierbūves,
ielu būves
apgaismojuma
tīklus,
lietus
ūdens
kanalizācijas
tīklus,
siltumtrases,
daudzfunkcionālās
rotaļu,
sporta
laukumos
un parkos.
Inženierbūves
zemesgrāmatā
reģistrētas,
izņemot
atsevišķos
gadījumos.
Būtiskākās
izmaiņas
pārskata
gadā
ir
inženierbūves,
ielu
apgaismojuma
tīklus,
lietus
ūdens
kanalizācijas
tīklus,
siltumtrases,
daudzfunkcionālās
būvespārskata
rotaļu,
sporta
laukumos
un parkos. Inženierbūves
zemesgrāmatā
netiek
reģistrētas,
izņemot
atsevišķos
gadījumos.
Būtiskākās
izmaiņas
gadā
ir
daudzfunkcionālās
būves
rotaļu,
sporta
laukumos
un
parkos. Inženierbūves
Aktīvs
Palielinājums
Samazinājums
zemesgrāmatā
netiek
reģistrētas,
izņemot
gadījumos.
Būtiskākās
izmaiņas
pārskata
gadā
iratsevišķos
EUR
EUR
zemesgrāmatā
netiek
reģistrētas,
izņemot
atsevišķos
gadījumos.
Aktīvs
Palielinājums
Samazinājums
Būtiskākās izmaiņas pārskata gadā ir
VeiktiBūtiskākās
kapitālieAktīvs
ieguldījumi
ūdensvada
remonts
5745
Veikti
kapitālie
EUR
EUR
izmaiņas–pārskata
gadā
ir
Palielinājums
Samazinājums

ieguldījumi
–
Veikti
kapitālie
Samazinājums
EUR
EUR
ūdensvada
ieguldījumi
–
Veikti
kapitālie
remonts
5745
Veikti kapitālie
ūdensvada
ieguldījumi
–
5248
Veikti
kapitālie –
ieguldījumi
ūdensvada
ieguldījumi
ūdensvada –
Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
16
ielu
Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
16
apgaismojuma
Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada publiskaisremonts
pārskats 16
Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada
pārskats 16
Pārklasificēts uz posteni „Inženierbūves”
14 publiskais
3554
Tai
skaitā:
Ērgļu
novada informatīvais izdevums 2016. jūlijs
-Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja „Dziesmu kalns”
11677
skatuve-estrāde;
17358
-Ērgļu estrāde;
-sporta laukumi un trases ar cieto segumu;??nosaukt katru
114519
Veikti kapitālieAktīvs
ieguldījumi – ūdensvada remonts
Veikti kapitālie ieguldījumi – ūdensvada remonts
Veikti kapitālie ieguldījumi – ūdensvada remonts
Veikti kapitālie ieguldījumi – ielu apgaismojuma
remonts

5745
Palielinājums
EUR
EUR
5745

un
Ērgļu pagasta
SIA ”ŪDAS” 2015. gada pārskata rādītājiem.
gada beigās
% pašvaldības ilgtermiņu finanšu ieguldījums 2015. gada pārskatā tiek
Ērgļu
novada
Ērgļu
novada
pašvaldībaskapitālsabiedrību
ilgtermiņu
finanšu
ieguldījums
tiek
novērtētu
pēc
pašvaldības
– Ērgļu
pašvaldības
SIAgada
„Ērgļu
slimnīca”
Ērgļu
novada
pašvaldības
finanšu
ieguldījums
2015.
gada2015.
pārskatā
tiekpārskatā
novērtētu
pēc
3.4.
Pārējo
finanšu ilgtermiņu
ieguldījumu
izmaiņu
pārskats
novērtētu
pēc
pašvaldības
kapitālsabiedrību
–
Ērgļu
pašvaldības
SIA
„Ērgļu
slimnīca”
pašvaldības
kapitālsabiedrību
– SIA
Ērgļu
pašvaldības
SIA
„Ērgļu
slimnīca”
un
Ērgļu
pagasta
SIA
un Ērgļu pagasta
SIA ”ŪDAS”
2015.
gada
pārskata
rādītājiem.
„Vidusdaugavas SPAAO”
Kopā
”ŪDAS”
2015.
gada
pārskata
rādītājiem.
un Ērgļu
pagasta
SIA
”ŪDAS”
2015. gada pārskata rādītājiem.
Ilgtermiņa
finanšu
ieguldījumu
1376
1376
apjoms
pašvaldības
bilancē uzieguldījumu izmaiņu pārskats
3.4.
Pārējo finanšu
01.01.2015.
g.
3.4. Pārējo
finanšu ieguldījumu
izmaiņu pārskats
SIA „Vidusdaugavas
SPAAO”
Kopā
Ilgtermiņa
-1376
-1376
SIA „Vidusdaugavas
SPAAO”
Kopā
Ilgtermiņafinanšu
finanšuieguldījumu
ieguldījumu
1376
1376
vērtības
samazinājums
Ilgtermiņa
finanšu ieguldījumu
1376
1376
apjoms
pašvaldības
bilancē uz
Ilgtermiņa
ieguldījumu
apjoms
apjoms pašvaldības
bilancē
uz
01.01.2015.
g.
bilancē
uz
pašvaldības
0
0
01.01.2015.
g.
Ilgtermiņa
finanšu
ieguldījumu
-1376
-1376
31.12.2015.g.
Ilgtermiņa
finanšu ieguldījumu
-1376
-1376
vērtības
samazinājums
Līdzdalība
pamatkapitālā
gada
3,28
3,28
vērtības samazinājums
Ilgtermiņa
ieguldījumu apjoms
beigās
% ieguldījumu
Ilgtermiņa
pašvaldības
bilancē uz apjoms
0
0
31.12.2015.g.
pašvaldības bilancē uz
0
0
31.12.2015.g.
Līdzdalība
pamatkapitālā
3,28
3,28teritorijas
4.
Iepriekšējos
divosgada
gados paveiktais, kārtējā
gadā plānotie pasākumi
Līdzdalība
gada
3,28
3,28
beigās
% pamatkapitālā
attīstības
plāna īstenošanā
beigās %

4. Iepriekšējos divos gados paveiktais, kārtējā gadā plānotie pasākumi teritorijas attīstības
4. Iepriekšējos
divos
gadosvairāki
paveiktais,
plānotie
pasākumi
teritorijas
2014.gadā tika
realizēti
Ērgļukārtējā
novada gadā
attīstības
programmā
noteiktie
plāna
īstenošanā
4. attīstības
Iepriekšējos
divos
gados
paveiktais,
kārtējāinfrastruktūrā
gadā plānotie
pasākumi
teritorijas
2014.
gadā tika
realizēti
vairāki
Ērgļu
novada
attīstības
programmā
noteiktie
investīciju
projekti.
investīciju
projekti.
Lielākās
publiskās
investīcijas
pašvaldības
plāna
īstenošanā
Lielākās
publiskāsplāna
investīcijas
infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā:
attīstības
īstenošanā
administratīvajā
teritorijā:

tika realizēti vairāki Ērgļu novada attīstības programmā
noteiktie
N.p.k. 2014.gadā
Nosaukums
Izmaksas
EUR
tika
realizēti
vairāki
novadainfrastruktūrā
attīstības
programmā
investīciju
projekti.
Lielākās
publiskās
investīcijas
pašvaldības
1. 2014.gadā
Ērgļu
pagasta
Upes
ielā,
SkolasĒrgļu
ielā, Jumurdas
ielā,
98 208noteiktie
(pašvaldības
investīciju
projekti.
Lielākās
publiskās investīcijas
infrastruktūrā pašvaldības
budžeta un kredīta līdzekļi)
administratīvajā
teritorijā:
J.Grota
ielā
uzklāts
asfaltbetona
segums
administratīvajā
teritorijā:
N.p.k.
Nosaukums pie ēkas Ērgļu pagastā Rīgas ielā 10
EUR
2.
stāvlaukumā
4 Izmaksas
228 (pašvaldības
N.p.k.
Nosaukums
Izmaksas
EUR
budžeta
līdzekļi)
1.
Ērgļu
pagastaremonts
Upes ielā,
Skolas
ielā, Jumurdas
ielā,
98
208
(pašvaldības
stāvlaukuma
uzklājot
asfaltbetona
segumu
budžeta
un
kredīta
1.
Ērgļu
pagasta
Upes
ielā,
Skolas
ielā,
Jumurdas
ielā,
98
208
(pašvaldības
J.Grota izbūve
ielā uzklāts
asfaltbetona
segums
3.
trotuāra
pie Sausnējas
pagasta
bibliotēkas ēkas
4 449 (pašvaldības līdzekļi)
un kredīta līdzekļi)
J.Grota
ielā
uzklāts
asfaltbetona
segums
budžeta
2.
stāvlaukumā
pie ēkas
Ērgļu pagastā Rīgas ielā 10
4budžeta
228līdzekļi)
(pašvaldības
Sausnējas
pagastā
„Straumes”
budžeta
līdzekļi)
2.
stāvlaukumā
pie
ēkas
Ērgļu
pagastā
Rīgas
ielā
10
4
228
(pašvaldības
stāvlaukuma
remonts
asfaltbetona
4.
Ērgļu
vidusskolas
ēkā, uzklājot
Ērgļos, Oškalna
ielā 6segumu
veikts zāles 10 499 (pašvaldības
līdzekļi)
budžeta
stāvlaukuma
remonts
uzklājotpagasta
asfaltbetona
segumu
remonts
iebūvējot
un apskaņošanas
3.
trotuāra
izbūve
pieapgaismojuma
Sausnējas
bibliotēkas
ēkas
4budžeta
449līdzekļi)
(pašvaldības
budžeta
līdzekļi)
3. tehniku
trotuāra
izbūve
pie
Sausnējas
pagasta
bibliotēkas
ēkas
4
449
(pašvaldības
Sausnējas pagastā „Straumes”
budžeta līdzekļi)
Sausnējas
pagastā
„Straumes”
5.
pirmsskolas
izglītības
iestādes
telpu
remonts
896
4.
Ērgļu
vidusskolas
ēkā,
Ērgļos,„Pienenīte”
Oškalna ielā
6 veikts
zāles 6210
499(pašvaldības
(pašvaldības
budžeta
unlīdzekļi)
kredīta
līdzekļi)
budžeta
4.
Ērgļu
vidusskolas
ēkā,
Ērgļos,
Oškalna
ielā
6
veikts
zāles
10
499
(pašvaldības
remonts iebūvējot apgaismojuma un apskaņošanas
budžeta
līdzekļi) ES un
6.
R.Blaumaņa
memoriālajā
muzejā
„
Braki”
nomainīts
25
366
(piesaistīti
un
apskaņošanas
remonts
iebūvējot
apgaismojuma
tehniku
valsts budžeta līdzekļi)
saimes
niedru jumts
un sakārtota
elektroinstalācija
tehnikumājas izglītības
5.
pirmsskolas
iestādes
„Pienenīte”
telpu remonts
62 896 (pašvaldības
7.5. Brāļu
Jurjānu izglītības
memoriālajā
muzejā
„Meņģeļi”telpu
atjaunota
634
(piesaistīti
un(pašvaldības
kredītaES
līdzekļi)
pirmsskolas
iestādes
„Pienenīte”
remonts 7 budžeta
62 896
līdzekļi)
pirtiņa
budžeta
kredīta līdzekļi)
6.
R.Blaumaņa memoriālajā muzejā „ Braki” nomainīts
25
366un(piesaistīti
ES un
budžeta
līdzekļi)
R.Blaumaņa
memoriālajā
muzejā
„aprūpes
Braki”
nomainīts
25 366
(piesaistīti
ES un
8.6. Jauna
ēka
– malkas
centram
2 valsts
763
(ziedotāju
līdzekļi)
saimes
mājas
niedrušķūnis
jumtsģimenes
un sakārtota
elektroinstalācija
valsts budžeta līdzekļi)
saimes
mājas
niedru
jumts
un
sakārtota
elektroinstalācija
„Zīļuks”
7.
Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi”
atjaunota
7 634 (piesaistīti ES
2
9.7. veikta
bruģēšanamuzejā
250 m„Meņģeļi”
platībā, ierīkotas
Brāļustāvlaukuma
Jurjānu memoriālajā
atjaunota 10līdzekļi)
7907
634(Ērgļu
(piesaistīti ES
pirtiņa
pašvaldības
SIA “Ergļu
līdzekļi)
pirtiņa
8.
Jauna ēka – malkas šķūnis ģimenes aprūpes centram
2 763 finansējums)
(ziedotāju līdzekļi)
slimnīca”
zālāji,
renovētas
kāpnes
uz stomatologa
ēku
8. apmales,
Jauna
ēka
–
malkas
šķūnis
ģimenes
aprūpes
centram
2
763
(ziedotāju
līdzekļi)
„Zīļuks”
Kopā 226 950
2
„Zīļuks”
9.
veikta stāvlaukumaĒrgļu
bruģēšana
m platībā,
ierīkotaspubliskais
10 907
(Ērgļu 18
novada250
pašvaldības
2015.gada
pārskats
Informācijas
10. lpp.
pašvaldības
SIA “Ergļu
9.
veikta stāvlaukuma bruģēšana 250 m2 platībā, ierīkotas
10turpinājums
907 (Ērgļu
2015.gadā tika realizēti vairāki Ērgļu novada attīstības programmā
noteiktie
pašvaldības
SIA “Ergļu
9
investīciju projekti. Lielākās publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības
administratīvajā teritorijā: Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats 18
Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats 18
N.p.k. Nosaukums
Izmaksas EUR

slimnīca” finansējums)
apmales, zālāji, renovētas kāpnes uz stomatologa ēku
Kopā 226 950

2015.gadā tika realizēti vairāki Ērgļu novada attīstības programmā noteiktie

Informācijas
no 9. lpp.
investīciju turpinājums
projekti. Lielākās
publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības
2015.
gadā tika realizēti
vairāki Ērgļu novada attīstības programmā noteiktie investīciju projekti.
administratīvajā
teritorijā:
Lielākās publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā:

N.p.k. Nosaukums
1.
Ierīkots asfalta segums 4688,5 m² platībā - noasfaltētas
Vēja, Jaunatnes, Senču, ielas un Smilšu ielas posms,
veikta Blaumaņa ielas posma 727 m² melnā seguma
atjaunošana
2.
Veikta Ērgļu vidusskolas 1. stāva pārseguma pārbūve un
skatuves izbūve
3.
PII „Pienenīte” veikti rekonstrukcijas iestādes grupu
telpās, nomainīts pārejas jumta segums, veikti
rekonstrukcijas darbi darbinieku dušas telpās un zālē,
4.
PII „Pienenīte” veikta materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana
5.
Pašvaldības darba nodrošināšanai iegādātas divas jaunas
automašīnas
6.
Ģimenes aprūpes centrā veikts telpu remonts

Izmaksas EUR
92 273 (pašvaldības

4 700

Pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) G.Velcis

34 160 (pašvaldības

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.

budžeta līdzekļi)

59 000 (pašvaldības
(pašvaldības
budžeta līdzekļi)
budžeta un kredīta līdzekļi)

12 750 (ziedotāju līdzekļi
un pašvaldības budžeta
līdzekļi)

Ogres upi atjaunošanai, pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” telpu remontam un
materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, transporta līdzekļu iegādei sociālas aprūpes
centra darba nodrošināšanai.

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

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

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
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Dokumenta datums ir tā
Madonā
elektroniskās
parakstīšanas
Dokumenta
datums ir tā laiks

Nr.Nr.4.1./2015
elektroniskās parakstīšanas laiks
4.1./2015
Ērgļu novada domei
Ziņojums
finanšu
pārskatu
Ērgļupar
novada
domei
Mēs esam veikuši ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. gada
finanšuZiņojums
pārskataparrevīziju.
Revidētais 2014. gada finanšu pārskats ietver:
finanšu pārskatu
a2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 “Bilance”,
PAŠVALDĪBAS
(turpmāk
tekstā „Pašvaldība”)
2014. gada
finanšu pārskata
revīziju.
Mēsgada
esam pārskatu
veikuši ĒRGĻU
a2014.
parNOVADA
Pašvaldības
darbības
finansiālajiem
rezultātiem
– veidlapa
Nr.4-3,
Revidētais 2014.
finanšu(neto
pārskats
ietver: izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.4-1,
aPašvaldības
pašugada
kapitāla
aktīva)
aPašvaldības
plūsmaspārskatu
pārskatu
par 2014.
gadu – stāvokli
veidlapa
Nr.2-NP,
Ērgļu
novada
pašvaldības
2015.gada
publiskais
pārskats 19
 2014. naudas
gada 31. decembra
par
Pašvaldības
finansiālo
– veidlapa
Nr.1 "Bilance",
afinanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,
15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības
 pamatprincipu
Pašvaldības pašu kapitāla
(neto finanšu
aktīva) izmaiņu
pārskatu
par 2014. gadu – veidlapa Nr.4-1,
uzskaites
aprakstu,
pārskata
skaidrojumu.
Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.2-NP,

Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā finanšu pārskatā.
 atbildība
finanšu pārskata
pielikumus,
kas noteikti
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu
Vadības
par finanšu
pārskata
sagatavošanu
Nr. 1115 „Gada
pārskata
sagatavošanas
kārtība” 4.5. punktā,
grāmatvedības
pamatprincipu
aprakstu,
Vadība ir atbildīga
par šī
finanšu
pārskata sagatavošanu
un tajā
sniegtās uzskaites
informācijas
patiesu
atspofinanšu
pārskata
skaidrojumu.
guļošanu 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
vadībaPašvaldības
uzskata par
nepieciešamu,
lai konsolidētas
nodrošinātu
pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne
radniecīgās
sabiedrības nav
šajā finanšu
finanšu pārskatā.
kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Revidentu atbildība
Vadībaatbildīgi
ir atbildīga par
par šīatzinumu,
finanšu pārskata
un tajā
sniegtāsveikto
informācijas
patiesu izsakām
atspoguļošanu
ar
Mēs esam
ko, sagatavošanu
pamatojoties
uz mūsu
revīziju,
parsaskaņā
šo finanLatvijas Republikas
Ministru
kabineta
2013. gada
15.oktobra noteikumurevīzijas
Nr. 1115 „Gada
pārskata sagatavošanas
šu pārskatu.
Mēs veicām
revīziju
saskaņā
ar Starptautiskajiem
standartiem.
Šie standarti
kārtība”
nosacījumiem,
kā arīētikas
par tādu
iekšējo kontroli,
kādu vadība
uzskata revīzija
par nepieciešamu,
nodrošinātu
finanšu
nosaka,
ka mums
jāievēro
prasības
un jāplāno
un jāveic
tā, lai lai
iegūtu
pietiekamu
pārskata,
ne krāpšanas,
ne kļūdu
neatbilstības, sagatavošanu.
pārliecību
parkas
to,nesatur
ka finanšu
pārskatā
navizraisītas
būtiskubūtiskas
neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā
Revidentu atbildība
uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu
profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtēMēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām
jumu finanšu
pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveirevīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un
dota, lai
nodrošinātu
finanšu
sagatavošanu
unto,tajā
sniegtās
informācijas
patiesu atspogujāplāno
un jāveic revīzija
tā, lai pārskata
iegūtu pietiekamu
pārliecību par
ka finanšu
pārskatā
nav būtisku neatbilstību.
ļošanu,Revīzija
ar mērķi
apstākļiem
piemērotas
procedūras,
bet nevis
lai uzrādītajām
izteiktu atzinumu
pārskatā
summām
ietvernoteikt
procedūras,
kas tiek veiktas,
lai iegūtu revīzijas
revīzijas pierādījumus
par finanšu
par kontroles
Revīzijatiekietver
arī pamatojoties
pielietoto uz
grāmatvedības
uzskaites
principu
vadības
un atklāto efektivitāti.
informāciju. Procedūras
izvēlētas,
revidentu profesionālu
vērtējumu,
ieskaitotunkrāpšanas
veiktovaigrāmatvedības
aplēšu
pamatotības
izvērtējumu,
kā arī finanšu
vispārējā
izklāsta
kļūdu izraisītu būtisku
neatbilstību
riska novērtējumu
finanšu pārskatā.
Veicot šo pārskata
riska novērtējumu,
revidenti
ņem
vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu
izvērtējumu.
atspoguļošanu,
ar mērķi
noteikt
apstākļiem
piemērotas revīzijas
procedūras,
nevis lai izteiktu
par kontroles
Uzskatām,
ka mūsu
iegūtie
revīzijas
pierādījumi
ir pietiekami
unbetatbilstoši
mūsuatzinumu
revidentu
atzinuefektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu
ma izteikšanai.
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 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacīĒrgļu novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats 20
jumiem.
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā
Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un
2015. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

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

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2016. jūlijs

2016. gada 28. janvārī

budžeta līdzekļi)

65 356 (pašvaldības
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torijas labiekārtošanai pie ēkām Ērgļos Rīgas ielā 10, „Kastaņas” Sausnējā, trotuāra atjaunošanai
2016.gadā pašvaldības iestādes turpinās darbu pie attīstības plānā nosprausto
Ērgļos Parka ielā, gājēju tilta pār Ogres upi atjaunošanai, pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”
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nodrošināšanai.
5. Zvērināta revidenta atzinums
10, „Kastaņas”
Sausnējā,
5.ielā
Zvērināta
revidenta
atzinumstrotuāra atjaunošanai Ērgļos Parka ielā, gājēju tilta pār

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

DOMES LĒMUMS
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
domes sēdes protokols Nr.2,1.§
Par Ērgļu novada pašvaldības 2015.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 21.01.2016. izvērtējumu, Ērgļu novada pašvaldības dome, balsojot “par” - 9
deputāti (Sandra Avotiņa, Aina Braķe, Jānis Bunduls, Druvis Ceplītis, Andris Dombrovskis,
Sanita Krodziniece, Maiga Picka, Velga Skujiņa, Guntars Velcis), “pret”- nav, “atturas” - nav,
nolemj: Apstiprināt pārskatu par Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi

budžeta un Valsts kases
kredīta līdzekļi)

Kopā 268 239



6. Ērgļu novada domes lēmums par iepriekšējā gada finanšu pārskatu.

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

Anita Kursīte (sertifikātsnr.14.)

8. Komunikācija ar sabiedrību
2015.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

Līdz 2017. gada 1. janvārim atcelts termiņš
obligātai suņu apzīmēšanai ar mikroshēmu
Lai atvieglotu finansiālo slogu suņu īpašniekiem, kuru finansiālās iespējas ir ierobežotas,
valdība otrdien, 28. jūnijā, pieņēma grozījumus noteikumos par mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtību.
Grozījumi noteic, ka termiņš obligātajai suņu apzīmēšanai ar mikroshēmu jeb un reģistrācijai
Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē tiek pārcelts no 2016. gada 1. jūlija uz 2017.
gada 1. janvāri.
Lai paplašinātu personu loku, kurām atļauta suņu apzīmēšana (mikročipa zemādas ievadīšana) un reģistrācija LDC datubāzē, kā arī lai samazinātu ar suņu apzīmēšanu un reģistrāciju
saistītās izmaksas, tiks veikti grozījumi Veterinārmedicīnas likumā, nosakot, ka Pārtikas un
veterinārā dienesta (PVD) inspektori vai pilnvaroti veterinārārsti, kā arī apmācītas personas,
kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi, varēs nodarboties ar suņu apzīmēšanu un reģistrāciju
datu centra datubāzē.
Vienlaikus grozījumi tiks izdarīti arī 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr.491 “Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība” , nosakot, ka PVD inspektoriem vai pilnvarotiem veterinārārstiem, kā arī apmācītām personām, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi, ir atļauta suņu
apzīmēšana un reģistrācija LDC datubāzē.
Tāpat jāveic izmaiņas Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr.880 “Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, nosakot ka dzīvnieku patversmes varēs bez maksas reģistrēt tos suņus, kurus atsavina (patversme atdod, pārdod, uzdāvina) jaunam īpašniekam.
Izmaiņas jāveic arī Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumos Nr.1083 “Kārtība,
kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles
darbībām un maksas pakalpojumiem”, nosakot suņa apzīmēšanas un reģistrēšanas maksu.
Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.

Par Swedbank bankomātu modernizāciju Ērgļos

Swedbank nepārtraukti seko līdzi savu pakalpojumu pieprasījumam, tostarp, cik izmantoti ir tās bankomāti, un arī analizē cilvēku plūsmu, lai bankomātus novietotu vietās, kurās
tiem varētu piekļūt pēc iespējas vairāk cilvēku. Tādēļ bankomāti galvenokārt tiek novietoti tirdzniecības vietās vai satiksmes mezglu tuvumā, kur tie ir pieejami lielam cilvēku
skaitam. Tāpat nepārtraukti notiek esošo bankomātu nomaiņa ar jauniem, modernākiem
aparātiem, kuros ir apvienota gan naudas iemaksas, gan naudas izņemšanas funkcija.
Vadoties pēc šī paša principa, arī Ērgļos bankomātu pārvietojām uz veikala LATS telpām
Rīgas ielā 13. Un tagad klientiem ir iespēja gan iemaksāt, gan izņemt skaidru naudu katru
dienu no plkst. 08:00 līdz plkst. 22:00.
Kā rāda statistika, pirmo nedēļu laikā pēc bankomāta pārvietošanas tā izmantošanas
intensitāte naudas izņemšanas gadījumos nav samazinājusies. Toties naudas iemaksāšana
šobrīd kļuvusi ērtāka.
Savukārt klientu apkalpošana un konsultācijas Ērgļos joprojām notiek Ērgļu bibliotēkā,
kur Swedbank darbinieki savus klientus gaida katra mēneša 3. piektdienā no plkst. 10:00
līdz 12:00.
Ar cieņu - Aivis Mitenieks,
“Swedbank” AS, Finanšu centra “Jēkabpils” vadītājs
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ĒRGĻU KORIS KURZEMES DZIESMUSVĒTKOS

Tradicionāli, sākoties jaunajai dziedāšanas sezonai, izvēlamies, uz kādu pasākumu dosimies vasarā.
Piedāvājums ir plašs un interesants. Mēs izvēlējāmies Kurzemes Dziesmu svētkus, kas notika 2. jūlijā.
Agri no rīta ar labu noskaņojumu devāmies ceļā. Diena bija ļoti karsta, bet izturējām mēģinājumu un
gandarīti gatavojāmies svētku gājienam un koncertam. Ļoti patika koncerta režija. Mēs ne tikai dziedājām, bet arī baudījām krāšņo pasākumu. Koncerta noslēgumā prieku nespēja izbojāt pat spēcīgais
lietus un negaiss. Nakšņot devāmies uz Pelču pagastu. Tur dzīvo un strādā Ērgļu vidusskolas absolvente, kā arī Valda Zirņa klasesbiedrene Aina, kura mūs gan mīļi no rīta sagaidīja Kuldīgā, gan kopā
ar mums pavadīja abas dienas. Naktsvietas mums bija pagasta bērnudārzā. Un, kā vienmēr, pēc garās
dienas klājām kopīgu vakariņu galdu un dalījāmies iespaidos par redzēto. Daži pat paspēja izbaudīt
naksnīgu peldi pie Ventas rumbas.
Otrā rītā mūsu dziedātājs Atis pārsteidza visus ar gardiem salātiem, kuri bija sagatavoti agri no rīta.
Pirms došanās uz Kuldīgu laipni tikām aicināti Ainas dārzā cienāties ar saldajiem ķiršiem un apskatīt
plašo, rūpīgi iekopto dārzu. Un tad, gan apskatot vēl Pelču muižu un parku, steidzāmies uz Kuldīgu.
Prieks par skaisto un savdabīgo pilsētu, jo var tikai apbrīnot, cik rūpīgi tiek restaurēta ikviena māja
un iela, saglabājot pilsētas vēsturisko centru. Noslēgumā vēl pastaiga pa Ventas rumbu. Atvadījāmies
no savas novadnieces un devāmies mājup. Īpašs paldies viņai par interesanto stāstījumu, jo Kuldīgas
vēsturi viņa pārzina ļoti labi.
Prieks bija kopā būt. Lai dotos šādā izbraucienā, bez Ērgļu novada pašvaldības palīdzības neiztikt.
Tāpēc paldies par sniegto atbalstu, jo šādi izbraukumi saliedē kolektīvu, tiek iegūti jauni draugi un
bagātīgi iespaidi.
Sarmīte Eglīte, kora dalībniece
Ainas Zutes foto

„Pulgosnieši” atkal rullē!

Ērgļu tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” 2. jūlijā Pļaviņu novada svētku ietvaros piedalījās
folkloras kopu sadziedāšanās pasākumā „Dziesma viļņo Daugavā” Oliņkalna estrādē. Tā kā pēc
Daugavas appludināšanas uz salas ir maz vietas, tad pasākumā bijām aicinātas piedalīties sešas
kopas. Priecājāmies par skanīgo dziedāšanu un dūdu sasaukšanos pirms katras kopas uzstāšanās,
draudzējāmies un dalījāmies pieredzē ar citu kopu dalībniekiem. Ar interesi klausījāmies folkloras
kopas „Laduta” no Lietuvas sniegumu.
Kamēr Oliņkalna estrādi atstāja skatītāji, kopu dalībnieki Oliņkalna pilskalna kreisajā krastā
baudīja zāļu tēju un cienājās ar pīrādziņiem. Dziedātāja Zelma (pēc tēva stāstītā, kad viņai bijuši
10 gadi) zināja teikt, ka Ulmaņa laikā Oliņkalnā notikuši lieli svētki, valsts mēroga pasākumi. Tā
kā Oliņkalna estrādei virs ūdens atrodas pakāpieni (uz tiem agrāk stāvējuši kora dziedātāji), tad
uz tiem pasākumā sēdēja skatītāji, jo skatuve un skatītāju vietas no 60.gadiem (pēc Pļaviņu HES
būves) atrodas zem ūdens. Mēs, dziedātāji, bijām izvietoti kalniņā pret pakāpieniem, un starp mums
un skatītājiem bija Daugavas ūdens.
Dalībniekiem jauks piedzīvojums bija brauciens ar kuterīti uz Oliņkalna estrādi. Patīkamu pārsteigumu atpakaļceļā sagādāja kuterīša vadītājs, apvedot mūs pēc dziedātājas Zintas lūguma ap
Oliņkalna salu goda aplī.
Mājupceļā tikām ielūgti Klintaines pagastā skatīties spēkavīru paraugdemonstrējumus un nogaršot Spēka (skābeņu) zupu. Secinām - spēkavīri ir visos pagastos, tikai Klintaines pagastā piecus
gadus veca meitenīte pārvietoja 10 kg lielu smagumu, nesot katrā rokā pa 5 kg smagam koka klucim. Un ēdiens svaigā gaisā pēc labi padarīta darba visur garšo labi! Pašiem ir liels gandarījums par
paveikto, jo diena bija karsta.
Paldies Ērgļu novada pašvaldībai un Sandrai Avotiņai, kas vienmēr atbalsta pulgosniešu aktivitātes. Paldies arī par sagādāto transportu ar sirsnīgiem un atsaucīgiem šoferīšiem.
Inese Maltavniece, tautas mūzikas kopas „Pulgosnieši” vadītāja
Baibas Bisteres foto
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VASARAS SAULGRIEŽU LAIKS SOCIĀLĀS
APRŪPES CENTRĀ „KASTAŅAS”
Jūnijs atnāca ar burvības pilno vasaras
saulgriežu laika prieku un sajūtu, ka tagad
mēs visi esam īpaši
tuvu dabai, kad viss ir
pilnbriedā, druvas un
pļavas pilnas ar spēku
un saules enerģiju. Arī
cilvēki jūtas spēcīgāki
un enerģijas pilni.
Sociālās aprūpes centra iemītnieki
mēneša vidū
pulcējās
kopā uz sporta dienu,
lai savā starpā mērotos spēkiem dažādos
sportiskos uzdevumos.
Sacensības bija dažādās veiklības disciplīnās, kurās ikviens centās pēc savām spējām gūt labāku rezultātu un tikt pie mazas balviņas. Tomēr lielākais ieguvums bija jautra kopā būšana un pozitīvas
emocijas.
Tuvojoties Līgo svētkiem, „Kastaņu” iemītnieces gatavoja dekorācijas Līgo svētku noskaņās un
uzposa telpas. Kopā ar Viju Vilmani no „Pīlādzīša” dziedāt gribētāji iesildīja balsis un mācījās līgo
dziesmas. Paldies Vijai par pretimnākšanu un ziedoto laiku! Jāatzīmē, ka ne visi iemītnieki iesākumā vēlējās piedalīties dziedāšanas nodarbībās, taču tie, kuri tomēr piedalījās, atzina, ka dziesma un
dziedāšana patiešām atver dvēseli un dod pacilājošu sajūtu visai dienai.
Vasaras saulgriežos sociālās aprūpes centrā ciemojās „Mežābeles” meitenes no Lauteres, kuras priecēja ar skaistām un dvēseliskām dziesmām. Skatītāji tika aicināti kopīgi veikt veselības rituālu ar
jāņu zālēm, līksmībai iepazīstināti ar dažādiem jautriem ticējumiem par Līgo dienu un Jāņiem, kā arī
tika rādīts neliels skečs par pansionāta dzīvi un kaislībām tajā, kas zināmā mērā sasaucās arī ar mūsu
aprūpes centra ikdienu. Visi smējās līdz asarām.
Pasākuma izskaņā akordeonists Uldis Vabulis kopā ar Viju Vilmani gādāja par dziesmām un dančiem. Paldies viņiem par pozitīvām emocijām mums visiem!
Un, protams, kas gan būtu līgošana bez kārtīga cienasta un bagātīgi klāta galda, tādēļ liels paldies par
atbalstu svētku rīkošanā z/s „Ūdņēni”, z/s „Atpūtas”, k/s „Sidrabiņi”, Pobiarženu ģimenei un „Ģimenes darbnīcai” no Krapes. Īpašs paldies mūsu kaimiņiem SIA „Conatus BIOenergy”!
Nu ar Dievu, Jāņa diena,
Līdz citiem Jānīšiem,
Tad mēs tevi gaidīsim
Ar visiemi ziediņiem.
(Latviešu tautas dziesma)
Evitas Vaskas, SAC „Kastaņas” sociālās darbinieces,
teksts un foto

Līgo noskaņas „Brakos”

Vasaras skaistākie svētki ir saulgrieži, kad visīsākā nakts un visgarākā diena. 21. jūnijā „Braku”
muzejā kopā ar mūzikas kopu „Pulgosnieši” ieskandinājām Jāņus, dziedot Līgo dziesmas, vijot
ziedu un ozolzaru vainagus, darinot pirts slotas un brienot pļavās, lai iepazītu dažādo puķu pasauli.
21. jūnijā tika atklāta arī izstāde, veltīta tēlniekam Oļegam Skarainim.
23. jūnija vakarā, kad saule, sārti mirdzēdama, norietēja, aizdedzām Jāņkalniņā ugunskuru, veicot
dažādus rituālus, dziedot Līgo dziesmas un ejot rotaļās. Paldies enerģiskajai Inesei Maltavniecei un
viņas ģimenei par pasākuma organizēšanu un vadīšanu! Tā kā Jāņu vakarā bija jauks un silts, tad
„Brakos” apmeklētāju netrūka, bija ciemiņi pat no Rīgas, Iļģuciema, Mārupes, Jūrmalas un tālās
Liepājas.
3. jūlijā muzejā viesojās Ogres Tautas teātris, lai „Brakos” jautri izspēlētu „Skroderdienas Silmačos”. Lai arī laika apstākļi nelutināja - lija lietus, no rīta ducināja pērkons, kopīgi meklējām
risinājumu. Izrāde notika pie rijas - ja līst lietus, aktieri var spēlēt nojumē. Savukārt skatītājiem,
pateicoties atrakciju parka „Braku takas” saimniekiem, bija iespēja lugu noskatīties lielā un no lietus drošā nojumē. Dieviņš tomēr mūs lutināja, jo izrādes laikā lietus praktiski nelija, pat saule kādu
brīdi uzspīdēja.
Komēdija „Skroderdienas Silmačos” Ogres Tautas teātra (OTT) izpildījumā bija lieliska - aktieri
spēlēja enerģiski, azartiski un profesionāli. Ļoti veiksmīgi bija ievīti jauninājumi, pārdomāta bija
katra aktiera rīcība un darbošanās uz skatuves. Izrāde radīja spraigumu, dzīvīgumu, skatītāji no
sirds izsmējās un dzīvoja komēdijai līdzi. Paldies aktieru kolektīvam un dziedātājiem, režisoram
Jānim Kaijakam un OTT prezidentei Laumai Straumei! Tikai „Brakos” tā pa īstam var sajust
„Skroderdienu Silmačos” noskaņu, jo te Rūdolfs Blaumanis iztēlojās Silmaču notikumus un Ērgļu
apkaimē noskatīja lugas tēlus.
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto
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Jumurdas Jāņu siers rotā, rotā!

Mūsu Latvijas lauki nav iedomājami bez brūnaļām, kuras katru
dienu dāvā gardu, sātīgu un veselīgu pienu. Protams, lai pieniņš
tiktu līdz baltajai piena krūzei, cītīgi jāpastrādā gotiņas saimniecei - jārūpējas par barību, labiem uzturēšanas apstākļiem, jāiegulda savās piena devējās spēks, laiks, darba griba. Vasara piena
lopkopībā ir ražīgākais laiks. Pateicoties pastaigām svaigā gaisā, sulīgai, svaigai zālei, saulei, gotiņas mūs iepriecina ar lielākiem piena spaiņiem. Tad nu arī varam dāsni gatavot biezpienu,
krējumu, sieru, sev, kaimiņiem, jo piena iepirkuma cenas mūsu
pusē..!?
22. jūnijā Jumurdas saieta ēkas pļaviņā uz saulgriežu ielīgošanu
- vakarēšanu pulcējās pašu ciema ļaudis, lai kopīgi dziedātu līgo
dziesmas, pītu svētku vainagus, ietu rotaļās, patērzētu. Skanot
līgo dziesmām, klausoties kokles un koklētājas Kristīnes Lūses
dueta sirsnīgo saskaņu, izdzīvojām melodijas, miera, vasaras košuma kopdarbu. Vasaras saulgriežos Latvijā savā goda aplī augstāko punktu sasniedz Saule, savukārt katrā īstā lauku sētā goda
vietā šajā laikā tiek celts siltuma, darbīguma un turības simbols
- siera ritulis. Mums Jumurdā ir paveicies, ka siera siešanas prasme nav izzudusi.
Pārvaldes rīkotajā konkursā “Jumurdas Jāņu siers” piedalījās
četras čaklas, izdarīgas, radošas saimnieces ar saviem sietajiem
sieriem. Apaļie siera rituļi saripoja Jumurdas saieta ēkas zālītē,
dāsnu, rosīgu, atsaucīgu roku lutināti. Savā siera siešanas prasmē
dalījās Jumurdas saimnieces - “Indrānu“ saimniece Anda Kaļva,
kaziņas Bonijas saimniece Santa Radzvilaviča, siera daudzveidīgo šķirņu lietpratēja Stella Rutka, brūnaļas saimniece Daina Smeile. Vakarēšanas pasākuma dalībnieki varēja baudīt sieru
daudzveidību, siera pasniegšanas košumu, saimnieču izdomu.
Visi sieri bija gardum gardi. Kā atceros tās garšas, ai, kā gribētos arī šobrīd kādu gabaliņu uz kārā zoba! Sieru garšotāju lielākā
daļa savu vērtējuma balsi atdeva par Stellas Rutkas koši vasarīgo
Jāņu sieru plati - rotā, rotā. Paldies Ērgļu pagasta SIA “INELLA” NAŠĶOTAVAS īpašniecei Inesei Koklačovai par gardajām
pārsteiguma balviņām konkursa dalībniecēm! Sirsnīgs paldies
saimniecēm par prasmi iepriecināt, par dāsnu, darboties gribu!
Lai turība sētiņā, veselība sirsniņā, rotā, rotā!
Agitas Opincānes teksts un foto

Grāmatu sūtījums
no Austrālijas
Priekuļu tehnikuma Ērgļos bibliotēka ir saņēmusi grāmatu sūtījumu no Austrālijas latviešiem, kurus pārstāv Baiba Haringtonas
kundze. Grāmatu sūtījumā ir ārzemēs dzīvojošo latviešu rakstnieku daiļdarbi, kā arī daži citu tautu rakstnieku tulkojumi latviešu valodā. Mūsu skolas bibliotēka ir papildināta ar jauniem
eksemplāriem, starp tiem Rūdolfa Blaumaņa kopoto rakstu pilns
izdevums, kurus laidusi klajā izdevniecība „Latvju Grāmata”1952. gadā. Kopoto rakstu izdevums 11 sējumos ir veidots pēc
agrākajiem „Valters un Rapa” izdotajiem rakstiem 1927.-1932. g.
ar A. Birkerta biogrāfiju.
Grāmatu sarakstā ir populāru latviešu rakstnieku vārdi - Aīda
Niedra, Jānis Klīdzējs, Voldemārs Kārkliņš, Anšlavs Eglītis, kā
arī grāmatas par Latvijas vēsturi.
Liels paldies Sidnejas latviešiem un personīgi Baibai Haringtonas kundzei par šo dāvinājumu!
Diāna Kuzina,
atbildīgā par Priekuļu tehnikuma Ērgļos bibliotēku
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LĪGO LIELI, LĪGO MAZI SAUSNĒJĀ!
Dod, Dieviņi, Saules gaismu,
Dzen lietiņu jūriņai,
Lai iekūra Jāņa bērni
Kalnā Jāņa uguntiņu.
( t.dz.)
Vasaras Saulgriežu laiks, kad
daba ietērpta visskaistākajā
rotā, pļavas mirdz ziedu krāšņumā un dievišķo skaistumu
apdzied daudzbalsīgs putnu
koris, ir atskaites punkts jau
padarītajiem pavasara darbiem
un ražas gaidīšanas laikam. Vēl
jāspēj izravēt lauki, jāsakopj
sava sēta un pagalms, jāsasien
Jāņu siers, jādara alus, jācep pīrāgi, lai gada visīsākajā naktī
kopā ar radiem, draugiem un
kaimiņiem līksmotu un izdziedātu visskaistākās līgo dziesmas, ļautos vislatviskākajām
tradīcijām un rīta pusē, veldzējoties rasā, sveiktu sauli.
Tādēļ arī šogad Līgo vakara un Jāņu dienas gaidās Sausnējas
pagasta Sidrabiņu parkā uz kopīgu līgošanu tika aicināti visi pagasta iedzīvotāji. Šajā vakarā, lai kuplinātu mūsu pagasta pašdarbības kolektīvu veidoto pasākumu, ciemos pie mums bija aicināti
arī ciemiņi - Vietalvas līnijdeju kolektīva „Smaidas” dalībnieces
un Kokneses mūzikas skolas audzēkņi Ralfs Lucs un Ēriks Vilde.
Vispirms visus klātesošos Jāņa bērnus, it īpaši visas pagastā dzīvojošās Līgas un Jāņus, sirsnīgi sveica mūsu pagasta pārvaldes
vadītāja Elita Ūdre, vēlot visiem priecīgu, līksmu, bet prātīgu līgošanu.
Tālāk sekoja jauks koncerts, kurā, mijoties skanīgām Līgo dziesmām mūsu „Pīlādzīša”, Elitas un Zigmunda izpildījumā, ar līganām un ātrām apvienoto līnijdeju kolektīvu dejām, izspēlētiem
tango ritmiem akordeonistu dueta sniegumā, kā arī nobeigumā
saņemot kārtējo vitamīnu devu, skatoties skeču mūsu dramatiskā
kolektīva priekšnesumā.
Kamēr skatītāji baudīja koncertu, tikmēr jau parka malā tika aizdegts Jāņu ugunskurs, lai ugunskura liesmas un siltums, ko tas

sniedz, sasildītu mūs visus. Pēc koncerta visi kopā gājām tuvāk
ugunskuram, kur izdziedājām daudz dažādu līgo dziesmu, cienājāmies ar cepumiem, sieru, pīrāgiem, kvasu un alu. Lai visus
līgotājus varētu pacienāt, lielu paldies sakām Sausnējas pagasta
pārvaldei un personīgi Elitai Ūdrei, Jāņa Jansona z/s „Ūdņēni” un
personīgi Ilgai Zvirgzdiņai, k/s „Sidrabiņi” un personīgi Normundam Ielejam, paldies arī Birutai Tolmanei par garšīgo mājās sieto sieru. Lai mums visiem līdz rīta gaismai būtu gaiši un silti pie
diženā ugunskura, paldies sakām Aināram Vestfālam, Gundaram
Pobearženam un viņu darba komandai. Par saldo dāvanu Sausnējas pašdarbniekiem mīļš paldies dravniekam Jānim Kārklam no
Odzienas.
Līgo vakars un Jāņu diena jau pavadīti, nu jāizbauda vasaras atvaļinājumi un jākrāj spēki rudens darbu cēlienam. Lai visiem silta
un jauka vasara!
Uz tikšanos atkal nākamajos pasākumos!
Inese Leiboma
Normunda Ūdra foto

Jestras lustes Sidrabiņos
Tur man tika Jāņos iet,
kur lustīga Jāņa māte:
kur lustīga Jāņa māte,
tur lustīga dzīvošana.
(t.dz.)
22. jūnijs Sausnējas pagastā - jau Lienas Kārkliņas pārvaldes vadīšanas laikā par tradīciju kļuvusi Jāņu ielīgošanas diena. Tiešām
jābrīnās, bet laikam ar labām domām var uzlabot laika apstākļus,
jo pēc bezgalīgām lietavām un vēja, ik pa brīdim paskatoties debesīs ar cerību, ka lietus mākoņi izklīdīs, vakars pamazām tuvojas mierīgs un saulains. Zinot, ka Sausnējā pasākumi vienmēr ir
bijuši aizraujoši, braucam arī mēs no kaimiņu novada.
Iebraucot Sidrabiņos, jūtama līgo noskaņa: ar meijām, jāņzāļu
pušķiem un ziedu ugunskuru izrotāts laukums sagaida jāņabērnus.
Lieli un mazi, veci un jauni pulcējas no pagasta tuvākiem un tālākiem nostūriem. Paredzētās sēdvietas vairākās garās rindās piepildās jau laicīgi, bet jaunākajiem nekas nav pretī arī pastāvēt kājās.

Ar skaistām dziesmām un apdziedāšanu veco Sidrabiņu parku
pieskandina burvīgā Elitas un Ziga dziedātprasme, un kur nu vēl
pasakainā senioru ansambļa ”Pīlādzītis” dziedātvarēšana! Arī
šogad ielīgošanas izdarības ir daudzpusīgas - dziesmas, Sausnējas un Vietalvas meiteņu interesantās un baudāmās līnijdejas,
brīnišķīgs zēnu akordeonistu duets no Kokneses un gandrīz vai
“iz dzīves” iestudēts sausnējiešu amatierteātra viencēliens. Pēc
priekšnesumiem pie ugunskura, protams, tiek baudīts tradicionālais Jāņu siers un alus kauss, tiek dziedātas līgodziesmas. Tas
viss kopā - kolosāli!
Paldies tiem, kas organizēja, strādāja, gādāja un veidoja šo ielīgošanu! Lai jums visiem gaišs ceļš, ejot cauri vasarai līdz ziemas
saulgriežiem! Lai jūsu pasākumi vienmēr tikpat jestri, acīm un
ausīm tīkami! Lai veselība un prieks! Lai izturība un turība!
Terēza Kārkla
ar ģimeni no kaimiņu novada Odzienā

Atklāj Ērgļu novadu no jauna!
Tūrisma attīstības valsts aģentūras vietējās
tūrisma veicināšanas kampaņa “Atklāj Latviju no jauna!” iedvesmoja mani ar līdzīgu
saukli un domu atklāt no jauna visupirms jau
sev un, domājams, arī kādam no jums kaut ko
jaunu, iespējams, nekad nezinātu vai piemirstu, bet skaistu un lepošanās vērtu par mūsu
novadu.
SKANSTES KALNS
Skansts ir lauka nocietinājums, ko parasti
veidoja zemes uzbērumi un grāvji slēgtā četrstūrī. Lielākoties vārds “skansts” tiek lietots
sieviešu dzimtē kā 6. deklinācijas lietvārds,
retāk 5. deklinācijā. Taču tieši šī retāk izmantojamā forma - skanste - kļuvusi par nosaukumu Ērgļu Skanstes kalnam.
Vēlā dzelzs laikmeta (9.-12. gs.) nocietinājumiem pieskaitāmais kalns atrodas pašā
Ērgļu centrā, Ogres upes kreisajā krastā. Tas
ir 10 metrus augsts, trīsstūra formā. Ir minējumi, ka uz tā stāvējusi izturīga kaujas pils. Informācija vēsta,
ka 1876. gadā divi vācu mācītāji un Ērgļu muižas pārvaldnieks
kalnā veikuši izrakumus. Tur atrastas mītņu vietas, kur zeme satur ogles, kaulus, trauku gabaliņus un plīsušus akmeņus. Kad
20. gs. 20. gados raka spēkstacijas kanālu, strādnieki atrada vecu
būvju atliekas, aptēstus kokus, kas, šķietams, piederējuši kādiem
tiltiem pār muklāju pilskalna dienvidu pakājē. Teika vēsta, ka
kalnu ar cepurēm sanesuši zviedru zaldāti un augšā uzstādījuši lielgabalus, lai apšaudītu Ērgļu pili. Vēl kāda cita baisa teika
stāsta, ka brīdī, kad šim pilskalnam uzbrucis ienaidnieks, pils
jaunavas ietinušās audeklos un pa logiem ielēkušas Ogres upē.
Skanstes kalnam ir kultūrvēsturiska nozīme. 1998. gadā kalnā

tika uzvilkts Eiropas kultūras mantojuma dienu karogs. Blakus
kalnam 1924. gadā atklāja Ērgļu ūdens spēkstaciju, vienu no pirmajām Latvijā. Ar pārtraukumiem spēkstacija darbu turpināja
1997. gadā. 2002. gadā Ērgļu spēkstacijai piešķirts Eiropas kultūras mantojuma dienu karogs par Latvijas industriālā mantojuma
- spēkstacijas -saglabāšanu un izmantošanu.
Šovasar Skanstes kalnā notika skaists un visus klātesošos
spēcinošs saulgriežu rituāls. Šo nupat aizsākto rituālu tradīciju ir
iecerēts turpināt, svinot arī citus mūsu tautas griežus.
Atklājot Ērgļu novadu sev no jauna,
Lelde Gangnuse-Bērziņa
Kristas Ķipures zīmējums
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Ar tādu nosaukumu 3. jūlijā Meņģeļos notika līnijdeju grupas “Raibā līnija” sezonas noslēguma pasākums par godu brāļu
Jurjānu apaļajām jubilejām. Jau trešo gadu šāda veida pasākumus,
uz kuriem ielūdzam arī citas līnijdeju grupas no Latvijas, rīkojam
kādā no skaistākajām novada vietām. Pagājušajā gadā tas notika
“Brakos”, aizpagājušajā gadā piecu gadu darbības jubilejas pasākums - Jumurdas muižas teritorijā un “Viesakās”. Tā ir lieliska
iespēja iepazīstināt viesus ar mūsu novada tūrisma objektiem un
krāšņo dabu. Notika arī pārpratums - Smiltenes grupa aizbrauca uz
Meņģeli, nevis Meņģeļiem.
Šis pasākums aptvēra visu Pulgošņa ezera apkārtni. No rīta notika
laivu brauciens pa ezeru ar starta vietu Ezermaļu ostā (saimniece
Zenta cienāja ar pašas gatavotiem vairāku veidu sieriem) un pieturvietu Ramļēnu ostā (saimniece Ženija un viņas meita Inese cienāja
ar zivju produkciju, lietus dēļ izpalika zivju žāvēšana). Negaisa
dēļ laivošana no iecerētā skaistā un relaksējošā brauciena pārvērtās par ekstremālu piedzīvojumu zibens un lietus šova pavadībā,
noslēgumā ar peldēšanos neparasti siltajā ūdenī. Tomēr tie, kas
drosmīgi izbaudīja šo braucienu, bija sajūsmā. Zaubes dejotājas
teica, ka ģimenes noteikti neticēs, ka viņas uz kaut ko tādu spējīgas.
Tie, kas nevēlējās laivot, uz Ramļēniem varēja aizbraukt ar automašīnām. Lietus dēļ ceļš bija diezgan dubļains, un dejotāji ātri vien
apmetās Meņģeļos un izbaudīja muzeja vadītājas Ievas viesmīlību,
klausoties viņas stāstu par brāļiem mūziķiem. Salijušos laivotājus
sagaidīja karsta tēja un pusdienās visi varējām baudīt izcili garšīgo zupu. Mūs priecēja Jumurdas vokālā ansambļa “Ievziedi” dziedātās dziesmas gan muzejā, gan pie ezera, gan laivās. Viesi lieliski
varēja iepazīt teritoriju, piedaloties Ievas rīkotajā viktorīnā, kuras
laikā, lai atbildētu uz jautājumiem, bija jāpmeklē attiecīgie objekti.
Lietus dēļ līnijdeju maratonu, kurš ilga ~ 6 stundas, nācās pārcelt
uz saieta namu. Mūsu dejotājas Aija, Maija un Milda, kuras rīta
pusē bija palikušas mājās, ātri mobilizējās un varētu teikt, ka zibenīgi sakārtoja saieta nama telpas, skaisti noformējot, pasākuma
vajadzībām. Deju daļu ievadīja Daces Kārkliņas brīnišķīgā saksofona spēle (bija domāts, ka viņa sagaidīs krastā laivotājus). 30
dejas dejojām latviešu mūzikas pavadībā, pārējās 60 pie oriģinālmūzikas. Deju starplaikos ar priekšnesumiem mūs priecēja Siguldas eksotisko deju grupa, kura jau piekto gadu ir regulāri viesi.
Pasākumā piedalījās 60 dejotājas no Madlienas, Ogres, Zaubes, Līgatnes, Biržiem, Kalsnavas, Sauleskalna, Smiltenes, Aizkraukles,
tai skaitā astoņas mēs pašas no Ērgļiem. Kolektīviem dāvinājām

Šī dzīve ir kā šūpoles - draudzībai,
mīlestībai un sapņiem!
29. jūlijs
17.00 Grāmatas „REIZ ĒRGĻOS...” atvēršana Ērgļu
saieta namā
18.00 Zoles mačs Ērgļu vidusskolas sporta zālē
19.00 Svētku atklāšana pie saieta nama - Komandu
sagaidīšana, apsveikumi un komandu priekšā stādīšana
21.00 Brīvdabas koncerts pie dambja. Viesojas grupa „ElektroFolk”
23.00 „Gaismas šūpoļu” strūklaku šovs
23.30- 03.00 Nakts diskotēka pie dambja
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Izbaudām vasaru

mūzikas instrumentus (rotaļlietas, bet ar īstu skaņu). Tika izveidots deju grupu vadītāju orķestris.
Saku paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu pasākumu: Mārcim Feldbergam, Antonam Zlaugotnim, Austrim Krūmiņam, Andrejam
Laukmanim, Jānim Ceram, Štilu ģimenei, Āriņu ģimenei - par laivām, Ainai Braķei par mūzikas instrumentu finansēšanu, dīdžejam
Tomam Rotam, pavārei Inetai Nikolajevai, Ievai Vilnītei un viņas
dziedātājām, kā arī savām dejotājām, kuras katra ieguldīja darbu
un izdomu pasākuma rīkošanā.
Tāpat saku paldies par atbalstu iepriekšējā gada pasākumā “Brakos”: Zintai Saulītei par viesu iepazīstināšanu ar “Brakiem” un
viktorīnu, Annai Kuzinai par “Braku” putru, Ilmāram Kaņķelim un
viņa darbiniekiem par disku golfa spēles finansēšanu; par atbalstu

30. jūlijs
10.00 - 17.00 Priekuļu tehnikuma Ērgļu Struktūrvienības radošās darbnīcas uz Oškalna ielas
10.00 Strītbols vīriešiem un sievietēm Ērgļu vidusskolas sporta laukumā
10.00 -15.00 Piepūšamās atrakcijas skvērā pie vecā internāta. Biļetes cena – 1,50 EUR
10.00 Orientēšanās pastaiga bērniem vecumā līdz 6 gadiem. Starts Oškalna un Skolas ielas krustojumā
10.00 Darbīgais rīts pie saieta nama
„Dziesmu šūpolēs” - Bērnu vokālā ansambļa „Kipari” un
TMK „Pulgosnieši” koncerts pie saieta nama
Namdaru darbnīca - senie darbi, senās spēles, mājas darinājumi
TLMS „Ērgļi” izstāde
Kulinārijas konkurss - „Mana aukstā zupa”. Aicinātas
visas saimnieces ar savu gatavoto auksto zupu. Balvas visiem pavāriem!
11.00 2. grilēšanas čempionāts - visa novada gaļas cepēju gardāko cepešu izgaršošana un autoru sumināšana pie
saieta nama, eksperts SIA „ABAS.lv” mārketinga pārstāvis Jānis Zandbergs.
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- 14.00 Sporta sacensības senioriem uz Oškalna
ielas pie vecā internāta
11.00- 13.00 Kanoe airēšana Ogres upē pie pussalas
14.00 - 16.00 Velo sacensības bērniem vecumā līdz 16
gadiem uz Oškalna ielas, individuāli starti
14.00 Orientēšanās sacensības bērniem un pieaugušajiem - starts uz Oškalna ielas
16.00 Ērgļu luterāņu baznīcā kristīgās dziesminieces,
akordeonistes, grupas „Sus Dungo” dalībnieces Lienes
Grosas (Dravnieces) koncerts
18.00 Ērgļu novada amatieru mākslas kolektīvu koncerts „Šūpoles manas caur senatni uz šodienu”
21.00 Igauņu ģimenes koncerts
22.00 Zaļumballē spēlē Ilze un Guntars Velči un grupa
„Twisted Four”
31. jūlijs
5.00 Makšķerēšana dambī
10.00 Volejbols stadionā pie upes
10.00 Piepūšamās atrakcijas estrādē
10.00 Brīnumdarbi brīvā dabā - Vizmas Veipas un
Andra Džiguna radošās darbnīcas pie estrādes kāpnēm
10.00 4. Ērgļu čempionāts Disku golfā atrakciju parkā
„Braku takas”
11.00-13.00 Ugunsdzēsēju stafete stadionā
11.00 - 13.00 Jaunsardzes jautrības stafete stadionā pie
upes

pasākumā, kas notika Jumurdas pagastā - Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājai Agitai Opincānei, kultūras darba organizatorei Initai
Lapsai un viņas dēlam Intaram, kas bija dīdžejs, Ievai Vilnītei un
viņas dziedātājām, bet jo īpaši Guntai Cunskai par lielisko ekskursiju pa medību trofeju muzeju un šautuvi, kā arī Anitai un Ivaram
Apiņiem par lielās kāzu telts atvēlēšanu deju maratonam, jo sākās
pamatīga lietusgāze vairāku stundu garumā.
Aicinu mūsu pulkā visus, kas vēlas padarīt savu dzīvi interesantāku, azartiskāku, piedzīvojumiem bagātāku, piesakoties: Emma
Cera, telefons - 26468124.
Emma Cera, Ērgļu līnijdeju kolektīva vadītāja
Baibas Bisteres foto

11.00 - 13.00 Antīko spēkratu parāde „Senais
rats”. Apskate, balsošana, fotografēšanās laukumā pie „Citrusa”
11.45 Izrotāto braucamrīku parāde un mazulīšu rāpošanas sacensības pie estrādes - atbalsta
Ērgļu BENU aptieka
12.00 PUTU BALLE bērniem pie saieta nama
12.00 Draudzīgs mielasts pie zivju zupas un lielā putraimu putras katla līcī pie upes
13.00 Antīko spēkratu parādes brauciens - goda apļa
izbraukšana caur Ērgļiem
13.00 Muižas parkā pie Ērgļu slimnīcas:
„Mani ārstniecības augi” - izstāde Livonijas laika velvju pagrabiņā
“Mans luteklītis” Ērgļu teātra izrāde
Pēc izrādes saruna ar masieri, farmaceiti un pirtnieci
Agritu Gailīti par zāļu tēju vākšanu, kā arī par gara un
miesas veselības uzturēšanu
14.00 „Ērgļu spēkavīrs” estrādē
16.30 P. Leiboma pūtēju orķestra koncerts
17.00 Komandu sacensības „Kuram augstākas šūpoles?”
17.30 Sacensību dalībnieku apbalvošana un ziedojumu veiksmes tūre “Šūpojies un ripinies! Lai veicas!
Bumbiņas ziedojumu veiksmes tūrei var iegādāties Ērgļu bibliotēkā vai saieta namā par EUR1,00; no 29. jūlija - EUR 2, 00. Stundu pirms izlozes - EUR 5,00.
Veiksmīgās bumbiņas lozēšana Ērgļu estrādē 31. jūlijā plkst. 18.00
29. un 30. jūlijā Ērgļu saieta namā darbosies izdevniecības “Madris” grāmatu galds, kurā par draudzīgu
cenu varēs iegādāties arī jauniznākušo grāmatu “Reiz
Ērgļos”
Ērgļu saieta namā varēs apskatīt izstādi „10. Ērgļu
pagasta svētki un 10. Ērgļu novada svētki!”
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Pasākumu afiša
23. jūlijā plkst. 22.00 Jumurdas pagasta
estrādītē ZAĻUMBALLE kopā ar
Pēteri Leibomu

***

No 29. līdz 31. jūlijam 10. Ērgļu novada svētki

***

6. augustā plkst. 12:00 Brāļu Jurjānu
muzejā “Meņģeļi”
radošs pasākums, veltīts brāļiem Jurjāniem “Lai top mežrags!”
Programmā: muzicēšana, dancošana, radoša darbošanās un lielākā mežraga veidošana, tauru skaņas ezerā
Īpašie viesi - Cēsu tautas vērtes kopa “Dzieti”

***

13. augustā - kapusvētki:
plkst. 12. 00 kapusvētki Ērgļu Miera kapsētā;
plkst. 15.00 Sauleskalna kapsētās
Dievkalpojumu vada Luterāņu draudzes mācītājs
Ivars Cišs;
plkst. 21.00 zaļumballe Ērgļu estrādē - spēlēs
grupa „Kad sanāk”

APSVEIKUMS

APSVEIcam

Apsveicam ērglēniešus, sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās dzīves jubilejās!

Zane Apīne
Elmārs Ostrovskis
Gaļina Podjava
Praulinya Nadezda
Maija Purviņa
Imants Kreicis
Vizbulīte Dreimane
Antonija Zarkeviča
Aīda Rassoha
Zenta Martinsone
Mirdza Drapāne
Marija Sīpolniece

LAURU LAURINOVIČU un ANDRI APĪNI
ar meitas ALĪNAS APĪNES piedzimšanu.

APSVEICAM,
kopīgo dzīves ceļu sākot,
ILONU REINIKU un
NORMUNDU ZARIŅU!

***

20. augustā plkst. 14.00 kapusvētki
Katrīnas kapos

***

27. augustā Ērgļu estrādē
LATVIJAS DZINĒJSUŅU KLUBA
2. REPUBLIKĀNISKĀ MEDĪBU ŠĶIRNES
SUŅU IZSTĀDE
No plkst. 9.00 līdz 10.45 - reģistrēšanās
Plkst. 11.00 - izstādes atklāšana
Dalības maksa - 10 EUR par suni
Iepriekšēja pieteikšanās portālā: medibusuni.lv
Sīkāka informācija: Armands Cirsis (tālrunis
26333400)
Organizē Latvijas Dzinējsuņu klubs sadarbībā ar
Kinoloģisko apmācības centru „Dalderi”

Kapusvētki
Ērgļu novadā 2016. gadā:
23. jūlijā

plkst. 14.00 Jumurdas kapos
plkst. 16.00 Vējavas kapos
13. augustā plkst. 12.00 Miera kapos
plkst. 15.00 Sauleskalna kapos
plkst. 15.00 Runakalna kapos
plkst. 17.00 Liepkalnes kapos
20. augustā plkst. 14.00 Katrīnas kapos
plkst. 16.00 Sausnējas kapos
3. septembrī plkst. 13.00 Blaumaņa kapos

Jaunie elektrības sadales tarifi – noderīgi padomi
AS “Sadales tīkls” sniedz noderīgus padomus iedzīvotājiem, lai sagatavotos jaunajiem
elektrības sadales tarifiem, kas stāsies spēkā 1. augustā.
Pirmos elektrības rēķinus no elektrības tirgotājiem, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem, iedzīvotāji saņems septembra sākumā. Līdz šim
iedzīvotāji maksāja par katras patērētās elektrības kilovatstundas piegādi, bet līdzsvarotajā
tarifā iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena par elektrības piegādi veidosies no 2 daļām:
fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma nodrošināšanu un maksas par elektrības piegādi
atbilstoši patērētajām kilovatstundām, kas līdzsvarotajā tarifā ir samazināta par līdz pat 22%.
Daļa iedzīvotāju maldīgi sapratuši, ka fiksētās ikmēneša maksas ieviešana automātiski nozīmēs elektrības gala rēķina pieaugumu par, piemēram, 1,50, ietverot PVN, mājsaimniecībām
vienfāzes pieslēgumos. Jaunā tarifu struktūra ir veidota tā, lai samazinātā maksa par elektrības
piegādi pie vidēja elektrības patēriņa faktiski kompensētu fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu un negatīvi neietekmētu lietotāju. Minētais 1,50 eiro pieaugums ir sagaidāms tiem pieslēgumiem, kuros elektrība netiek patērēta. Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie “nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, un puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās.
Ieviešot līdzsvarotos elektrības sadales tarifus, tiks nodrošināts taisnīguma princips elektrības
piegādes maksai visām mājsaimniecībām – sākot ar 1. augustu, tiem, kas tērē elektrību, vairs
nebūs jāmaksā arī par tiem, kas elektrību netērē, bet kuriem tik un tā AS “Sadales tīkls” ir

jānodrošina pieslēgums, nepārtraukta elektrības piegāde un skaitītāju apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam nav “nulles” pieslēgums, pie vidēja elektrības patēriņa samazinātā maksa par
elektrības piegādi faktiski kompensēs fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu.
Lai klienti ātri un ērti varētu noskaidrot elektrības rēķina izmaiņas, AS “Sadales tīkls” iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi informatīvu tarifu salīdzināšanas kalkulatoru. Kalkulatoram
ir pievienota paskaidrojoša instrukcija, lai vienkārši nonāktu pie salīdzinošā rezultāta. Kalkulators ir izvietots mājaslapā www.sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā pie informācijas par
tarifiem.
Tāpat uzņēmuma mājaslapā pieejams slodzes aprēķina kalkulators, ar kura palīdzību jebkurš
klients var novērtēt, kādi pieslēguma tehniskie parametri ir nepieciešami konkrētajam mājoklim. Līdz ar tarifu struktūras izmaiņām šis kalkulators kļūst aktuāls gandrīz ikvienai mājsaimniecībai, jo vienkāršā veidā un pietiekami ātri ļaus saprast, vai šodienas realitāte nav pavisam
cita, salīdzinot ar agrākajiem aprēķiniem. AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu izmantot
abus kalkulatorus un aprēķināt, vai gadījumā laikā līdz 1. augustam nav vērts sakārtot savu
saimniecību un ierīkot pareizu elektroenerģijas pieslēgumu, samazinot vai, gluži pretēji, palielinot pieslēguma jaudu atbilstoši mājsaimniecības vajadzībām.
Visa informācija par AS “Sadales tīkls” līdzsvarotajiem tarifiem ir pieejama uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv

Brāķētos augļus un dārzeņus aicina ziedot labdarībai
Latvijas Samariešu apvienības (LSA) pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” sadarbībā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomi (LOSP) aicina Latvijas saimniekus, lauksaimniekus un pārtikas ražotājus ziedot tos augļus un dārzeņus, kurus nav iespējams realizēt vizuālu bojājumu dēļ.
Jebkura veida dārzeņus un augļus, standartiem neatbilstošus (izmērs, svars, izskats), bet lietojamus uzturā, aicinām ziedot pārtikas bankai „Paēdušai Latvijai”, lai tie nonāktu pie trūkumā nonākušām ģimenēm ar bērniem. Lai uzzinātu par tuvāko pārtikas
bankas sadarbības organizāciju, lūgums ielūkoties www.paedusailatvijai.lv vai sazināties ar Pārtikas bankas vadītāju Agitu
Kraukli, tel. 67518289, 22033700, partika@samariesi.lv
Noslēdzot ziedojumu līgumu ir iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus. Nodokļa atlaidi ziedotājiem piemēro 85 procentu
apmērā no summām, kuras ziedotas, bet ne vairāk kā 20 procentus no uzņēmumu ienākuma nodokļa kopējās summas attiecīgajā
taksācijas periodā.
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir Latvijas Samariešu apvienības labdarības programma, kas sniedz atbalstu ar pārtiku ģimenēm ar bērniem ar ienākumiem zem iztikas minimuma. Mēnesī vidēji tiek palīdzēts ap 1 000 personām. „Paēdušai Latvijai” ir
25 reģionālie partneri, kuriem ir pieejams savs transports, kura izmaksas tiek nosegtas.
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir biedrība, kas apvieno valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, kas aptver visu Latvijas teritoriju un visus ražošanas sektorus. Organizācija formulē vienotu lauksaimnieku
viedokli ražotāju interešu aizstāvībai un tālākām sarunām ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī citiem sadarbības partneriem.
Sīkāk par Pārtikas banku - www.paedusailatvijai.lv

PIEMINAM MIRUŠOS:
Alfrēds Ķīlis
miris 83. mūža gadā;
Laimonis Vītoliņš
miris 84. mūža gadā;
Andrejs Bārbals
miris 73. mūža gadā;
Ēvalds Ābele
miris 91. mūža gadā;
Jānis Knēziņš
miris 72. mūža gadā.

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