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�rg�u novad� rekultiv�s tr�s normat�vo aktu pras�b�m
Br�vpr�t�go
darbs �rg�u novada
Jānim Grotam
- 120
muzejos
neatbilstošas izg�ztuves

vēlāk Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un Tiesību
zinātņu fakultātē, taču nekļūst ne par mērnieku, ne juristu.
Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
2. j�lij� starp Vides ministriju k�
kumi laikā
par darb�bas
programmas
“InfraOtr� projekta ietvaros – normat�vo
Jau augstskolas
sāk nopietni
rakstīt.
Grotu�u”
interesē
muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
atbild�go iest�di un �rg�u novada aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u
un pakalpojumi”
papildin�junova- strukt�ra
t�gie gaijaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
žurnālistika,
tāpēc, pametis
augstskolu,
viņš sāk darba
domi k� nans�juma sa��m�ju tika da Sausn�jas pagasta izg�ztuve
3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti
“Normat�vo
“Sidra- ma
Bruno
Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikutas laikrakstā
“Sociāldemokrāts”.
1920.
gados iznāk
pirmie
parakst�tas vienošan�s par tr�s nor- bi�i”.
aktu
pras�b�m
neatbilstošo
izg�ztuvju
Hemetsberger)
no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
dzejoļu krājumi - “Pavasara ūdeņi”, “Vējš no jūras”, “Vamat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo
rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Savuk�rt treš� projekta ietvaros
parekara mākoņi”. Izrādās, rakstīt - tas ir tik viegli kā putnam
izg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �s- dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�- Latvijas Republikas normat�vajiem ak- Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra- un latviešiem k� par attur�giem zieme�dziesma. Dzejnieks reiz smejot teicis: “Man atliek tik patenošanu. Šos projektus �stenos Ma- b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumur- tiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar� došo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labpurināt piedurknes
- no tām birst laukā dzejolis pēc dzejodonas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�- nieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
ļa.”
Grots
ir
rakstījis
arī lugas
un bijisl�mumiem
tulkotājs. r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dz21.janv�ra
Šo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sa- des 2009.gada
Eiropas
1924.
gadā
Grotiem
tiek
piešķirta
zeme
Vēja kalnā,
tēvstautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
nans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes st�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m par min�to Eiropas Savien�bas Koh�zidz�vi,
iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
uzceļ
nelielu
māju,
dodot
tai
nosaukumu
“Grotupes”.
1935.
„Normat�vo aktu pras�b�m neatbil- 179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas jas fonda projektu iesniegumu apstiprinas
sarunvalodas
l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
vienā naktī
Jānis Grots uzraksta četras vēstules dzestošo izg�ztuvju rekultiv�cija” ietva- Savien�bas Koh�zijas fonds,gadā
n�šanu.
bet p�r�jo
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
“Vēstules
tiek uzskatītas
par vienām
ros.
No Videskas
ministrijas
komunik�ciju
summu 35,65 t�kstošu latujāapm�r�
ie- Solveigai”,
ja Laseno
un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir novārsmām
latviešupazi�ojuma
mīlas lirikā.Ieva Viln�te.
Pirm� projekta ietvaros tiks rekulti- gulda �rg�u novada dome. skaistākajām dzejasnoda�as
informat�v�
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rv�ta normat�vo aktu pras�b�m neatSarežģīta,
Jāņapast�st�šu par Kristi�nu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
Min�t�s vienošan�s nosl�gtas,
pama- impulsīva un savā būtībā traģiska ir bijusi
Vair�k
bilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta iz- tojoties uz Ministru kabinetaGrota
2008.gada
darbojas „Braku” muzej�. Vi�a darba
mīlestība pret sievietēm. Viņš ļoti ātri iemīlējās,
diena
s�kas reiz� ar muzeja atv�ršanu
g�ztuve “Lemp�ni”.
30.j�nija noteikumiem Nr.490
„Noteirakstīja
skaistas mīlas dzejas rindas savām mūzām.
Grots
un bohēbeidzas ar t� sl�gšanu. Uz „Bramocīja sevi un savas mīļotās sievietes, jo bija liels
kiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
mists, kas daudz lietoja alkoholu. Grots divreiz apprecējās,
arodvidusskolas dienesta viesn�c�.
bet laulības nav bijušas laimīgas. Ar sievu Annu Kristi�nam
bija ko- ir 20 gadu. Vi�š ir m�c�jies
pīga meita Tamāra,
dzejnieks
ļotiMarpriecājās,
taču m�rketinga koledž� Austirdzniec�bas
p�rsvar�par
pa kuru
pašvald�bas
ce�iem.
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lai par
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trij�, betunturpm�k m�c�sies par saimniemaršruta
mar��jujas - Latvijas p�rrobežu sadarb�bas velo maršruts „Dienvidigaunija
– Zieaudzinātu.
programm�, kuras realiz�cijas laik� tiek me�latvija”, kura viens posms
b�s pa ma z�mes, pie Jumurdas ezera izveidota c�bas m�rketinga skolot�ju. Ja �sum�
j�raksturo Kristi�ns, tad j�saka t�:
Jānis
Grots atp�tas
lielākovieta,
daļu�rg�os
dzīvesnovietota
pavadīja
Rīgā,
arī strāvelo
no- teb�tu
�stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi Madonas rajonu un ar� �rg�u novadu.
cilv�ks Kristi�ns ir �oti simp�tisks,
radošiem
un talantīgiem
darbojās
pie �rg�u
vidusskolas. cilvēkiem, k�
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais No liel� velo maršruta tiks dāja,
veidotitikās
vai- arvietne
ar vi�u pat�kami un viegli kontakt�ties,
Projekta ieviešanas
laiks irgados
no š� gada
partneris ir Vidzemes t�risma asoci�ci- r�ki ap�veida maršruti, lai pied�v�tu
ie- savienībā.
Rakstnieku
Mūža pēdējos
daudz slimoja.
k� darbinieks – lab�ku nevar�tu iedogada rakstu
augustam.
Proja, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes, sp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t
vietas,
Dienu
pirms apr��a
nāvesl�dz
viņa2010.
Kopoto
sakārtotājs
Ilgonis
m�ties
jebkur� sf�r�. �imen� ir audzijektaGrotam
realiz�cijas
laik� tiks tikko
izdotaiznākušo
ro- n�tspirmo
C�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kur�m v�sies lielais loks.
Mums
Bērsons
aiznesa
uz slimnīcu
darba dz�vei vislab�kaj� š� v�rda
Kristi�ns J��u vakar� Brakos,
organiz�ts
Valkas rajona padomes, M�lpils pagas- tuv�kie mazie ap�veida maršruti
b�s pa
sējumu.
Kad kasgr�mata
1968. gadapar
4. velot�rismu,
decembrī Jāni
Grotu izvadīja
noz�m�.noR�p�gs, korekts, izdar�gs, at23. j�nij�.
semin�rs t�risma
nozares
uz��m�jiem,
ta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna
un savienības,
Rakstnieku
viņam
šķirstā
ielika šo pirmo sēFoto no “Braku”muzeja arhīva.
broš�ras
velot�- vēlēšanās
p�jais projekta budžets ir 1519238,13 �rg�u apk�rtni.
jumu, bet uz izdotas
šķirstavelot�risma
- cimdu pāri.
Pēc un
dzejnieka
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
�rg�u mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
Ērgļi lepojas ar daudziem ievērojamiem
cilvēkiem litera- viņu apglabāja blakus R. Blaumanim. Kā mēdza sacīt Grots
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�- d�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
tūrā - novelistu un dramaturgu Rūdolfu Blaumani, roman- - “lielais un mazais ērglēnietis”. Zīmīgs ir 1981. gads, kad
Ilze Daugiallo,
bas programmas nans�jums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
Zintas Saulītes foto
tisma dzejnieku Jāni Grotu un latviskāko trimdas dzejnieci dzejnieka atdusas vietā atklāja Lilijas Līces skulptūru, kas
Inform�cijas speci�liste
l�dznans�jums, 10% partneru l�dz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-VesZinaīdu
Lazdu.
Šogad
jubileja
Jānim
Grotam,
kura
spožāatveidota
kā
Solveigas
tēls.
nans�jums.
tienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots
Dzimšanas dienas svecīšu sveiciens J. Grotam atdusas vietā.
kais devums latviešu literatūrā ir lirika, īpaši izceļot dzejas
Šogad, sagaidot dzejnieka 120. dzimšanas dienu, “Braku”
pērli “Vēstules Solveigai”.
muzejs sadarbībā ar apvienību “Mana Filmu Studija” izveiJāņa Grota mūžam Ērgļos mūsdienās ir trīs liecinieki - doja raidījumu par Jāni Grotu, ko caurstrāvoja viņa dzīves- atbalstīja un palīdzēja, lai atbilstoši šai situācijai valstī vaVēju kalnā akmens zīme bijušajai mājvietai “Grotupes”, stāsts un atstātais daiļrades mantojums. Video pasākumā rētu radīt attālinātos svētkos - katrs atsevišķi un visi kopā.
Ir zin�ms
ka 1859.
gad� tēls atdusas vietā Blaumaņa savas atmiņas un pārdomas par dzejnieku stāstīja literatūr- Daudzi atsaucās “Braku” muzeja akcijai “Aizdedz Grotam
Jāņa
Grota fakts,
iela un
Solveigas
Krišj�nisAtstātais
Barons, b�dams
T�rba- apkopots septiņos Kopoto zinātnieks Ilgonis Bērsons, mūziķis un dzejnieks Guntars svecīti!”, iepriecinot ar virtuālo sveču gaismiņu muzeja fakapos.
mantojums
tas universit�tes
rakstu
sējumos. Matem�tikas
Račs, žurnāliste Līga Blaua, Ērgļu stacijas īpašnieks Māris cebook lapā, kā arī 9. februārī katrs sev vēlamā laikā iefakult�tes
students,
24
gadu
veDzejnieka šūpulis kārts Ērgļu pagasta “Silamuižā” Jāņa Olte, skolotāja Mārīte Breikša, ilggadēja kultūras darbinie- dedzot svecīti Jāņa Grota atdusas vietā - lai silti un gaiši!
cum�
ce�oja Grotu
k�j�m 5ģimenē
ned��as no
un Marijas
1901. gada 9. februārī. Viņš ir ce Ināra Strazdiņa un viņas māsa Ilze Strazdiņa, PII “Pie- Un mums izdevās, jo visas dienas garumā kapos mirdzēja
T�rbatas
cauri
Valkai,
Smiltenei,
otrais dēls, brālis Kārlis ir astoņus gadus vecāks. Grotu ģi- nenīte” kādreizējā audzinātāja Mārīte Ostrovska, “Braku” baltas, sarkanīgas un no sirds aizdegtas sveču gaismiņas.
Raunai, Taurenei, Inešiem, �rmenes
mājvieta ir mainījusies vai ik gadu, mazā Jāņa bēr- muzeja vadītāja Zinta Saulīte. Jāņa Grota dzeju deklamēja Daudz laimes dzimšanas dienā, dzejniek!
g�iem, Koknesei, Skr�veriem,
Video sveicienu “Jānim Grotam 120” var noskatīties www.
nība aizrit “Spēliņos”, “Jaundalbos”, “Anduļēnos”, “Vec- Ērgļu vidusskolas skolēni skolotājas Indras Rones vadībā,
�eipenei, L�gatnei, Siguldai, R�skrīvēnos”, “Lejaskalniņos”. Bērnu dienas saistās ar ganu bet “Vēstules Solveigai” - Aivis Masaļskis, un E. Ķezberes braki.lv, facebook lapā: “Blaumaņa muzejs Braki”, kā arī:
gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai,
gaitām un citiem lauku darbiem. Jānis ir mācījies Ērgļos atbildes dzejā - Ieva Vilnīte. Mīļus sveicienus dzejniekam www.ergli.lv.

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Barona taka ar� �rg�os

Sabilei, Talsiem l�dz sav�m m�-

gan
ganvi�š
luterāņu
j�m pareizticīgo,
Dundag�. �rg�os
iera- draudzes skolā. Kad iegūta
pamatizglītība,
Grots
iestājas
d�s t�p�c, ka te dz�voja studiju Rīgas kultūrtehniskajā skolā,
biedrs, v�l�kais Vecpiebalgas
�rsts, m�zi�u Jurj�nu t�va br�lis
J�nis Anžs Jurj�ns. Tr�s dienas
Krišj�nis Barons viesoj�s Me��e�os, kop� ar Jurj�nu iepaz�dams �rg�u apk�rtni.
Jau piekto gadu notiek velomaratons Barona taka, kad 17 dienu laik�
tiek veikts aptuveni 1000 km garais ce�š,
ko savulaik k�j�m g�jis Krišj�nis Barons.
Barona takas idejas autore ir neform�l�
vides izgl�t�bas projekta „P�das” vad�t�ja
Vita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uzs�ka Lielo Talku organiz�šanu Latvij�,
bet pirms 5 gadiem pirmoreiz �stenoja
savu Barona takas projektu. Vitas Jaunzemes aizraut�ba un azartiskums droši
vien radies m�tes, izcil�s š��pmet�jas,
Melburnas olimpisko sp��u �empiones
Ineses Jaunzemes iespaid�.
11. j�lija vakar� š� gada Barona takas dal�bnieki ierad�s Me��e�os, lai
tuv�k iepaz�tu vietu, kur pirms 150 gadiem pabijis Krišj�nis Barons. Pie
ugunskura risin�j�s saruna par �rg�u
senatni un šodienu ar gr�matas „�rg�i
desmit gadsimtos” autor�m Inesi Mai-

Lorenco (st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.

dzimšanas dienā veltīja PII “Pienenīte” bērni. Paldies Ērbild�gs. Kad projekta vad�t�ja Sintija
izveidoja
Kristi�ns
ab�s vadītāja
svešvaloZinta kuru
Saulīte,
“Braku”
muzeja
gļu bibliotēkas vadītājai Kaivai Bukovskai un visiem, kas

Barikādēm - 30
Barona takas dal�bnieki Brakos.
l�ti un M�r�ti Breikšu, bet pirms mazg�šan�s Me��e�u pirti��, Meža m�tes aicin�ti, ce�ot�ji iejut�s daž�dos meža
t�los un paši sevi un cits citu p�rsteidza
ar savu erud�ciju par Latvijas augu un
dz�vnieku valsti.
„N�kamaj� r�t� viesi klaus�j�s m�zi�u Jurj�nu dz�vesst�stu, tuv�k iepazina
muzeja apk�rtni, priec�j�s par Pulgoš�a
ezera vilin�jumu,” st�sta br��u Jurj�nu
muzeja vad�t�ja Ieva Viln�te. „Velomaratona dal�bnieku trad�cija ir ar� koku
vai košuma kr�mu st�d�šana viet�s, kuras vi�i apmekl�juši. Š� gada dal�bnieki
Me��e�u �be�d�rz� iest�d�ja �bel�ti.”
„Pusdienlaik� Barona takas ce�ot�ji
(26 dal�bnieki) apmekl�ja Brakus. Kaut
ar� daudzi jau te bijuši,” saka Braku
muzeja speci�liste Zinta Saul�te, „tom�r
v�lreiz izstaig�j�m Braku s�tu, izt�loj�mies laiku, kad dz�vojis rakstnieks R�-

Ērgļu
februāris
Çrgïu novada
novadainformatīvais
informatîvaisizdevums
izdevums2021.
2009.
j�lijs

dolfs Blaumanis, sajut�m m�ju liego
veldzi vasaras karstum�, pasp�l�j�m
klavieres viesu istab�. Tad dev�mies pa
tak�m. Ieelpoj�m p�avu reibinošo smaržu, sa��m�m pozit�vo ener�iju no Zibensš�elt� akmens un nodzied�j�m
dziesmu, pasveicin�j�m skulpt�ru „Edgars” un apl�koj�m v�griežu p�av�s pasl�pušos Lejas aku, kur� esot tas lab�kais �dens. K� jauku piemi�as z�mi
dal�bnieki iest�d�ja rozi P�rs Gints,
kura kuplos pie dz�vojam�s m�jas. Katru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest�d�ts k�ds koks, bet šoreiz t� bija roze
dzelten� saules kr�s�.”
„Latvijas daba, kult�ra un trad�cijas–
t�s ir v�rt�bas, kuras mums dotas mantojum�, bet t�s ir v�rt�bas, kas mums ir
j�iepaz�st, j�sarg� un par kur�m j�r�p�jas”, t� savas darb�bas misiju apzin�s
Vita Jaunzeme.
M�r�te Breikša

jaut�ja, k� Kristi�ns str�d� un uzvedas, d�s, cerams, var�sim iespiest tipogr�tad par vi�u ir tikai viena atbilde – gri- j�, kad mums b�s lab�ka nansi�l� siApritējuši
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saskat�t nevienu
vi�a notikumiem,
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Abi puiši raksta
dienas- pirms
puisispusgada
pal�dz saimnieciskajos
darbos
vienīguperson�g�s
mērķi -nosargāt
valstī atjaunoto
neat-–
gr�matas. Taskarību.
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Rīgā.
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Sausnējas
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galinteresanta par
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noorganiz�t
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devās 36 vi�u
patrioti.veides
Ar katru
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Ir
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Dz�ves temps sal�dzin�jum� ar Austriju pus muzeja un piedal�jušies vis�s abos
Šogad pie Sausnējas vēstures muzeja “Līdumi” 20. janvārī
un It�liju vi�iem liekoties pie mums muzejos notikušaj�s aktivit�t�s. Nebaivisu dienu dega ugunskurs. Covid-19 ierobežojumu dēļ kuldaudz l�n�ks, gaus�ks, šeit ir t�, k� d�s str�d�t ar� zisku darbu - p�auj z�li,
tūras
pasākumi
ilgākuapk�rtni,
laiku nenotiek,
tāpēc
bari-ja
Austrij� tas bijis
pirms
30 – 40klātienē
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rav� pat pu�u
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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2021. gada janvāra domes sēdē lemto

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties pašvaldības mājaslapā:
www.ergli.lv
28. janvāra domes kārtējā sēdē:
aApstiprināja pārskatu par Ērgļu novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.1 “Par Ērgļu novada
pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
aApstiprināja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2011. gada 24. februārī apstiprinātajā Ērgļu novada pašvaldības amatu katalogā, tajā iekļaujot bāriņtiesas sekretāra un lauksaimniecības konsultanta amatus.
aApstiprināja aktualizēto Ērgļu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu.
aNolēma nepiešķirt finansējumu nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” projektiem par godu
1941. gadā un 1949. gadā izsūtīto piemiņai - konferencei un koncertam, bērnu zīmējumu un
sacerējumu konkursam, filmas “Tālā zeme Sibīrija” nākamo sēriju montāžai un iespējamai
ekspedīcijai uz Krasnojarskas, Omskas apgabalu 2021. gada vasarā.
aNolēma nepiešķirt finansējumu biedrībai “Latvijas Aeroklubs” dokumentālās spēlfilmas “Es
esmu aeroklubs” finansiālam atbalstam.
aNolēma nepiešķirt finansējumu biedrībai “Tūrisma Attīstības Biedrība” Ērgļu novada tūrisma objektu maršruta ceļveža sastādīšanai.
aPiešķīra finansējumu EUR 1000 apmērā Latvijas Orientēšanās federācijai Latvijas orientēšanās čempionāta finansiālam atbalstam, kas paredzēts 2021. gada septembrī Ērgļu novadā.
aPiešķīra finansējumu EUR 1000 apmērā Latvijas Kalnu divriteņu federācijai Latvijas Valsts
mežu Kalnu divriteņu maratona 4. etapa - Ērgļi - veiksmīgai norisei Ērgļu novadā 2021. gada
augustā.
aPiešķīra finansējumu EUR 600 apmērā biedrībai “Rollertour” distanču slēpošanas seriāla
“Latloppet” organizēšanai Ērgļu novadā 2021. gada februārī.
aPiešķīra finansējumu EUR 1000 apmērā Latvijas Motosporta federācijai Latvijas čempionāta sacensību skijoringā un ziemas motokrosā organizēšanai Ērgļu novadā 2021. gadā.
aPiešķīra finansējumu EUR 200 apmērā biedrībai “Latvijas politiski represēto Cēsu biedrība”
piemiņas vietas izveidei pie Amatas stacijas 1949. gada 25. martā uz Sibīriju deportētajiem.
aPiešķīra finansējumu EUR 1000 apmērā biedrībai “Taisnais” labdarības soļojuma - skrējiena
“Taisnais” organizēšanai Ērgļu novadā 2021. gadā.
aIevēlēja Ērgļu novada bāriņtiesas locekli.
aNolēma atcelt vecāku līdzfinansējumu Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā no 2021. gada 1.
janvāra līdz valstī noteikto ierobežojumu atcelšanai.
aApstiprināja Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēdināšanas (pusdienu) maksas pakalpojuma izcenojumu 2021. gadam - EUR 0,58.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumus.
aSaskaņā ar saņemto iesniegumu izsniedza juridiskai personai speciālo atļauju (licenci) zvejas limitam uz pieciem gadiem - tīkla garums 90 metri vai 3 murdi, kas dod tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā Pulgošņa ezerā.
aApstiprināja Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” darbības un attīstības stratēģiju
2021.-2025. gadam un Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” nolikumu jaunā redakcijā.
aApstiprināja Ērgļu vidusskolas attīstības plānu 2021.-2024. gadam.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.2 “Par interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Ērgļu novadā”.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības nolikumu “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums” un attiecīgi apstiprināja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības nolikumā.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2011. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par tirdzniecību
publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā””,
kas nosaka, ka nodevas likme gadā pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem jeb autoveikaliem bez alkohola tirdzniecības būs EUR 30,00 un ar alkohola tirdzniecību EUR 50,00.
aIzdarīja grozījumus Ērgļu novada būvvaldes nolikumā.
aPrecizēja 22.12.2020. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Kārtība,
kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti””.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2021. gada 28. janvārī								
domes sēdes protokols Nr. ĒNP/2021/1-01/1/PROTD, 2.§
Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu, likumu
“Par valsts budžetu 2021. gadam”,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 6. pantu
1. Apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam (pielikums Nr.1):
ieņēmumi EUR 3 724 910,
izdevumi EUR 4 573 495,
līdzekļu atlikums uz 2021. gada sākumu EUR 1 057 019;
1.1 apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju Ērgļu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam astoņiem mēnešiem - EUR 262 388;
1.2 apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogu atalgojumam astoņiem mēnešiem - EUR 29 576;
1.3 apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju Ērgļu pašvaldības mākslas un mūzikas skolas pedagogu atalgojumam - EUR 42 142;
1.4 apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam - EUR 4 814;
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1.5 apstiprināt mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem un ielām 2021. gadā - EUR 138 045;
1.6 apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības kopējo saistību apjomu 2021. gadam - EUR 176 248
(pielikums Nr.2);
1.7 apstiprināt ieņēmumus pamatbudžetā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 100% apmērā no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā 2021. gadam noteiktās summas Ērgļu novadam;
1.8 apstiprināt Ērgļu novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa indikatīvā programma 2021. - 2023. gadam (pielikums Nr.3);
1.9 apstiprināt līdzekļu atlikumu ziedojumu un dāvinājumu kontā EUR - 4695.
2. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs ir atbildīgs par šo saistošo noteikumu ievērošanu, ciktāl tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju.
3. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītāji drīkst izlietot tikai budžeta ietvaros piešķirtos
līdzekļus. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt
papildu līdzekļus, kā arī veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas
kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu Ērgļu novada pašvaldības domei.
4. Piešķirt pašvaldības grāmatvedības nodaļai tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus
atbilstoši apstiprinātajām tāmēm.
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs (paraksts)

Pielikums Nr.1
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Saistošo noteikumu turpinājums 7.lpp.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2021. februāris

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Redaktores sleja
Ir pagājis gada ievada mēnesis - janvāris un jau rit gada īsākā mēneša februāra
dienas un nedēļas, kurās ir gan Sveču,
gan Svētā Valentīna, gan Starptautiskā
dzimtās valodas diena. Šie svētki padara februāri par krāsainu mēnesi, lai gan
ziemas pazīmes tajā ir ļoti izteiktas. It
īpaši šogad, kad pēc vairāku gadu pārtraukuma ir noplanējušas sniegpārslas,
veidojot dziļu sniega segu un augstas
kupenas, kā arī temperatūra ir sasniegusi milzīgus mīnusus, kas piešķir šim gadalaikam vēl izteiktāku nokrāsu, radot
klasiskas ziemas noskaņu.
Alberts Einšteins ir teicis, ka ,,Iztēle
ir daudz svarīgāka par zināšanām. Zināšanas ir ierobežotas, turpretī iztēle
aptver visu pasauli, stimulējot procesus
un veicinot evolūciju”. Un šis citāts lielā mērā šķiet atbilstošs visjaunākajiem
laikiem, kuros dzīvojam, kad daudzi
dažādi procesi mainās. Arī februāra
svētki nevar tikt svinēti ar vērienu, tie
jāpavada diezgan klusi. Tomēr šajā gadījumā arī parādās mūsdienu vajadzība
pēc iztēles - iespēja likt lietā savu iztēli,
lai izdomātu, kā var, citiem nekaitējot,
attālināti iepriecināt sev tuvos cilvēkus,
nosūtot dāvaniņas, sazinoties tiešsaistes
platformās un varbūt - tieši pretēji - nosūtot vēstuli. Šajā laikā atgādinājumi
par klātesamību, lai arī cik tālu fiziski
cilvēks atrastos, ir svarīgi un mīļi.
Aicinu visus iepazīt, izmantot un pilnveidot savu iztēli un zināšanas!
Katrīna, 10. klases skolniece

Paldies par
slidošanas prieku!
Daudzi šajās aukstajās dienās izvēlas pavadīt laiku ārā. Es izvēlos doties slidot un
spēlēt hokeju katru dienu, kad esmu izmācījusies.
Arī slidotavā jāievēro visi ārkārtas situācijas noteikumi, piemēram, slidu mājā jāievēro 2 metru distance citam no cita. Un ieiet
izvēlēties slidas var tikai ar maskām. Slido
gan mazi bērni, gan vidusskolēni. Katru
vakaru jaunieši spēlē hokeju. Šajā situācijā
slidotava ir populārāka, jo daudzi sēž mājās
un nekur tālu nedodas, bet atbrauc paslidot.
Skolas slidotavā skolēni var dabūt inventāru bez maksas, ieejot nomas noliktavā. Tikai
jāparakstās par slidu paņemšanu.
Lielu lielo paldies sakām Aldim Jēkabsonam un Justam Jēkabsonam. Nebūtu viņu,
tad droši vien nebūtu uzliets ledus un nevarētu slidot.
Līva Tirzmale, 10. klases skolniece
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Aktualitātes mācību darba norisē
Turpinoties attālinātās mācīšanās procesam, pagurstam arvien vairāk, taču seko arvien jauni valdības norādījumi, un skolēniem un
vecākiem rodas jautājumi. Tādēļ īsumā precizēju dažus jautājumus,
kas saitīti ar klātienes konsultācijām, tiešsaistes stundu apmeklējumu un vērtēšanu.
Ja skolēna rezultāti, mācoties attālināti, ir nepietiekami, viņam tiek
nodrošinātas klātienes konsultācijas pēc pedagoga aicinājuma
atbilstoši direktores rīkojumam, kas nosaka darba norises kārtību.
Tātad atšķirībā no iepriekšējās kārtības, kad vecāks pirmais izrādīja
iniciatīvu un rakstīja iesniegumu direktorei, pašreizējā kārtība nosaka, ka skolotājs aicina uz konsultāciju, redzot skolēna problēmas.
Klātienes konsultācijās gaidām skolēnus, kuriem ir nopietnas mācību grūtības, kuriem attālināto mācību laiks rada sociāla un emocionāla rakstura problēmas, kuriem ir ierobežota pieeja informācijas
tehnoloģijām un kuriem jākārto valsts pārbaudes darbi. Lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību, skolotājs un skolēns satiekas viens
pret vienu un konsultāciju laikā ievēro prasības - lieto mutes un
deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Atcerēsimies, ka joprojām ir iespējamas arī attālinātas konsultācijas, skolēnam sazinoties ar skolotāju vai pedagoga palīgu tiešsaistē Zoom, WhatsAPp,
e-klases video sarunā.
Pašreiz arvien pieaug tiešsaistes stundu skaits. Sevišķi mācību
priekšmetos, kuros ir svarīgi sekot skolotāja domu gaitai, lai saprastu matemātikas uzdevumus, fizikas vai ķīmijas procesus. Lielākā
daļa skolēnu un vecāku ir apmierināti ar tiešsaistes stundu sniegtajām iespējām. Taču ir gadījumi, ka skolēni dažādu iemeslu dēļ pieviļ tehnoloģijas, aizgulēšanās utt. - nepiedalās stundā. Ja skolēns
nepiedalās tiešsaistes stundās, tad mācību priekšmeta skolotājs atzīmē e-klases žurnālā, ka skolēns nav piedalījies, bet klases audzinātājs var attaisnot kavējumus, ja ir saņemta vecāku ziņa par kavējuma
iemeslu. Dažkārt vecāki pārmet, ka atsevišķos mācību priekšmetos
nav tiešsaistes stundu. Taču mūsu uzskats ir, ka ne visos priekšmetos vajag skolotāja klātbūtnes efektu, skaidrojot mācību vielu. Gluži
pretēji, skolēnam ir jāiemācās strādāt ar tekstu, lasot informāciju un
atklājot apgūto patstāvīgi veiktos darbos. Labi, ja dienā ir 2-3 vai
vecākajās klasēs četras tiešsaistes stundas, pārējā laikā ļaujot bērnam patstāvīgi strādāt un sekot skolotāja norādījumiem un interneta
saitēm e-klasē.
Problēmas rada skolēna piedalīšanās tiešsaistes stundā, neieslēdzot videokameru. Atsaucoties uz tiesībsarga sniegto informāciju, kas pieejama saitē https://jauns.lv/raksts/zinas/426836-tiessais-

tes-stundu-laika-skolotajam-butu-jaredz-berni-norada-tiesibsargs,
kameras ieslēgšana nekādā veidā neaizskar bērna privātumu, gluži
pretēji - dod iespēju skolotājam sekot skolēna darbībai, gūstot atgriezenisko saiti un motivējot. Skolotāju pieredze rāda, ka bērns ar
neieslēgtu kameru saņem daudz mazāku skolotāja uzmanību nekā
skolēns, kura seja ir redzama.
Problēmas vienmēr rada mācību sasniegumu vērtējumi, jo vienmēr
ir vēlme saņemt augstāku atzīmi. Motivācija sasniegt augstu rezultātu ir lieliska, taču jautājums ir, vai tikai atzīme ir tā, kas atspoguļo zināšanas. Ja mācāmies zināšanu, nevis atzīmes dēļ, tad lielākajā daļā
gadījumu parasti ir labas atzīmes. Precizējot jautājumus par vērtēšanu, atgādinām, ka vērtējumi jebkurā tēmas noslēguma pārbaudes
darbā var tikt uzlaboti vienu reizi divu nedēļu laikā no vērtējumu
paziņošanas e - klasē. Bet ikdienas darbi - formatīvās vērtēšanas
darbi -, kas nodrošina skolēnam un pedagogam atgriezenisko saiti
par skolēna mācību apguvi un motivē skolēnus regulāram darbam,
var tikt pilnveidoti vienu reizi nedēļas laikā no darba iesniegšanas termiņa. Aicinām skolēnus godprātīgi veikt ikvienu darbu,
iepazīstoties ar materiāliem un iepriekš rūpīgi sagatavojoties, lai pēc
iespējas mazāk būtu nepieciešama rezultātu uzlabošana. Pieredze
rāda, ka dažkārt atsevišķi skolēni sākotnēji nesagatavojas darbam,
paļaujoties uz iespēju rezultātu vienmēr uzlabot.
Detalizētu informāciju par Ērgļu vidusskolas prasībām attālinātās
mācīšanās procesā un skolēnu sasniegumu vērtēšanā sniedz skolas
dokumenti “Kārtība mācību procesa nodrošināšanai Ērgļu vidusskolā, organizējot mācības attālināti” un “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, kas ir publicēti Ērgļu vidusskolas mājaslapā.
Aicinām ieskatīties jaunajā skolas mājaslapā: www.ergluvidusskola.lv.
Tā ne tikai sniedz informāciju par skolas dzīves pamatjautājumiem
un aktualitātēm, bet arī parāda, cik mēs esam darbīgi un radoši.
Vai pamanījāt informāciju par konkursu “Ērgļu Ārgājis 2021”?
Konkursu organizēja skolas padome, lai atraktīvā un epidemioloģiskajai situācijai atbilstošā formā vienotu ģimenes, aicinātu ārā no
telpām, prom no datora. Aicinām joprojām izmantot skolas piedāvājumu slidot un slēpot, gan izmantojot skolas inventāru, gan saņemot
skolotāju praktiskus padomus slēpošanā.
Lai izdodas rast līdzsvaru starp nopietnu mācību darbu un ziemas
prieku baudīšanu!
Inese Šaudiņa,
Ērgļu vidusskolas direktore

Skolēnu aptauja par attālināto mācīšanos
Semestra sākumā skola organizēja Edurio aptauju 7. - 12. klasēs
par attālināto mācīšanos - skolēnu labsajūtu, stundu norisi, saziņu
ar skolotājiem, konsultācijām, tehnoloģiju lietojumu. Aptaujā bija
arī divi atvērtie jautājumi, kuros audzēkņi varēja izteikt savus viedokļus, ieteikumus. Iepazīstinām ar skolēnu atbildēm.
Ko tava skola un skolotāji šajā semestrī attālinātās mācībās
dara ļoti labi un tu gribētu, lai darītu arī turpmāk?
Matemātikas, fizikas, ķīmijas un krievu valodas stundās, manuprāt, ir atrasts vislabākais balanss efektīvam attālinātajam mācību
darbam - pamīšus ir gan video stundas, gan piemērots patstāvīgais
darbs, kura sasniedzamais rezultāts ir skaidri definēts. Angļu valodā,
bioloģijā uzdotie uzdevumi parasti aizņem ļoti daudz laika, bet to
atvieglo tas, ka, izlasot uzdoto, ir skaidrs, ko skolotāja sagaida un
ko vajag izdarīt.
Man pagaidām nav nekādu sūdzību par attālinātajām mācībām, jo
skolotāji vai vairums no viņiem izskaidro visu detalizēti, kas jādara
un kad ir jāiesniedz darbi. Es vēlētos, lai skolotāji turpina paskaidrot
darbus, kas veido to gala atzīmi un pēc atzīmes ielikšanas paskaidrot, kāpēc tādas vai šādas kļūdas.
Ir saprotoši skolotāji un ir zoom stundas tajos priekšmetos, kur tas
ir nepieciešams. Jebkurā laikā skolotāji operatīvi atbild uz maniem
jautājumiem, ja radušies sarežģījumi. Tas ir ļoti labi un vēlos, lai tā
paliek arī turpmāk. Tas atvieglo manu dzīvi.
Vēlētos tiešsaistes stundas pēc kontroldarbiem, lai saprastu savas
kļūdas.
Skolotāji ir saprotoši, ja darbs nav iesūtīts laikā, jo ir daži priekšmeti, kuru izpildes laiks ir ilgāks, nekā noteikts. Man patīk, ka stundas notiek tiešsaistē, tādēļ ir vieglāk uztvert tēmu. Man patīk arī, ka
mazāka apjoma darbi ir jāiesniedz dienas laikā un ka lielāka apjoma
darbi ir uz vairākām stundām, tas, ka dažas skolotājas liek mācīties
no grāmatām un konkrētus uzdevumus un pasaka, kas ir nepareizi un
dod pareizās atbildes. Tādā veidā es saprotu, ko izdarīju nepareizi.
Man ļoti patīk tas, kā skolotājas Baiba Kaļva, Daina Dundure un
Anita Muša uzdod mācību darbu tieši tā, kā mēs darītu stundā un ne
vairāk, ne mazāk!

Par ko tu gribētu pateikt saviem skolotājiem paldies saistībā ar
attālinātām mācībām šajā semestrī?
Paldies par to, ka darbus ieliek e-klasē vajadzīgās dienās un laikos, un ir skolotāji, kas pat saliek nedēļai mājasdarbus, tad ir vieglāk saplānot visu nedēļu. Paldies par to, ka izskaidro visu, kas ir
saistībā ar mājasdarbiem un kontroldarbiem, pārskrien pāri kļūdām
un precizē, kā būtu pareizāk un labāk. Tiešsaistes stundās skolotāji
paši risina uzdevumus, lai skolēniem būtu saprašana par uzdevumu
risināšanas metodēm. Par lielu pretimnākšanu, ka nekad man netiek
atteikts un ignorēts. Kā arī par to, ka katras nedēļas dienas grafiki ir
ļoti sabalansēti, piemēram, katru dienu ir vienādi uzdots, nevis vienā
dienā es mācos astoņas stundas no vietas un otrā dienā neko. Tas ir
ļoti jauki, ka tiek domāts par skolēniem. PALDIES!
Šis veids (attālināti) nav no labākajiem, kā mācīties, jo īsti nejūtos
vielu apguvusi, bet prieks, ka ir skolotāji, kas paskaidro un novēl
jaukas brīvdienas. Es gribētu pateikt paldies tām skolotājām, kuras
ir atsaucīgas un saprot skolēnus. Paldies skolotājai Pickai par saprotamu uzdevumu un mācību vielas izskaidrošanu tiešsaistes stundās
un ārpus tām. Par to, kad organizē zoom, kur mēs izpildām uzdevumus, un izskaidro vielu un pēc zoom ieliek mazu darbiņu uzdevumiem.lv, kas neaizņem ilgu laiku pildot (šis ir matemātikā...).
Paldies par pacietību, jaunu risinājumu meklēšanu un atbalsta
sniegšanu! Paldies par darbu, kas ielikts, organizējot attālinātās mācības! Visos priekšmetos mācību viela tiek apgūta labā līmenī, un
pats mācību process ir interesants! Par to, ka ir mazāka apjoma darbi,
notiek vairāk tiešsaistes stundu un var saņemt vairāk komentārus par
izpildītajiem darbiem. Kā arī par to, ka skolotāji spēj mūs izturēt un
ar mums sastrādāties.
Paldies tiem skolotājiem, kuri ņēma vērā mūsu ieteikumus, kurus
izteicām, kad bijām klātienē. Taču ikviens skolotājs ir pelnījis lielu
paldies no mums visiem. Paldies par sapratni, ka skolēniem arī ir
grūti organizēties darbam un par līdzdomāšanu par mūsu sajūtām.
Rezultātus apkopoja Maiga Picka,
Ērgļu vidusskolas mācību pārzine
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“Ērgļu Ārgājis” Ērgļu vidusskolā
Februārī Ērgļu vidusskolā Vecāku dienu ietvaros notika foto/
video konkurss “Ērgļu Ārgājis
2021”. Konkursa mērķis bija veicināt Ērgļu vidusskolas skolēnu
un viņu vecāku kopīgu aktīvu
atpūtu svaigā gaisā, vienlaikus
iepazīstot dažādus objektus Ērgļu
novadā.
Visiem konkursantiem bija iespēja piedalīties trīs dažādās kategorijās:
1. kategorijas “Re, kas te!” dalībniekiem bija jāizvēlas, viņuprāt,
interesants Ērgļu novadā esošs
objekts un jānofotografē vai jānofilmē īss video par to.
2. kategorijas “Tev sanāks!” dalībniekiem pēc dotajām Ērgļu
apkārtnē esošu objektu detaļu
fotogrāfijām bija jāatpazīst fotogrāfijā redzamā objekta atrašanās
vieta un pašiem tā jānofotografē.
3. kategorijas “Sniegā” dalībniekiem bija jāizveido atraktīva
kompozīcija no sniega vai sniegā
un jānofotografē vai jānofilmē īss
video par to.
Kopumā konkursā piedalījās 14 ģimenes, un visvairāk dalībnieku bija no 1. klases - Elizabete Kļaviņa, Marta Opincāne,
Alise Grima, Lora Houpa Mačuka, Aksels Zommers ar brāli Jurģi, kurš mācās 9. klasē, Katrīna Āzena, Miks Rūniks,
Oskars Feldbergs, Kate Caune, Annija Gjulijeva, Martins Vanags. No 3. klases - Undīne Ceplīte, no 4. klases - Evelīna
Kļaviņa, no 7. klases - Arvis Milnis, divas skolnieces no 10.
klases - Līva Grēta Tirzmale ar māsu Tīnu un Sindija Rudzīte,
kā arī divu ģimeņu mīluļi - suņi un viens zīdainītis.
Paldies lieliskajai 1. klases audzinātājai Lienai Bukovskai,
kurai izdevās iedvesmot dalībniekus piedalīties konkursā un
pie tam vēl kopā ar tik daudz ģimenēm!

Kā 1. klase jūtas
attālināto mācību laikā
Vislabāk man patīk mācīties skolā. Tur varēja satikt skolotāju un draugus. Mācīties mājās arī ir labi, jo ilgāk var pagulēt
un starpbrīži ir garāki. Patīk izmantot telefonu, lai mācītos.
Anna
Man patīk mācīties mājās. Skolā stundas ir garākas. Bet skolā arī gribu mācīties. Tur ir interesanti, tur ir draugi.
Miks
Attālinātās mācības man vispār nepatīk tāpēc, ka mājās nav
tik labi. Te viss traucē. Gribu ar draugiem satikties. Es labāk
gribu mācīties skolā.
Alise
Man nepatīk attālinātās mācības. Vecākiem nesanāk tik labi
paskaidrot kā skolotājai. Gribas satikties ar klasesbiedriem.
Ļoti ceru, ka drīz tiksim skolā.
Marta

Martas Opincānes ģimenes foto arhīvs.
“Ārgājis” no Kates Caunes ģimenes arhīva.

“Ārgājis” no Katrīnas Āzenas ģimenes arhīva.

“Ārgājis” no Elizabetes Kļaviņas ģimenes arhīva.

“Ārgājis”. Mika Rūnika Sniega štābiņš.
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Mums bija liels prieks, ka bija ģimenes, kas startēja vairāk
nekā vienā konkursa kategorijā, piemēram, Miks Rūniks iesūtīja fotogrāfijas divās konkursa kategorijās, bet Marta Opincāne - visās trīs! Tas nozīmē, ka konkurss rosinājis ģimenes
kopā jautri un aktīvi pavadīt daudz laika un ne tikai Ērgļos!
Bija konkursanti, kuri iesūtīja gan fotogrāfijas, gan arī video,
piemēram, pastāstot, kā notiek sniegavīru (pēc skaita - piecpadsmit) celšanas process. Interesanta ideja bija sniegavīra
pogas veidot no Lego klucīšiem. Un vai jūs zināt, ka netālu
no VIADA benzīntanka atrodas betona stabs V burta veidā,
kas rāda kādreizējo Ērgļu robežu?
2. konkursa kategorija bija īpaša ar to, ka dalībniekiem bija
jābūt vērīgiem un jāpārzina Ērgļi, lai, piemēram, ieraugot organizatoru sagatavotajā fotogrāfijā akmenī kaltu deguna galu,
spētu atpazīt, ka tas ir R. Blaumaņa krūšu tēls, kas atrodas
slimnīcas teritorijā. Katrai klašu grupai bija dots noteikts atpazīstamo objektu skaits pēc izvēles - vai nu četri objekti mazākajām klasēm, vai septiņi - lielākajām. Atkal iepriecināja
Marta Opincāne ar tēti, kuri bija atraduši visus 12 organizatoru atpazīšanai piedāvātos objektus, gluži tāpat kā Līva Grēta
Tirzmale ar savu komandu. Un arī pirmklasnieks Oskars bija
izpildījis lielo skolēnu darba apjomu - septiņi atpazīti objekti.
Smagu darbu, lai piedalītos konkursā, bija ieguldījuši ne tikai
sniega vīru, bet arī sniega cietokšņu “īpašnieki”. Saņēmām
fotogrāfijas gan ar iglu formas cietokšņiem, gan sveču gaismiņām izgaismotu un labiekārtotu cietoksni.
Skolas padome ļoti priecājas par katru ģimeni, kas izmantoja
iespēju mazināt mājsēdes negatīvo ietekmi un piedalījās šajā
konkursā. Tādēļ visiem dalībniekiem tiks balvas - jaukas, siltas cepurītes Ērgļu vidusskolas formas krāsā ar skolas logo.
Man kā ilggadējai video jomas speciālistei sirdī iekrita brāļu
Aksela un Jurģa Zommeru filmētais un montētais video, kas
rāda, ka, iespējams, apvienības “Mana Filmu Studija” sāktajam Ērgļu novada videoarhīva veidošanas darbam nākotnē
būs turpinātāji. Tādēļ brāļiem - mana speciālbalva. No viņu
izvēlētām fotogrāfijām izveidošu animētu filmiņu - videokartīti.
Bet galveno balvu - apvienības “Mana Filmu Studija” kādu
no pakalpojumiem pēc izvēles, ievērojot valsti noteiktos ierobežojumus, - saņem visaktīvākie konkursanti, kuri piedalījās
visās trīs konkursa kategorijās. Un tā ir Martas Opincānes
ģimene! Apsveicam!
Videofilmiņa ar visu dalībnieku iesūtītajiem materiāliem pēc
kāda laika būs skatāma Ērgļu vidusskolas mājaslapā. Un mēs
ceram, ka šāds konkurss būs lieliska tradīcija turpmākajām
Vecāku dienām mūsu skolā.
Antra Diča-Milne,
Ērgļu vidusskolas Vecāku padomes locekle
Foto no ģimenes arhīva

Labāk gribētu
mācīties
skolā.
Mājās patīk, ka
ilgāk var pagulēt.
Jebkurā laikā var
iziet ārā un nav jānēsā sejas maska.
Ļoti patīk zoom
stundas, ir ļoti
interesanti,
var
redzēt cits citu,
pamāt un parunāt. Un patīk, ka
mājās nav tā trakā trokšņa, kas ir
starpbrīžos skolā.
Grūti ir izpildīt
darbiņus, ja mājās nav mammas.
Grūti ir mācīties,
ja vienlaikus mācāmies visi četri, traucē blakus
skaņas. Ļoti gribu
uz skolu un satikt
draugus.
Annija

Annas Gjulijevas ģimenes foto arhīvs.

Ļoti gribu uz skolu, jo pietrūkst sporta un skolā ir garšīgas
pusdienas.
Martins
Var plānot mācīšanos, vienu dienu mācos matemātiku - uzdevumi, datorā utt. Otrā dienā mācos latviešu valodu. Daudz
varu dzīvot ārā.
Matīss
Man nepatīk. Pietrūkst skolas, klasesbiedru un skolotāju.
Labprāt pildu treniņuzdevumus uzdevumi.lv lapā.
Katrīna
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Kā jau lasītāji ir ievērojuši, 12. klases skolniece Ance Millere ļoti labprāt piedalās dažādos jaunrades konkursos. Šajā numurā viņas darbs Latviešu valodas aģentūras konkursam. Un ko varētu pastāstīt tavs grāmatplaukts?

“Mana grāmatplaukta stāsts”

Manuela Hofmane, 6. klases skolniece.
Mans grāmatu plaukts ir plašs un sens. Grāmatas
mūsu ģimenei ir svētas. Jau vairākās paaudzēs tās
tiek glabātas un papildinātas. Vecvecāku grāmatas
man ir vairāk nekā simts gadus vecas, kas mūsu ģimenei ir mantojumā no mana vecvectētiņa.
Liels grāmatu lasītājs un izglītots cilvēks pirmskara
laikā bija mans vecvectētiņš. Viņš bija skolotājs un
skolas direktors. Daudzas grāmatas viņš saņēmis kā
dāvinājumu no toreizējā Latvijas Valsts prezidenta
Kārļa Ulmaņa. Piemēram, 1914. gadā Rīgā izdotajā
grāmatā “Domas par ateismu” ir ierakstīts - “Patei-

cībā no Tautas vadoņa K. Ulmaņa Kosas Bedrukalna
1. pamatskolas vadītājam H. Ceplītim”. Šādas grāmatas, kas mūsu ģimenei ir īpašas, mēs glabājam vienā
sekcijas plauktā. Šim plauktam ir īpaša, vēsturiska
un sena aura, pret šīm grāmatām izturamies ar cieņu un pietāti. Šķirot šo grāmatu lapas, šķiet, atgriežamies simts gadus senā pagātnē. Šeit ir grāmatas,
kas izdotas pirms simts gadiem, kā mācību grāmatas
vācu drukā ar burtu mācības paraugiem. Ja salīdzina
šīs grāmatas vairāku paaudžu garumā, tad man šķiet,
ka mūsdienu bērni var būt laimīgi, jo – tik skaistas

Patrīcija Dance, 6. klases skolniece.
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un krāsainas grāmatas, no kurām var apgūt lasītprasmi! Tā laika “Ābecītes” ir melnbaltas, pelēkām un trauslām lapām, ar dažiem melnbaltiem attēliem. No šādām grāmatām bija mācījies mans vecvectētiņš.
Par spīti tam, viņš agri bērnībā iemācījās lasīt, bija priecīgs par jebkuru
grāmatu, ko varēja dabūt, lai vispār varētu lasīt. Viņš bija piedzimis
nabadzīgā zemnieku ģimenē, kur izglītības iegūšana bija sarežģīta un
nepieejama. Tāpēc viņš, būdams skolotājs un vēlāk skolas direktors,
palīdzēja izskolot daudz nabadzīgu vecāku bērnus. Par to vecvectētiņu
uz deviņiem gadiem 1944. gada rudenī kā politiski represēto izsūtīja
uz Vorkutu Sibīrijā. Pārlasot vēstules, kas saglabājušās manai ģimenei gan no tālās Vorkutas, gan no viņa bijušajiem skolēniem Latvijā,
ir jūtama mīlestība pret valsti, zemi, ģimeni un izglītību. Vecvectēvs
no tālās Sibīrijas 1946. gada 30. maijā raksta: “Lasiet, mani mīļie, lasiet visu, ko ir iespējams dabūt. Brīvos brīžus izmantojiet lietderīgi
grāmatu lasīšanai; grāmatas, kas Jums šķiet interesantas, lasiet otro,
trešo reizi. Uzrakstiet arī man kā tētim, ko interesantu esat izlasījuši.
Es Jums nevaru iedot neko, man ir jāgaida palīdzība no Jums. Jūsu
saņemtās vēstules es pārlasu katru dienu, jo cita nekā man nav, tas ir
vienīgais, kas mani notur pie dzīvības, rakstiet plaši un daudz! Mana
alga ir 9 gadi, tātad ziniet, ka drīzāk uz neredzēšanos. Sieviņ, tā, cik
vien vari, rūpējies par dēlu nākotni - esi raksturā cilvēks, kādu es tevi
esmu pazinis, nenokar galvu, viss Dieva ziņā. Veselībā turos, no sava
svara esmu zaudējis 17 kg - mums pašreiz taisās kokiem lapas plaukt,
ir diezgan pavasarīgs, strādāju veco darbu uz dzelzceļa. No skolas beidzamo sīkumu izvāc. Gaidīšu no Jums daudz jauku ziņu! Jūsu Uga.”
Grāmatu lasīšanu augstā godā ir turējusi arī mana vecmāmiņa. Viņa
visu mūžu ir bijusi latviešu valodas un literatūras skolotāja, pēdējos
gados strādāja arī sākumskolas klasēs. Vecmāmiņas grāmatu plaukts
šobrīd ir pārceļojis uz mūsu māju. Šis grāmatu plaukts ir ļoti plašs ar
dažādām romānu, dzejas, lugu, prozas un biogrāfiju grāmatām. Grāmatām ir izgatavoti speciāli grāmatu plaukti, kas aizņem mājās vienu
telpu. Mamma grāmatas ir sakārtojusi pēc autoriem un nosaukumiem.
Grāmatu plaukts ir tik plašs, ka varētu sacensties ar kādu mazāku bibliotēku. Manas vecmāmiņas grāmatu plauktā īpaša vieta ir mūsu novadnieka R. Blaumaņa grāmatām. Tie ir vairākās tirāžās izdotie autora
kopotie rakstu sējumi. Interesanti ir salīdzināt šos sējumus, kas izdoti
ar aptuveni piecdesmit gadu pārtraukumu. Pateicoties vecmāmiņai, viņas aizrautībai lasīt rakstnieka R. Blaumaņa darbus, arī mana mamma
ir ieguvusi savu vārdu.
Arī es esmu uzaugusi ar R. Blaumaņa grāmatām, jau gadiem piedalos
rakstnieka literāro darbu konkursos, kur arvien plašāk un daudzpusīgāk iepazīstu rakstnieka darbus un biogrāfiju. Regulāri tiek pārcilāti R.
Blaumaņa grāmatu sējumi, pārlasot un uzzinot arvien ko jaunu. Viena
no manām mīļākajām grāmatām kopš bērnības ir Rūdolfa Blaumaņa
pasaka “Velniņi”. Pasaku esmu izlasījusi vairākas reizes. Pirmo reizi
šo grāmatu izlasīju apmēram sešu gadu vecumā. Tagad pasaka manī
raisīja pavisam citas domas. Visas velniņu nebēdnības es saskatu kā
mācību turpmākai dzīvei. Saskatu daudz līdzīga ar mūsu dzīvi. Arī mēs
vēlamies kādreiz izdarīt ko labu, bet ne vienmēr tas izdodas. Citreiz,
darot sliktos darbus, nav bijusi doma kādam izdarīt ļaunumu. Pēdējā
grāmata, kuru izlasīju nesen, ir A. Kuzinas grāmata “Rūdolfa Blaumaņa
valodas vārdnīca”. Pārlasot rakstnieces grāmatu, sapratu, kāpēc mani
vienmēr ir saistījuši R. Blaumaņa darbi. Tā ir valoda, kas manai dvēselei ir tik tuva, varu teikt, mūsu ģimenei tuva. Šī grāmata ir papildinājusi nesen manu grāmatu plauktu. Ja man jautātu, kas ir mana mīļākā
grāmata šobrīd, es to nevarētu pateikt. Katru reizi, izlasot kādu jaunu
grāmatu, man iepatīkas kas jauns. Ja kādreiz domāju, ka man nepatīk
vēsturiski romāni, dzejas grāmatas, tad tagad zinu, ka, iesākot lasīt, tās
mani pārsteidz un ieinteresē. Tāpēc varu teikt, ka mans grāmatu plaukts
aug un mainās reizē ar mani.
Mana mamma tagad jau trijās paaudzēs ir skolotāja, un es bieži savu
bērnību pavadīju skolā. Skolā savu laiku īsināju, pārcilājot grāmatas
grāmatu plauktos. Cik ilgi var šķirstīt bilžu grāmatas! Radās interese
par to, kas tajās ir rakstīts. Tā pamazām pašmācības ceļā lasīt iemācījos aptuveni četru gadu vecumā. Jau bērnudārzā brīvi lasīju. Kopā ar
savu auklīti pirmsskolā un sākumskolā biju izlasījusi grāmatas gan no
saviem, gan no skolas bibliotēkas grāmatu plauktiem. Man ļoti paveicies ar auklīti, jo arī viņa ir liela grāmatu lasītāja. Mēs kopīgi lasījām
grāmatas, divas reizes nedēļā devāmies uz pagasta bibliotēku tās apmainīt. Daudz laika pavadījām sarunās par un ap grāmatām. Biju tik
ļoti aizrāvusies ar grāmatu lasīšanu, ka mani bieži nācās “atraut” no
tām. Varu teikt, ka savu bērnību pavadīju princešu, troļļu un velniņu
valstībā. Izsapņoju gan princešu dzīvi pilī, gan neaizmirstamos piedzīvojumus, kāpjot pa garo pupu debesīs, gan kā sērdienītei nolaižoties
pazemē. Esmu bagāta, jo kopā ar grāmatām esmu apceļojusi tuvākas
un tālākas zemes.
Ar gadiem mani pienākumi ir mainījušies, sāku nopietni aizrauties ar
sporta dejām, dejoju vairākos deju kolektīvos tautiskās dejas un mācījos mūzikas skolā. Grāmatu lasīšanai laika ir palicis mazāk, jo pieaudzis ir ikdienas darbu apjoms. Bet vienmēr cenšos izlasīt kādu labu
grāmatu, kas man ļauj atslābt no ikdienas rutīnas un steigas. Es bieži
*** jo uzskatu, ka grāmatas ir mūsu garīgās pasaugrāmatā meklēju sevi,
les skolotājas. Grāmatu lasīšanas dēļ ir pilnveidojusies mana valoda
un paplašinājies redzesloks, arī brīvāk varu izteikt un aizstāvēt savu
viedokli.
Manā mājā vienmēr goda vietā būs grāmatu plaukts, kur atradīsies
vieta katrai grāmatai, kas nonākusi manā īpašumā. Nekad nezinu, kuru
grāmatu lasīšu nākamo, kura mani uzrunās, pēc kuras stiepsies mana
roka. Nezinu, no kā tas ir atkarīgs, kā es izvēlos grāmatas. Esmu pārliecināta, ka, gadiem ejot, mana gaume grāmatu izvēlē mainīsies.
Ance Millere,
12. klases skolniece
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Sveču diena
4. klasē, runājot par personifikāciju, bija jāiejūtas sveces lomā un jāuzraksta savs stāsts.

Ziemassvētku svece

Es esmu balta svece, kas Ziemassvētku vakarā stāv pie
eglītes. Šovakar esmu glīti saposusies. Mani sarkanie mati
priecīgi plīvo.
Es aizrautīgi klausos, par ko sačukstas egles sarkanie rotājumi. Dzirdu un saprotu, ko runā saimnieki. Redzu, kā klusu
un slepus nāk rūķi. Vēroju, kā bērni priecīgi izsaiņo dāvanas.
Brīdī, kad nes dāvanas, nokrīt zvaigzne. Ja atgadās kaut
kas interesants, es sāku sprakšķēt. Bet cilvēki sveču valodu
nesaprot.
Tā es degu visu vakaru.
Pēkšņi es sajutu stipru vēju. Iestājās klusums un tumsa…

Patrīcija Dreiblate, 6. klases skolniece.

Una

Rēzija Jirgensone, 4. klases skolniece.

Samanta Dardete, 6. klases skolniece.

Svece

Paulas Simona Spaile, 4. klases skolniece.

Sveces stāsts

Sveiki, es esmu svece. Mans vārds ir Bella Sofija Vindzora.
Mans uzvārds ir tāds pats kā Anglijas karalienei. Mani draugi saka, ka es neesmu interesanta, jo es stāvu lielā, brūnā un
apputējušā skapī.
Bet, manuprāt, es esmu diezgan interesanta. Jūs varbūt jautājat - kāpēc? Piemēram, kad nakts vidū visi guļ, es attaisu
lielā skapja durvis un eju pasaulē. Tāpēc lielā un brūnā skapja durvis nav apputējušas.
Vienreiz es satiku sarkano dakšu. Viņa arī sēž tikai atvilktnē, jo viņa ir sarkana, bet pārējās sudraba. Jūs domājat, ka
svece un dakša nevarētu būt draudzenes? Bet mēs satikām
ļoti labi. Un no tā laika mēs katru nakti gājām un satikāmies.
Mums bija apnicis neko nedarīt visu dienu, tāpēc mēs sakravājām mantas un gājām īstajā pasaulē.
Mēs atradām labāku saimnieku. Kad bijām uz ielas, viņš
mūs pacēla un aiznesa uz savu māju. Viņam bija daudz mantu. Saimnieks tās krāja, bet viņš visas izmantoja. Mēs satikām daudz jaunu draugu. No tā laika mēs ar dakšu esam
draudzenes un dzīvojam kopā ar mūsu jauno saimnieku.

Labdien! Es esmu svece, kura māk izkusts, un mani var izveidot no jauna. Es dažreiz sēžu skapjos ar citiem draugiem.
Mēs - sveces - degšanas laikā ienesam mājās gaismu. Mūs
lej no sveķiem vai aitas taukiem, bet mūsdienās mūs taisa
no sveķiem.
Lai mani izveidotu, vajag izkausēt sveķus, pēc tam ar krūzīti liet virsū uz lina diega. Kad ir pietiekami liela svece, to
var sākt dedzināt. Lai mani iededzinātu, vajag paņemt sērkociņus un aizdedzināt diedziņu. Kad visu esi izdedzinājis, tad
mani var aizvietot ar kādu citu sveci.
Lai vienmēr būtu gaisma!
Klāvs

Svece

Mani sauc Svece. Man patīk atrasties vietās, kur ir daudz
cilvēku.
Pēc izskata esmu līdzīga citām svecēm, tomēr esmu daudz
lielāka, tādēļ nodegu daudz lēnāk. Man patīk, ja mani novieto uz lielā virtuves galda. Tur vakaros sapulcējas visa lielā
ģimene. Parasti stāvu nomaļus, ziņkārīgi klausīdamās par to,
kā nu kuram dienas laikā gājis.
Tagad esmu uz lielā galda virtuvē un vēroju, kā mājinieki
ēd. Un tādos brīžos es saprotu, cik laba ir ģimene!

Evelīna Z

Paula Simona

Svece un ābols

Senos laikos dzīvoja ļoti savāda svece: mazliet līka, krāsas
savādas… Bet galvenais, ka viņa mācēja runāt. Svecei draudzene bija ābolīte. Viņas abas satikās. Bet kādu dienu bija
noticis kaut kas ļoti brīnišķīgs.
“Svecīt, svecīt!” ābolīte iesaucās. Svecīte skrēja, cik kājas
nes.
“Kas noticis, ābolīt?” svecīte bailēs prasīja.
“Man tev kaut kas jāparāda!” ābolīte teica.
Kad svecīte un ābolīte skrēja, pāri ceļam pārskrēja divi
buki. Abas meitenes palēcās, tomēr turpināja skriet.
Pēkšņi ābolīte teica: ”Stāvi! Aizver acis!”
Svecīte jutās apmulsusi.
Pēc brīža ābolīte teica: “Atver acis! Šī ir mana mamma ābeļkoks.”
“Tu atradi savas mājas? Man arī ir pārsteigums. Nāc!” svece teica.
Izrādās, ka abām meitenēm atradās mājas.
Atnāca Ziemassvētki. Tos abas meitenes svinēja mierīgi
un draudzīgi. Visi bija ļoti priecīgi, jo meitenes atrada savas
mājas.
Nadīna

Ziemassvētku svece

Mani sauc par Ziemassvētku Svece! Es esmu zaļā krāsā.
Mana vismīļākā vieta ir Ziemassvētku eglītē.
Kā es rados? Mani izlēja viena ļoti jauka meitene. Tad es
nokļuvu Ziemassvētku tirdziņā, un tur mani nopirka maza
meitenīte. Viņa mani ielika eglītes pašos augstākajos zaros.
Es biju vienīgā zaļā krāsā un visskaistākā! Es ilgi sildīju
meitenītes sirsniņu. Es viņai ļoti patiku. Meitenīte ilgi varēja
sēdēt pie eglītes un skatīties manā liesmiņā. Viņa man skaitīja ļoti jaukus dzejolīšus.
Bet vienā vakarā es izdzisu. Mēs abas ar meitenīti ļoti raudājām, jo bijām ļoti sadraudzējušās. Es viņai apsolīju, ka
nākšu nākamgad atkal pie viņas. Tā mēs raudādamas atvadījāmies!
Rēzija

Stāsts par sveci

Es esmu svece, vēlējos pastāstīt par sevi, par to, kā es izskatos, kā es rados un ko es gribu dot citiem.
Es piedzimu Sveču dienā, kad mani no vaska izlēja sveču
meistars. Esmu vaska svece koši dzeltenā krāsā. Tik dzeltenā
kā olas dzeltenums. Esmu gara un taisna svece ar diega degli
sirds vietā. Tiku izlieta, lai degtu un dotu siltumu un gaismu
cilvēkiem.
Katrai svecei ir savs stāsts. Mans ir vēl ļoti īss, jo es nesen
ierados šajā pasaulē, bet es gribu degt un dot siltumu.
Veins
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Paula Konovalova, 6. klases skolniece.

Redaktore: Lāsma Hermane 11. kl.

Skolu literārā avīze 2015. gada oktobris
Ērgļu novada skolu izdevums 2021. februāris

Pielikums Nr.2

Turpinājums no 2. lpp.

Ērgļu novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”
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Pielikums Nr.3
Paskaidrojuma raksts

Ērgļu novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra
pie Ērgļu novada pašvaldības 2021. gada budžeta
Saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”

Ērgļu novada teritorija atrodas Latvijas Republikas centrālajā daļā, un tā ir viena no Vidze autoceļiem un ielām izlietojuma vidējā
Ērgļu novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldību
mes
3#7& !'"0'5$4#6!%2$"0'5&&%!7&
termiņa indikatīvā programma 2021 – 2023. gadam 2(%!&'42plānošanas reģiona pašvaldībām. Ērgļu novads izveidots, apvienojoties Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas pagastam, 2006. gada 5. septembrī.
%#8 %5'2"#!#)
Novada administratīvā teritorija ir 379,5 km2 liela.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 31.12.2020. kopējais ie
dzīvotāju skaits Ērgļu novadā bija 2839 iedzīvotāji, t.sk. 313 bērni līdz 15 gadu vecumam.
2 !%2$($$
#"
Darbspējīgo iedzīvotāju skaits novadā - 1801.
(5%5$$%2

Reģistrēto bezdarbnieku skaits Ērgļu novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem
2 2
2
uz 2020. gada 31. decembri ir 100 cilvēki. Bezdarba līmenis Ērgļu novadā ir 6,6 %, kas ir
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zemāks nekā vidēji Vidzemes reģionā (7,6 %), kā arī nekā valstī kopumā (7,4 %).
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2020. gadā Ērgļu novadā strādājošo vidējā darba samaksa bija 703,00 EUR, kas pret vidējo
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darba samaksu Latvijā (3. ceturksnī 1213 EUR) ir 58%.





Ērgļu novadā reģistrēti 265 uzņēmumi (Lursoft dati uz 2020. gada decembri). Galvenās
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Pašvaldības
domes priekšsēdētājs

G.Velcis

 ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
0'5$!$"#0$44%2$
PARAKSTU UN SATUR LAIKA$
ZĪMOGU

 Ērgļu novada informatīvais izdevums 2021. februāris
    
    
   


pārstāvētās uzņēmējdarbības jomas ir lauksaimniecība, tirdzniecība, būvniecība, kokapstrāde, pārtikas pārstrāde/ražošana, viesmīlības/tūrisma un citi pakalpojumi.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai saskaņā ar “Ērgļu novada
Ilgstpējīgas attīstības stratēģiju 2013.- 2037.gadam”. Pašvaldības ekonomisko attīstību un
finanses ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī.

 

Raksta turpinājums 8.lpp.

7

Turpinājums.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus), un
tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2021. gadam”.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 3 724 910.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
nekustamā īpašuma nodokļi; nenodokļu ieņēmumi - valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un
sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu
ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi, kā arī
nodokļi par pakalpojumiem un precēm - dabas resursu nodokļi.
Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 372 915 jeb 37% no ieņēmumu
kopapjoma, kas ir par 3% mazāk nekā 2020. gada budžeta plānā.
Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89%), nekustamā īpašuma nodokļi sastāda pārējos 11%. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 197
355 jeb par 13% mazāk nekā 2020. gada budžeta plānā un sastāda 32% no ieņēmumu kopapjoma.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem plānoti EUR 170 060 jeb par 1% vairāk nekā 2020.
gada plānotajā budžetā.
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm plānoti EUR 5000, kas sastāda tikai 0,13 % no kopējiem
nodokļu ieņēmumiem.
Nenodokļu ieņēmumi. 2021. gada Ērgļu novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt
EUR 1 290 apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas
un pārējie nenodokļu ieņēmumi (t.sk. finansējums dažādu atsevišķu pasākumu, projektu realizācijai).
Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu
pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti EUR 1 520
300 jeb 41% no ieņēmumu kopapjoma.
Šeit ietilpst: Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai
interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un mācību līdzekļu iegādei - EUR 267 988, mērķdotācija pašvaldības izglītības
iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām - EUR 29 576. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2021.
gadam” ieplānotas laika periodam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. augustam.
Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes
mūzikas/mākslas izglītības programmu finansēšanu ministrija no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021.
gada 31. decembrim piešķir valsts budžeta finansējumu EUR 42 142 pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī EUR 4 814 daļējai tautas mākslas
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai plānota EUR 138 045 apmērā.
Sausnējas un Jumurdas feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 2021. gadā plānots piešķirt EUR
19 996.
Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai -EUR 15 000.
1.-4. klašu ēdināšanai - EUR 8 100.
Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai - EUR 7 065.
Ērgļu vidusskolas realizēto ES projektu īstenošanai plānots saņemt - EUR 1 000.
Pašvaldības divu projektu realizēšanai no ES ELFLA plānots saņemt - EUR 141263.
Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt EUR 879 062 apmērā, kas
sastāda 22% no ieņēmumu kopapjoma.
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini no pašvaldībām par sociālās aprūpes centrā ievietotajiem
iedzīvotājiem un Ģimenes aprūpes centrā “Zīļuks” ievietotajiem bērniem ) EUR 292 005 apmērā.
Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 538 400 apmērā, kas ir 14% no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Šeit ietilpst: darbinieku un vecāku maksa par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”
- EUR 4 500, vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā - EUR 2 600, ieņēmumi par zemes nomu, kā
arī pārējo nomu un īri - EUR 16 800. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānota -EUR 435 000, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejos un kultūras pasākumos - EUR 500,
ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem (Jumurdas un Sausnējas pagastā) - EUR 11
000. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (veļas mazgāšana, darbinieku ēdināšana sociālās
aprūpes centrā un Ērgļu slimnīcas klientu ēdināšana, kopēšana u.c.) plānoti EUR 68 000 apmērā.

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Ērgļu novada pašvaldības 2021. gada budžeta izdevumu daļa ir plānota saskaņā ar Ērgļu novada
attīstības programmā 2013.-2019. gadam (kas ir spēkā līdz jauna plāna izstrādei pēc Administratīvi
teritoriālās reformas pabeigšanas) noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, vidēja termiņa prioritātēm, kā arī aktualizēto rīcību un investīciju plānu.
Ērgļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 4 573 495 apmērā.
Vispārējie valdības dienesti - plānotais finansējums EUR 476 276 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars
pašvaldības budžetā ir 10%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu komitejām un dažādām
komisijām, izpildvaras institūcijām, būvvaldei, centralizētajai grāmatvedībai.
Ekonomiskā darbība - izdevumi Ērgļu būvvaldes darbības nodrošināšanai EUR 19 386 apmērā
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un ielu un ceļu uzturēšanai EUR 145 845, kopā EUR 165 231.
Vides aizsardzība - izdevumi EUR 5000.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - EUR 892 792. Šo izdevumu īpatsvars
pašvaldības budžetā ir 20%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai, ūdensapgādei (Sausnējas un Jumurdas pagastā). Plānotie lielākie darbi:
- Saules ielas un Priežu ielas asfaltēšana;
- ielu apgaismojums Jumurdas un Sausnējas ciemā;
- transporta līdzekļu nomaiņa Sausnējas pagasta pārvaldei;
- divu ES ELFLA līdzfinansētu pašvaldības projektu realizēšanai.
Veselības aprūpe un sociālā aizsardzība - paredzēti EUR 1 354 485. Šo izdevumu īpatsvars
pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 30%. Šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu
jeb feldšerpunktu finansēšanai EUR 24 260 apmērā, Ģimenes aprūpes centra „Zīļuks” uzturēšanai paredzēti EUR 78 000, sociālās aprūpes centram (divās ēkās) - EUR 975 120 (plānots ierīkot
centrālapkuri un ventilāciju “Kastaņu” ēkā, veikt elektroinstalācijas renovāciju), bāriņtiesai - EUR
22 580, sociālajam dienestam - EUR 254 525 apmērā, no tiem dažādos pabalstos plānots izmaksāt
- 161 355 EUR.
Atpūta, kultūra un reliģija - plānoti izdevumi EUR 454 499 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 10%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras un saieta namu darbības nodrošināšanai. Lielākie remontdarbi
plānoti Ērgļu saieta namā telpu remontam.
Izglītība - plānoti 1 225 212 EUR. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā
ir 27%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un
mākslas skolu mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai. Ērgļu
vidusskolai - EUR 616 151 (no tiem EUR 262 388 pedagogu atalgojumam), Mākslas un mūzikas
skolai - EUR 107 327 (no tiem EUR 42 142 pedagogu atalgojumam), pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte” - EUR 491 793 (no tiem EUR 29 576 pedagogu atalgojumam 5 un 6 gadīgo bērnu
apmācībai), divu ES līdzfinansētu projektu realizācijai Ērgļu vidusskolā - EUR 9941.

Finansēšana - plānota 848 585 EUR apmērā.
- Līdzekļu atlikums uz 2021. gada 01. janvāri sastādīja EUR 1 057 019.
- Plānots saņemt atlikušo aizņēmumu EUR 55 075 apmērā ES ELFLA projekta priekšfinansējumam.
- Saņemto aizņēmumu atmaksa 2021. gadā plānota EUR 263 509 apmērā, savukārt kopējais saistību apmērs 2020. gadā plānots EUR 176 248 apmērā (aizņēmumu atmaksa kopā ar galvojumu EUR
463 apmērā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas projekts SA poligona “Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” īstenošanai).
G. Velcis, pašvaldības domes priekšsēdētājs 				

(paraksts)

Medicīniska imnformācija par Covid -19
vakcināciju
Februāra beigās notiks pansionātu iemītnieku un darbinieku vakcinācija. Un jau no 1. marta
plānotas pirmās “Astra Zeneca” vakcīnas devas ģimenes ārstu praksēs. Pirmā mērķauditorija - 70
gadīgie un vecāki, tad pakāpeniski pārējie. Vakcīnas jāpasūta katrai nedēļai atsevišķi.
Pēc mana iepriekšējā mēnesī aicinājuma pieteikties uz vakcināciju aktivitāte ir ļoti zema. (Manā
praksē pieteikušies pieci cilvēki). Pieļauju, ka kāds ir pieteicies elektroniski „Mana vakcīna”, bet
kad šī informācija sasniegs ārstu prakses, nezinu. Tādēļ es lūdzu būt atsaucīgiem un pieteikties
pie saviem ģimenes ārstiem.
Problēma būs racionāli izmantot visas vakcīnas devas, jo flakonā tās ir 10 un jāizmanto atšķaidītā vakcīna sešu stundu laikā. Ja no mērķauditorijas iedzīvotājiem, kas pieteikušies (vispirms
gados vecākajiem), kāds noteiktajā laikā neierodas vai nav desmit gribētāju, jāuzaicina kāds cits,
kurš vēlas vakcinēties. Tādēļ ir nepieciešami šie vakcinēties gribētāju saraksti. Ērgļos, pieļauju,
īsā laikā visi gribētāji varēs savakcinēties, jo modrību iemidzina zemā saslimstība, bet jāņem
vērā, ka tuvojas pavasaris un saradīsies pilsētnieki, kam īpašumi Ērgļos, laivotāji, un beigu
beigās ārzemēs strādājošie gribēs apciemot tuviniekus, un tad situācija var mainīties. Ka tas tā
notiks, varu apgalvot, jo noteikumi netiek ievēroti. Un tāds termins kā disciplīna lielākajā sabiedrības daļā ir zudis.
Protams, ir bažas par vakcīnas blaknēm, bet, ja jāizvēlas par sliktu pašsajūtu pāris dienas un nopietnu ārstēšanos slimnīcā ar ne vienmēr labu rezultātu, tad, manuprāt, izvēlei ir jābūt skaidrai.
Un nav taču citu variantu, lai atgriezties normālā dzīvē.
Tātad:
1. Lūdzu pieteikties pie ģimenes ārstiem visus vakcinēties gribētājus, bet tā tiešām ir brīvprātīga.
2. Esiet gatavi pateikt, vai gribat vakcinēties tūlīt vai nedaudz nogaidīt (rinda saglabājas).
3. Esiet gatavi „ielēkt” vakcinācijas rindā, ja tāda iespēja rodas (par to arī vienosieties ar ģimenes
ārstu).
4. Pirms vakcinācijas būs ārsta apskate, kabineti ir aprīkoti, iegādāti arī papildu medikamenti
blakņu gadījumam. Un viss personāls ir ar milzīgu vakcināciju pieredzi.
5. Tā kā nepieciešamas divas vakcīnas devas, tūlīt tiks noteikts arī otrās vakcinācijas laiks.
Par speciālistu pieņemšanu:
16. februārī - mobilais mammogrāfs;
17. februārī - ginekoloģe dr. Zepa;
18. februārī - ķirurgs dr. Miķelsons;
24. februārī - neirologs dr. Audže;
26. februārī - bērnu mobilais buss, šoreiz bērnu okulists un alergologs. Vēl var pieteikties pie
alergologa.
Aina Braķe, Ērgļu PSIA valdes locekle
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Kopā gaidām pavasari

“Pienenīte” dienasgrāmata
Janvāris
Jaunais gads iestādē iesākās ar pārbaudījumu mums
visiem iestādes darbiniekiem un arī vecākiem, kuri
bija ļoti saprotoši un palīdzēja tikt galā ar radušos
situāciju. Paldies visiem! Bet pēc šī pārbaudes laika
izturēšanas esam atsākuši atkal ar pilnu sparu turpināt
iesāktos darbiņus, jo mūsu iespējas ir būt līdzās. Mūs
darbā ar pirmsskolas iestādes audzēkņiem neietekmē
valdības dažādie lēmumi attiecībā uz mācību procesa
realizēšanu.
Baudot skaisto gadalaiku ar sniegu, iestādē, iesaistot
trīs lielās grupas, sākām veidot “Labirinta” projektiņu. Savu pacietību, uzņēmību un konstruēšanas prasmes paspējām pārbaudīt pēdējā ziemīgi siltajā vakarā,
gatavojot sniega ķieģeļus un sākot būvēt. Laikapstākļiem mainoties, bija jāpielāgo materiāls, un nu tas ir
ledus. Jau pusotru nedēļu, ar vecāku atbalstu sagādājot tukšas sulu un piena pakas, aktīvi darbojāmies. Un
mērķis lēnām realizējas. Lai sasniegtu mūsu ieceri,
viss ir atkarīgs no laikapstākļiem un no līdzcilvēku iesaistīšanās arī turpmāk.
Bērni bauda ziemas priekus, pikojoties, braucot lejā ar ragaviņām no kalna un arī izmēģinot
savas prasmes uz slēpēm. Audzinātājas darbā ar bērniem arī eksperimentēja ar dabas sniegto
aukstumu un krāsām.
No rīta, apskatot labirintu, prieks lūkoties, kā mazās pēdiņas izstaigājušas šo
kopprojektu, apzinoties, ka
arī vecākiem ir bijusi iespēja
rast mazu momentu kopā ar
bērnu tur iegriezties.
Aspazija ir teikusi, ka “jāsaudzē mums tāds mazs puisītis - prieciņš”. Lai mums
izdodas to mazo “puisīti”
paturēt līdzās, jau mostoties
no rīta un sajūtot turpmākās
dienas burvību ar tās visiem
notikumiem! Pozitīvu skatījumu nezaudējot, dzīvojam
tālāk!
Ritas Šeibes, PII “Pienenīte” metodiķes, teksts un foto

Aktivitātes Sausnējas pagastā

Covid-19 ierobežojumu dēļ kultūras pasākumi klātienē jau ilgāku laiku nenotiek. Lai cilvēkus rosinātu uz attālinātām aktivitātēm, vietnē
facebook.com Sausnējas pagasta kultūras dzīves lapā tika izsludināts aicinājums iesūtīt fotogrāfijas par tēmu “Sniegotie prieki Sausnējas
pagastā”. Pagasta iedzīvotāji ir aktīvi un iesūta
attēlus. Pirmie akcijas dalībnieki jau saņēmuši
nelielas pārsteiguma balviņas.
Nākamā aktivitāte viktorīna - konkurss “Mans
pagasts - manas saknes”. Konkurss notiks trīs
kārtās - Sausnēja, Sidrabiņi, Liepkalne. Konkurss sastāv no jautājumiem par katru apdzīvoto vietu atsevišķi. Jautājumi ir pieejami internetā, bet tos var saņem arī bibliotēkā, jo ne visiem
interneta pakalpojumi ir pieejami.
Konkurss “Mans pagasts - manas saknes”
1. kārta - jautājumi par Sausnēju.
Pareizās atbildes veidos atslēgas vārdu (pirmo
reizi rakstos 1434. gadā minēta apdzīvota vieta
Vidzemē - Ērgļu apkaimē)
1. Sausnējas pagastam cauri netek:
Š Pērse
S Daugava
A Sumulda
2. Pašlaik Latvijā vecākais spēlējošais aktieris:
A Gunārs Placēns
B Ģirts Jakovļevs
E Andris Bērziņš
3. Gunāra Placēna lauku īpašums saucas:
U “Pekstiņi”
R “Rūķīši”
G “Veserīši”
4. Cik UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā
iekļauti Strūves ģeodēziskā loka punkti ir Latvijas teritorijā:
S2
K3
L5
5. Kurā mācību gadā atklāja jaunuzcelto astoņgadīgo skolu Sausnējā:

S 1963/64
A 1964/65
M 1966/67
6. Sausnējas kultūras namu atklāja:
N 1966
E 1967
Ņ 1970
7. Kurā gadā Sausnējas skolai tika atjaunots
1938. gadā piešķirtais LR apsardzības ministra
Jāņa Zālīša vārds:
H 1990
N 1993
S 1995
Pareizo atbilžu atslēgas vārdu sūtīt īsziņā uz
telefona numuriem - 27833520 un 26191640
vai 26242405, pievienojot savu vārdu un uzvārdu. Pirmās kārtas atbilžu variantus gaidām līdz
25. februārim.
Viktorīna ilgs vēl martā un aprīlī. Dalībniekus
gaida pārsteiguma balviņas.
Labu veiksmi!
Inese Leiboma
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Dienas paliek aizvien garākas. Saulīti redzam arvien biežāk, un darbs aprūpes centrā neapstājas, par
spīti situācijai valstī. Ievērojot stingros noteikumus,
darbinieki cenšas iepriecināt klientus, organizējot
videozvanus ar saviem tuviniekiem un vairāk strādājot individuālajās nodarbībās. Lai arī kopīgā situācija raisa drūmas domas mūsos visos, aprūpes
centra katrs darbinieks cenšas domāt pozitīvi un šīs
pozitīvās domas un enerģiju nodod tālāk klientiem,
lai visiem kopā būtu vieglāk sagaidīt mirkli, kad varēs tikties klātienē ar saviem mīļajiem.
Lai arī šogad aiz loga ir tiešām ziema, par kuru
varam vien priecāties, tomēr visi kopā gaidām pavasari. Domājam par rotājumiem aprūpes centra logiem, tā pamazām vilinot pavasari pie mums. Klientiem tiek dota iespēja individuāli veidot rotājumus
Valentīndienai. Ik reizi, kad kāds man saka, ka Valentīndiena nav mūsu svētki, es atbildu: “Visi svētki
ir jāsvin, jo īpaši šajā laikā, kad mums visiem nav
viegli, jo esam šķirti cits no cita.” Un šie svētki ir
jo īpaši, jo mīlestība jāsvin ne tikai 14. februārī, bet
katru dienu. Mīlestība mums palīdzēs izturēt, līdz atkal viss būs labi. Un es ticu, ka tā arī būs.
Šis laiks mums uzliek daudz pārbaudījumu. Mūsu klientiem tās ir skumjas pēc radiniekiem.
Darbiniekiem tas ir uzdevums klientus ik dienas uzmundrināt un radīt kvalitatīvu ikdienu, kurā
šobrīd viss ir mainījies. Tikai kopā mēs esam spēks. Paldies visiem aprūpes centra darbiniekiem par ieguldīto darbu, lai ne tik vienkāršā ikdiena mums pašiem un klientiem ir vieglāka un
pozitīvāka. Katrs smaids un laba vēlējums ir zelta vērts. Katra labā doma un labais darbs mūs
tuvina dienai, kad viss būs atkal labi.
Mēs esam piedzimuši, lai būtu laimīgi, lai otru darītu laimīgu. Tas skan pārāk laimīgi, bet es
ticu, ka tā ir! (Renārs Kaupers)
Lai šie vārdi jūs visus iedvesmo laimīgākai ikdienai!
Ievas Liepiņas, sociālās darbinieces, teksts un foto
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veids, daudzums

Summa (EUR)
Bez PVN
PVN 21%
Kopā (EUR)
(EUR)
(EUR)
Kopēšana no bibliotēkas/ klienta materiāliem
A4 formāta lapas
1 puse
0,05
0,01
0,06
(melnbalta)
A4 formāta lapas
0,10
0,02
0,12
1 puse (krāsaina)
A3 formāta lapas
1 puse
0,08
0,02
0,10
(melnbalta)
Izdruka no bibliotēkas/ klienta informācijas nesējiem
A4 formāta lapas
1 puse
0,05
0,01
0,06
(melnbalta)
A4 formāta lapas
0,10
0,02
0,12
1 puse (krāsaina)
Dokumentu, materiālu laminēšana
A4 formāts, 1
0,28
0,06
0,34
loksne

1. janvāra

Jaunākās grāmatas:

Daiļliteratūra abonementā:
● Š. Linka “Pagātnes ēnas”
● E.F. Cimare “Manuskripts”
(Rīgas detektīvi)
● E.F. Cimare “Bliks. Rīgas sapnis par kino” (Rīgas detektīvi)
● F. Ermlere “Prove” (Rīgas detektīvi)
● F. Ermlere “Meistarstiķis”
(Rīgas detektīvi)
● R. Bula “Noilguma lieta”
● E. Šepa “Prioritāte Nr.1”
● R. Zimnoha “Pirms saule riet”
● M. Marlī “Koko. Mīlestības
smarža”
● M. Hila “Kafija ar smaržu”
● M. Konelijs “Nevainības likums”
● A. Endrūsa “Viltvārde”
● Dž. Fainders “Oksidona karalis”
● A. Akmentiņš “Meklējot Ezeriņu” (sērijā
“Es esmu…”)
● S. Jānsone “Upurpurvs”
● U. Radzevičūte “Asinis zilas, debesis pelēkas”
● S. Veronēzi “Kolibri”
● E. Ezera “Pūķa ola. Cilvēkam vajag suni”
● “Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop!” (dzeja, kas mīļa un tuva aktrisei O. Dreģei)

Abonētie periodiskie
periodiskie izdevumi
2021.2021.
gadam:gadam:
Abonētie
izdevumi
a“100 Labi Padomi”
“100 Labi Padomi”
a“#9Padoms
Rokā”
9 “# Padoms Rokā”
a“9vīri”
9 “9vīri”
a“Annas
Psiholoģija”
9 “Annas
Psiholoģija”
9 “Astes”
a“Astes”
9 “Avenīte”
a“Avenīte”
9 “Burda”
(kr.val))
a“Burda”
(kr.val))
9 “Burda- ātri un viegli” (kr.val)
a“Burdaātri
un viegli” (kr.val)
9 “Citādā Pasaule”
a“Citādā
9 “DariPasaule”
Pats”
a“Dari
Pats”Pasaule”
9 “Dārza
9 “Ieva”
a“Dārza
Pasaule”
a“Ieva”
a“Ievas Dārzs”
Nozaru literatūra abonementā:
a“Ievas Stāsti”
● Z. Eniņa “Nekaunīgais pingvīns”
a“Ievas Veselība”
● N. Treimanis “Aukstums. Tumsa. Bads”
a“Ievas Virtuve”
● E. Kozlinska, I. Finka “Taka” (metodiskais
a“Ilustrētā Junioriem”
materiāls speciālās izglītības programmas un
a“Ilustrētā Pasaules Vēsture”
iekļaujošās programmas īstenošanai)
a“Ilustrētā Zinātne”
● “Izaugt veselam digitālā pasaulē”
a“IR”
a“Kā tas strādā?”
Grāmatas bērniem:
a“Klubs”
● I. Zīgners “Mazais pūķis Kokosrieksts un
a“Ko ārsti Tev nestāsta”
mūmijas noslēpums”
a“Lauku Māja”
● I. Bakše, I. Zalepugaite “Mārīte Punktīte
a“Latvijas Mājas Dakteris”
meklē draugus un māju”
a“Leģendas”
● “Noķer vārdu!” Pašiem mazākajiem
a“Lilit”
● I. Mielava “Alfabēts atbrauc ar auto”
a“Mans Mazais”
a“Mājas Viesis”
Grāmatas jauniešiem:
a“Mājas Virtuve”
● Dž. Aberkombijs “Pats asmens” (Pirmais
a“Mein Deko & Bastel Spass”
likums)
a“Nezināmā Kara Vēsture”
a“Nezināmā Vēsture”
a“Patiesā dzīve”
a“Pērle”
a“Saimnieks LV”
a“Planētas Noslēpumi”
a“Sestdiena”
a“Praktiskais Latvietis”
a“Skola un Ģimene”
Informāciju sagatavoja
a“Praktiskie Rokdarbi”
a“UNA”
Kaiva Bukovska
a“Santa”
a“Veselība”
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Sausnējas bibliotēkas ziņas
Gads bibliotēkā iesākās klusi, jo lasītājiem durvis bija slēgtas. Prieks, ka situācija mainījās un, sākot ar 12. janvāri,
bibliotēka varēja atsākt grāmatu un periodisko izdevumu saņemšanu un izsniegšanu uz mājām. Jāatceras arī, ka saņemtos
izdevumus ievieto karantīnā un ka nākamais lasītājs tos varēs
saņemt tikai pēc 72 stundām. Bibliotēkā lasītāji var ierasties
individuāli (viena persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošie), lietojot sejas maskas, dezinficējot rokas un distancējoties.
Saņemt drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumu
var, tikai iepriekš sazinoties.
Šogad veikts pirmais grāmatu iepirkums, pavisam 17 jaunas
grāmatas.
aJaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos
Jauniešu un bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
Dž. Kinnijs “Grega dienasgrāmata. Pašā dibenā” 15.gr.
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra:
Latviešu autoru darbi:
A. Akmentiņš “Meklējot Ezeriņu”
R. Bula “Noilguma lieta”
A. Bukšs “Brāļi”
“Cilvēkzvērs” 10 dažādu autoru lugu izlase
D. Judina “Tukšais nams”
L. Kota “Cilvēks ar zilo putnu”
M. Migla-Streiča “Matildes gadsimts”
A. Niedra “Mani bērnības un mani puikas gadi”
R. Zimnoha “Pirms saule riet”
M. Zīle “Neizbiedēto putniņu valstība”
Tulkotie darbi:
Dž. Devero “Nozagtie laimes mirkļi”
M. Konelijs “Nevainības likums”
G. Služiteļs “Savēlija dienas”
E. Šepa “Prioritāte Nr.1”
Nozaru literatūra:
Z. Eniņa “Nekaunīgais pingvīns”
A. Sk. Gailīte “Es stāstu par savu pilsētu”
aAtgādinājums par iespēju
Iesaku izmēģināt lielisko E-grāmatu bibliotēku - www.3td.lv
Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, ir jābūt publiskās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (lietotājvārds un parole). Ja tev vēl nav lietotājvārda un paroles,
tos var iegūt bibliotēkā vai arī attālināti. Ar bibliotēku vari
sazināties pa tālruni 26242405 vai e-pastu: sausnejasb-ka@
inbox.lv
aLasītāko grāmatu top 10 2020. gadā
Sausnējas bibliotēkā pērn lasītākās bija šādas grāmatas :
1. I. Freimane “Kafija diviem”
2. I. Dimante “Skaistuma impērija”
3. T. Margēvičš “Zirgu gaļas pārdevējs”
4. G. Krilova “Driftā tikai lēdijas”
5. L. Šmite “Valentīns Skulme. Raibs taurenis uz dadža lapas”
6. I. Dreimane “Vēstule ar pielikumu”
7. D. Judina “Dēls”
8. A. Auziņš “Astotais bauslis”
9. Nella no Krotes “Ragana bez diploma”
10. R. Bula “Sīnāja kalna lieta”
Čakli lasot šīs grāmatas, lasītāji tās atzinuši par labām. Vai
visas arī tu esi izlasījis? Ja ne, nekas nav nokavēts, nāc uz
bibliotēku, saņem un lasi!
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

Informācijai
Ērgļu novada ziemas sporta aktivitātes
Norises laiks - no 19. februāra līdz 4. martam
Norises vieta - sporta laukums pie Ērgļu vidusskolas un
Ērgļu slēpošanas trases apkaime
Programmā:
hokeja stafete;
slidošana;
slēpošana slidsolī un klasikā;
20 km slēpojums un citas ziemas aktivitātes.
Pieteikšanās: visas aktivitātes notiek, iepriekš piesakoties pie Alda, tālrunis -26101152.
Drošība: Aktivitātes notiks, ievērojot valstī noteiktos
drošības pasākumus.
Informācijai! Vairāk lūgums sekot līdzi mājaslapā:
www.ergli.lv

Piemiņas vietas izveide uz Sibīriju deportētajiem
Latvijas iedzīvotājiem
Ērgļu novada pašvaldībā tika saņemts
Latvijas
Politiski represēto Cēsu
biedrības
lūgums
par līdzfinansējuma
piešķiršanu piemiņas vietas izveidei
pie Amatas stacijas 1949. gada 25.
martā uz Sibīriju
deportētajiem 1318
iedzīvotājiem. No
Ērgļu novada domes
budžeta līdzekļiem
biedrībai tika piešķirti 200 eiro liels
atbalsts.
Drabešu pagasta
teritorijā pie Amatas
stacijas paredzēts
iekārtot deportēto
piemiņas vietu ar
informatīvo stendu,
laukumu, taču centrālais elements būs
1318 dažāda izmēra
un nokrāsas metāla stabiņi. Katrs
no tiem simbolizēs
kādu 1949. gada 25. martā no toreizējā Cēsu un Alūksnes apriņķa aizvestu cilvēku. Uz katra stabiņa būs izsūtītā vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pagasts, no kuras vietas izsūtīts. Tanī
laikā Cēsu apriņķī ietilpa arī Ērgļu un Jumurdas pagasts, no
kuriem izvesti tika 150 dažāda gadagājuma cilvēki.
Biedrības vadītājs Pēteris Ozols norāda: “Gribam, lai šī
piemiņas vieta tiešām būtu iespaidīga, lai parādītu totalitārā
režīma nežēlību un plašos apmērus. No Latvijas 25. marta deportācijā 33 ešelonos tika aizvesti vairāk nekā 42000 cilvēku.
Esam iecerējuši piemiņas vietu izveidot tieši tur, no kurienes
atgāja ešelons Nr. 97322 ar 62 vagoniem, bet lai šī vieta būtu
arī kā simbolisks atgādinājums par pārējiem 32 ešeloniem.”
Piemiņas vietā būs lasāma plašāka informācija par 1949. gada
izsūtīšanu, tostarp, PSRS lēmums par operāciju “Krasta banga”, ar kuru tika īstenotas deportācijas, kā arī citi materiāli,
kas saistās tieši ar šo ešelonu. Informācija vēsta, ka šajā ešelonā no Cēsu apriņķa tika iesēdināti 892 iedzīvotāji, pārējie - no
Alūksnes apriņķa. Jāpiebilst, ka vēl 1285 Cēsu apriņķa cilvēki
tika deportēti uz Sibīriju no citām stacijām, kur stāvēja kāds
no 33 ešeloniem.
“25. marts ir maksimālā programma, uz kuru vajadzētu cerēt.
Projekts ir gatavs, saskaņojumi saņemti, arī būvnieks ir. Paš-

MARIJA KURSIŠA
1933 - 2021

19. janvāris atnesa skumju vēsti - mūžībā devusies ilggadēja Liepkalnes skolas direktore, skolotāja, pagasta un
skolas vēstures pētniece.
Marija Kursiša dzimusi Vabolē piecu bērnu ģimenē.
1959. gadā dzīves ceļš jauno skolotāju atved uz Liepkalni, kur aizrit viss darba mūžs, 40 gadus mācot skolēniem
vēsturi, 20 no tiem vadot Liepkalnes skolu. Direktores
vadībā labiekārtota skola, tā nosargāta no padomju laika
mazo skolu likvidācijas, aktivizēta skolēnu radošā darbība, iekārtoti mācību kabineti, izveidoti daudzi ārpusklases pulciņi. Skolai un skolēniem atdots pilnīgi viss, sev
neatstājot neko. Skolotājs paliek skolotājs visu mūžu.
Beidzot pedagoga darba gaitas, Marija Kursiša savu laiku un darbu veltīja turpmākai skolas un pagasta vēstures
pētniecībai, Liepkalnes tautasdziesmu apkopošanai, piedalījās grāmatu veidošanā par Liepkalnes un Sausnējas
kolhozu vēsturi, teātra spēlēšanai un koriem Liepkalnē,
sagatavoja bagātīgu vēstures materiālu, kas glabāsies
Sausnējas pagasta vēstures muzejā “Līdumos”.
Vēl nevar nepieminēt skolotājas bezgala lielo mīlestību
pret kastaņkoku, kas kā skolas simbols zaļoja un savas
ziedu sveces pie skolas iededza vairāk nekā 130 gadus.
Ar lielu mīlestību savāktie sarkanbrūnie kastanīši ik gadu
tika dāvināti skolēniem, vecākiem, pagasta iedzīvotājiem, lai Liepkalne kļūtu ne tikai liepu, bet arī kastaņu
zeme. Par godu Latvijas simtgadei ar kultūras darbinieku
palīdzību Sausnējas pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem
tika izdalīti 100 mazie kastanīši.
Paldies skolotājai par neizdzēšamo ieguldījumu bērnos
un skolā, par cilvēcību, par godīgumu, par zināšanām un
kopā pavadīto laiku!

reiz aprēķinām galīgās izmaksas. Tā ka šobrīd viss aizķeras
tikai aiz naudas,” informē Pēteris Ozols. Cerības ir gan uz
pašvaldību, gan privātpersonu ziedojumiem. Ja tomēr gadīsies kādas aizķeršanās, projekta īstenošanu atliks līdz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai -14. jūnijam.”
Latvijas Politiski represēto biedrība aicina iedzīvotājus savu
iespēju robežās ziedot līdzekļus projekta “Piemiņas vietas izveide pie Amatas stacijas” īstenošanai - 1949. gada 25. marta 1318 Cēsu un Alūksnes apriņķa deportētajiem uz Sibīriju
(ešelons Nr. 97322).
Ziedojumus lūgums pārskaitīt:
Konts: Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība
Reģ .Nr. 40008092338
Citadeles banka
LV21PARX0016851920001
Ziedojuma mērķis: Piemiņas vietas izveide pie Amatas
stacijas 1949. gada 25. marta deportētajiem.
Informācija sagatavota saskaņā ar Latvijas Politiski
represēto Cēsu biedrības iesūtītajiem materiāliem

PIEMINAM MIRUŠOS:
Rita Kovaļčuka
mirusi 79. mūža gadā;
Jānis Krūmiņš
miris 77. mūža gadā;
Pēteris Grīvs
miris 58. mūža gadā;
Zintis Āboliņš-Ābols
miris 59. mūža gadā;
Andris Bērziņš
miris 85. mūža gadā;
Elmārs Helmuts Jēkabsons
miris 90. mūža gadā;
Lidija Jēkabsone
mirusi 91. mūža gadā;
Anna Lukomska
mirusi 78. mūža gadā;
Jānis Mūrnieks
miris 74. mūža gadā;
Marija Kursiša,
mirusi 88 mūža gadā.

Dziļā cieņā - bijušie darba biedri Liepkalnes skolā
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.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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