ĒRGĻU APVIENĪBAS ZIŅAS
Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums Nr. 7 (175) 2021. gada augusts

Sveicināti
Madonas novadā!

ĪSZIŅA

Ar 1. jūliju līdzšinējie Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novadi tika apvienoti un tagad veido vienu – Madonas
novadu.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu kopš 2021. gada 1. jūlija Madonas novada administratīvajā teritorijā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības:
Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta, Dzelzavas pagasts, Ērgļu
pagasts, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, Madonas pilsēta, Mārcienas pagasts,
Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Vestienas pagasts.
Jaunā novada platība – 3070,21 km², iedzīvotāju skaits – 30 643.
Tā kā reformas rezultātā beidza pastāvēt Ērgļu novads, Madonas novada domes sēdē 2021. gada 2. jūlijā tika nolemts
izveidot Madonas novada pašvaldības iestādi „Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde”. Deputāti apstiprināja jaun-

izveidotās iestādes nolikumu. Jaunajā domes sastāvā Ērgļu
apvienību pārstāvēs deputāti Māris Olte un Aivis Masaļskis.
Ērgļos esošās institūcijas turpina darbu ierastajā kārtībā
arī pēc 1. jūlija. Līdz gada beigām ir paredzēta atsevišķu
institūciju reorganizācija un visu pašvaldību saistošo noteikumu pielīdzināšana. Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, iedzīvotāji joprojām varēs
saņemt informāciju un pakalpojumus ierastajā kārtībā un sev
tuvākajā pārvaldē.
Pārejas posmā spēkā ir visi bijušo novadu saistošie noteikumi, tas attiecas arī uz maksas pakalpojumiem un apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem, kuros noteikti pabalsti un
pabalstu apmēri.
Par Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāju Madonas novada
domes sēdē 2. jūlijā ievēlēta Elita Ūdre (e-pasts elita.udre@
madona.lv).
Saziņai ar pārvaldi aicinām izmantot tālruni – 64871231,
e-pasts ergli@madona.lv

Sveicināti, Madonas novada iedzīvotāji!
Andris Rudzītis un Dzintars Svilpe izzina
kontrolpunktu karti.

8.augustā Ērgļos norisinājās Latvijas kausa orientēšanās
sacensību posms “Mežmalu stafetes”. Sacensības noritēja
Briežu kalna apkaimē un tajās piedalījās vairāk nekā 220
dalībnieki no dažādiem Latvijas sporta klubiem. W145 grupā trešo vietu ieguva Madonas OK Arona dalībnieki, kuru
sastāvā ir ērglēnieši Andris Rudzītis un Dzintars Svilpe. Savukārt kluba komanda ar ērglēnietēm Baibu Kaļvu un Ilviju
Madsenu ierindojās trešajā vietā W120 vecuma grupā.
Foto no Latvijas orientēšanās federācijas publikācijas

Jaunākais Ērgļu
pensionāru biedrībā
Pensionāru biedrības “Ērgļu pensionāri” biedri šī gada
4.augustā pulcējās uz biedrības valdes pārvēlēšanas sapulci,
kurai vajadzēja notikt jau marta mēnesī. Sakarā ar valstī noteikto stingro pulcēšanos līdz šim tas nevarēja notikt.
Sapulces sākumā valdes priekšsēdētāja Līvija Groza atskaitījās par darbiem pagājušajā periodā. Biedrībā pavisam ir 52
biedri. Esam bijuši diezgan aktīvi – braukuši ekskursijās,
rīkojuši Ziemassvētku tirdziņus, uzņēmuši ciemiņus no Mārupes un Rundāles novadiem, piedalījušies vokālo ansambļu
sadziedāšanās svētkos “Pikšās” un Kokneses estrādē. Visu
mūsu darbošanos apturēja Covid-19 pandēmija uz pusotru
gadu. Kā būs tālāk – dzīvosim, redzēsim. Gribētos jau, lai
visi atkal varam pulcēties Ziemassvētku koncertā, jubilāru
godināšanā nozīmīgās dzīves jubilejās, vasarā braukt ekskursijās.
Jaunajā biedrības valdē tika ievēlēti 7 valdes locekļi un
viens revidents. Valdē tika ievēlēti – Roberts Čeičs, Mārīte Petročenkova, Baiba Bistere, Velta Kurzemniece, Dzidra
Riekstiņa, Anna Sniedzīte, Taiga Sirmā. Valdes locekļi izvēle jauno valdes priekšsēdētāju – Taigu Sirmo, vietnieks
– Roberts Čeičs, kasiere-grāmatvede – Mārīte Petročenkova,
protokoliste – Baiba Bistere, revidente – Vija Poriete.
Nobeigumā – ja kāds vēlas iestāties biedrībā, var droši zvanīt pa tālruni 22440662, sarunāsim, kā satikties un aizpildīt
anketu.
Visiem novēlu izturēt šo smago laiku, būt veseliem, ar cerību, ka drīz varēsim tikties klātienē.

Lielai daļai no jums šī uzruna skan neierasti. Laika nogrieznis, kopš Administratīvi teritoriālā reforma (ATR) mūs
ir apvienojusi vienā novadā, ir ļoti īss, bet dzīves ritējums ir
straujš. Velkot paralēles ar laiku pirms 12 gadiem, kad mūsu
leksikā pirmo reizi ienāca vārda “novads” jaunā nozīme, arī
šoreiz mūs sagaida sarežģītu un nozīmīgu pārmaiņu posms.
Daudz laika un pūļu jau ir veltīts, veidojot jauno novada
pārvaldes modeli, taču šis darbs vēl nav noslēdzies. Patiess
gandarījums, ka domē ievēlēti deputāti no visiem Madonas
novadā ietvertajiem novadiem. Tas ir ļāvis nodrošināt iedzī-

votāju ģeogrāfisko pārstāvniecību novada lēmējvarā, izvērtējot katras teritorijas iedzīvotāju intereses.
Centrālais novada pašvaldības darba vadmotīvs saglabājas nemainīgs arī pēc ATR – līdzsvarota, vienmērīga novada
teritorijas attīstība. Novada iedzīvotājs netiek šķirots pēc
savas dzīves vietas pasta indeksa. Vienlīdz kvalitatīvs pašvaldības pakalpojums jāsaņem gan Madonas pilsētas, gan attālāka novada pagasta iedzīvotājam. Pašvaldības pienākums
ir to nodrošināt.
Cesvainieši, lubānieši, ērglēnieši! Paies noteikts laika sprīdis, līdz vārdu salikums “esmu no Madonas novada” vairs
neskanēs svešādi. Šī ir fāze, ar kuru mēs visi vienreiz – pirmās novadu reformas laikā – jau esam saskārušies. Šajos
brīžos būtiski atminēties, ka apvienojoties mēs nezaudējam
savas dzimtās vietas identitāti un savu piederību tai. Mēs to
bagātinām un nostiprinām. Iegūstam jaunus saskares punktus. Izvēršam sadarbības iespējas un paplašinām resursus,
kas ļauj īstenot vietēja, reģionāla vai nacionāla līmeņa aktivitātes. Rūpējoties par savu dzimto vietu, atcerēsimies, ka
Madonas novada attīstība ir mūsu visu kopēja lieta. Un, tikai
kopīgi strādājot vienotam mērķim, mēs to sasniegsim!
Agris Lungevičs, Madonas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Agra Veckalniņa foto

Esiet sveicināti jumurdieši, sausnējieši un ērglēnieši!

Taiga Sirmā, valdes priekšsēdētāja
Mūsu visu dzīvē ir sācies jauns dzīves periods. Labāks?
Sliktāks? To rādīs laiks. Bet savādāks - ar jaunu kārtību,
jauniem izaicinājumiem, jaunu struktūru. Neatkarīgi no tā,
darbs turpinās. Pašlaik notiek intensīvs darbs, lai sakārtotu
jauno sistēmu. Viena lieta ir valdībai izdomāt politisko reformu, otra – to praktiski īstenot, jo stingri noteiktas kārtības, kā to izdarīt, nav. Arī valsts iestādes šai reformai nebija
sagatavotas, tāpēc šis pārejas periods nav vienkāršs.

Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums 2021. augusts

Kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, tad
kā līdz šim Ērgļos darbosies klientu apkalpošanas centrs
pārvaldē un bibliotēkā. Tāpat savus iesniegumus iedzīvotāji
var iesniegt lietvedībā, kur tie tiks iereģistrēti un novirzīti
izskatīšanai attiecīgajai instancei uz vietas Ērgļos vai Madonā, vai arī var uzreiz sūtīt tos uz Madonu. Pieņemu, ka
būs jautājumi, kurus varēs atrisināt ātrāk, un tādi, kurus ne
tik ātri, kā bija ierasts. Ir zināms, ka teritorijas plānošanas,
zemes lietu, būvvaldes un iepirkumu jautājumi tiks risināti
centralizēti. Tāpat centralizēti jau tiek risināti izglītības un
bibliotēku tīkla metodiskie jautājumi. Bāriņtiesa un sociālais
dienests būs vienotas iestādes visam novadam, taču, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību, arī Ērgļos paliks šo institūciju pārstāvji. Jumurdas un Sausnējas pagastos nebūs vairs
pagastu pārvaldes, bet pakalpojumu sniegšanas centri, kur,
tāpat kā līdz šim, iedzīvotāji var griezties ar saviem jautājumiem un iesniegumiem, ko iespēju robežās palīdzēs atrisināt
uz vietas vai novirzīt attiecīgajai institūcijai. Tāpat centros,
kā līdz šim, var veikt samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem. Arī turpmāk iedzīvotāji saņems informatīvo izdevumu “Ērgļu Apvienības Ziņas” un, cik zināms, arī “Madonas
Novada Vēstnesis”.
Ikdienā bieži izskan teiciens – viss, kas notiek, notiek uz
labu! Pie šīs domas arī paliksim un ar savu attieksmi un
darbu darīsim visu, lai būtu labi katram atsevišķi un visiem
kopā.
Elita Ūdre, Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja
Ilzes Daugiallo foto
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Madonas novada pašvaldības domes
sēdēs lemtais jūlijā
1. jūlija sēdē, piedaloties 19 deputātiem, par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts Agris Lungevičs.
2.jūlija ārkārtas sēdē:
aapstiprina saistošos noteikumus Nr.2 “Madonas novada pašvaldības nolikums”;
aievēl Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekus:
*domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīds Gora;
*domes priekšsēdētāja vietnieks komunālās saimniecības, teritoriālās pārvaldības un attīstības
jautājumos Aigars Šķēls;
*domes priekšsēdētāja vietnieks uzņēmējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības un veselības
aprūpes jautājumos Artūrs Čačka;
aizveido Madonas novada pašvaldības iestādi “Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde” ar 2021.gada 2.jūliju un apstiprina tās nolikumu (pielikumā);
Nolemj līdz 2021.gada 1.novembrim pašvaldības iestādes “Ērgļu bibliotēka”, “Sausnējas bibliotēka”, “Jumurdas bibliotēka” pievienot Madonas novada pašvaldības iestādei “Ērgļu apvienības
pārvalde” kā iestādes struktūrvienības, pārņemot iestāžu mantu, finanses, tiesības un saistības.
Ieceļ par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde”
vadītāju ELITU ŪDRI.
aIevēl Madonas novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļus.
aNolemj līdz jaunizveidotā Madonas novada ģerboņa apstiprināšanai Madonas novada pašvaldības iestādēm un institūcijām lietot mazo valsts ģerboni.
20. jūlija ārkārtas sēdē:
aapstiprina Madonas novada pašvaldības Ērgļu vidusskolas direktora amata konkursa nolikumu
aapstiprina Madonas novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.3 “Par Madonas novada pašvaldības 2021.gada budžetu.
aar š.g. 22. jūliju apstiprina “Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldes” amata vienību sarakstu.
Ar visiem sēdēs izskatītajiem jautājumiem un pilnā apjomā pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.madona.lv vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1, Madonā

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv
APSTIPRINĀTS
Ar Madonas novada pašvaldības
02.07.2021.domes lēmumu Nr. 13
(Prot.Nr.2, 11.p.)

MADONAS NOVADA ĒRGĻU APVIENĪBAS PĀRVALDES NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu
un 69.1 69.²pantu
I.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Madonas novada
pašvaldības iestāde ar mērķi nodrošināt Madonas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, doto valsts pārvaldes uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi Madonas novada Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagastu administratīvi teritoriālajās
vienībās.
2. Pārvalde ir Madonas novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) pastarpinātās pārvaldes iestāde. Dome kā dibinātājs Pārvaldes institucionālo un funkcionālo padotību īsteno pakļautības formā ar Madonas novada pašvaldības izpilddirektora starpniecību.
3. Pārvaldes administratīvo teritoriju veido Ērgļu pagasts, Jumurdas pagasts un Sausnējas
pagasts ar pakalpojumu sniegšanas vietu Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas
novads.
4. Pārvaldes darbības tiesiskais pamats ir likums „Par pašvaldībām”, Valsts pārvaldes iekārtas likums un valstī spēkā esošie normatīvie akti, Domes izdotie normatīvie akti un
lēmumi, Centrālās administrācijas izdotie iekšējie normatīvie akti, šis nolikums. Pārvalde
darbojas arī saskaņā ar Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētaja vietnieku, pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, turpmāk tekstā – arī Vadības, rīkojumiem
un norādījumiem.
5. Pārvaldi izveido, likvidē vai reorganizē un tās nolikumu apstiprina Dome.
6. Pārvalde savā darbā izmanto noteikta parauga veidlapu ar Madonas novada ģerboņa
attēlu ar pilnu Pārvaldes nosaukumu „Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde”, un
zīmogu ar Madonas novada ģerboņa attēlu un pilnu Pārvaldes nosaukumu, un to lieto
saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām un Madonas novada pašvaldības (turpmāk –
pašvaldība) darba organizāciju regulējošiem dokumentiem.
7. Pārvalde tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pārvaldei ir norēķinu konts
kredītiestādē un Valsts Kasē. Pārvalde rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem
atbilstoši budžeta tāmē apstiprinātajam finansējumam.
8. Pārvaldes rekvizīti:
8.1. Nosaukums: Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde;
8.2. Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads.
8.3. Pārvaldei ir savs uzņēmumu reģistra vienotais reģistrācijas numurs un vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienestā.
9. Pārvaldes darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno pašvaldības izpilddirektors.
10. Grāmatvedības uzskaite tiek organizēta Pārvaldē.
11. Pārvaldes amata vienību sarakstus un mēnešalgu likmes apstiprina Dome.
12. Pārvaldes pakļautībā ir šādas pašvaldības iestādes:
12.1. Ērgļu vidusskola;
12.2. Pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”;
12.3. Ērgļu mākslas un mūzikas skola;
12.4. Ērgļu sociālās aprūpes centrs.
13. Pārvaldei ir šādas struktūrvienības:
13.1. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ;
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SIA „ŪDAS” augusts. Būs.
Vai nebūs? Ūdens kvalitāte Ērgļos. Ir veiktas vairākas darbības, konsultējoties ar vadošajiem ūdens attīrīšanas uzņēmumiem Latvijā. Tāpēc droši saku,
ka ūdens kvalitātei ir jāatjaunojas iepriekšējā līmenī jau līdz augusta beigām.
Iespējams, pat ātrāk. Es jau dzirdu jautājumu: „Kāpēc tikai tagad, nevis pirms
mēneša vai diviem?”. Atbilde ir vienkārša: „Viss maksā naudu un neviena firma
nav gatava veikt analīzes un pētījumus par brīvu.” Lai ieguldītu noteiktu summu – no EUR 500
– EUR 3000 par katru procedūru, ir jāizvērtē, ko tā dos un vai darbība būs sekmīga. Pēc konsultācijām ar Latvijas Tehnisko universitāti, SIA „Ūdens risinājumi” un lielāko filtru attīrīšanas
firmu Latvijā SIA „Watex” nonācām pie secinājuma, ka ūdens netīrību rada ūdens filtru nolietojums atdzelžošanas stacijā pie bijušās arodskolas. Tika noslēgts līgums ar SIA „Watex”, kuri
veica 3 tonnu filtrējamā materiāla izņemšana, filtru skalošanu un jaunu elementu iepildi. Katrā
filtrā pa 910 kg. Kopā urbumā ir 3 filtri. 10.augustā darbi tika pabeigti. 12. un 13.augustā veicam
atkārtotu ūdensvada skalošanu caur ugunsdzēsības hidrantiem. Pēc tam 14.augustā SIA „Watex”
ņem atkārtotas ūdens analīzes. Tad sāksim dzīvot kā vecajos labajos laikos. Interesanti, ka cilvēki samērā maz informēja mūs par ūdens kvalitāti. Jā, bija vairāki emocionāli telefona zvani. Cits
atkal paziņoja, ka pie viņa ar ūdeni viss ir kārtībā. Neapmierinātie bija tie, kuri ar daudz ko ir neapmierināti. Līdz ar to zuda objektivitātes daļa. Parādījās arī sazvērestības teorijas – redz, viņš (
tas ir es) analīzes ņem ne jau no turienes, kur raksta, bet no kaut kādas labas vietas. Izliekas. Nav
taisnība. Ūdens paraugi tika ņemti objektīvi un rādījumi bija objektīvi. Tikai iespējams tajā laika
posmā dzelzs saturs ūdenī bija atbilstošs normai, bet pēc kādām pāris stundām paaugstinājās.
Kamēr tika sasniegts līmenis, kurš lielākajā ūdensvada daļā radīja smaržu un krāsu, neatbilstošu
klientu vēlmei. Taču vēlreiz uzsveru – tas nebija kaitīgs uzturā.
Ērgļu ūdens un kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas sistēma ir uzbūvēta, izmantojot ļoti labu firmu
aparatūru. Cepuri nost. Ir jau nostrādājusi 11 gadus. Taču pienāk reize, kad visstiprākais robots
salūzt un apgāžas. Tas notiek arī ar iekārtu, kuras nomaiņa bojājuma gadījumā prasa ap EUR
6000-7000. Varbūt visuma mērogā tā ir maza nauda, bet mazo Ērgļu (apzināti saku mazo, jo
iedzīvotāju skaits nemitīgi samazinās) griezumā, tie ir lieli izdevumi. Jāiztiek ar to, kas ir, tāpēc
vēlreiz lūdzu savlaicīgi veikt maksājumus par ūdens un kanalizācijas lietošanu. Parāda cilvēki
- sasparojieties. Jo kam šodien viegli dzīvot.
Ir izdevies saremontēt jumta segumu Rīgas ielā 46. Tagad droši var lietus laikā atbildēt uz telefona zvanu jebkuram iedzīvotājam no šīs mājas. Varbūt pateiks kaut ko labu.
Esam pārmaiņu laikā. Daļu darbības funkciju pārņems Madonas novads. Kādu un cik daudz, redzēsim. Dzīve neapstāsies. Tikai tā pieņems savādāku ritējumu. Bet kvalitatīvs ūdens Ērgļos būs.
SIA „ŪDAS” valdes loceklis Juris Šaudiņš
13.2. Pakalpojumu sniegšanas centrs Jumurdas pagastā;
13.3. Pakalpojumu sniegšanas centrs Sausnējas pagastā;
13.4. Ērgļu bibliotēka;
13.5. Sausnējas bibliotēka;
13.6. Jumurdas bibliotēka;
13.7. Ērgļu saieta nams;
13.8. R.Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki”;
13.9. Liepkalnes tautas nams;
13.10. Tūrisma informācijas centra;
13.11. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs “Meņģeļi”;
13.12. Īpašuma uzturēšanas nodaļa;
13.13. feldšerpunkts Jumurdā;
13.14. ambulance Sausnējā.
II.PĀRVALDES KOMPETENCE UN ATBILDĪBA
14. Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” Pārvalde:
14.1. nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju
par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
14.2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota
pašvaldībai, kā arī Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem;
14.3. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no iedzīvotājiem un juridiskām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
14.4. sadarbojas ar Sociālo dienestu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanā, t.sk. pašvaldības sociālo pabalstu izmaksāšanā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;
14.5. sadarbojas ar Madonas novada bāriņtiesu bāriņtiesas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā Pārvaldē;
14.6. veic iedzīvotāju dzīvesvietas deklarāciju;
14.7. nodrošina pieejamību informācijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju.
15. Domes lēmumos noteiktajā kārtībā Pārvalde:
15.1. sniedz informāciju un izziņas par pašvaldības un Pārvaldes kompetencē esošajiem
jautājumiem;
15.2. nodrošina informācijas apriti starp pašvaldības institūcijām;
15.3. nodrošina Pārvaldes pārziņā nodotās kustamās mantas un nekustamā īpašuma (tai
skaitā Pārvaldes pagasta teritorijā esošo pašvaldības iestāžu ēku, būvju, pašvaldības dzīvojamā fonda, ceļu u.c. objektu) apsaimniekošanu, uzturēšanu; gādā par Pārvaldes teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu; ielu, laukumu
un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošanu; kapsētu uzturēšanu);
15.4. organizē kultūras/sporta pasākumus Pārvaldes teritorijā un sadarbojas ar Centrālās
administrācijas Attīstības nodaļu jautājumos par novada kultūras un novada sporta pasākumiem, tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, par
tūrisma attīstību, par sporta un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida attīstību;
15.5. nodrošina bibliotēkas pakalpojumu pieejamību;
15.6. sadarbojas ar ārstniecības iestādēm, veselības centriem, ārstu privātpraksēm, lai nodrošinātu iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību;
15.7. sadarbojas ar Centrālās administrācijas Izglītības nodaļu par izglītības un jaunatnes
lietu jautājumiem, realizējot pakļautību pār Pārvaldes teritorijā esošajām izglītības iestādēm, organizē izglītojamo pārvadājumus Pārvaldes teritorijā;
15.8. sadarbojas ar Madonas novada pašvaldības kārtībniekiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un uzturēšanā;
15.9. piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā un katastrofu pasākumu novēršanā;
15.10. piedalās teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, nozaru attīstības programmu
un stratēģiju dokumentu izstrādē un pilnveidošanā par Pārvaldes teritoriju;
15.11. sagatavo investīciju plānu par Pārvaldes administratīvo teritoriju;
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15.12. atbilstoši likuma “Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā Pārvaldes dokumentus
līdz to nodošanai valsts arhīvā;
15.13. veic tādus iepirkumus Pārvaldes un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām, kuru
līgumcena ir zemāka par summu, kuru sasniedzot ir jāpiemēro Publisko iepirkumu likumā
regulētie iepirkumi vai iepirkuma procedūras. Pārvalde ir atbildīga par Pārvaldes kā pasūtītāja iepirkumu plānošanu, priekšizpēti, tehnisko specifikāciju sagatavošanu un iepirkuma ierosināšanu iepirkumu komisijā;
15.14. nepieciešamības gadījumā nodrošina darba vietu Centrālās administrācijas darbiniekiem;
15.15. atbilstoši Pārvaldes uzdevumiem pieņem un izskata iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un sniedz uz tiem atbildes vai sagatavo attiecīgo jautājumu izskatīšanai Domes
komisijās, komitejās, Domes sēdēs;
15.16. nodrošina Dzimtsarakstu nodaļas sniegtā pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem;
15.17. pašvaldības autonomo funkciju izpildei un jautājumu risināšanai nodrošina vietējo
iedzīvotāju (sabiedrības) iesaistīšanos vietējās pārvaldes procesos;
15.18. nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu pie Pārvaldes amatpersonām/darbiniekiem, ja
nepieciešams, palīdz noorganizēt tikšanos ar Domes deputātiem, Domes institūciju un
Pašvaldības amatpersonām/darbiniekiem;
15.19. izdod Ērgļu apvienības informatīvo izdevumu;
15.20. rūpējas par uzņēmējdarbības attīstību Pārvaldes teritorijā sadarbībā ar Centrālās
administrācijas Attīstības nodaļu;
15.21. sadarbojas ar Madonas novada Sociālo dienestu, realizējot pakļautību pār Pārvaldes
teritorijā esošajām sociālās aprūpes iestādēm.
16. Lai nodrošinātu uzdoto funkciju izpildi, Pārvaldei ir tiesības:
16.1. pieprasīt un saņemt no pašvaldības institūcijām un amatpersonām Pārvaldes funkciju
izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju;
16.2. izstrādāt un iesniegt Vadībai lēmuma projektus par Pārvaldes darbības jautājumiem,
sniegt atzinumus par Domes lēmuma projektiem, kas attiecas uz Pārvaldes darbību;
16.3. iesniegt Vadībai ierosinājumus Pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai;
16.4. slēgt darījumus, iegūt tiesības un uzņemties pienākumus Pārvaldes kompetences
robežās.
III. PĀRVALDES VADĪTĀJA PILNVARAS
17. Pārvaldes darbu organizē un vada Pārvaldes vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no
amata ar Domes lēmumu. Darba līgumu ar Pārvaldes vadītāju pašvaldības vārdā slēdz un
paraksta pašvaldības izpilddirektors. Pārvaldes vadītāja amata pienākumus, kompetences,
atbildības līmeni un tiesības nosaka pašvaldības izpilddirektora apstiprināts amata apraksts un šis nolikums.
18. Pārvaldes vadītājs:
18.1. vada, plāno, organizē un nodrošina Pārvaldes darbu, ir personīgi atbildīgs par Pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par Pārvaldes
pakļautībā esošo pašvaldības iestāžu darba organizēšanu;
18.2. apstiprina Pārvaldes struktūrvienību nolikumus;
18.3. ar pirmā paraksta tiesībām rīkojas ar naudas līdzekļiem Pārvaldes banku kontos un
ar rīkojumu nosaka otrā paraksta tiesības Pārvaldes darbiniekiem;
18.4. nodrošina likuma “Par grāmatvedību”, kases operāciju uzskaites noteikumu un citu
normatīvo aktu, kas regulē materiālo vērtību uzskaiti, apriti un saglabāšanu, ievērošanu;
18.5. Domes noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus,
nosaka darbinieku amata (darba) pienākumus un nodrošina darbinieku amata (darba) aprakstu izstrādi un aktualizāciju;
18.6. pamatojoties uz Domes lēmumu, pieņem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes pakļautībā esošo pašvaldības iestāžu vadītājus;
18.7. atbild par Pārvaldē sniegto Pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību,
kā arī organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus un sūdzības, kā arī atbild par informācijas apriti starp Pārvaldi un citām pašvaldības
institūcijām;
18.8. nepieciešamības gadījumā izveido komisijas, darba grupas Pārvaldes kompetencē
esošo jautājumu izskatīšanai;
18.9. nodrošina lēmumu projektu par Pārvaldes teritorijā esošajiem īpašumiem, Pārvaldes
organizatoriskajiem jautājumiem un citiem jautājumiem, par kuriem ir nepieciešams Domes lēmums, sagatavošanu un iesniegšanu;
18.10. Vadības noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz Centrālās administrācijas Finanšu
un grāmatvedības nodaļā ikgadējo Pārvaldes darbībai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu;
18.11. Pašvaldības izpilddirektora noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz Pašvaldības izpilddirektoram informāciju, kas nepieciešama Pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošanai;
18.12. Domes noteiktajā kārtībā rīkojas ar Pārvaldes rīcībā esošajiem materiālajiem resursiem un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem apstiprinātā budžeta ietvaros; nodrošina Pārvaldei nodoto pašvaldības īpašuma objektu saglabāšanu un apsaimniekošanu;
18.13. slēdz līgumus Pārvaldes pārvaldes uzdevuma ietvaros darbības nodrošināšanai
apstiprinātā budžeta ietvaros, tai skaitā nodrošina līgumu slēgšanu un izpildi, ievērojot
Publisko iepirkumu likuma regulējumu;
18.14. pēc Vadības vai deputātu pieprasījuma sniedz ziņojumus Domei par Pārvaldes darbu;
18.15. bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Pārvaldi valsts pārvaldes institūcijās, attiecībās
ar fiziskām un juridiskām personām šajā nolikumā noteiktās kompetences ietvaros;
18.16. organizē un atbild par Domes lēmumu izpildi Pārvaldē un tās pakļautībā esošajās
pašvaldības iestādēs.
19. Pārvaldes vadītāja atvaļinājuma vai ilgstošas prombūtnes laikā Pārvaldes darbu vada
un organizē ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu noteikts citas Pārvaldes vadītājs vai
Pārvaldes darbinieks.
IV. PĀRVALDES DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANAS
MEHĀNISMS UN PĀRSKATI PAR DARBĪBU
20. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina Pārvaldes vadītājs.
21. Pārvaldes vadītājam ir tiesības atcelt Pārvaldes darbinieku un amatpersonu prettiesiskus lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.
22. Pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par Pārvaldes darbību.
23. Pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības atcelt Pārvaldes vadītāja prettiesiskus lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.
24. Pārvaldes pieņemtos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.
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JAUNO MĒRNIEKU LAIKU SVĒTKI

ĒRGĻOS

Ogre apskauj abus savus krastus un
vieno, ne šķir – Ērgļu pagasta svētkos. Tad sanāk, sabrauc, saskrien
lieli un mazi, veci un jauni, savējie
un viesi. Dzirkst joki un atmiņu
stāsti. Tur tiekas prieks un emocijas gan kultūrā, gan sporta spēlēs.
Tā arī šogad 23. un 24. jūlijā norisinājās Ērgļu pagasta svētki - ievērojot robežas - IZZIŅAS un SPĒKA,
PRIEKA UN IEDVESMAS, MĀJU
SAJŪTU un ATKLĀSMES, GANDARĪJUMA un visbeidzot un galvenokārt DROŠĪBAS ROBEŽAS!
Ērgļu pagasta svētkus aicinājām svinēt atbildīgi, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus un nosacījumus
Covid-19 izplatības ierobežošanai.
Un visiem kopā mums tas izdevās!
Jau pirms svētkiem aktīvās atpūtas
cienītājiem un sportistiem bija iespēja
apzināt savas spēka un izziņas robežas, izskrienot, izstaigājot un ar riteņiem izbraucot Ērgļu apkārtni. Svētku
rīkotāji bija parūpējušies par interesantu maršrutu sagatavošanu.
Svētki sākās jau piektdienas pēcpusdienā. Koncertu Mērnieku laiku garā
iesāka Pietuka Krustiņš, Švauksts,
Prātnieku Andžs, Oļiņiete un Annuža
ar savām pārrunām. Augstu mastā plīvojot Ērgļu pagasta karogam, ar svinīgu svētku uzrunu
sanākušos sveica Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs un Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja Elita Ūdre.

Tūdaļ pēc svinīgām uzrunām apmeklētājus izklaidēja un lika tiem smieties azartiskais
Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens kopā ar grupu “Musturis” ar draiskulīgi vieglprātīgu koncertprogrammu “Īsas pamācības mīlēšanā”. Pēc šī koncerta uz skatuves
kāpa grupas “Galaktika” dalībnieki un viņu mūzikas pavadībā koncerta apmeklētāji varēja
kārtīgi izdejoties līdz pat tumsai. Piektdienas vakarpusē Ērgļu Saieta nama iekšpagalmā par
uzvarām 3x3 basketbolā sīvi cīnījās sievietes un vīrieši.
Visā svētku laikā saieta namā apskatei bija izveidotas divas izstādes: vizuāli informatīvie
uzskates materiāli- “Novada kultūrvēsturiskie objekti” un tautas lietišķās mākslas studijas
“Ērgļi” darbu izstāde “Līgotāji”. Ērgļu viduslaiku pils parkā bija izvietota Ērgļu mākslas un
mūzikas skolas audzēkņu izstāde “Robežas”.
Sestdienas rīts sākās ar koncertiem pagalmos. Lai lieki nepulcētu cilvēkus, šogad amatierkolektīvu koncerti notika dažādās vietās vienlaicīgi. Šī bija lieliska iespēja koncertus vērot
no savas mājas loga vai sēžot uz piemājas soliņa.
Rīta pusē stadionā pie Ogres upes satikās pludmales volejbolisti, lai noskaidrotu šī gada
labākos spēlētājus un komandas. Šogad pirmo reizi dāmas tika pārstāvētās plašākā skaitā kā
vīrieši, par ko bija īpaši liels prieks. Atrakciju parkā “Braku takas” norisinājās 8. čempionāts
disku golfā, kur par uzvarām cīnījās gan amatieri, gan meistari sieviešu, vīriešu un junioru
apakšgrupās.
Paralēli aktīvajām nodarbēm Ērgļu stacijā varēja kārtīgi ieturēties un baudīt gastronomiskās izklaides POP UP restorānā, kas darbojās visu nedēļas nogali.
Pēc pagalmu koncertiem vecāki ar bērniem devās uz Ērgļu viduslaiku pils parku, kur
bērniem bija sagatavotas dažādas aktivitātes un izklaides – varēja izlēkāties piepūšamajās
atrakcijās, visa ģimene kopā spēlēt dārza spēles, samīļot kaķēnus, trušus un pat čūsku Dzeņu ģimenes fermā, izveidot krāsainus putnus radošo pirkstiņu darbnīcā un pēc labi padarīta
darbiņa ieturēties ar saldējumu un citiem našķiem. Parkā darbojās arī muzeju “Braki” un
“Meņģeļi” izzinošā darbnīca, kurā visiem apmeklētājiem kopā izdevās radīt nepārspējamu
veltījuma dzejoli Ērgļiem. Tautas lietišķās mākslas studijas “Ērgļi” meistares palīdzēja atnākušajiem izveidot interesantus dekorus no doņiem, ko bija iespējams pārvērst arī par cepuri.
Pusdienlaikā parkā pie Ērgļu pils sargsuņiem ieradās divas brīnišķīgas dāmas, kas priecēja
parka apmeklētājus ar neaprakstāmi skaistu mūziku. Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķes
Rasa Pole ar vijoli un Dārta Tisenkopfa ar arfu sniedza neaizmirstamu klasiskās mūzikas
koncertu “Stīgas ziedošās, dziedošās”, kas apbūra gan mazus, gan lielus klausītājus.
Liels paldies svētku apmeklētājiem par sapratni un cieņu, ievērojot nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Kopā mums izdevās radīt svētkus!
Uz tikšanos nākamgad Ērgļos!
Rakstu sagatavoja Madara Ūdre
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Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu pagasta svētkos strādāja
organizatori, rīkotāji un sporta veidu tiesneši: Sandra Avotiņa, Aldis Jēkabsons, Madara Ūdre, Laimonis Kļaviņš, Gunta
Bērziņa, Elita Ratniece, Elīna Svilpe, Sandris Tiltanovs, Andris Milnis, Ilze Feldberga, Andris Džiguns, Reinis Braķis,
Aina Braķe, Elita Ūdre, Ivars Teteris, Ieva Tetere, Matīss Palsāns, Ilona Palsāne, Ingus Akulovs, Pēteris Leiboms, Ralfs
Šmīdbergs, Mārīte Taškāne, Līga Krastiņa, Antra Grinberga, Evija Dāve, Sandra Konovalova, Maiga Picka, Mārtiņš Āzens,
Pēteris Leitāns, Māris Grīnbergs, Mārīte Avotiņa, Terēze Kaimiņa, Mārtiņš Zariņš, Ieva Vilnīte, Taiga Sirmā, Vineta Dāve,
Andris Stalīdzāns, Zinta Saulīte, Sandra Lauberte, Ingrīda Sniedze, Rita Bērziņa, Ineta Nikolajeva, Rita Dudko, Igors
Dudko, Katrīna Dudko, Vizma Veipa, Santa Helēna Pedele, Ilze Daugiallo, Toms Rota, Ieva Rota, Ēriks Bukovskis, Edgars
Rudzītis, Indra Rone u.c.
Paldies Ērgļu slimnīcas vadītājai Ainai Braķei un SIA „Ceļotājs” īpašniecei Svetlanai Maijai Čeičai par atbalstu
svētku rīkošanā!

SPORTA SACENSĪBU UZVARĒTĀJI:
Atrakciju parka “BRAKU TAKAS” rīkotās sacensības
DISKU GOLFS
(kopējais dalībnieku skaits- 30)
Junioru apakšgrupā (bērni līdz 14 g.v.):
1. vieta Paula Piebalga
Sieviešu amatieru apakšgrupā (AS):
1. vieta Alise Andriksone
2. vieta Simona Klodža
3. vieta Kate Jēkabsone
Vīriešu amatieru apakšgrupā (AV):
1. vieta Didzis Dalbiņš
2. vieta Gaitis Sproģis
3. vieta Edijs Krastiņš
Sieviešu meistaru apakšgrupā (MS):
1. vieta Alise Olte
Vīriešu meistaru apakšgrupā (MV):
1. vieta Ingus Akulovs
2. vieta Justs Jēkabsons
3. vieta Aldis Olte
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Vīriešiem:
1. vieta Mārtiņš Šatrovskis, Uvis Konovalovs, Valdis Stalīdzāns, Uvis Sarkanābols
2. vieta Kaspars Strazdiņš, Mārtiņš Picka, Jānis Šatrovskis
3. vieta Rihards Vasels, Edgars Picka, Jurģis Zommers, Edgars Smeilis
Vīriešiem 40+:
1. vieta Edgars Rudzītis, Andris Stalīdzāns, Ainārs Strazdiņš
2. vieta Ēriks Bukovskis, Jevgēnijs Medvedevs, Andris Bērziņš
KROSS
(kopējais dalībnieku skaits - 22)

Sieviešu konkurencē

7 KM KROSS vīriešu konkurencē
1. vieta Guy Sabo-Bar
2. vieta Edgars Tiltanovs
3. vieta Ēriks Bukovskis

1. vieta Jana Gulbe, Līva Grēta Tirzmale, Agate Štila
2. vieta Anda Andriksone, Ieva Dūduma, Megija Elisa Jeršova

7 KM KROSS sieviešu konkurencē
1. vieta Daina Stonka
2. vieta Iluta Kurzemniece

Vīriešu konkurencē

4 KM KROSS vīriešu konkurencē
1. vieta Gaitis Sproģis
2. vieta Nauris Truksnis

3×3 BASKETBOLS
(kopējais dalībnieku skaits- 21)

1. vieta Kristaps Daniels Kalve, Niks Nīgalis, Toms Vilnītis
2. vieta Reinis Braķis, Artis Truksnis, Niks Valainis
3. vieta Artūrs Šmits, Viesturs Baužis, Markuss Užāns
VOLEJBOLS
(kopējais dalībnieku skaits - 34)
Sievietēm:
1. vieta Santa Dejus, Jana Gulbe, Gunita Konovalova
2. vieta Elita Lapsa, Krista Picka, Lauma Zača, Sanita Vandere
3. vieta Megija Elisa Jeršova, Benita Kārkliņa, Krista Ieleja

4 KM KROSS sieviešu konkurencē
1. vieta Simona Klodža
2. vieta Ilze Feldberga
3. vieta Līva Tirzmale
KROSS Bērnu konkurencē vecuma grupā līdz 13 gadiem
1. vieta Una Sipčenko
2. vieta Māra Stonka
3. vieta Daumants Stonka
Santas Helēnas Pedeles foto
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Novadpētniecības darbs „Braku” muzejā
(3. turpinājums)

„Zemzari”

Ērgļos Ogres upes
krastā atrodas „Zemzaru” mājas, kuras
mūsdienās ir pazīstamas kā vieta, kur
darbojas
„Mailīšu
Fabrika”.
1930. gadu beigās
šo zemi savā īpašumu ieguva Pēteris
Breikšs. Viņš uz šejieni atnāca dzīvot
no Katrīnas un sāka
strādāt blakus esošajā
kokzāģētavā.
Īpašumu nosauca par
„Zemzariem”, jo tas atradās starp upi un augstu kalnu, kura virsotnē auga četri vareni ozoli. 1938. gadā tika uzcelta dzīvojamā
māja, tā bija pagaidu mītne, būvēta no koka. Īstā dzīvojamā māja
bija paredzēta Ogres līcī aiz kokzāģētavas. Netālu no pagaidu
mājas tika uzbūvēta pirtiņa, tai pretī aka, turpat kalnā arī pagrabs.
Viss izdarīts, lai dzīvei Ērgļos nodrošinātu stabilu pamatu, bet šo
ieceri pārtrauca Otrais pasaules karš.
Pēc kara īpašums tika nacionalizēts un ēkā ierīkoti vairāki dzīvokļi kokzāģētavas strādniekiem. Arī vārds „Zemzari” tika nomainīts pret „Zāģētavas iela – 3”. 1960. gados ēku no ārpuses
„atsvaidzināja” silikātķieģeļu mūrējums un šīfera jumts. Tika uzcelts kārtīgs pagrabs. 1993. gadā īpašums tika atgūts. Kopš īpašnieku maiņas 2006. gadā te dzīvo Mailīšu ģimene, un mājas tiek
sauktas kā agrāk – par „Zemzariem”. 2008. gadā tika uzbūvēta
pirtiņa, 2013. gadā pagrabs ieguva jaunu fasādi, pa vidu būvdarbiem tika veikti šķūnīšu demontāžas darbi.
2017. gadā tika apstiprināts LEADER projekts „Mailīšu audumu fabrikas izveide Ērgļos”. Lai to īstenotu, tika reģistrēts uzņēmums SIA „Mailīšu Fabrika”, „Zemzaros” daļu no dzīvojamās
mājas nojauca un uzbūvēja jaunu, paplašināja piebūvi. Te ierīkoja aušanas darbnīcu, kuru atklāja 2018. gada 21. decembrī. 2020.
gadā sākta jaunas ēkas – magazīnas – celtniecība.
Uzņēmuma pamatnodarbošanās ir ar rokas stellēm austo audumu un izstrādājumu darināšana, ko papildina tūrisma piedāvājums. Uzņēmuma vienojošā ideja ir saaudums – vieta, kur
pagātne satiekas ar tagadni un tagadne ar nākotni, vieta, kur
tradīcija sastopas ar mūsdienu tehnoloģijas iespējām, vieta, kur
vienā stāstā savienojas stelles, audums un tautasdziesma.

„Kapūņi”

„Kapūņu” saimniecība, 1930. gadi. V. Upīša foto.
Jumurdas pusē atrodas senas mājvietas ar interesantu nosaukumu „Kapūņi”. Vārds „kapūnis” nozīmē cālis, kurš jau ir nedaudz
paaudzies un apaļīgs. Šāda gaļa bija ļoti garšīga, tāpēc daudzās
receptēs 18./19. gadsimtā lietots vārds „kapūnis”.
Ir bijušas vairākas „Kapūņu” mājas – „Jaunkapūņi”, „Kapūņi”
(„Veckapūņi”), „Mazkapūņi”. Latvijas brīvvalsts laikā vērienīgākā no tām bija „Kapūņu” sēta, kurā saimniekoja Jānis Ziluss
ar sievu Ernu. Kopīgi tika uzaudzināta meita Ausma. „Kapūņu”
saimniecība bijusi liela un varena – ar iekoptu teritoriju, plašu
ābeļdārzu, daudz tika domāts par tās izaugsmi un attīstību. „Kapūņi” atradās ģeogrāfiski skaistā vietā – pie Valolas upes, ar paugurainu reljefu. 1930. gados te darbojās tūristu mītne un pansija
vasarniekiem. Katru ciemiņu Zilusu ģimene laipni sagaidīja un
uzņēma.
Jānis Ziluss bija ne tikai prasmīgs saimnieks, bet arī sabiedriski
aktīvs cilvēks, literāts, laikrakstu „Latvijas Sargs”, „Lauku Domas”, „Tautas Griba” patstāvīgais līdzstrādnieks, Jumurdas pagasta dziedāšanas, bibliotēkas, izglītības biedrības biedrs. Rakstījis dzeju, stāstus, lugas, apceres, kas grāmatās izdotas 1920.
gados. Pseidonīms – J. Siluss, Z. J. 1940. gadā Jāni Zilusu apcietināja, viņš savas „Kapūņu” mājas atstāja uz mūžīgiem laikiem,
arī miršanas vieta un laiks nav zināmi.
Pēc vīra apcietināšanas Erna Ziluse ar meitu Ausmu palika vienas. Otrā pasaules kara laikā „Kapūņu” mājas izpostīja. 1949.
gadā gan Ernu, gan Ausmu izsūtīja uz Tomskas apgabalu Sibīrijā. Ausma svešumā strādāja par lopkopēju, bet dziļi sirdī ilgojās
pēc dzimtenes, atklājot savas izjūtas dzejā. 1957. gadā Erna un
Ausma atgriezās Latvijā. Tā kā „Kapūņu” vietā bija postaža, ap
1961. gadu tika uzbūvēta neliela mājiņa. Kad Erna aizgāja mūžībā, Ausmu pie sevis uzaicināja dzīvot ,,Vecrūsiņu” saimnieks
Izidors Mincevičs. Viņa pārcēlās uz jauno mītni, saimniekoja
,,Vecrūsiņos”, audzināja Izidora bērnus – Māri, Rutu un Guntu.
Ausma šo pasauli atstāja 2006. gadā. Mūsdienās no vecās „Kapūņu” saimniecības ir saglabājies tikai mūra šķūnis un redzami
četru ēku drupu pamati.
„Jaunkapūņu” mājas vietā ir uzbūvēta jauna, nodēvējot to par
„Mazkapūņiem”. Te saimnieko Niks un Agnese Laubes, kopīgi
audzinot trīs bērnus. Stipra, strādīga ģimene. Niks ir SIA ,,NX”
īpašnieks un izveidojis Jumurdā auto servisu.

Plašā „Kapūņu” zeme ir Laubes dzimtas pārraudzībā. Līdzās
Nika ģimenei te saimnieko un čakli strādā viņa vecāki – Jānis
un Aiga Laubes. „Kapūņu” teritorija ir zemnieku saimniecības
„Baltiņi” bioloģiskās saimniecības sastāvdaļa. Te tiek ganīti gaļas liellopi un ierīkoti zivju dīķi. Laubes prot saimniekot, turēties
kopā lielā un draudzīgā saimē, viņos ir spēks un ticība lauku sētas izaugsmei un attīstībai.

„Vecceplis”

„Vecceplis”, 2020. gads. Z. Saulītes foto.
Katrīnas pusē čakli saimnieko Ceplīšu ģimene, izveidodama
gan zemnieku saimniecību „Vecceplis”, kas nodarbojas ar lopkopību un augkopību, gan iekārtojot auto servisu.
Ceplīšu mājām, kas nosauktas par „Veccepli”, savs stāsts. Tās
uzbūvētas ap 19.gs. vidu. Netālu bija ceplis, kura ķieģeļus izmantoja māju celtniecībai gan tepat Katrīnas pusē, gan arī tālāk.
Īpašnieks bija vācietis Murņikops. Ap 1905. gadu mājas iepirka Jānis Melbārdis un pamazām uzbūvēja jaunu māju (ap 1920.
gadu), saimniecībā bija arī rija, kūts, liels šķūnis, klēts. Ceplis
gan vairs nedarbojās. Otrā pasaules kara laikā daudzas ēkas nopostīja (riju, siena šķūni), arī mājas gals bija sagrauts, kūts palika
neskarta.
1949. gadā, kad izveidoja kolhozu, ierīkoja zirgu fermu, otrā
galā – putnu fermu, kas pastāvēja līdz 1950. gadu beigām. Ar
putnkopību īsti neveicās. Pēc fermu likvidācijas Melbārži lopus
turēja savām vajadzībām. Zīmīga sakritība, ka Melbāržu meita
Amanda 1978. gadā apprecējās ar puisi no Skujenes puses – Ojāru Ceplīti. Tā izveidojās Ceplīšu ģimene, kurā uzauga trīs bērni
– Liene, Lauris un Druvis. Puiši laikam pārmantoja vecāku mīlestību uz dzimto zemi un savu Katrīnu, paliekot šeit un turpinot
saimniekot.
1992. gadā tika izveidota zemnieku saimniecība „Vecceplis”
ar 17 hektāru lielu platību, 10 slaucamām govīm un 20 aitām.
Pamazām saimniecība tika paplašināta, pievienojot „Jauncepli”,
„Muceniekus” un „Jaunmuceniekus”. 2003. gadā sertificēta kā
bioloģiskā saimniecība. Z/s „Vecceplis” ir pašiem sava tehnika
zemes apstrādei, lopbarības sagatavošanai. Tiek sēti graudi, nodrošinot aitas ar spēkbarību. Ir sava kalte un graudu dzirnavas.
Aitām ir uzbūvētas nojumes. Lai saimniecība sekmīgi attīstītos,
tiek piesaistīts projektu finansējums.
2013. gadā tika iegādāta „Ruģēnu” ferma, kas padomju laikā
piederēja p/s „Ērgļi”. Vienā no fermas kompleksa ēkām Druvis
Ceplītis izveidoja auto servisu, citās atrodas z/s „Vecceplis” aitas. Saimniecībai īpašumā ir 102 ha zemes, iznomāti – ap 200
hektāri. Pašreiz „Vecceplī” ir ap 500 „Latvijas tumšgalvju” šķirnes aitu, tai skaitā 250 aitu mātes; ap 20 slaucamu govju, vairāk
nekā 100 gaļas liellopu. Vistas un gaiļi – pašpatēriņam. Saimniecības darbības joma ir augkopība un lopkopība. Ja brāļi – Lauris
un Druvis Ceplīši – strādā un aktīvi darbojas Katrīnā, tad māsa
Liene Millere, kas dzīvo Līčupē, dzimtajā pusē ierīkojusi savu
bišu dravu. Viņas aprūpē ir 17 bišu saimes. Liene ir arī liels palīgs dārza darbos un pie aitām.
Netālu no „Veccepļu” mājām, pie kurām atradās tā saucamais
vecais ceplis, otrpus ceļam Latvijas laikā tika uzcelts jaunais
ceplis, nosaucot to par „Jauncepli”. 1930. gados tur saimniekoja Rūdolfs Pļaviņš. Viņš bija kalējs. Aiz kūts esot atradusies
smēde. Sākot ar 1940. gadiem, te dzīvoja Anna Balode un Reinis Vērnieks. Mūsdienās par mājām liecina vien drupas. Šobrīd
„Jauncepļu” zeme ir zemnieku saimniecības „Vecceplis” īpašumā, tā tiek kopta un uzturēta kārtībā.

„Putrēni”

Netālu no Sausnējas, dodoties uz „Īvāniem”, ir bijuši „Putrēni”,
kas piederēja Vietalvas muižai. 1914. gadā 34,90 ha zemes iedalīja Pēterim Andreja dēlam Lejam. Ar uzvārdu dokumentos un
darījumos bieži nav konsekvences – ir minēts gan Lejiņš, gan arī
Leja-Lejiņš, līdzīgi tas ir arī ar Pētera ģimenes atvasēm.
Iepērkot „Putrēnus”, Pēteris Lejiņš sākumā dzīvoja tā saucamajā
vecajā „Putrēnu” mājā, kura atradās tuvāk ceļam, kas nāca no Sausnējas un aizveda uz „Īvānu” mājām. Mūsdienās mājas vietā ir palikušas vien drupas, taču pagraba vieta labi redzama un atrodama.
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Pamazām tika iekopta „Putrēnu” zeme, un 1920. gados uzbūvēta jauna un liela māja, blakus – saimniecības ēkas. Pēteris izveidoja spēcīgu zemnieku saimniecību, kurā audzēja slaucamās
govis, zirgus. Bijusi lielā kūts ar uzbrauktuvi, sava kuļmašīna,
dampis. Piens tika nogādāts uz Vesetas pienotavu. Saimniecībā
palīdzēja māsa Alvīne Lejiņa.
Pēteris 1930. gados savās mājās ieved jaunu saimnieci – Hermīni Kalniņu, kura ir gandrīz 30 gadus jaunāka. Viņa nāk no
Sarkaņu pagasta un ir Andreja Plātes māsas Emīlijas Kalniņas
(dzim. Plātes) meita. Jaunā sieviete strādāja Vesetas pienotavas
pasta centrālē. Vedot nodot pienu, Pēteris ieskatījās Hermīnē, iemīlējās, un abi apprecējās. Jaunā Lejiņu ģimene sakuploja – sākumā piedzima dēli Pēteris un Jānis, tad meitas – Vija un Maija.
Vija no dzīves aizgāja, vēl maza būdama, bet Maija pasaulē nāca
1945. gadā, vecākiem esot bēgļu gaitās.
Pēteris ir bijis ne tikai krietns savu māju saimnieks, bet arī strādājis kā Sausnējas pagasta vecākais – gan 1930. gados, gan tā
saucamajos vācu laikos (1941–1943). Lejiņu ģimene šajā laikā
labi dzīvoja – Pēteris sekmīgi veica savus pienākumus, sieva
Hermīne bija čakla un izdarīga, arī sabiedriska sieviete.
Tuvojoties frontes līnijai, Lejiņu ģimenei 1944. gada augustā
mājas bija jāatstāj un jādodas bēgļu gaitās, kas aizveda tālu – līdz
Kurzemei. Tikmēr jau 1944. gada septembrī „Putrēnos” iekārtoja
Sausnējas pagasta izpildu komiteju un pastu. 1945. gadā Lejiņi
atgriezās savās mājās, bet nu tās bija jādala ar jauno varu, arī
Pēterim te uzturēties bija nedroši, tāpēc viņš ir gan slēpies, gan
dzīvojis bunkurā. 1947. gada jūnijā izpildu komiteju un pastu
pārcēla uz Sausnējas centru, bet Lejiņu ģimenei nācās mājas atstāt, jo tās pārņēma Madonas Izglītības nodaļa un rudenī plānoja
iekārtot skolu. Lejiņi kādu laiku dzīvoja „Īvānu” mājās, kuras
reiz piederēja Andrejam Plātem, tad pārcēlās uz Vestienu – netālu no Indrāniem. 1951. gadā Pēteri Lejiņu apcietināja par „dzimtenes nodevību” un izsūtīja uz Sibīriju, no kuras viņš atgriezās
1956. gadā.
Kolhozu pirmsākumos „Putrēnu” kūtī tika turēti un kopti zirgi,
to parasti veica Kārlis Zālītis no „Atpūtām”. Ar 1947. gada 1.
septembri „Putrēnos” sāka darboties skola, te mācījās 1. un 3.
klase, pārējie apmeklēja skolu „Cūkājos”. „Putrēnos” bija divas
klašu telpas, ēdamzāle, internāts, istabiņa skolotājai. Skolēni
„Putrēnos” mācījās līdz 1953. gada maijam, kādu laiku visi apmeklēja „Cūkāju” skolu, līdz 1955. gada maijā tā nodega. Skola
tika reorganizēta par pamatskolu ar četrām klasēm un pārcelta uz
„Putrēniem”. Sausnējas ciema padome skolai piešķīra arī „Īvānus”, kur iekārtoja skolotājiem un darbiniekiem dzīvokļus, kā arī
zēnu internātu. Māju pārņēma Madonas Izglītības nodaļa. Skola
„Putrēnos” darbojās līdz 1963. gadam, kad Sausnējā uzcēla jauno mācību iestādi.
„Putrēni” no skolēnu čalām un smiekliem palika klusi. Ēka tika
izmantota dzīvošanai, te ir apmetušās dažādas ģimenes. Pamazām 1990. gados „Putrēnos” vairs neviens nedzīvoja, mājas palika tukšas, „laika zoba sagrauztas”, arī ceļš uz kādreizējo skolu
ir pamazām aizaudzis.

„Daktas”

Dodoties no Liepkalnes uz Upmalām, ceļa malā atrodas koka
māja, ieskauta ozolos. Mājas vārds „Daktas”. Vārds „dakts” nozīmē – auduma sloksne vai diegu vijums (parasti apgaismošanas
ierīcē), pa kuru degšanas vietā pieplūst šķidrā degviela.
19. gadsimta otrā pusē, kad bija iespēja no Ozolmuižas izpirkt
zemi, izveidojās trīs „Daktu” mājas – „Jaundaktas”, „Vecdaktas”
un „Meža Daktas”, no kurām zināmākā ir „Meža Daktu” māja,
kurai mūsdienās ir nosaukums „Daktas”.
Jau muižas laikos tās bija mežsarga mājas. 1920. un 1930.
gados te bija mežniecības kantoris. „Daktās” dzīvoja Bebru
mežniecības 19. apgaitas mežsargs. 1930. gados par mežsargu
strādāja Alberts Sudrabs. Kad 1941. gadā viņa ģimeni izlika no
mājām, kas atradās bijušajā Ozolmuižā, Sudrabi kādu laiku dzīvoja „Daktās”, 1944. gadā atstāja Liepkalni.
Pēc kara „Daktas” turpināja būt par mežsarga un mežstrādnieku
mītni, īpašumu apsaimniekoja Kokneses MRS. Ap 1947. gadu
šeit sāka dzīvot Nikolajs Pauls ar ģimeni, veikdams mežsarga
pienākumus (līdz 1960. gadu vidum). Vienā pusē dzīvoja, otrā
bija neapdzīvotas telpas. Mājā ik pa laikam apmetās mežstrādnieku brigādes, kuras ilgāku laiku strādāja mežizstrādes darbos,
tad arī netālu no mājām atradās traktortehnika. 1959. gadā „Daktās” ievilka elektrību. Tā kā „Daktās” bija telefons, tad apkārtējo
māju iemītnieki to izmantoja, lai sazvanītos. Te bija arī pastkastīte vairākiem apkārtnes iedzīvotājiem. Paulu ģimene bija pieradusi, ka cilvēki te nāca un gāja, arī transports bieži brauca mājām
garām.
1960. gadu sākumā netālu no „Daktām” mežstrādniekiem uzcēla jaunu divstāvu māju „Salnāji”, kurā bija četri dzīvokļi. „Daktu” māju neapdzīvoto pusi izremontēja, un līdzās Paulu ģimenei
te sāka dzīvot mežstrādnieka Roberta Maltenieka ģimene. Pēc
1988. gada, kad neviena no Pauliem vairs „Daktās” nebija, Paulu dzīvoklī kādu laiku mitinājās Ozoliņi. Tagad šī mājas daļa ir
kļuvusi neapdzīvojama. Mūsdienās mājas uztur kārtībā Roberta
Maltenieka meita Līga Malteniece.
Materiālu apkopoja „Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte
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Marijas dienas aktīvais rīts

Anna Kuzina

(03.04.1947.–02.07.2021.)
Ir zeme pret saules rietu,
To sapnī redzēju.
Turp ietu es, turp ietu,
Vairs atpakaļ nenāktu.
		
(R. Blaumanis)

Lai gan laika prognoze solījās būt nepievilcīga šai dienai,
taču veiksme bija mūsu pusē un sportiskās aktivitātes tradicionālajā Marijas dienā varēja sākties. Mūsu, nu jau bijusī pagasta pārvaldes vadītāja, tagadējā Ērgļu apvienības
pārvaldes vadītāja Elita Ūdre uzrunāja aktivitāšu kārotājus
un novēlēja veiksmīgu dienu. Īpaši priecēja mājas uzdevuma izpildītāji ar izgreznotajiem transporta līdzekļiem. Bijām sagatavojušies darboties gan ārā svaigā gaisā, gan telpās. Muzeja pagalmā jau iepriekš bija sagatavoti laukumi
dažādu darbību norisei. Tika skriets, lekts, zīmēts, līmēts,
tālumā mests zābaks un trāpīgi mestas šautriņas; varēja arī
nofotografēties greznotā foto rāmī. Jautrās izdarības nevienu
neatstāja vienaldzīgu, taču pēkšņi uznākušais negaiss visus
sadzina telpās. Bijām gatavi arī šādam pavērsienam. Ģimeņu komandas (pa vienai) saņēma dažādus uzdevumus. Bija

Sausnējas bibliotēkas ziņas
Kā ierasts, jūliju izmantoju atpūtai, bet kopš 2. augusta bibliotēka atkal ir atvērta un gaida apmeklētājus.
Atsākot darbu, tika iepirktas 20 jaunas grāmatas, jo iepriekšējo reizi tas bija vēl pavasarī – aprīli.
Vēl neliels bibliotēkas plauktu papildinājums bija maijā,
kad krājumā ievadīju iekrājušos dāvinājumus – 8 grāmatas, 1
DVD, 1 attēlizdevumu un 1 galda spēli.
aJaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos
Jauniešu un bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
R. Jansons “Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas”
L. Krastiņa “Atver pasauli!” (attēlu un vārdu kartīšu komplekts, 4 spēles un 7 puzles)
“Meža vēstules” (atklātņu komplekts)
“Zīmuļu stāsti”
M. U. Klings “Diena, kad ome salauza internetu”
J. Pitseps “Ir mēness zelta kuģis”
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra:
Latviešu autoru darbi:
G. Freimanis “Es neesmu viens. Ar mani ir mana tauta”
A. Tomiņa “Gadam saules gaismas, pērlīšu ceļš ejams”
E. Vējiņš “Nepārbraukušie”
I. Aizsila “Dzīvot naktij”
D. Avotiņa “Debesis visur vienādas”
M. Bērziņš “Nākotnes kalējs” (no sērijas Es esmu… par Vili
Lāci)
S. Grigule Džonsa “Un ko nu!”
M. Grosa “Spēlēt dzīvi”
D. Judina “Nemodiniet mirušos”
A. Līce “Vēl viena diena”
B. Zīle “Dzīves simulācija”
Dz. Žuravska “Taureņa lidojums ugunī”
Tulkotie darbi:
Dž. Patersons “melnā grāmatiņa”
L. Railija “Mīlestības vēstule”
J. Jēgerfelde “Stendapa karaliene”
A. Mariņina “Cita patiesība” 1.daļa
Nozaru literatūra:
“Oliņ boliņ” (DVD dokumentāla filma)
R. Ražuks “Latvijas Tautas fronte barikādēs”
“Bīskaps Boļeslavs Sloskāns – gaisma šodienas pasaulei”
I. Upmalis “Latvija – PSRS impērijas militarizētā kolonija”
“Mēs tiksimies mūžībā”
D. Mazvērsīte “Melnbaltās dziesmas” 2
G. Rukšāne “Haralds Sīmanis Dziesminieks”
A. Katrāne – Šilinga “Prāta Vētra. Meklēt vienam otru”
“Mana Madona”
aIzstāde “Kalendāri”
Sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju
Sausnējas bibliotēkā no 2. augusta līdz 20. decembrim būs
skatāma ceļojošā izstāde “Kalendāri” 2. daļas eksponētie kalendāri (jūlijs līdz decembris).
Izstāde “Kalendāri” sniedz ieskatu kalendāru vēsturē un iepazīstina ar latviešu grāmatu kalendāru daudzveidību no 19.
gadsimta beigām līdz 21. gadsimta sākumam.
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

vērīgi jāapskata fotogrāfijas vai priekšmeti ekspozīcijā, lai
izpildītu uzdoto. Tikmēr pārējie, izretojušies saieta zālē, atbildēja uz viktorīnas jautājumiem. Vajadzēja zināt vai minēt
atbildes par Latvijas dabu, vēsturi un apvidvārdu skaidrojumiem. Par katru pareizo atbildi balvā – konfekte. Kad aiz
loga uzspīdēja saule, aktivitātes turpinājās ārā. Zem lielajiem ozoliem bija palicis sauss asfalta laukums, kur mazie
mākslinieki varēja izpausties. Pārējie izmēģināja veiklību
un veiksmi riņķu mešanā. Noslēgumā – apbalvošana. Vietas
netika piešķirtas, jo piedalījās visi un arī uzvarēja visi. Katram dalībniekam tika piemiņas balviņa. Paldies visiem, kuri
piedalījās pasākumā. Uz tikšanos citu gadu.
Ilga Kronīte Sausnējas muzejā
Valijas Leles foto

Pasākumu afiša
28. augustā plkst. 18.00 Ērgļu viduslaiku pils parkā
muzikālā ceļojumā aicina TRIO INSOLITO
ALISE SILIŅA (akordeons)
PAULS ĒRIKS SKUJIŅŠ (čells)
OLIIVIJA ZHAOJIN LU (vijole)
Koncerta ieskaņā muzicēs Ērgļu jaunie talanti. TRIO INSOLITO kopā muzicē jau trīs gadus.
Atskaņos repertuāru, kurš sevī ietver populārus un vairāk vai mazāk zināmus un interesantus skaņdarbus.
Ieeja: bezmaksas
Pasākuma laikā lūdzam ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Informējam, ka pasākuma laikā iespējama pasākuma dalībnieku personas datu apstrāde fotografējot un filmējot,
kā arī pēc tam iegūtais materiāls var tikt publicēts pasākuma organizatora informatīvajos kanālos un izdevumos informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas
mērķa nodrošināšanai.
4. septembrī Ērgļos
Tūrisma salidojums
Pasākuma norises vieta ir bijušās Ērgļu dzelzceļa stacijas perons jeb aktīvā tūrisma centrs “Ērgļu stacija”.
Viss par salidojuma norisi www.stacija.eu

Liepu ziedēšanas laikā aizsaules
ceļos devās Anna Kuzina – mamma, vecmāmiņa, ērglēniešu iemīļota pētniece un vēstures zinātāja,
„Braku” muzeja ilggadēja vadītāja un daudzu nozīmīgu grāmatu autore.
Annas Kuzinas (dzim. Svarinskas) saknes nāk no Šķaunes pagasta. Dzimtajā pusē viņa beigusi Ezernieku vidusskolu un Rīgā absolvējusi LU Svešvalodu fakultāti. Strādājusi gan par skolotāju, gan bibliotekāri, gan speciālisti
muzejā. 1978. gadā A. Kuzina sāka strādāt kā vadītāja
Madonas novadpētniecības muzeja filiālē – R. Blaumaņa
memoriālajā muzejā „Braki”. Viņa turpināja iepriekšējās
vadītājas Līvijas Volkovas aizsākto sadarbību ar rakstniekiem, aktieriem, režisoriem, māksliniekiem, organizēdama tematiskas tikšanās, izstādes, R. Blaumaņa jubilejas
pasākumus, sekmīgi sadarbojās ar teātriem, prata izgodināt arī Jāni Grotu, Zinaīdu Lazdu, Jāni Sirmbārdi, Pēteri
Blauu, Juri Blauu. Atmodas laikā aktīvi iesaistījās Daugavas Vanagu kustībā, piedalījās tādu pasākumu organizēšanā kā Represēto piemiņas diena, Leģionu atcere, Lāčplēša
diena.
Ērgļu avīzes pirmsākumi ir saistīti ar Annas Kuzinas
vārdu. 1994. gadā sāka iznākt laikraksts „Ērgļu Vēstis”,
divus gadus viņa bija avīzes redaktore. Sākoties Ērgļu sadarbībai ar Ķelni-Reizīki (Vācija), A. Kuzina bija galvenais tulks un sadraudzības pasākumu organizatore. Ilgus
gadus dziedāja tautas mūzikas kopā „Pulgosnieši”.
Lielākā bagātība ir Annas Kuzinas veidotās un sadarbībā
ar apgādu „Madris” izdotās grāmatas: „Es runāt gribēju uz
visu zemi” (2012), „Blaumaņu pavārgrāmata”, „Blaumanis tuvplānā” (2013), „Reiz Ērgļos” (2016) un „Rūdolfa
Blaumaņa valodas vārdnīca” (2019). 2014. gadā Literatūras gada balvas konkursā A. Kuzina saņēma speciālo balvu par nozīmīgu literatūrzinātnisku pētījumu. 2020. gadā
par latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanu ieguva
Atzinības krustu un tika iecelta par Atzinības krusta komandieri.
10. jūlijā vēl pēdējo reizi Anna Kuzina bija „Brakos”,
lai zem liepu zariem sajustu to maigo smaržu un kluso
bišu sanēšanu. Izvadītāja Elita Ūdre iepazīstināja ar A.
Kuzinas dzīvesstāstu, ko caurvija tautas mūzikas kopas
„Pulgosnieši” dziedāšana un Zanes Imšas kokles skanējums. No A. Kuzinas atvadīties bija atnākuši daudzi cilvēki – tuvinieki, domu biedri, darba kolēģi un viņas paveiktā
cienītāji.
No „Brakiem” ceļš uz Ērgļu Sauleskalna kapiem, lai
tur rastu savas mūža mājas. Paldies visiem, kas teica tik
daudz labu vārdu par Annu Kuzinu un viņas paveikto, jo
esam zaudējuši gudru, erudītu un radošu personību. Līdzjūtība tuviniekiem, jo nu viņu pulciņā vairs neskanēs Annas balss skaņas un dzīves gudrības, taču paveiktais paliks
grāmatās, „Braku” muzeja krātuvē un cilvēku atmiņās.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja

2021. gada 11. septembrī XV koru saiets
MEŅĢEĻOS
Jurjānu Andrejam 165
Dienas norise
Bērnu zīmējumu izstāde “Uzzīmē dziesmu!” muzeja
“Meņģeļi” pagalmā.
Plkst. 11.00
Piemiņas brīdis pie Jurjānu vecāku atdusas vietas Blaumaņa kapos Ērgļos
Plkst. 12.00 – 12.45 Brīvdabas koncerts Ērgļu muižas
parkā
Piedalās bērnu deju kolektīvi, bērnu kori un Ērgļu mūzikas skolas pūtēju orķestris
ZIB akcija Ērgļos: Kora “KAMĒR” pārsteiguma pieturas
Plkst. 13.00 – 14.00 Brīvdabas koncerts Ērgļu muižas
parkā
Piedalās Zemessardzes orķestris un Zemessardzes
koris “Stars”.
Plkst. 14.30 - 16.00 koncerta mēģinājums Meņģeļos
Plkst. 17.00 Brīvdabas koncerts Meņģeļos
Piedalās kori no visas Latvijas, NBS Štāba Zemessardzes koris un orķestris
Visu pasākumu norise tiks plānota atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām.
Koncertā piedalās koru dziedātāji ar Zaļajiem sertifikātiem vai personīgi veiktu COVID testu.

29.augustā plkst. 16.00 Ērgļu pagasta
Sauleskalna kapos katoļu kapusvētki
ar Svēto Misi.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Valentīna Jakimova mirusi 88. mūža gadā;
Leontīna Ločmele mirusi 82. mūža gadā;
Jānis Ozols miris 58. mūža gadā;
Veneranda Reine mirusi 88. mūža gadā;
Judīte Cikure mirusi 51. mūža gadā;
Ivars Eglītis miris 57. mūža gadā;
Jānis Placēns miris 78. mūža gadā;
Jeļizaveta Žuka mirusi 94. mūža gadā;
Anna Kuzina mirusi 75. mūža gadā;
Zenta Truksne mirusi 94. mūža gadā;
Ilze Belisova mirusi 84. mūža gadā.

IZDEVĒJS - MADONAS NOVADA ĒRGĻU APVIENĪBAS PĀRVALDE
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums 2. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 1100 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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