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Novembris! Latvijas Valsts gadskārtu grāmatā ierakstīts atkal viens pārmaiņu un pārbaudījumu gads!
Latvijai 103!
Cienījamie ērglēnieši, jumurdieši, sausnējieši!
No sirds sveicu jūs valsts svētkos, jo visa pamatā ir cilvēks un viņa darbs!
Saglabāsim ticību sev un savai valstij! Cienīsim cits citu! Būsim lepni par ikvienu labo darbu, kas paveikts ikdienā, jo Latvija – tie esam
mēs!
DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!
Elita Ūdre,
Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja

SVEICAM SVĒTKOS, LATVIJA!
LĀČPLĒŠA DIENĀ
Ceturtdien, 11. novembrī,
Ērgļos tika atzīmēta Lāčplēša
diena. Šogad aprit 102 gadi
kopš nozīmīgās uzvaras pār
Bermonta karaspēku 1919.
gada 11. novembrī. Pieminot
šo notikumu, Lāčplēša dienā
tiek godināti stiprie un vienotie Latvijas brīvības cīnītāji,
tāpēc ik gadu šajā dienā cīņās
kritušos varoņus godinām ar
gaišām domām un iedegtām
sveču liesmiņām. Ērgļos pieminam divus Lāčplēša Kara
ordeņa kavalierus – Pēteri
Bērziņu, kura atdusas vieta
ir Sauleskalna kapos, un Jāni
Reiteru, kuram ziedus nesam uz Miera kapiem. Ērgļos
pie saieta nama sveču liesmas pildīja Latvijas kontūras
svečturi. “Tālajā 1919. gada
11. novembrī Latvijas karavīri pierādīja savu varonību,
pārspējot četrreiz lielāku bermontiešu karaspēku un panākot Rīgas atbrīvošanu.
Tāpēc, it īpaši šodien, spītējot pandēmijai un visām likstām,
kas mums jāpārvar, ir svarīgi saglabāt degsmi par savu valsti.

Mums katram pašam ir jāapliecina vēlme stāvēt par sevi, savu
tautu un savu Latviju, jo tikai mums pašiem, mūsu senčiem un
mūsu bērniem tā bija, ir un būs vissvētākā vieta uz zemes”.

18. NOVEMBRIS –
LATVIJAS REPUBLIKAS 103. PROKLAMĒŠANAS GADADIENA
Ilzes Feldbergas foto

“LATVIJA CIMDU
RAKSTĀ”

Dodoties pastaigā, iedegsim lielajā Latvijas kontūras veida
svečturī svecīti pie Ērgļu saieta nama un uz pretējās mājas fasādes vērosim Valsts svētkiem veltīto video projekciju “SVEICAM SVĒTKOS!”, kuras veidošanā iesaistījušies Ērgļu saieta
nama amatiermākslas kolektīvi.

Video projektu veidojusi apvienība “Mana filmu studija”
Demonstrē – R/A “I DID IT”
Skaņu operatrs – Toms Rota
Aicinām būt atbildīgiem, ievērojot 2 m distanci un lietojot
sejas aizsargmaskas.
  
Sandra Avotiņa, Ērgļu kultūras darba speciāliste

“Skudriņas” noskaidro, kur “aug” maize

M. Ūdres foto
Ērgļu saieta nama foajē valsts svētku laikā skatāma izstāde telpā „Latvija cimdu rakstā”. Tajā būs izlikti cimdi, kas ir
ģimeņu krājumā, ikdienā sarūpēti vai palikuši mantojumā. Ir
pašsaprotami, ka latviešiem cimds ir kā latviskās identitātes izpausme. Jau izsenis dižus un skaistus rakstus senči ielikuši savos
cimdos. Krāsu dažādība, elegance, ornamentu kombinācijas. Visas šīs īpašības raksturo cimdus.
Cimdu pāris paaudzēm ilgi ir saprasts kā cilvēka dzīves svarīgāko notikumu – dzimšanas, krustabu, kāzu, bēru – apliecinātājs, kā procesa apstiprinātājs un zīmogs, kā velte, kā personīgas
un ģimeniskas labvēlības un labas izdošanās simbolisks nodrošinājums.
Lai valsts svētku mēnesī cimdi priecē ikvienu, kas dosies uz
Ērgļu saieta namu!
Aicinām katram savos krājumos atrast to īpašo cimdu pāri,
ar ko saistās siltas bērnības atmiņas un citi dzīves mirkļi. Varbūt
tie ir vecmāmiņas vai vecvecmāmiņas adīti un tiek nodoti no
paaudzes paaudzē. Varbūt kādi ir tapuši nesen. Katrs no tiem ir
lolots un tajos ielikts roku siltums.
Turpināsim tradīciju sagaidīt Latvijas dzimšanas dienu rakstainos cimdos!
Sandra Avotiņa,
Ērgļu saieta nama kultūras darba organizatore

S. Ābeles foto
Rupjmaize ir latviešu tautas simbols. Tomēr dažāda maize ir
sastopama katrā virtuvē.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņu” grupas bērniem
ir paveicies, jo izglītības iestāde Sausnējā atrodas skaistā vietā,
tādēļ pastaigu laikā varam vērot labības laukus un visus procesus
katrā gadalaikā – no lauku apstrādes un graudu sēšanas brīža līdz
kulšanai. Kad graudi jau sen kā nokulti, “Skudriņas” sāk izzināt,
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kā top maize un ko varam pagatavot, izmantojot maizi. Nedēļas
laikā bērni pētīja labības vārpas, darbojās ar sāls mīklu, gatavojot dažādus dekorus, dalījās pieredzē, kāda maize viņiem garšo
vislabāk. Un nedēļu noslēdza ar pašu gatavotiem burgeriem. Kas
var būt labās par to!
Kā gan labāk visu izzināt, ja ne praktiski darbojoties!
Sigita Ābele, PII “Pienenīte” skolotāja
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VUGD aicina ievērot
drošības pasākumus

Valsts svētku laiks allaž ir saistīts ar sveču dedzināšanu gan
telpās, gan ārpus tām. Tā ir skaista tradīcija, kas rada patīkamu
atmosfēru, tomēr bez rūpēm par drošību sveču liesmas var radīt
arī postu.
Lai degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ievērot drošības padomus:
• sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas;
• degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc vienmēr pārliecinies, ka svece atrodas drošā attālumā no degtspējīgiem
priekšmetiem un lietām, piemēram, aizkariem, mēbelēm,
dekorācijām;
• nenovieto sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz
elektroierīcēm, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;
• uzmani, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;
• neatstāj telpās degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu
brīdi un, dodoties ārpus mājām vai pirms gulētiešanas, pārliecinies, ka sveces ir nodzēstas.
Plašāka informācija VUGD tīmekļa vietnē: https://www.
vugd.gov.lv/lv/svetku-laika
Cieņā –
Agrita Vītola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas
nodaļas priekšniece

Novembra svētki
aprūpes centrā
Mēs esam stipra tauta! Sakiet, lūdzu, visi kopā – mēs esam
stipri! Mēs esam diženi! Mēs esam raženi! Mēs esam skaisti!
Mēs zinām, ko mēs gribam! Un, ko mēs gribam, to mēs varam!
Ko mēs varam, to mēs darām!
Vaira Vīķe- Freiberga

Rit “Zaļā ceļa” uzlabošanas darbi
Šī publikācija ir sagatavota Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta ietvaros. Par
tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Atskatoties uz aizvadīto vasaru, kas tikko vēl bija, bet, iestājoties gada vēsajam laikam, tā
kļuvusi jau šķietami tāla. Ērgļu
pagastā no maija līdz jūlijam tika
uzsākti un veikti bijušā dzelzceļa
posma sakopšanas darbi no stacijas ”Ērgļi” līdz Ogres novada
robežai. Darbi veikti LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020. gadam
projekta “GREENWAYS RIGAPSKOV” LV-RU-006 ietvaros.
Infrastruktūras uzlabošanai
veikta apauguma noņemšana uz
abām ceļa pusēm, atverot skatu
uz posmu, kā arī ceļa uzlabošana, bedrīšu piebēršana ar granti
konkrētās vietās un ceļa klātnes
līdzināšana, lai pārvietošanos kājām, ar riteni, ar nūjām, skrienot
vai jebkādā citā veidā, kas klasificējas kā nemotorizēta pārvietošanās, padarītu ērtu un patīkamu.
Par darbu veikšanu tika
noslēgts līgums ar SIA “FR
GROUP”.
Šis posms vēl tiks aprīkots ar
informācijas zīmēm un stendiem.
Aktivitātes notiek projekta (Nr. LV-RU-006) “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga-Pleskava) ietvaros,
ko līdzfinansē Latvia-Russia CBC Programme 2014-2020.
Ērgļu apvienības pārvalde atgādina, ka minētais posms no
stacijas “Ērgļi” līdz Ogres novada robežai (posma garums ir
7km) paredzēts TIKAI nemotorizētajam transportam, tādēļ kategoriski aizliegts pārvietoties pa to ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, īpaši smago tehniku. Izņēmuma gadījumā šo posmu
drīkst izmantot iedzīvotāji, lai nokļūtu savā īpašumā, iepriekš
to saskaņojot ar pārvaldi. Saskaņošana jāveic arī gadījumos, ja
paredzama saimnieciskā darbība un ja nav cita piekļuves ceļa
īpašumam.
Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde atgādina, ka
2018. gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” nodeva Ērgļu novada pašvaldībai patapinājumā (saistībās) bijušā dzelzceļa posmu ar mērķi – nemotorizēto ceļu attīstībai.

Projektu (Nr. LV-RU-006) “GREENWAYS RIGA-PSKOV”
(Zaļie ceļi Rīga-Pleskava) līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika
un Krievijas Federācija.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības
aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to
potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa ir: www.latruscbc.eu.
Ilze Grietiņa, Ērgļu apvienības pārvaldes
Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste

Pieredzes brauciens

I. Grietiņas foto
I. Liepiņas foto
Pievienojoties šiem spēcīgajiem vārdiem, mēs gatavojamies
novembra svētkiem, kad svinēsim Lāčplēša dienu, kad skatīsimies uz lielā ekrāna Ērgļu teātra izrādi “Latvieša sirds”. 17.
novembrī, pirms Valsts svētkiem, nāksim atkal kopā, lai skatītos
Ērgļu teātra izrādi “Svētī debesīs šo zemi!”.
Sakām ļoti lielu pateicību Kristapam Ābeltiņam par izveidoto Latvijas kontūru pie aprūpes centra, kurā Valsts svētkos degsim sveces Latvijas karoga krāsās un priecēsim aprūpes centra
klientus un garāmgājējus.
Paldies Mārim Radziņam no firmas XTM SIA par finansiālu
atbalstu lapenes tapšanā, kas priecēs mūsu klientus gan karstās
vasaras dienās un lietainos rudeņos, gan, protams, arī ziemās.
Paldies Ivaram Liepiņam par ieguldīto darbu, lai mūsu skaistā lapene kļūtu redzama nakts stundās un atkal priecētu ikkatru,
kas tai iet garām.
Paldies Sandrai Stankevičai un 3. klases skolēniem par tik
jaukiem un skaistiem apsveikumiem aprūpes centra klientiem!
Bērnu novēlējums – Lai jums skaista šī rudens diena! – mūsu
klientiem lika pasmaidīt, jo reizēm smaidam vajag tik maz.
Lai visiem gaiši svētki! Ticēsim sev, ticēsim saviem spēkiem, ticēsim savai Latvijai!
Ievas Liepiņas,
Ērgļu aprūpes centra sociālās darbinieces,
teksts un foto
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Pateicoties dalībai projektā “Zaļie ceļi Rīga-Pleskava”, Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldes Vides pārvaldības un
teritorijas plānošanas speciālistei Ilzei Grietiņai bija iespēja oktobrī piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā, apmeklējot starptautisko konferenci par “Zaļajiem ceļiem”, mobilitāti, atpūtu, tūrismu, kas norisinājās Valensijā, Spānijā.
Kopā ar projekta partneriem no Vidzemes tūrisma asociācijas, Balvu, Gulbenes, Ropažu, Madonas, Ogres novada pašvaldībām tika aizvadītas trīs izzinošas dienas ļoti saspringtā
grafikā. Pirmajā dienā, uzreiz pēc lidmašīnas nosēšanās, tika
apmeklēta starptautiska konference “Zaļie ceļi, mobilitāte, tūrisms”, kurā visas dienas garumā tikās Eiropas valstu vadošie
speciālisti, kuri iepazīstināja un stāstīja par “Zaļo ceļu” attīstību – mobilitātes veicināšanu, kvalitatīvas atpūtas un tūrisma
attīstību Eiropas valstīs no Īrijas ziemeļiem līdz Spānijas dienvidiem. Otrajā un trešajā dienā projekta partneri klātienē tika
iepazīstināti ar Valensijas “Zaļo ceļu” maršrutiem, kopumā nobraucot aptuveni 70 km garus velo maršrutus – Via Verde Xurra un Via Verde Ojos Negros. Mācību velotūrē tika iepazīts un
analizēts, kā velo infrastruktūra tiek plānota un ieviesta Valensijas pilsētā un lauku teritorijās. Turklāt velo tūrēs bija iespēja
redzēt, kā šāda veida aktīvās atpūtas pasākums tiek nodrošināts
un organizēts no uzņēmēju puses, kuri saimniecisko darbību
veic, darbojoties velo tūrisma jomā (Solution bikes un Mediterranean Bike Tours).
Kādas ir galvenās atziņas no šī pieredzes apmaiņas braucie-

na? Ko īstenot mājās – savā novadā, reģionā?
Spānijā “Zaļie ceļi” jeb Greenways, kas pagātnē kalpojuši
kā dzelzceļi, ir vairāk nekā 2600 km, kuri sadalīti starp visiem
autonomajiem reģioniem. Mums bija iespēja iepazīt nelielu daļu
no 200 km gara maršruta pa bijušo kalnrūpniecības šaursliežu
dzelzceļa līniju. Patīkami bija redzēt, ka šie “Zaļie ceļi” ir dzīvi,
nepārtraukti pa tiem notiek kustība – kāda sportistu grupiņa pabrauc garām, kāds savukārt dodas pārgājienā, kāds skrējienā, un
arī tu iekļaujies šajā kustībā.
Pozitīvi, ka vairākos posmos tiek nodrošināta vispārēja pieejamība, tostarp arī personām ar invaliditāti. Tā ir labā prakse, uz
ko mēs tiecamies un uz ko mums ir jātiecas, lai uzlabotu dzīves
kvalitāti personām ar invaliditāti.
Pārdomāta velo tūrisma infrastruktūra noteikti ir arī vietējās ekonomikas veicinātāja. Pat viena veiksmīgi izveidota velo
novietne pilsētā vai ciemā var veicināt, piemēram, kāda vietējā
mazā biznesa attīstību viesmīlības sektorā. “Zaļo ceļu” izveide
un attīstība ir arī industriālā mantojuma saglabāšana, popularizēšana un “Zaļo ceļu” attīstībai jānotiek koordinēti un stratēģiski
visā reģionā un valstī.
Nepieciešams vairāk sadarboties ar dažādām ieinteresētām
pusēm, t.i., pašvaldību, biedrībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem,
potenciālajiem uzņēmējiem, pakalpojumu/produktu patērētājiem, lai kopīgi attīstītu velo tūrismu.
Spānijai tie ir bijuši jau 25 gadi, kas veltīti šādas tūrisma formas attīstībai. Tātad arī mums ir šāda iespēja.
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Redakcijas sleja
Maza mana tēvuzeme
divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
divu roku siltumā.
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Ērgļu vidusskolas fasādes vienkāršota
atjaunošana

Dziļa mana tēvuzeme
visa mūža garumā.
Knuts Skujenieks
Laiks kļūs vēsāks, un rudeni nomaina ziema. Oktobri ar
lietainajām dienām nomaina novembris ar pirmajām sniegpārslām.
Ir prieks atskatīties uz oktobrī paveikto, piemēram, uz
rosīgo makulatūras vākšanas akciju, kura mudināja skolēnus
parakāties pa saviem šķūnīšiem un bēniņiem, meklējot nevajadzīgus papīra izstrādājumus. Norisinājās arī karjeras nedēļa, kurā 4., 5. un 7. klase piedalījās tiešsaistes stundās, ko organizēja “Code Week”, iepazīstot IT iespējas. 9. – 12. klases
skolēniem bija iespēja piedalīties semināros un diskusijās par
karjeras izvēles iespējām.
Tēvzemes mēnesis ir aizsācies ar 4. – 12. klases skolēnu
atgriešanos attālināto mācību režīmā. Klasesbiedru un skolotāju gaišās sejas redzam tikai datora ekrānos, kas liek ilgoties
pēc klātienes “tiešā kontakta”.
Tomēr, neatkarīgi no situācijas, skolēni joprojām ir radoši, atjautīgi un zinātkāri. Ir izsludināts individuālais konkurss
“Domā! Zini! Dari!”, kurā ikkatrs var pierādīt savas zināšanas
un prāta spējas. Protams, arī attālināto mācību laikā norisinās
olimpiādes un pasākumi. Dažiem skolēniem ir bijusi iespēja
piedalīties tautas deju pasākumā “Saule vija zelta rotu”, kas
šogad pirmo reizi notika attālināti. Pārējie šo pasākumu varēja vērot televizora ekrānā. Vai pamanīji arī kādu pazīstamu
seju?
Kaut gan rudens vēja ātrumā ir no mums atvadījies, zīles
vari iegūt ne tikai no ozoliem. Zīļu spēle rit pilnā sparā arī
attālināto mācību laikā. Sacensību gars skolēnos dzīvo arī tad,
ja nevar taisni ieskatīties “pretinieka” acīs.
Kaut arī vakaros jau satumst ātrāk, katrs no mums var iedegt spožu gaismiņu savā sirdī. Lai gan dienas kļūst aukstākas, mēs varam sasildīt pārējos ar labiem vārdiem un žestiem,
lai Latvijas dzimšanas dienas svinības ir gaišas un jaukas.
Uz tikšanos skolā!
Samanta Ungure un Alīna Muša, 9. klases skolnieces

ĪSZIŅAS
17.11. – Valsts svētku svinības klasē
24.– 30.11 – klašu tīrīšanas nedēļa
30. 11 – novembra “Zīļu spēles”
lapu iesniegšana
29.11. – 9. klases apsveikums
Pirmajā Adventā

Ievērosim visus
drošības noteikumus!
Mums, 8. klasei, trešajā novembrī literatūras stundā bija lieliska iespēja noklausīties lekciju par “ELEKTRODROŠĪBU”.
To vadīja Inga Tilhena, sadales tīklu komunikācijas speciāliste.
Lekcija bija ļoti, ļoti interesanta un pamācoša. Lektore
mums parādīja piemērus un situācijas, kur cilvēki bija cietuši,
jo neievēroja noteikumus, kas saistīti ar elektrodrošību. Diemžēl
arī daudzi nelaimes gadījumi ir beigušies letāli. Šie negadījumi
notika cilvēku neuzmanības dēļ. Lekcijas laikā mēs paši arī pildījām testu par elektrodrošību. Uzzinājām, kā rīkoties situācijā,
ja kāds ir cietis negadījumā, kas saistīts ar elektrību.
Šādu lekciju vajadzētu noklausīties pilnīgi visiem. Arī pieaugušie bieži vien neievēro drošības noteikumus. Man ir patiess
prieks, ka mūsu klasei bija šāda iespēja noklausīties vērtīgo lekciju. Būsim uzmanīgi un ievērosim visus drošības noteikumus!
Megija Jeršova, 8. klases skolniece
“Skolu Ziņas”

Redaktores: Samanta Ungure, 9. klase, Alīna Muša, 9. klase, Anda Andriksone, 9. klase.
Izdevējs: Ērgļu apvienības pārvalde. Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas
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Ērgļu apvienības skolu izdevums 2021. novembris

Autores foto
Ir gada tumšākais mēnesis, bet skolas ēka atstaro gaismu.
Kaut arī celtniekiem vēl palikušas mazas “astītes”, kas jāpabeidz, lai varētu teikt, ka projekts “Ērgļu vidusskolas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” ir pilnībā pabeigts, skolas fasāde ir
ieguvusi aristokrātisku noskaņu.
Pavasarī, kad tika uzsākti fasādes atjaunošanas darbi, plānojām, ka jauno mācību gadu uzsāksim skaistā renovētā ēkā. Diemžēl ne vienmēr viss plānotais piepildās. Laika apstākļi nebija
pārāk labvēlīgi fasādes atjaunošanas darbiem – pavasarī lietus,
vasarā Latvijai neraksturīgs karstuma vilnis, kas neļāva strādāt
ar paredzētajiem materiāliem. Un, kā ierasts, uzsākot būvdarbus,
atklājās, ka darba apjomi ir lielāki, nekā sākotnēji bija plānots.

Ērgļu vidusskolas fasādes atjaunošanas darbus veica SIA
“KraftWork”. Remontdarbu laikā skolas ēkas fasāde tika mehāniski notīrīta līdz vēsturiskajam apmetumam, tika aizpildītas un
saremontētas plaisas, izveidots jauns apmetums, kas maksimāli
saglabāts līdzvērtīgs sākotnējam. Nomainītas visas ieejas durvis, uzlabojot energoefektivitāti, daļēji nomainītas un salabotas
jumta notekas un izveidots fasādes apgaismojums, kas iedegas
vienlaikus ar krēslas iestāšanos.
Mūsu starojošā “gaismas pils” gaida skolēnus, kas ar darbīgu
čalu atkal pieskandinās tās gaiteņus.
Valda Griezāne,
direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

Mēs lepojamies!
Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu
un novērtējot Ērgļu vidusskolas skolēnu, skolotāju un tehnisko
darbinieku ieguldījumu skolas prestiža celšanā, Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde ir nolēmusi izteikt atzinību.
Skolēniem:
- Aigaram Putniņam – par sabiedrisko aktivitāti, ilggadēji darbojoties skolēnu domē, mērķtiecību mācībās un atbildību
skolas pasākumu organizēšanā;
- Endijam Magonam – par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu domē un pildot skolas prezidenta pienākumus, par
aktīvu darbu jaunsardzē, par mērķtiecību mācību darbā;
- Laumai Začai – par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu domē un pildot skolas prezidentes pienākumus, par mērķtiecību mācību darbā;
- Alisei Oltei – par mērķtiecību mācībās, par sportisko aktivitāti un panākumiem Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās disku golfā.

Skolotājiem:
- Anitai Mušai – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, sniedzot nesavtīgu atbalstu pedagogiem tehnoloģiju lietošanā, un
atbildīgu attieksmi ikdienas darbā;
- Evitai Punovskai – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā,
sniedzot atbalstu klašu audzinātājiem, par atbildību un precizitāti, pildot darba pienākumus.
Tehniskajiem darbiniekiem:
- Valdai Griezānei – par ieguldījumu skolas vadības darbā
un apzinīgu darbu, nodrošinot epidemioloģiski drošus pasākumus skolā.
Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas
direktora amata pienākumu izpildītāja

“No trokšņa līdz skaņdarbam”
Sākumskolas skolēni
mūzikas stundās sadarbojās ar Liepājas simfoniskā
orķestra mūziķiem “Skolas somas” organizētajā
nodarbībā. Šogad Liepājas
simfoniskais orķestris svin
141. sezonu. Tiešsaistes
nodarbībā notika kaut kas
neparasts – skolotāja no Liepājas nodeva vēstuli mūsu mūzikas
skolotājai virtuāli. Tur bija rakstīts, ka mums jāgatavo priekšnesums, kuru kopā ar kādu no Liepājas orķestra mūziķiem mums
būs jāspēlē.
Skolēni lieliski parādīja savas zināšanas ritma apguvē un ritma spēlēšanā. Zināja nosaukt orķestra mūzikas instrumentus.
Paši pagatavojuši savus skanošos priekšmetus (nedrīkstēja būt
mūzikas instrumenti). Malači!
Ar mums kopā darbojās vijolniece Beāte. Viņa nodemonstrēja, kā ar vijoli var izveidot dažādas skaņas, piemēram, putnu

čivināšanu, smieklus, dusmīgu sarunu u.c.
Nodarbības laikā skolēni uzzināja, ka Liepājā ir koncertzāle dzintara akmens formā un to sauc “Lielais dzintars”. Šī ēka
būvēta no stikla un metāla. Bet stikls nav parasts! Tas ir oranžā
krāsā. Ēkai ir astoņi stāvi: seši virs zemes un divi pazemē.
Prieks par radošiem cilvēkiem, kuri palīdz mācību procesu
padarīt interesantu un dažādu, lai arī attālināti.
“Skolas somas” programmas skatīsies arī citu klašu skolēni.
Šīs nodarbības iekļaujas “Skola 2030” mūzikas programmās.
5. un 7. klase klausīsies nodarbību “Bungu bunkurs”, kurā
iepazīsies ar ritma vēsturi, ritma instrumentiem un būs ritma
praktiska nodarbība.
12. klases skolēni atkārtos un nostiprinās zināšanas popmūzikas vēsturē nodarbībā “Sprādziens mūzikā”.
6. klase darbosies kopā ar mūziķi Nilu Īli nodarbībā “Izglītojoša muzikālā darbnīca ritma un skaņu pasaulē”.
8. klase izzinās Dziesmusvētku vēsturi nodarbībā “Dziesmai
pa pēdām”.
Vineta Dāve, Ērgļu vidusskolas mūzikas skolotāja
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Īsumā par Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas Makulatūras krājumi
nebeidzas
mācību gada sākumu
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas mācību gads sākas jau augustā, kad Mūzikas nodaļas skolotāji organizē radošās darbnīcas
saviem audzēkņiem. Šogad katras darbnīcu dienas rīts sākās ar
orķestra darbnīcu. Bērni tik labi iemācījās spēlēt, ka pēc tam septembrī varēja piedalīties Latvijas 15. koru saietā.
Neparasta un bagātīga savā dažādībā izveidojās folkloras kopas “Dzieti” vadītājas Daces Balodes vadītā folkloras darbnīca.
Vēl mazie mūziķi izpildīja mākslas skolas skolotājas Vizmas
Veipas neparasto uzdevumu un cepa kūkas Kristīnes Liģeres vadībā. Ļoti interesanta bija ekskursija uz “Meņģeļiem”, ko vadīja
Ieva Vilnīte.
Šogad mācību gada sākumā esam papildinājuši skolā izmantojamo instrumentu klāstu ar jaunu flautu, saksofonu un digitālajām klavierēm.
Mākslas nodaļas skolotāji ir priecīgi, ka mācību gadu varēja
uzsākt klātienē un tuvāk iepazīties ar 1. kursa audzēkņiem, jo
iepriekšējā mācību gadā nemaz neiznāca satikties. Neņemot vērā
to, ka mācījāmies attālināti, piedalījāmies arī vizuālās mākslas
konkursos. Ļoti priecājamies par Paulas Simonas Spailes 3. vietu un Evelīnas Zariņas saņemto atzinību J. Jaunsudrabiņa konkursā “Ar makšķeri”. Mūsu skolas absolvente Serīna Daumane
un Ērgļu vidusskolas skolnieks Jurģis Zommers ieguva 2. vietu Ārija Skrides piemiņas fonda organizētajā konkursā “Mana
spilgtākā daiļliteratūras aina”. Savukārt Keita Una Daumane par
telpisku objektu šajā konkursā ieguva atzinību.
Ļoti priecājamies arī par to, ka Valsts Kultūrkapitāla fonds

Zīmējums konkursam “Jaunsudrabiņa grāmatas “Ar
makšķeri”” ilustrācijas. 3.vieta Paulai Simonai Spailei.
atbalstīja mūsu skolotāju uzrakstīto projektu, un Mākslas nodaļai
ir iegādātas grafiskās planšetes datorgrafikas apgūšanai. Tāpat
iegādāti arī jauni datori, lai šīs planšetes varētu darbināt. Tad,
kad skolā atsāksies mācību darbs klātienē, varēsim sākt nopietni
strādāt arī šajā jomā. Ir ieplānots, ka šogad datorgrafikas pamatus
sāks apgūt 4. kursa audzēkņi.
Vēlam skaisti atzīmēt Latvijas Valsts svētkus un ļauties Ziemassvētku gaidīšanas priekam un darbiem!
Vizma Veipa, ĒMMS skolotāja

Projekts “Pumpurs” Ērgļu vidusskolā
2021./2022. mācību gadā Ērgļu vidusskola uzsāka dalību ESF
projektā “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb
projektā “PuMPuRS”.
Ideja par iesaistīšanos projektā nāca no Ērgļu vidusskolas
skolas padomes un skolas administrācijas jau iepriekšējā mācību gadā, taču pirms tam dažādu iemeslu dēļ dalību neizdevās
realizēt. Šobrīd projektu skolā koordinē direktora vietniece audzināšanas jomā Klinta Ieleja. Tajā darbojas desmit pedagogi,
kuri sniedz individuālas konsultācijas 13 skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts mācīšanās procesā. Katram no 13 skolēniem
semestra sākumā izveidoja individuālu atbalsta plānu, kurā tika
apzināti mācību pārtraukšanas riski un izplānoti nepieciešamie

pasākumi, lai šos riskus mazinātu vai novērstu pavisam.
Projekts “PuMPuRS” ir liels atbalsts, jo tas ļauj skolotājam
un skolēnam strādāt individuāli un rast risinājumu katra audzēkņa
grūtību pārvarēšanai, piemēram, konkrētā mācību priekšmetā, mācību motivācijas trūkumā, laika plānošanā vai nepietiekamās prasmēs mācīties patstāvīgi. Bieži vien atbalsta plāna realizēšanā tiek
iesaistīti arī vecāki, kopā meklējot labāko risinājumu, lai laikus
sniegtu atbalstu un nodrošinātu individuālo darbu ar izglītojamo.
Individuālās konsultācijas notiek gan klātienē, gan attālināti, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas
veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.
Šobrīd esam aizvadījuši pirmo mēnesi, aktīvi darbojoties
projektā. Skolēni un pedagogi cītīgi gatavojas un strādā, lai katram būtu prieks un gandarījums par paveikto.
Klinta Ieleja,
Ērgļu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā

Skolēnu domas par attālinātajām mācībām
Nu jau varētu teikt, ka rit trešais mācību gads, kad atkal mācāmies attālināti. Katram mums ir dažādas izjūtas, noskaņas,
strādājot no mājām. Šis tas ir mainījies, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem, šis tas ir tāpat. Tāpēc tika veidota aptauja,
lai noskaidrotu skolasbiedru izjūtas.
Iepazīstinām ar interesantākajām un reizē raksturīgākajām
atbildēm.
Kādas ir tavas sajūtas, atkal mācoties no mājām?
Katastrofiskas. (8. klases skolēns)
Neitrālas sajūtas, nekas jauns. Bet ir labi, ka atkal var stundu
laikā dzert tēju. (9. klases skolēns)
Pozitīvas, bet reizē arī mazliet nomācošas. (12. klases skolēns)
Kā tev patīk mācīties labāk – attālināti vai klātienē? Kāpēc?
Attālināti, jo ātrāk izmācos, nav ilgs laiks jāpavada autobusā,
dodoties uz skolu. (9. klases skolēns)
Klātienē, jo attālināti ir lietas, kas novērš uzmanību, un zūd
motivācija pildīt darbus. (8. klases skolēns)
Attālināti, bet šogad laikam labāk būtu bijis klātienē eksāmenu dēļ. (11. klases skolēns)
Kādas ir atšķirības mācību darbā, mācoties attālināti un
klātienē?
Attālināti daudz laika jāpavada pie datora, nevar redzēt un
dzirdēt klasesbiedrus, jo visiem ir bail runāt, kā arī daudzas lietas
novērš uzmanību. Klātienē var sarunāties un labāk apspriesties,
veidot diskusijas. (11. klases skolēns)
Mācoties attālināti, sevi ir vairāk jāpiespiež. Mācoties klātienē, diena paiet ātrāk, un tiek uzņemts vairāk informācijas, jo
stundās vielu stāsta, nevis jālasa pašam. (9. klases skolēns)
Attālināti mācoties, uzdod mazliet mazāk nekā klasē, jo klasē mēs izdarām to, ko skolotājs ir iecerējis, un tad vēl skolotāja
uzdoto mājas darbu. (9. klases skolēns)
Kādas grūtības tev sagādā attālinātās mācības?
Ir ierobežots laiks darbiem, un visu dažreiz nevar izpildīt laikā. (9. klases skolēns)
Daudz ko nesaprotu. (11. klases skolēns)
Grūti iemācīties jaunu vielu. (8. klases skolēns)
Vai esi atklājis ko jaunu par sevi attālināto mācību laikā?
Esmu atklājusi, cik daudz spēju padarīt, neizkāpjot no gultas.
(11. klases skolēns)
Nevaru saņemties un neesmu tik organizēties spējīgs. (8. klases skolēns)
Jā, to, ka esmu perfekcionists. (11. klases skolēns)
Kā tev visvairāk pietrūkst no skolas dzīves, mācoties attālināti?
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Klasesbiedru, pasākumu, saliedētības sajūtas ar klasi. (11.
klases skolēns)
Cilvēku. (12. klases skolēns)
Dažādo atgadījumu un piedzīvojumu, ko sastrādā klasesbiedri. (10. klases skolēns)
Kā attālinātās mācības ir ietekmējušas tavu dienas režīmu?
Nav noteikta darba laika. Katra diena ir citādāka. (12. klases
skolēns)
Mācos ilgāk un vairāk, tādēļ neatliek tik daudz laika atpūtai
un hobijiem. (10. klases skolēns)
Eju gulēt vēlu un ceļos arī vēlu. (9. klases skolēns)
Kā tu novērtētu sava mācību darba kvalitāti, mācoties attālināti/klātienē?
Attālināti – neko neiemācos un ir grūti salikt dienas grafiku.
Klātienē – kaut ko iemācos un ir interesanti, bet arī ir par daudz
visa. (7. klases skolēns)
Attālināti sanāk visu izpildīt kārtīgāk, jo apkārt ir klusums.
(9. klases skolēns)
Noteikti labāka kvalitāte ir, mācoties klātienē. (12. klases
skolēns)
Vai tev ir radušās grūtības, izmantojot digitālos mācību rīkus?
Jā, bet, meklējot risinājumu, esmu iemācījusies daudz ko jaunu. (9. klases skolēns)
Nē, esmu ļoti profesionāls un pārzinu tehnoloģijas. (8. klases
skolēns)
Nē, pagaidām vēl nav un ceru, ka uz priekšdienām arī nebūs.
(9. klases skolēns)
Kas tevi visvairāk satrauc attālināto mācību laikā?
Redzes pārslogošana, pavadot lielu daļu dienas pie datora.
(12. klases skolēns)
Zināšanu trūkums un nepilnvērtīga mācīšanās, jo visu var atrast un nošpikot. (11. klases skolēns)
Darbu neizpildīšana un neaizsūtīšana laikā. (8. klases skolēns)
Kā atšķiras tavs rīts, mācoties klātienē un attālināti?
Neēdu brokastis un zoom izskatos kā “bomzis”. (8. klases
skolēns)
Oi, katrs rīts attālināti ir citādāks. Bet klātienes rīti ir izveidojušies jau kā rutīna, piecelies, paēd, dodies uz autobusu un brauc
uz skolu. (9. klases skolēns)
Klātienē rīts sākās laicīgi un ar konkrētu dienas ritmu, attālināti visa diena liekas gara un neproduktīva. (12. klases skolēns)
Aptaujas datus apkopoja Alīna Muša,
9. klases skolniece

Pirms skolēnu rudens brīvlaika, kā katru gadu, Ērgļu vidusskola organizēja makulatūras vākšanu ar mērķi veidot izpratni,
kā sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu
apjomu, parādīt praktiskas vides uzlabošanas un dabas resursu
taupīšanas iespējas un popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu
Ērgļu vidusskolas skolēnu vidū. Skola par katru savākto makulatūras tonnu saņems 5 kg jauna papīra, savukārt skolas Zīļu
spēlē – klase par katriem desmit kg savāktās makulatūras uz skolēnu saņems zīli.
Kopā savācām 5650 kg makulatūras jeb pasaudzējām vairāk
nekā 100 koku (pārstrādājot 54 kg makulatūras, tiek saudzēts
viens koks). Visvairāk makulatūras savāca 4. klase – 77 kg uz
vienu audzēkni, un jau otro gadu pēc kārtas Linards ir šīs kārtas
čaklākais vācējs ne tikai klasē, bet visā skolā. Viņš nodeva 1144
kg. Otrā vieta ir 6. klasei – 52 kg uz vienu audzēkni nodrošināja
Samanta, savācot 834 kg. Trešie ir 11. klase – 44 kg uz audzēkni.
11. klase arī saņem papildu zīli par klases aktivitāti, jo makulatūras vākšanā iesaistījās 50% skolēnu.
Individuāli vairāk par 100 kg savāca 1. klasē Ralfs – 267 kg
un Krista 183 kg, 5. klasē – Klāvs 268 kg un Ričards – 153 kg,
7. klasē – Gerda 219 kg un Līna 130 kg, 8. klasē – Ketija 109 kg,
9. klasē – Ivars – 200 kg, Anda – 198 kg un Laura – 102 kg, 10.
klasē – Santa 109 kg un 11. klasē Signe – 267 kg.
Paldies visiem, kas iesaistījās!
Datus apkopoja Valda Griezāne,
Ērgļu vidusskolas direktores vietniece
saimnieciskajos jautājumos

Intervija ar jaunsardzes
instruktoru Ēriku Bukovski
No 2021./2022. mācību gada Ērgļu vidusskolas jaunsargu
vienībai ir cits instruktors. Vēlamies noskaidrot, kā viņš nolēmis
izvēlēties šo profesiju, kādi ir pirmie priekšstati par audzēkņiem.
Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par sevi, kas esat, ar ko nodarbojaties?
- Darba gaitas sāku kā sporta skolotājs tepat Ērgļu vidusskolā. Tad daudzus gadus nodarbojos ar uzņēmējdarbību. Bet pienāca
mirklis, kad bija jāizlemj, vai palikt tepat Ērgļos, vai doties strādāt
kaut kur citur. Tagad esmu Ērgļos un pieņēmu piedāvājumu strādāt
par jaunsargu instruktoru.
Vai jau kādreiz esat bijis instruktors kādai jaunsargu vienībai?
- Nē. Darbs ar Ērgļu jaunsargiem man ir pirmā pieredze šajā
jomā.
Kāpēc nolēmāt kļūt pa jaunsargu instruktoru? Kas jūs uz to
pamudināja?
- Dzīvē reizēm tā notiek, ka lietas pašas sastājas kaut kādā secībā un procesos. Mana nonākšana jaunsardzē arī bija vairāku un
dažādu apstākļu sakritība.
Kas šajā darbā ir vispatīkamākais?
- Daudzveidība. Mainība. Jaunsardzes programma ir ļoti plaša
un dažāda, vērsta uz izaugsmi, skaidri definēta un saplānota. Tā
sevī ietver ļoti daudzas un dažādas prasmes un iemaņas, kuras katram dzīvē ir nepieciešams apgūt un pilnveidot.
Kāds likās darba sākums, kad bija jāiepazīst darbs, bērni,
programmas, kas jāmāca?
- Godīgi sakot, sarežģīts, bet interesants un izaicinājumiem
pilns. Salīdzinājumam var teikt, ka tas bija kā ielēkt braucošā vilcienā un sākt to vadīt. Bet jāsaka vēlreiz, ka tomēr viss bija ļoti
interesanti un ceru, ka arī ar pievienoto vērtību.
Kāda ir sadarbība ar bērniem?
- Šis noteikti ir vissarežģītākais jautājums. Vienkāršoti sakot,
es ceru, ka laba, jo katrs no viņiem ir savādāks un foršs.
Mēs esam sadarbības sākumā, un ļoti grūts ir šis Covid-19 pandēmijas laiks, kad nodarbības nenotiek vai notiek attālināti. Taču
ir ļoti daudzas lietas, ko nevar izdarīt un iemācīties attālināti. Bet
pacietīgi gaidīsim, kad atkal varēs tikties klātienē. Laiks rit ātri.
Vai bērni ir atsaucīgi uzsākt arī jaunsargu fiziskos treniņus?
- Jā, biju pat pārsteigts. Ļoti patīk bērnu attieksme treniņos.
Vēlos, lai ikviens dalībnieks saprot, ka mans uzdevums ir pilnveidot jauniešos ne tikai fizisko, bet arī mentālo spēju attīstību.
Katram ir, kur augt un tiekties, un fiziskās sagatavotības bāze ir
pamats tālākai veiksmīgai dzīvei. Es ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies, jo sākums ir bijis tiešām labs.
Kā jūs vērtējat jaunsargu fizisko sagatavotību?
- Tā ir ļoti dažāda. Tomēr galvenais nav, cik fiziski sagatavots
kāds ir sākumā. Svarīgākais ir nepārtraukta izaugsme. Tādam,
kurš jau ir teicams kādā jomā, jākļūst par čempionu, savukārt citam, kurš ir vājš kādā jomā, jākļūst stipram. Un abi būs varoņi.
Vissliktāk ir, ja nenotiek izaugsme un attīstība.
Kā veicas vadīt darbus attālināti, vai jaunsargi ir atsaucīgi
arī šajā laikā?
- Jāatzīst, ka darbs attālināti nevedas, kā gribētos. Ir maz piemērotu materiālu attālinātām nodarbībām, bija pārāk īss laiks, lai
izveidotos stabilas vienības, jā, arī atsaucība pieklibo. Ceru pēc
iespējas ātrāk atgriezties darbā klātienē.
Vai ir kāds ieteikums vai novēlējums, ko vēlaties teikt jaunsargiem?
- Noteikti. Nekad nepadodieties šo vārdu visplašākajā nozīmē!
Mācieties, trenējieties, skrieniet, leciet, lasiet grāmatas, dejojiet,
dariet arī kādu muļķībiņu! Katra pilnvērtīgi pavadīta diena ir jūsu
ieguvums.
Jā, un, protams, neaizmirstiet jaunsardzi, nāciet uz nodarbībām un treniņiem! Tiekamies!
Visiem veselību, veiksmi un prieku!
Intervēja Anda Andriksone,
9. klases skolniece, jaunsardzes vienības dalībniece
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Novembrī – Tēvzemes mēnesī – 9. klases skolēni latviešu valodas stundā, rakstot domrakstu, mēģināja izvērtēt, par ko viņi varētu teikt – tu esi Latvijas dārgums. Atbildes bija visdažādākās. Vieniem tie bija Ērgļi, Jumurda, citiem ģimene un tuvinieki, vēl kādam Brīvības piemineklis, rakstnieks Rūdolfs Blaumanis, arī latviešu
grupa “Prāta vētra”. Lasītāj, par ko tu teiktu – “Tu esi Latvijas dārgums”?

Tu esi Latvijas
dārgums
Kā krāšņās kokles stīgu skanīgās
vibrācijas, kā Ventas rumbas šalcošās
putas, kā dzeguzes dziesmas atbalss
meža tālēs – skaļi un bezrūpīgi latvieši skandē latvju tautasdziesmas savā
tēvzemē – Latvijā.
Jau no agras bērnības man ir nācies dzirdēt latviešu tautasdziesmas.
Vai tā būtu šūpuļdziesmiņa pirms miega, vai kāds pantiņš ar slēptu pamācību priekšdienām, vai kāda četrrinde,
kura bija jānoskaita pirms ilgi gaidīto
Ziemassvētku dāvanu saņemšanas,
jebkurā gadījumā – tautasdziesma.
Atceros, ka bērnībā daži tautas dzejas
rindiņās iepītie vecvārdi raisīja jautājumus, tomēr tagad pati atminos to
nozīmi. Bet tomēr, kā tas ir – “tautas Liene Feldberga, 8. klases skolniece
dziesmas”? Dziesmas, kas rakstītas,
Novembrī esmu pievērsusi lielāku uzmanību informācijai
lai visa tauta tās dziedātu? Bet tad kāpēc nākas dzirdēt cilvēkus
tās lasām, nevis dziedam? (..) Tomēr, gadiem ejot, mans prāts un ziņām par Latviju. Ir Latvijas dzimšanas dienas mēnesis. Kā
sāka aptvert, cik sarežģīti ir tapušas šīs, nu jau ikdienā sastopa- jau katru gadu Latvijā norisinās sociālais projekts “Latvijas lepnums”, kas katra latvieša sirdij liek priecāties par savējiem, jo,
mās, tautasdziesmas.
Tagad, tā saucamajā “digitālajā laikmetā”, esam pieraduši lie- par spīti visam, Latvijā ir daudz labu cilvēku, par kuriem droši
lāko daļu informācijas apstrādāt vai nu rokrakstā vai datorrakstā. varam teikt – “Tu esi Latvijas dārgums!”.
Manā ģimenē šī ir kā tradīcija –sasēsties visiem dīvānā un
Tāpēc ir grūti iedomāties, kā sākotnēji mūsu senči simtiem gadu
senā pagātnē dziesmu folkloru izplatīja tikai mutiski. Nodotas no vērot šos labos cilvēkus, kuri, pašiem pat nemanot, ir paveikupaaudzes paaudzē, dziedātas radu un draugu pulkā, iegaumētas ši mazu, bet tajā pašā laikā milzīgu labo darbu, ar ko var lepoun papildinātas – tādu ceļu gājušas mums, latviešiem, un latviešu ties. Raidījuma skatīšanās rituāls mūs saliedē tieši tāpat kā katrs
ģimenes svētku pulcēšanās brīdis. Katrs no šiem veikumiem ir
kultūrai svarīgās tautasdziesmas.
Kā tāda dārgumu lādīte, kurā ikkatrs varēja ielikt savu zelta unikāls, jo to ir paveicis kāds no mūsu tautas – latvietis! Mūsu
gabaliņu, nodota no rokas rokā, lolota un izkopta, tautasdziesma Latvija var ar to lepoties. Ir, protams, arī cilvēki, kas dara labu
laika gaitā nav zudusi un savu vērtību arī nav zaudējusi. No dažu arī ikdienā, un mēs pat nepamanām to, kamēr kāds līdzcilvēks
cilvēku balsīm nu tā atskan tūkstošos. Vai tas nav apbrīnojami? pasaka – “Re, skatieties, kāds dārgums ir mums blakus!”. DiemMēs turam savu vēsturi godā un turpinām izprast savu senču dzī- žēl šādus cilvēkus mēs ievērojam tikai tad, kad mums pašiem,
nonākot grūtībās, nākas lūgt palīdzību.
vi caur šo vērtību – tautasdziesmām.
Tāpēc man šķiet, ka “Latvijas lepnums” ir svarīgs sociālais
Tāpēc, manuprāt, tautasdziesmas ir Latvijas dārgums. Pašas
Latvijas auklētas, pašas Latvijas sargātas, pašas Latvijas mīlētas. projekts, ar ko lepoties ikvienam tur iesaistītajam un no malas
Alīna Muša vērotājam. Pateicoties šim raidījumam, ko varam vērot TV ekrānos, mēs saprotam, cik daudz labā tomēr ir Latvijas cilvēkos.
Samanta Ungure
Ja tā padomā, šo teicienu mēs bieži nedzirdam. Situācija
Latvijā pašlaik ir diezgan sarežģīta, jo mums katram jādomā par
Latvijā un pasaulē dzīvo ļoti daudz cilvēku, bet katrs ir citāsevi un jāatturas no publiskiem pasākumiem, lai saudzētu savu
un pārējo cilvēku veselību. Taču tas nenozīmē, ka nevaram da- dāks. Ir cilvēki, kas neciena un ir vienaldzīgi pret savu Tēvzemi,
rīt labos darbus un nest Latvijas vārdu pasaulē. Tāpēc izvēlējos ir cilvēki, kas ir gatavi pastāvēt un cīnīties līdz pēdējam. Taču,
rakstīt nevis par cilvēku vai objektu, bet par lietu, kas apvieno lai kāda būtu attieksme pret valsti, katram no mums sirdī ir kāds
Latvijas dārgums, kas ir ļoti tuvs un dod māju sajūtu Latvijā.
cilvēkus vienā projektā.

Katra lieta Latvijā ir kā sava veida dārgums, sākot ar cilvēkiem un beidzot ar vietām (..). Man, tāpat kā jebkuram cilvēkam,
ir savs dārgums, kas sasilda sirdi. Tā ir mana ģimene, manas mājas Jumurdā. Mājas ir vieta, kur vienmēr ir prieks atrasties, kā
visiem pazīstamā teicienā saka – “Nekur nav tik labi kā mājās”.
Būt kopā ar saviem mīļajiem ir vissvarīgākais šajā dzīvē!
Tomēr Ērgļos manu sirdi sasilda arī Rūdolfa Blaumaņa muzejs “Braki”. Šajā vietā es vienmēr priecājos atgriezties. Tik ļoti
sirdi sasilda doma, ka manu bērnības mīļāko grāmatu “Velniņi”
ir sarakstījis Rūdolfs Blaumanis šajā mājā. Tik jaukas un sirsnīgas atmiņas nāk prātā no vakariem, kad man lasīja šo pasaku. Un
man nekad neapnika šis stāsts. Tikpat īpaša kā pasaka “Velniņi”
man liekas arī interesantā luga “Skroderdienas Silmačos”, ko
katru gadu Jāņu laikā rāda televīzijā, ir sarakstīta “Brakos”. (..)
Katrā novadā ir vieta, kas vēsturē ir nozīmīga. Manos uzskatos ērglēniešiem vēstures mantojums ir muzejs ”Braki”. Un
kas ir tava svarīgā vieta novadā? Vai pēc tavām domām vēstures
mantojums Ērgļos ir “Braki”? Lai kur dzīvē atrastos, es vienmēr
atcerēšos Ērgļus un Jumurdu kā labāko vietu uz Zemes! Tās ir un
paliek manas mājas uz mūžiem!
Laura Gunita Lapiņa
Latvijā ir daudz skaistu un unikālu dabas ainavu. Man un
manai ģimenei ir īpaša vieta, kurai mēs tuvumā esam dzīvojuši
jau 50 gadus. To vietu sauc Velna klēpis, Velna grāvis.
Šī vieta man ir iemīļota, jo tā ir ļoti skaista. Es jau esmu trešā
paaudze, kura uzaugusi blakus šai īpašajai vietai. Manā ģimenē
tā tiek godināta. Velna klēpis ir vieta, kas atrodas uz Nāružas
upes, kura tālāk ieplūst Ogrē. Tas ir liels akmeņu krāvums, kuram cauri tek upe. Mēs ar ģimeni bieži ejam pastaigāties uz šo
skaisto vietu. Taka uz turieni katru gadu ir savādāka, jo tā ļoti
atkarīga no laika apstākļiem. Arī pati akmeņu vieta ir atkarīga no
gadalaika un laika apstākļiem. (..)
Ir daudzi stāsti, kuri atklāj, kā akmeņi tur nonāca. Manai ģimenei vismīļākais ir tas stāsts, kurā vēstīts par to, ka velns ir
nesis akmeņus un paklupis, tāpēc visi izbiruši Nāružā.
Pirms dažiem gadiem varēja vienā no kokiem redzēt izaugumu, kas izskatījās pēc vietas, kur velns uzdauzījis aci, kad kritis
(..).
Man liekas, ka katrs latvietis vēlētos saviem bērniem parādīt
šo īpašo vidi. Mums ar šādām vietām būtu jālepojas un tās jāsaglabā pēc iespējas ilgāk, jo tās ir dabiski radītas un tādas mākslīgi izveidot ir ļoti grūti. Mēs arī nevaram aizmist to vietu vēsturi,
kur šie dabas veidojumi atrodas.
Ivars Matīss
(...) Es atceros, kad biju mazāka, cik ļoti man patika Ērgļu
svētki. Manā izpratnē tie bija labākie visa gada garumā. No pirmā atklāšanas vakara līdz trešās dienas beigām es vienmēr esmu
dievinājusi Ērgļu svētkus.
Atklāšana, manuprāt, ir svarīgākā Ērgļu svētku daļa. Katru
gadu lejā pie dambja bija skaistākie koncerti. Tas bija neaizmirstams vakars, kad varēja satikt sen neredzētus draugus vai pat
klasesbiedrus, dziedāt līdzi dziesmas. Jautrība nebeidzās ilgi, jo
katru minūti kāds varēja aizraut līdzi dejot, dziedāt, parunāties…
Nākamās dienas ir atrakciju dienas. Vismaz agrāk tā bija. (..)
Šīs visas aktivitātes notika uz ielām. Jautrība ilga visu dienu.
(..) Šo svētku dēļ man vienmēr ir patikušas tieši vasaras.
Tad ir kaut kas, uz ko interesantu cerēt. Ņemot vērā to, cik ļoti
viss gadu gaitā mainījies, tad tomēr ar ilgošanos vienmēr gaidu
atklāšanu. Tajā vakarā ir visvairāk jautrības, dejojot, dziedot un
vienkārši pastaigājoties, skatoties koncertu. Katru gadu atklāšanā ir cita grupa, un nekad nav garlaicīgi. (..)
Keita Una Daumane
Es vēlos jums pastāstīt par ļoti nozīmīgu vietu, kas atrodas
Ērgļos. Pēc manām domām, katrs, kas ir pabijis vai dzīvojis Ērgļos, ir iegriezies “Brakos”. Manuprāt, te katra mazākā lieta ir
ar savu stāstu un pagātni. Ērgļi var lepoties ar šādu nozīmīgu
vietu. (..)
Es domāju, ka “Braki” ir viens no labākajiem muzejiem Latvijā. Parasti man visi muzeji asociējas ar kaut ko senu un ļoti
garlaicīgu, kas īpaši nepiesaista cilvēku uzmanību un nerada nekādas emocijas, bet ar “Brakiem” ir pavisam citādāk, jo tur ir
īpaša sajūta, kas piesaista.(..)
“Brakos” ir arī gide, kas liek vairāk ieinteresēties par šo muzeju. Pati esmu bijusi tur vairākas reizes gan atpūsties, gan pārgājienos, gan pildot prezentācijas. Iesaku visiem kaut vienu reizi
mūžā aizbraukt uz šo muzeju!
Agnija Trimpele

***

Brenda Briņķe-Balode, 8. klases skolniece						
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SIA „ŪDAS” novembris.
Soli pa solim. Komponists
Iet karavāna. Dziesmas vārdi no “Eolikas” repertuāra. Un no
SIA “ŪDAS “ darba ikdienas. Nomainījām ūdens atdzelžošanas
iekārtu filtru saturu un veicām trīs reizes ūdens uzkrāšanas baseinu dezinfekciju. Tagad viss nelabums ir likvidēts. Ņemot vērā
vecos ūdensvadus, pa kādam gruzim var arī ieskriet krūzē, bet
ļoti maz. Ērglēnieši turpmāk varēs droši lietot ūdeni, tas būs vēl
labāks nekā iepriekš. Saku vēlreiz: ūdens tīrības atgūšanai nepielietojām nekādu ķīmiju. Pagāja laiks, kamēr veicām tīrīšanas lietas. Es jau arī gribētu, lai viss tiktu izdarīts momentā, bet jāsaprot,
ka ir jāatrod cēlonis, jānosaka, cik maksā nepareizības novēršana.
Kopā, lai tiktu pie tīra ūdens, SIA “ŪDAS” samaksāja EUR 8000.
Bet mēs jau tāpēc strādājam, lai ūdens būtu tīrs un tauta apmierināta.
Sanāca atvaļinājuma laikā pabūt tālajā Portugālē. Skaista
zeme, jūras braucēju un zemju atklājēju dzimtene. Bet ūdens, kas
tek no krāna, ir ļoti negaršīgs, stipri hlorēts. Cilvēki pērk ūdeni
veikalos, tāpat kā ērglēnieši pirms kāda laika. Tāpēc mēs esam
vinnējuši, jo varam to atkal dzert no krāna. Portugālē labāk dzert
vīnu, kurš to vēlas, bet, protams arī ūdeni, veikalā pirkto.
Ieejot Jaunajā ērā - Madonas novadā, parādās sajūta, vismaz
man, ka netiksim aizmirsti, jo novada vadība izrāda interesi par
procesiem Ērgļos. Protams, ka daudz kas atkarīgs no cilvēkiem,
kuri darbojas pagasta pārvaldē, bet atbalsts būs. Oktobrī Madonas
novada pašvaldība palielināja SIA „ŪDAS” pamatkapitālu par
EUR 25 000. Paldies viņiem par to, jo aparatūras un ūdensvadu
remontos bijām šo summu iztērējuši. Visa ūdens sistēma jau funkcionē 11 gadus. Bez apstājas. Katru dienu, minūti, sekundi. Tas ir
fantastiski, ka tā iztur, bet ir brīdis, kad iekārta pasaka – STOP.
Un, lai to nomainītu vai saremontētu, ir jāmaksā lielas naudas.
Nesen sociālajos tīklos bija liela šūmēšanās par daudz ko.
Man tika pārmests, ka raksti, kurus šad tad uzrakstu, līdzinās pasakām. Un amatpersonai, kāds es esmu, tā darīt nepienākoties.
Saucot vainīgos arī vārdos. Tā nu nav taisnība. Pasakā par “Sūdabrāli” (2020. gada februāra avīzes numurā). Tas apzīmējums
bija domāts tiem cilvēkiem, kuri piesārņoja apkārtni un veica
citas cūciskas darbības. Rezultātā vide tika sakopta, un tautieši

SAUSNĒJĀ JAUNS
KONKURSS!

vēlāk nāca man klāt un teica: “Es vairs tā nedaru.” Mēs joprojām
runājam savā starpā un neturam ļaunu prātu cits uz citu. Māju
iedzīvotāji, kuri neticēja, ka atkritumu kaudzes var likvidēt, tagad
paši uzrauga, lai neveidotos jaunas izgāztuves. Jauki! Galvenais
ir atraisīt cilvēkā ticību uz kaut ko labu. Mums tas pakāpeniski
izdevās. Bet kā lai apzīmē cilvēkus (vai tie var būt šā nosaukuma
cienīgi), kuri pa zaļo dzelzceļa stigu ved maisiem atkritumu un
izgāž tos uz uzbēruma? Domāju, ka kopā ar novada domi un
pagasta pārvaldi turpināsim jau iesākto cīņu pret tiem, kuri nav
noslēguši līgumus ar atkritumu savācējiem, un uzliksim sodus par
elementāro lietu nesakārtošanu.
Parāds nav brālis. Kad sāku strādāt „ŪDĀS” 2017. gada beigās, parādu lielums no iedzīvotājiem bija EUR 67 740. Regulāri
veicām pārrunas ar cilvēkiem, notika tiesu procesi ar pašiem spītīgākajiem, un 2020. gada beigās parāds bija EUR 57 165. Šogad
oktobra beigās parādu nasta ir jau EUR 44 227. Tomēr samazinās.
Cilvēki ir sapratuši, ka viss tomēr kaut ko maksā. Arī ūdens. Paldies par sapratni, kura nāk lēnām, bet nāk. Joprojām apsveram
daļu parādu pārdošanu parādu piedzinēju firmai. Tāpēc vēlreiz
lūdzu: samaziniet parādus, lai to nevajadzētu darīt. Tikko parādi
tiks pārdoti, tā uzreiz būs problēmas ar naudas kontiem, kredītu
ņemšanu un pārējās lietas, kas no tā izriet. Jo parādu piedzinēji
centīsies atgūt naudu, kuru būs samaksājuši SIA „ŪDAS”. Līdz
tam nevajadzētu nonākt.
Klausoties dziesmas, ieklausies vārdos un iedomājies: „Hei,
dziesmas melodiju es zinu, komponistu arī, vārdus varu dziedāt
līdzi, bet kas ir vārdu autors?” Piemēram, dziesma „Viss nāk un
aiziet tālumā”. Komponists Raimonds Pauls. Dzeja? Laimonis
Vāczemnieks. Gan jau daudzi to zināja, bet vairākiem galvenais
bija melodija, kuru atceramies, pateicoties fantastiskajam komponistam. Melodija, vārdi un tas viss kopā iegūlās prātā. Līdzīgi
var būt ar jaunā novada izveidi. Dziesmu vārdi būs mūsu vēlmes,
nepieciešamības, idejas. Melodiju veidos citi. Bet vai tā paliks
tikai uz papīra, vai kopā ar vārdiem izveidosies par fantastisku
dziesmu? Kāds būs komponists?
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Aizvadīta „Braku” muzeja 62. sezona
Klāt novembris, kad debesis arvien vairāk pārklāj lietus mākoņi, arī aktīvā muzeja sezona lēnām pieklust. Laiks izvērtēt, kāds
bijis 2021. gads. 1. janvārī, kā ierasts, ar piemiņas brīdi Blaumaņa
kapos atzīmējām rakstnieka 158. dzimšanas dienu.
Februāris aizritēja Jāņa Grota zīmē, jo dzejniekam palika 120
gadi. Tā kā valstī bija izsludināta ārkārtas situācija, tad sadarbībā
ar apvienību “Mana Filmu Studija” tapa video raidījums “Jānim
Grotam – 120”, kura veidošanā lieliski palīgi bija Mārīte Breikša,
Kaiva Bukovska, Ināra Strazdiņa, Mārīte Ostrovska, Māris Olte.
Paldies par interviju žurnālistei Līgai Blauai, literatūrzinātniekam
Ilgonim Bērsonam, mūziķim Guntaram Račam. Raidījumā skanēja J. Grota dzejoļi Ērgļu vidusskolēnu izpildījumā (skolotāja Indra
Rone), “Vēstules Solveigai” deklamēja Aivis Masaļskis un Ieva
Vilnīte. Pateicoties Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam, Valdim Zirnim un Laimonim Kļaviņam, bija iespēja dzirdēt
arī Jāņa Grota balss ierakstu.
Aprīlī un septembrī muzejā ciemojās raidījuma “Literatūre”
veidotāji. 9. aprīlī tika filmēta “Literatūre/sākumskola”, ko veica
VFS Films (režisors Uģis Olte), piedalījās Ērgļu vidusskolas 1.
klases skolēni – Annija Dardete, Marta Opincāne, Roberts Putniņš,
Aksels Zommers – un viņu audzinātāja Liena Bukovska. Raidījums bija veltīts bērnu rakstniecei Evijai Gulbei, tā veidotāji Marta Selecka un Gustavs Terzens. Savukārt 10. septembrī “Brakos”
kopā ar darba komandu ciemojās dzejnieks Knuts Skujenieks,
kurš ir izvēlējies Rūdolfu Blaumani kā savu mīļāko un nozīmīgāko rakstnieku. Raidījuma “Literatūre” jaunā sezona sāksies 2022.
gadā, tad arī TV 1 būs redzams radošās komandas paveiktais.
Maijā – Muzeju nakts, taču šogad klusāka un mierīgāka, jo
lielus pasākumus organizēt nevarēja un bija jāievēro stingri drošības pasākumi. Muzeju nakts notika 15. maijā, tēma – “Robežas”.
“Braki” piedāvāja muzeja mājas lapā noskatīties pasākumu ciklu
“Laiku robežas “Brakos””, jebkurš varēja piedalīties foto orientēšanas spēlē “R. Blaumanis. Ērgļi. “Braki””, kurā uzvarēja komanda “Trīnes+”, Kalvis Kaļva un Tiltanovu ģimene. Pasākuma
dienā bija iespēja doties pārgājienā “Viņa majestāte – Robežas”,
bet muzeja teritorijā piedalīties dažās aktivitātēs.
3. jūlijā notika motosporta kluba “SK Cesvaine” organizētais
pasākums “Novada Leģendas kauss”, kurā bija iekļauti arī “Braki”. 10. jūlijā atvadījāmies no ilggadējās muzeja vadītājas, vecākās speciālistes Annas Kuzinas, kuras mūžs veltīts “Brakiem”,
darbam ar apmeklētājiem, pētniecībai, sabiedriskajam darbam, R.
Blaumaņa un Ērgļu popularizēšanai. Kā vērtīgākais viņas devums
A. Kuzinas grāmatas – “Blaumanis tuvplānā”, “Blaumaņu pavārgrāmata”, “Reiz Ērgļos”, “Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca”.
Paldies visiem, kas atcerējās, pieminēja un palīdzēja Annu izvadīt
pēdējā gaitā.
24. jūlijā Ērgļu svētku ietvaros Ērgļu muižas parkā “Braku” un
“Meņģeļu” muzejs aicināja piedalīties radošā un izzinošā darbnīcā, iepazīstot Ērgļu apkaimes mājas, ievērojamas vietas, ūdeņus,
kā arī sacerot veltījuma dzejoli Ērgļiem.
Septembrī, pieminot rakstnieku Rūdolfu Blaumani, jauki aizritēja pasākums “Senā saimniekošanas meistarklase mazajiem”,
kas notika Tūrisma salidojuma ietvaros un kura organizatori bija
privātais bērnudārzs “Knābis” sadarbībā ar “Braku” muzeju. Sagaidot Miķeļdienu, muzejā rosījās tautas mūzikas kopa “Pulgosnieši”, apvienojot pasākumu ar gatavošanos starptautiskā folkloras
festivāla „Baltica 2022” skatei, kuras tēma – “Spēles”.
Kopumā muzeja darba sezona aizritēja rosīga un aktīva, taču
daudz ko valstī noteica stingrie ierobežojumi, kas arī ietekmēja
kopējo apmeklētāju skaitu, jo nevarēja notikt daudzi pasākumi
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“Kas ir un kā nav
Sausnējas pagastā”

1. Kurš Jānis nav spēlējis kapelā “Propoliss”:
L Jānis Birznieks
K Jānis Kušķis
B Jānis Leiboms
M Jānis Bumbišs
2. Gunāra Placēna dzimtās mājas atrodas 1 km attālumā no Namkalna pie ceļa, kas ved uz:
O Ērgļiem		
A Sidrabiņiem
I Vesetu		
U Sausnēju
3. Par Sausnējas ciema padomes pr-tāju nav strādājuši:
S Aleksandrs Bajārs
C Jānis Fedorovs
N Jānis Polna		
V Sergejs Guļbinovs
4. Kurš nav strādājis par skolas direktoru Sausnējā”:
N Marija Šmite
S Elza Svile
M Andris Dombrovskis
L Dzintra Ungera
5. Kurš nav strādājis par skolas direktoru Liepkalnē:
O Marija Kursiša
U Ilgvars Igaunis
E Velta Grīnbauma
A Jāzeps Brolišs
6. Sausnējas bibliotēkā nav strādājusi:
K Zelma Jakoviča
L Skaidrīte Dūma
P Vija Bubena
R Marija Šmite
7. Par Sausnējas sakaru nodaļas vadītāju nav strādājusi:
Z Gunta Mišute
K Dainuvīte Bikše
V Aija Sniķere
B Gunta Šmite
8. Kurš nav strādājis par tautas nama vadītāju Liepkalnē:
E Jevgēnija Bērzkalne
U Valija Lele
A Ilze Zalāne		
I Pēteris Leiboms
9. Sausnējas līnijdeju kolektīva nosaukums ir:
L “Lecam pa jaunam”
N “Smaidas”
T “Dzīvojam dejā”
V “Raitais solis”
10. Ģimenes atbalsta centra nosaukums Sausnējā bija:
A “Kastanītis”
E “Vizbulīte”
I “Ežuks”		
O “Zīļuks”

Z. Saulītes foto
klātienē, izpalika arī vasaras brīvdabas izrādes. Visčaklākie “Braku” muzeja apmeklētāji bija ģimenes, individuālie tūristi, nelielas
grupas. Skolēni pavasarī mācījās attālināti, tāpēc dažkārt vadījām
ekskursijas zoom platformā, rudenī muzeju pieskandināja skolēnu
čalas un vēlme izzināt R. Blaumani, lauku sētu, taču jau oktobrī
valsts ierobežojumi aizliedza doties ekskursijās. Daudzi tūristi,
kas ceļoja grupās, bieži izvēlējās muzejpedagoģiskās programmas, gardēžu ekskursijas, sagaidījām kāzu viesus, organizējām
vecmeitu ballītes un daudzas citas jautras darbošanās. Paldies
visiem – apmēram sešiem tūkstošiem apmeklētāju, kuriem bijām
vajadzīgi un interesanti.
Šobrīd “Braku” muzejs cītīgi gatavojas R. Blaumaņa literārās
prēmijas 17. konkursa noslēguma pasākumam, kas šogad atkal notiks attālināti. Rezultāti tiks paziņoti video raidījumā 4. decembrī.
Paldies apvienībai “Mana Filmu Studija” par atbalstu. Novembrī
muzejā notiek vēl kāds gaidīts brīdis – drēbju klēts iegūs jaunu
niedru jumtu. Šo darbu veic SIA “Niedres.lv”. Paldies Nacionālā
kultūras mantojuma pārvaldei par piešķirto finansējumu – 9000
EUR.
Visu gadu “Braku” muzejs paralēli darbam ar apmeklētājiem
un krājumu ir nopietni veicis Ērgļu kultūrvēsturisku vietu pētniecību, kurā ir iesaistīti jau vairāk nekā simts cilvēku. Paldies viņiem
par atsaucību un pacietību, atbalstu un vēlmi sadarboties! No šā
gada marta gandrīz katrā Ērgļu avīzes numurā var lasīt māju stāstus, kas vēlāk tiks apkopoti grāmatā.
Uz sadarbību turpmāk un rakstnieka R. Blaumaņa, “Braku” un
Ērgļu popularizēšanu!
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja

11. Graudu kalte Liepkalnē atradās:
R “Žagatiņās”
B “Vālodzītēs”
C “Gailīšos”
K “Žagatās”
12. Kurā gadā Sausnējas vārds pirmo reizi minēts rakstos:
I 1434. g.
L 1508. g.
U 1435. g.
A 1201. g.
13. Kādus pūšamos mūzikas instrumentu spēlēja
Jānis Jāņa dēls Leiboms:
K basu
M korneti
J trompeti
S altu
14. Sausnējas feldšerpunkta vadītāja nav bijusi:
I Līga Rinkuse
A Anita Auzāne
U Svetlana Berģe
C Terēza Kārkla
Atslēgas vārds veidojas no burtiem
pie pareizām atbildēm.
Vēlam veiksmi!
Atbildi sūtīt īsziņā vai whatsapp uz tālr. –
Inese 26191640;
Valija 27833520
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā
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Novadpētniecības darbs „Braku” muzejā
(6. turpinājums)

Ērgļu stacija

Ērgļu dzelzceļa stacija, 1938. gads.

V. Upīša foto

Mājas „Tiltiņi”, 1970. gadu vidus.
Foto no Vairas Ābelītes personīgā albuma

Z. Saulītes foto

Radošās atpūtas pagalms „Tiltiņi, 2019. gads. Z. Saulītes foto

Ērgļu stacija mūsdienās kļuvusi par aktīvu un rosīgu tūrisma
objektu lieliem un maziem ceļotājiem, taču vēsturiski te bija vieta, kur piestāja vilcieni, kur uzkavējās pasažieri un ritēja ierastā
dzelzceļnieku dzīve.
1930. gadā Latvijas Republikas Saeima izdeva likumu par
dzelzceļa līnijas „Rīga–Ērgļi–Madona–Lubāna–Kārsava” būvi.
Dzelzceļa līnija bija iecerēta kā Vidzemes centrālās daļas un Latgales DA sasaite ar valsts centru. Tās mērķis bija veicināt tūrisma attīstību un saimniecisko izaugsmi, šim dzelzceļam bija arī
militāri stratēģiska nozīme. Dzelzceļa līnijas „Rīga–Ērgļi”, kuras
garums 98 km, ierīkošana aizsākās 1930. gadā. Kad dzelzceļa
līnijas būvniecība pietuvojās Ērgļiem, pāri Nīnēnu purviņam uzlika pagaidu sliedes līdz Briežkalnam, no kurienes ņēma smiltis.
Pa dienu vagona platformas piebēra ar smiltīm, vakarā lokomotīves kravas aizvilka līdz vajadzīgajai vietai.
Posmu „Suntaži–Ērgļi” ekspluatācijā nodeva 1937. gada 10.
decembrī. Bija uzcelta stacijas pagaidu ēka, kā arī dzīvojamā
māja un saimniecības ēkas strādniekiem. Katrā pieturā bija uzbūvētas platformas piena kannu novietošanai. Uz vilciena atiešanas
laiku saimnieki pieveda pienu, kuru kannās speciāli piekabinātos
vagonos pēcpusdienās veda uz Rīgu. Preču vagonos uz Rīgu tika
vesti kokmateriāli. Jau 1938. gada ziemā uz Ērgļiem vairākkārt
devās speciāls vilciens slēpotājiem. 1939. gada rudenī uzcēla
dzelzceļa tiltu pāri Ogrei, bet tilts tika saspridzināts, arī stacijas
ēka nopostīta Otrā pasaules kara laikā 1944. gadā.
Pēc kara atjaunotā dzelzceļa līnija tika atklāta 1952. gada 14.
februārī. Šajā gadā Dzelzceļa ielā nodeva vēl vienu dzīvojamo
māju stacijas darbiniekiem. 1953. gada rudenī atklāja jaunuzcelto stacijas ēku. Dzelzceļniekiem bija arī savs veikals, kura produkciju bija iecienījuši pircēji no tuvākas un tālākas apkārtnes.
Pēc 70 gadiem dzelzceļa līniju slēdza un vilciena satiksmi pārtrauca 2007. gada 6. oktobrī, sliedes demontēja 2009. gadā.
Kopš 2015. gada stacija ir Māra Oltes privātīpašums SIA
„Aktīvā tūrisma centrs Ērgļu stacija”. Te ir ierīkots tūrisma informācijas centrs. 2018. gadā stacijā tika noorganizēts pirmais
Latvijas tūrisma salidojums, kas notiek katra gada septembrī.
No 2019. gada ir piedāvājums laist laivas pa upi un caurspīdīgās
laivas pa Vecmuižas ezeru. 2020. gadā te uzstādīja CSDD elektromobiļu uzlādes vietu un brīvdienās sāka tirgot īpaši garšīgu
kafiju. 2021. gadā tika izrakts dīķis un teritorijā uzstādītas septiņas glempinga jeb luksusa kempinga mājiņas (Ragnar Glamp),
kā arī atvērts stacijas restorāns, kas darbojas pavasara/vasaras/
rudens sezonā.
Stacijā ir notikušas gan organizētas sarunas un sanākšanas,
gan slēpju tirdziņi, tango pēcpusdiena, tiek piedāvāti tūrisma
pārgājieni un to plānošana (klusajā sezonā – purva kurpes un slēpes), pasākumi firmām vai uzņēmumiem. No 2022. gada pavasara iecerēts izīrēt elektrovelosipēdus.
Staciju plānots attīstīt kā aktīvā tūrisma centru – sākumu
daudziem tūrisma maršrutiem un notikumiem Ērgļu novadā.

kūts bija nolietojusies, tad uzcēla jaunu kopā ar šķūnīti. Laika
gaitā mājai nomainīja jumtu. Voldemārs Sniķeris bija krietns un
darbīgs vīrs, priekšzīmīgs kolhoza brigadieris, kuram darbs bija
pirmajā vietā, tāpēc rūpes par mājām vairāk bija sievas Veltas
ziņā. Viņa daudzus gadus nostrādāja piena pieņemšanas punktā
Sidrabiņos. Sniķeru ģimenes bērni izauga – dēls Guntis pārcēlās
uz Ogri, bet Vaira palika dzimtajā pusē, ilgus gadus veltīdama
grāmatvedes profesijai.
Voldemārs un Velta Sniķeri „Tiltiņos” saimniekoja līdz 1990.
gadu vidum, tad pārcēlās uz Sidrabiņiem pie meitas Vairas (prec.
Ābelīte) ģimenes. Ilgu laiku mājas bija tukšas, līdz 2004./2005.
gadā īpašumu iegādājās Mārcis Feldbergs, izveidodams radošās
atpūtas pagalmu „Tiltiņi”. Interesanti, ka Mārča Feldberga mammas Benitas dzimtas uzvārds ir Krastiņa – tieši tāds kā pirmajam
„Tiltiņu” īpašniekam.
Laika gaitā Feldbergu ģimene daudz paveica, lai iekoptu apkārni, sakārtotu teritoriju. 2016. gadā tika atklāta Kandžas Laboratorija, kurā var uzklausīt stāstu par dzērienu ražošanu, baudīt
degustāciju un radīt savu džinu. Radošās atpūtas pagalms „Tiltiņi” piedāvā svinību vietu, pirti, nakts meža kino, kolektīva saliedēšanas pasākumus, dažādas darbnīcas – ziepju vārīšanu, rotu
kalšanu – un kopā doties dabas takā, lai tuvāk iepazītu mežu.

Ērgļu stacija, 2021. gads.

„Tiltiņi”

Sausnējas pagastā netālu no Sidrabiņiem atrodas mājas „Tiltiņi”, kuras, pateicoties Feldbergu ģimenes uzņēmībai, kļuvušas
par skaistu un interesantu tūristu apskates un atpūtas vietu.
Mājas pirmsākumi saistīti ar 1926. gadu, tās īpašnieks A.
Krastiņš, vēlāk Olga Bandere. Tā kā „Tiltiņu” mājā dzīvojošie
1949. gadā tika izsūtīti, ēka kļuva par Liepkalnes ciema padomes
īpašumu. Ap 1950. gadu vidu „Tiltiņos” sāka dzīvot Voldemārs
un Velta Sniķeri, te uzauga arī viņu bērni – Guntis un Vaira. Līdzās Sniķeru ģimenei mājās bija vieta arī feldšerpunktam, kas
„Tiltiņos” darbojās līdz 1960. gadu vidum.
Sniķeru ģimene iekopa mājas un to apkārtni. Tā kā vecā

„Gaitas”

Mājas „Gaitas”, 2020. gads.

Z. Saulītes foto

No Ērgļu puses iebraucot Jumurdā, var redzēt divstāvu ēku,
kuras vēsture ir saistīta ar vairāk nekā 100 gadiem. Tā kā Jumurdā bija rosīga sabiedriskā un kultūras dzīve, tad 1903. gadā
uzcēla jaunu mūra pagastmāju, kurā bija plaša zāle un saliekama
skatuve. Te iestudēja arī R. Blaumaņa lugas, taču telpas bija pa
šaurām gan aktieriem, gan skatītājiem. No 1933. gada kultūras
aktivitātes notika Jumurdas pilī, jo tajā tika pabeigti būvdarbi.
Ēkā turpināja darboties pagasta valde.
1940. gadā, ienākot padomju varai, „Gaitās” līdz 1941. gada
jūnijam bija ciema padome, tad sāka darboties vācu varas vadošā
iestāde. 1944. gada rudenī, atgriežoties padomju varai, „Gaitās”
iekārtojās Jumurdas pagasta izpildkomiteja, kas te darbojās līdz
1973. gadam. 1949. gada 3. aprīlī šajā ēkā tika dibināts kolhozs
„Valola”, kas ilgi nepastāvēja, jo 1950. gadā to apvienoja ar otru
Jumurdas kolhozu, izveidojot „Padomju zemi”. 1950. gadā „Gaitās” sāka darboties tiesa, bija arī aresta telpa ar diviem karceriem,
kuros turēti arestanti. Kad Ērgļos uzcēla tiesas namu (šī brīža
katoļu baznīca), Jumurdas tiesu pārcēla uz turieni. Ēkā darbojās bibliotēka no 1935. līdz 1939. gadam un no 1954. līdz 1972.
gadam, kādu laiku atradās arī tautas nams. Daudzus gadus bija
pasts. „Gaitās” ir notikušas vēlēšanas, bijis vēlēšanu iecirknis,
zālē rīkoti kultūras pasākumi – kāzas, balles, saviesīgas sanākšanas, rādīts ceļojošais kino.
1973. gadā ēkai uzbūvēja otro stāvu, veica remontdarbus arī
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pirmajā stāvā. „Gaitas” kļuva par Madonas SPMK (Specializētā pārvietojamā mehanizētā kolonna) 2. iecirkņa māju. Te bija
dzīvokļi darbiniekiem, atradās kantora telpa, turpināja darboties
pasts, automātiskā telefona centrāle, krājkase. Tā kā zāli pielāgoja dzīvošanai, tad pasākumi „Gaitās” vairs nenotika.
SPMK dibināta 1972. gadā un tās strādnieki strādāja ne tikai
Madonas rajonā, bet arī citur. Tā pārziņā bija ārējie un iekšējie
ūdensvadi, kanalizācija, iekārtu montāža, tajā skaitā siltumiekārtas, apkure, tāpat klētis, kaltes, ūdenstorņi, katlu mājas. Madonas
SPMK beidza pastāvēt 1997. gadā. Pasta un sakaru nodaļa „Gaitās” darbojās līdz 2012. gada 1. martam. Mūsdienās ēkā atrodas
dzīvokļi.
Netālu no „Gaitām” Latvijas pirmās brīvvalsts laikā ir bijusi klēts. Uz tās pamatiem 1974. gadā SPMK vajadzībām uzcēla
divstāvu ēku, kurā izvietoja katlumāju, garāžas, blakus iekārtoja
laukumu tehnikai. Otro stāvu plānoja kā SPMK kantori, bet līdz
galam darbus nepabeidza. No 1993. līdz 2000. gadam ēkas otrajā stāvā atradās Jumurdas pagasta padome, bibliotēka, tradīciju
zāle pasākumiem. Pirmajā stāvā – katlumāja un garāžas. 1990.
gados ēkai tika dots nosaukums „Apgaitas”. Pēc 2000. gada otrajā stāvā bija tikai dzīvokļi. No 2010. gada ēkai ir katlumājas
funkcijas.
Mūsdienās iepretim „Gaitām” ceļa otrā pusē, kur izveidota
estrāde, agrāk bija parasts danču laukums, kurā notika zaļumballes, īpaši jautri izdejojās kapusvētkos. Tālāk atradās koka guļbūves māja – „Mazgaitas”, kurās 1930. gados bija iekārtots feldšerpunkts. No 1947. līdz 1954. gadam te atradās bibliotēka, no
1954. gada darbojās tikai feldšerpunkts. Ēkā izveidoja arī divus
dzīvokļus. 1994. gadā „Mazgaitas” nodega. Mūsdienās „Gaitas”
ir apdzīvotas un apkārtne skaista un sakopta.

„Zaķusalas”

Mājas „Zaķusalas”, 1998. gads.
Foto no Māra Pētersona personīgā albuma
Nokļūstot Katrīnas pusē, acis priecē skaistas un sakoptas mājas „Zaķusalas”, kurās jau vairākās paaudzēs saimnieko Pētersoni. Zeme ir piederējusi Katrīnas muižai un izmantota ganībām
– diezgan purvaina, uz kuras auguši arī krūmi un mežs.
1908. gadā šo zemi (37 ha) iepirka Mārtiņš Pētersons no
„Lejas Muceniekiem”. Lai īpašumu iekoptu, nācās smagi un sūri
strādāt, arī lopu skaits tika pamazām palielināts. Lauku sētā bija
kūts, kurai vienā galā dzīvoja, otrā turēja lopus, uzcēla klēti, riju,
lielo šķūni. Labs palīgs tēvam bija dēls Pēteris, kurš 1935. gadā
apprecējās ar Almu Melbārdi un pēc kāzām kopīgiem spēkiem
uzbūvēja jauno māju. 1937. gadā pasaulē nāca dēls Ilgmārs,
1940. gadā – meita Rasma. Pēteris Pētersons bija sabiedriski aktīvs cilvēks, darbojās Katrīnas pagasta valdē. Pārmaiņas ienesa
1944. gads, kad bija jādodas prom no mājām. Pētera tēvs Mārtiņš
jau bija miris, bet mamma pazuda bēgļu gaitās. Pētersonu ģimene kādu laiku uzturējās Cēsu pusē, tad Kurzemē, līdz atgriezās
„Zaķusalās”. 1949. gadā jauna nelaime – Pēteri, Almu, Ilgmāru
un Rasmu izsūtīja uz Sibīriju. Svešumā, Tomskas apgabala Koževņikovā, aizritēja deviņi gadi.
„Zaķusalās” sāka dzīvot sveši ļaudis, kādu laiku te bija arī
kolhoza kantoris. 1950. gados „Zaķusalu” apkārtnē ierīkoja kolhoza bišu dravu.
Kad 1958. gadā Pētersoni atbrauca uz Latviju, sākumā dzīvoja „Vecceplī” un tikai vēlāk varēja atgriezties savās mājās. Pamazām uzcēla jaunu kūti, 1970. gados – pagrabu. Pēteris dzimtenē turpināja Sibīrijā aizsākto darbu celtniecības jomā – darbojās būvbrigādē, kas veica dažādus remontdarbus, bija čakls un
krietns vīrs. Sieva Alma strādāja pie lopiem, patika zemes darbi,
viņa bija ļoti sirsnīga un labestīga. Meita Rasma savu dzīvi saistīja ar Ogri, bet dēls Ilgmārs palika vecāku mājās. Katrīnā noskatīja nākamo sievu Albīnu, kuras saknes nāk no Latgales puses,
1960. gadu sākumā izveidoja ģimeni un izaudzināja dēlu Māri
un meitu Indru. Ilgmārs ilgus gadus nostrādāja Katrīnas bibliotēkā, aktīvi iesaistījās kultūras dzīvē un labprāt spēlēja teātri gan
Katrīnas, gan vēlāk Ērgļu teātrī, savukārt sieva Albīna dziedāja
sieviešu ansamblī.
Dēls Māris daudzus gadus nostrādāja Ērgļu profesionālajā
vidusskolā (iestādei ir mainīti nosaukumi) par arodapmācības
skolotāju, bet sieva Dace – Ērgļu vidusskolā par apkopēju. Kopīgi ir izaudzinātas divas meitas – Elīna un Linda. Ģimene dzīvo
un čakli rosās „Zaķusalās”, rūpējoties par apkārtnes skaistumu
un labiekārtojot lauku sētu. 2000. gadā ir uzbūvēta pirtiņa, blakus mājai, kur atradies pagrabs, iekārtota atpūtas mītne. Mārim
ir sava kokapstrādes darbnīca. „Zaķusalas” ir skaista sēta, kurā
līdzās mūsdienu koka ēkām gaumīgi sadzīvo senās, pat no 20.
gadsimta sākuma.
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2021. gads “Meņģeļos”

Ērgļu saieta namā
daudzsēriju filma

“Emīlija. Latvijas
preses karaliene”
2021. gada 17. novembrī
plkst. 18.00
daudzsēriju filmas
1. un 2. sērija.
Ieejas biļetes cena – 3.00 eiro

2021. gada 22. novembrī
plkst. 18.00
daudzsēriju filmas
3. un 4. sērija.
Ieejas biļetes cena – 3,00 eiro

I. Vilnītes foto
Šogad vasaras darba sezona Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi” ir ritējusi citādāk. Ļoti cerējām, ka sezonu varēsim iesākt kā ierasti maija sākumā, tomēr muzeja durvis varējām
vērt tikai 3. jūnijā. Tomēr, neņemot to vērā, 18. maijā neklātienē
organizējām “Muzeju nakts” pasākumu. Šī gada tēma bija “Robežas”. Tā kā šis ir brāļu Jurjānu jubileju gads, tad “Muzeju naktī” sazinājāmies ar Latvijas muzejiem, lai uzzinātu, kuru novadu
personībām ir bijusi nozīme brāļu Jurjānu dzīvē. “Meņģeļu” muzeja vadītāja uz sarunu aicināja kolēģus no Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas”, Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre”,
Kr. Barona muzeja un Pastariņa muzeja. Sarunas sociālajos tīklos papildināja muzikāli mežradznieku solo, tostarp arī Maestro
Arvīda Klišāna sveiciens.
Vienlaicīgi ar muzeja atvēršanas sezonu saņēmām priecīgu
ziņu, ka Brāļu Jurjānu memoriālajam muzejam “Meņģeļi” ir piešķirta atkārtota akreditācija uz pieciem gadiem. Akreditācija tiek
veikta, lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības
interesēm un vajadzībām orientētu muzeju darbību.
Šogad ierobežojumu dēļ daudz pasākumu muzejā nenotika,
bet nozīmīgākais noteikti bija 15. Latvijas koru saiets. Pasākums
norisinājās 11. septembrī un pulcēja aptuveni 400 dziedātājus no
28 koriem. Latvijas koru saieta dziedātāji, par spīti ilgstošajiem
epidemioloģiskajiem ierobežojumiem valstī, bija smaidīgi un
priecīgi par satikšanos un dziedāšanu kopkorī. Dziesma visus
vieno, tāpēc dziedāt un būt kopkorī katram ir svarīgi.
Šajā gadā muzeja pamatekspozīcijas papildināja trīs izstādes:
Ērgļu mākslas skolas un Ērgļu vidusskolas skolēnu darbu izstā-

de “Robežas”, Ērgļu mākslas skolas audzēkņu izstāde “Uzzīmē
dziesmu!” un Evitas Gūtmanes keramikas darbu izstāde “Nekas
jau nebeidzas”. Šīs izstādes ļoti piesaistīja muzeja apmeklētājus.
Daži vairākkārt veda savus viesus aplūkot skaistos darbus.
Muzeja vasaras darba sezona ritēja raiti. Lieli un mazi muzeja apmeklētāji viesojās “Meņģeļos”, lai iepazītu vietu, kur savulaik dzīvojuši ievērojamie mūziķi. Diemžēl ierobežojumu dēļ
lielās apmeklētāju grupas bija maz, bet pārsvarā viesi ieradās
individuāli vai nelielos pulciņos. Priecājamies, ka “Meņģeļu”,
brāļu Jurjānu un Ērgļu vārds izskanēja arī TV ekrānos, jo augustā muzejā ciemojās arī LTV raidījuma “Latvijas sirdsdziesma”
veidotāji. Vēl arī patiess prieks par mūsu novadnieces un Ērgļu
mūzikas skolas skolotājas Evijas Dāves veidotajiem stāstiem
un brāļu Jurjānu popularizēšanu virtuālajās sarunās “Pūtēju orķestris un mēs” www.youtube.com kanālā. Sirsnīgs paldies arī
“Mana Filmu Studija” par skaistajiem un emocionālajiem video!
Lai gan muzeja vasaras darba sezonu bijām spiesti pārtraukt
ātrāk, darbu turpinām attālināti. Muzeja darbinieku ikdiena ir arī
darbs ar krājumu – jaunu priekšmetu iegūšana, to aprakstīšana,
pētīšana, informācijas ievietošana Nacionālajā muzeju kopkatalogā utt.
No visas sirds pateicos visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri
iesaistījās muzeja pasākumos, atbalstīja mūs un to turpina darīt.
Labu veselību vēlot,
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja

Ko un kā rakstīja avīzēs 1920. gados
P

Jau ilgāku laiku Ērgļu Lauksaimniecības biedrībā tika
cilāts jautājums par elektriskās spēka stacijas būvi uz Ogres
upes. Tagad šis pasākums – mazākais priekšdarbi – sāk realizēties. Domāts celt elektrisko staciju ar 150 zirga spēku turbīniem
un pagaidām ierīkot pāris maļamos gaņģus.
„Zemkopis” 26.10.1921.

P

Rūdolfa Blaumaņa pieminekli atklāja 2. septembrī Ērgļu
vecajos kapos, piedaloties lielam ļaužu pulkam. Pieminekli darinājis mūsu tēlnieks Burkards Dzenis no vietējā lauku granīta.
Akmens ņemts no Braku dārza un uz viņa savā laikā sēdējis pats
rakstnieks, pārdomādams savus dzejas tēlus.
„Jaunatnes Dzīve Skolā un Sētā” 16.09.1924.

P

24. jūnijā pie Ērgļu Izglītības biedrības nama un pa daļai
šās biedrības zālē notika Ērgļu skolu bērnu svētki. Piedalījās Ērgļu luterāņu un Ērgļu pareizticīgo I pakāpes un Ērgļu draudzes
II pakāpes pamatskolas ar 226 bērniem. Programmā dziedāšana,
teātris, rotaļas, vizināšanās automobilī, skolēnu rokdarbu izstāde.
„Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” 01. 07.1924.

P

Pamatojoties uz pieminekļu aizsardzības likumu, galīgi
ierakstīts valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā: 26. Cēsu apriņķī, Ērgļu pagastā, Ērgļu muižas saimniecībā Nr. 16 F atrodošais un uz elektriskās spēka stacijas akciju sabiedrībai „Ērgļi”
piešķirtais pilskalns, t.s. „Skanstes kalniņš” līdz ar piederīgo
apkārtni (pēc plāna).
„Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” 01.01.1925.

P

Sausnējas pagastā 6. jūlijā bija liels pērkona negaiss ar
krusu. Krusas graudi bija reti, bet lieli. Kādiem 15 saimniekiem
no krusas pilnīgi iznīcinātas druvas. Sakarā ar lielo lietus daudzumu appludinātas daudz pļavas un iznesti tilti.
„Laukstrādnieks” 21.07.1927.

2021. gada 24. novembrī
plkst. 18.00
daudzsēriju filmas
5. un 6. sērija.
Ieejas biļetes cena – 3.00 eiro

Izplatītājs: Mistrus Media
Režisori: Dāvis Sīmanis, Kristīne Želve,
Gints Grūbe, Andis Mizišs
Lomās: Guna Zariņa, Juris Bartkevičs,
Raimonds Celms, Baiba Broka, Inga Tropa-Fišere,
Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelzītis,
Dainis Gaidelis, Jēkabs Reinis, Edgars Ozoliņš,
Anta Aizupe
Latvijas vēsturē bagātākās sievietes un
izdevējas Emīlijas Benjamiņas dzīvesstāsts,
sākot no 1924. gada, kad viņa nolemj kopā ar vīru
Antonu Benjamiņu izdot ilustrēto izdevumu “Atpūta”,
kas kļūst par vienu no populārākajiem dzīvesstila
izdevumiem Latvijā.
Filma ir stāsts par neatkarīgu, modernu un
spēcīgu sievieti, kura iekaro savu vietu
30. gadu žurnālistikas un sabiedrības elitē,
nodevību un traģisku bojāeju 1941. gadā,
it kā sekojot tā laika populārā gaišreģa Finka
pareģojumam par Emīlijas dzīvi.

P

Zemkopības ministrijas kultūrtehniskā daļa paziņo, ka
zemkopības ministrs š.g. 17. augustā ir apstiprinājis meliorācijas sabiedrības „Meltne” statūtus. Sabiedrības valdes sēdeklis ir
Cēsu apriņķa Katrīnas pagastā.

PATEICĪBA
Vissirsnīgākā pateicība veterinārārstei

ILVIJAI MADSENAI

„Valdības Vēstnesis” 28.08. 1928.

par iejūtību, atsaucību un rūpību
mūsu sunītes Lediņas
ārstēšanā.
Plato ģimene

P

Vecliepkalnē – atklāta jauna iestāde – pasta un telegrāfa
kantoris Madonas apriņķa Liepkalnes pagastā.
„Valdības Vēstnesis” 19.11.1928.

P

Jumurdas pagastam piešķirta skolas vajadzībām muižas
pils, kura draud aiziet bojā, jo pagastam trūkst līdzekļu pils izbūvei skolas vajadzībām; no valdības lūgtais pabalsts noraidīts
kredīta trūkuma dēļ.
„Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” 01.12.1928.

P Jumurdas pagasta padome ierosinājusi šī pagasta pievie-

nošanu Madonas apriņķim tāpēc, ka no Jumurdas līdz Cēsīm ir
60 līdz 70 km, bet līdz Madonai tikai 36 km.
„Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” 22.03.1929.

P

Saeimas pieņemtai Rīgas - Ērgļu dzelzceļu līnijai departaments ieprojektējis paralēli dzelzceļam šoseju, lai gan jau
tagad bez šosejas mūsu dzelzceļi cieš no pārvadājumu trūkuma,
bet ja nu vēl izbūvēs šosejas blakus dzelzceļa līnijām, tad daļu
no dzelzceļa pārvadājumiem atņem automobiļi, tā ka neiznāks
pārvadājumu ne dzelzceļiem, ne šosejām.
„Ekonomists” 01.09.1929.
Izrakstīja Mārīte Breikša

PIEMINAM MIRUŠOS:
Ņina Pavlovska mirusi 79. mūža gadā;
Jānis Gedušs miris 82. mūža gadā;
Harijs Fridrihsons miris 81. mūža gadā;
Aina Gaišā mirusi 87. mūža gadā;
Helēna Piziča mirusi 88. mūža gadā;
Česlava Šatrovska mirusi 90. mūža gadā;
Māra Lākina mirusi 79. mūža gadā;
Aina Ozola mirusi 88. mūža gadā;
Antoņina Kaņķele  mirusi 76. mūža gadā;
Skaidrīte Kļaveniece mirusi 93. 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: Ilze Feldberga.
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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