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Balta, balta sniega sega
Pārklāj domas, pārklāj sapņus.
Gaišas, gaišas domas sirdī
Atnes mieru pasaulē.
		

Egils Dambis

Lai Ziemassvētkos gaišas domas, prieks,
labestība un mīlestība ienāk katrā mājā!
Lai Jaunais gads katrā sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu
spēku darbā, bet spēkus lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!
Elita Ūdre, Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja

Sirdssiltumu katrs jau domās mēs šodien cits citam vēlam
Un ceram, ka piepildīsies kaut puse, ko vēlamies paši.
Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi un vietu dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss tas, ko labu mēs citiem vēlam!
					

Ā. Freimane

Lai katrā mājā un sirdī Ziemassvētku laikā
ienāk gaisma un siltums,
Lai kopā ar svētku prieku visur iemājo arī saticība un mīlestība!
Ērgļu PII “Pienenīte” kolektīva vārdā vadītāja Līga Šmite

Ziemas saulgriežu dzīlēs
Gaismas sēkliņas dīgst, –
Gādāsim mīlestībā,
Lai viņas neiznīkst.
K. Apškrūma

Mazliet klusuma, mazliet pārdomu…
Un tūlīt jau 2022. gads būs klāt. Vēlaties būt laimīgi?
Dzīvojiet mīlestībā! To arī novēlam visiem.
Bāriņtiesas kolektīva vārdā – Vineta Bagatska

Zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās - mūsos pašos.
		

I. Ziedonis

Lai nākamais gads veselīgs! Lai saticība un veiksme, gudrība, izturība
un mērķtiecība! Lai baltais, klusais pārdomu laiks ir sev, bet ar mīļajiem
un tuvajiem kopā – daudzi jo daudzi skaisti brīži! Lai varam savu
radošumu un talantu apliecināt! Lai senču darba tikums un viedums
pavada mūs ikkatrā solī!
Mīļus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu!
Ērgļu saieta nama darbinieku vārdā – Sandra Avotiņa

Signe Solovjova, Ērgļu vidusskolas 11. klases skolniece

Viena no piecām vērtībām –
aušanas prasme Pētera Viļumsona
pusautomātiskajās vienpaminas stellēs

Liene Feldberga, ĒMMS 6. kursa audzēkne

2021. gada 4. decembrī plkst. 13.00 tika
pasniegti apliecinājumi par nemateriālā
kultūras mantojuma vērtības iekļaušanu
Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras
mantojuma sarakstā.
Svinīgā ceremonijā Viļakas kultūras
namā apliecinājumus saņēma 2020. un
2021. gadā sarakstā iekļauto vērtību pieteicēji. Arī SIA ”Mailīšu Fabrika” no Ērgļiem.
Iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā
kultūras mantojuma sarakstā 2020. gada
nogalē tika apstiprinātas piecas vērtības un
viena no tām ir Aušanas prasme Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminas stellēs (pieteicējs SIA
“Mailīšu Fabrika”).
Viļaka par ceremonijas norises vietu izraudzīta tādēļ, ka no
toreizējā Viļakas novada 2017. gadā nāca pats pirmais pieteikums NKM sarakstam, kā arī tādēļ, ka no saraksta 30 vērtībām
četras pieteiktas tieši no Viļakas novada.

Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums 2021. decembris

Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu
paredz izveidot 2016. gadā pieņemtais Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Tas ir
regulējums, ar kura palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas
mērķtiecīgam atbalstam nepieciešamā vide un
apstākļi. Plašāku informāciju par vērtībām iespējams lasīt: www.nematerialakultura.lv.
Arvien vairāk Pēteris Viļumsons tiek iepazīts Latvijā, kopš 4. decembra, tā teikt “ar
papīriem”, jo Viļakā notika ceremonija, kuras
laikā Nacionālajā nemateriālās kultūras sarastā
(NKMS) tika uzņemtas vērtības, kuras pieteiktas 2020. un 2021. gadā. Lieliska uzņemšana,
lielisks sarīkojums, īsti svētki, kas liecina, ka ir
noslēdzies kāds posms.
Ir brīnišķīga sajūta, ja esi klāt kādam atklājumam, tāpēc cerams, ka “Aušanas prasme
Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminas stellēs” nebūs vienīgā vērtība, kas iekļauta NKMS no
Madonas novada.
Paldies, Gita Lancere, uz tikšanos Ērgļos!
Paldies Ērgļu apvienības pārvaldes vadītājai Elitai Ūdrei par
kopābūšanu šajā svētku brīdī!
Ilze Mailīte
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Sausnējas
bibliotēkas ziņas
Gada noslēgumā ir vēlme palūkoties atpakaļ, kādas pārmaiņas tas nesis. Šoreiz ne tās labākās, jo bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Sidrabiņos vairs nedarbosies. Aicinu visus
bibliotēkas lietotājus uz Sausnēju, lai izmantotu bibliotēkā piedāvātās iespējas.
Preses izdevumi
Avīzes un žurnālus parasti pasūtu visam gadam. 2022. gadā
varēsiet lasīt šādus izdevumus: laikrakstu “Stars” un žurnālus
“Dari Pats”, “Ilustrētā Junioriem”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”,
“Leģendas”, “Mūsmājas”, “Una”, “Veselība”, “Ievas Stāsti”,
“Ievas Dārzs”, “Lauku Māja”, “Patiesā Dzīve”, “Ievas Virtuve”,
“Astes”, “Praktiskie Rokdarbi”, “Nezināmā Vēsture”, “GEO”,
“Praktiskais Latvietis”, “Nezināmā Kara Vēsture”.
Abonētās datu bāzes
Arī 2022. gadā būs pieejamas šīs divas datu bāzes:
Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv ir apjomīgs Latvijas
laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums internetā,
kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar tūkstots jaunām publikācijām. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994. gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem
un iespēju tos komentēt.
Portāls letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju,
kas atrodama:
11 enciklopēdijās, 13 vārdnīcās un citos uzziņu resursos,
kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem, latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem, valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu
valodai.
Bibliotēkas informācijas novembra avīzes numurā nebija,
tāpēc šoreiz tā ir par jaunajām grāmatām, kas tika iegādātas par
pašvaldības līdzekļiem novembrī un decembrī.
Jaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos
Jauniešu un bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
M. Kunnass “Ziemassvētku vecīša ziemas brīvdienas”
Dž. K. Roulinga “Ziemassvētku Cūks”
L. Rozentāle “Vislabākā vasara”
Ē. Kūlis “Rū pilsētas pasakas”
V. Plūdonis “Rūķīši un mežavecis”
U. Polis-Polītis “Baltos svētkus gaidot”
I. Tomkuss “Vilka draugi”
“Džungļu grāmata”
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra:
Latviešu autoru darbi:
I. Bauere “Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā”
D. Judina “Pārcēlājs”, “Uz dzīvību un nāvi”
Z. Kalna “Gadi rit”
A. Kļavis “Avots”
G. Krilova “Cukursaldā”
I. Latvietis “Nāve”, “Ādamsona faili”
R. Priverts “Nebaidies ne no kā”
V. Rūmnieks “Sudrabiņš”
L. Šmite “Akmens peldēšana”
N. Treijs “Tirzmaliete. Ziemassvētki”
I. Upīte “Galējības labirintos”
I. Žolude “Vendenes lotospuķe”
Dz. Žuravska “Kam tiks mantojums”
D. Grūbe “Vienīgie”
A. Jundze “Vienīgais liecinieks”
S. Kalniete “Tev būs četri vīri”
Ē. Kūlis “Uguns pēda”
J. Zālītis “Kam puķe zied…”
Tulkotie darbi:
Dž. Moja “Zvaigžņu dāvātāja”
J. Zimmels “Brīnos, ka esmu tik priecīgs”
M. Sēks “Ļaunuma tīkls”
Atgādinājums par iespēju
Iesaku izmēģināt lielisko E-grāmatu bibliotēku - www.3td.lv
Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, ir jābūt publiskās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (lietotājvārds un parole). Ja tev vēl nav lietotājvārda un paroles, tos
var iegūt bibliotēkā vai arī attālināti. Ar bibliotēku vari sazināties pa tālruni 26242405 vai e-pastu: sausnejasbiblioteka@madona.lv.
Vēlu visiem sirsnīgus Ziemassvētkus un veselības, veiksmes
pilnu Jauno gadu!
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

Jumurdas bibliotēka aicina
bērnus piedalīties zīmējumu
konkursā “Rūķīši un Mežavecis”
Konkursa dalībnieki – bērni un jaunieši vecumā no 2 līdz 15 gadiem.
Konkursa uzdevums – izlasīt pašam vai kopā
ar vecākiem Viļa Plūdoņa dzejoli “Rūķīši un Mežavecis” un uzzīmēt ilustrāciju Viļa Plūdoņa dzejolim “Rūķīši un Mežavecis”.
Zīmējumus gaidām līdz 20. decembrim.
Darbiņus parakstiet – autora vārds, uzvārds,
vecums, kontakttālrunis.
Jaunos māksliniekus iepriecinās balvas.
Informācija par konkursu Jumurdas bibliotēkā vai pa
tālruni – 29400442, Agita
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Ērgļu bibliotēkas lasītājiem
Gada nogalē Ērgļu bibliotēkas darbinieki ir sagādājuši dāvanu saviem lasītājiem – jaunas grāmatas maziem un lieliem,
visām gaumēm, noskaņojumiem un dažādām dzīves situācijām.
Tiem, kuri interesējas par vēsturi, ievērojamu cilvēku
dzīves gājumu, piedāvājam –
Vāvers R. “100 kartes pirms Latvijas valsts”
Indriķis Latvietis ”Ādamsona faili” un “Nāve”
Bolšaitis P. “Latvijas klusie varoņi. Sirdsapziņas ugunskurs”
Hariss R. “Pompeji”
Fīla I. “Vīrs ,kas stāvēja ceļā”
Par dažādām interesantām lietām mūsos un mums apkārt varēsiet izlasīt grāmatās –
Enkure V. “Cilvēka vārds un numeroloģija”
Martinša I. “Te, iekšā. Smadzenes tavā galvā”
Danilāns A. “Profesora Danilāna zelta likumi”
Rukšāne G. “Dārza maģija”
Endžela B. ”Atbrīvojies no emocionālās vardarbības”
“Fungarium. Laipni lūgti muzejā” (Sēņu noslēpumi)
Rankina L. “Prāts pārspēj medicīnu”
Germanavičiene G. “Apzināta bērna audzināšana”
Hanovs D. “Sarkanā samta stāsti” (Operas vēsture)
Listere K. “Priekameitas, bārdāmas un naktstauriņi”
Holiss Dž. “Saturna ēnā”
Un kā gan iztikt bez grāmatām, kuras palīdz atslēgties no
ikdienas rūpēm, uzlabo garastāvokli, ļauj pabūt fantāzijas
pasaulē.
Romantisko romānu cienītājiem –
Fāgelunda J. “24 labie darbi”
Vaita K. “Atgriešanās Tredstrītā” un “Pēdējā nakts Londonā”
Krilova G. “Cukursaldā”
George N. “Dienvidgaismas”
Bekena E. “Divas sievietes Romā”
Hofmane E. “Durvis”
Ropers R. “Dzīvošanas vērts”
Upīte I. ”Galējību labirintos”
Kalna Z. “Gadi rit”

Grūbe D. “Vienīgie”
Bomane k. “Mēnessgaismas dārzs”
Railija L. “Pazudusī māsa”
Troalika I. “Tūlīt paliks labāk”
Kellija K. “Vīri, draugi un mīļākie”
Veika Dž. “Koventgārdena sniegā”
Kalniete S. “Tev būs četri vīri”
Savukārt tie, kuri aizraujas ar piedzīvojumu un kriminālromānu lasīšanu, piedāvājam –
Judina D. “Uz dzīvību un nāvi”
Jundze A. “Vienīgais liecinieks”
Holsena R. “Greizo spoguļu spēles”
Nesbē J. ”Greizsirdis un citi stāsti”
Gross E. “Melnais zelts”
Abdullajevs Č. “Paradums mirt”
Mulīns P. “Pēdējā dzīvība”
Abots Dž. “Slazds”
Čailzs L. “Pagātnes pēdās”
Atkinsone K. “Kad reiz būs labas ziņas”
Vuds T. “Noslēpumainais”
Neesam aizmirsuši arī bērnus un jauniešus – arī viņiem ir iegādātas jaunas grāmatas. Skaņu grāmatiņas pašiem mazākajiem,
dažādas izzinošas grāmatas, kā arī jaunas spēles.
Zvaniet, rakstiet, nāciet uz bibliotēku (ievērojot noteiktos
epidemioloģiskos nosacījumus), jaunās grāmatas gaida savus
lasītājus.
Grāmatu sarakstus ir iespējams saņemt arī savā e- pastā un
atceramies par iespēju rezervēt izvēlētās grāmatas Madonas novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā : https://biblioteka.
madona.lv/ui/elektroniskais-kopkatalogs
vai zvanot pa tel. – 64871430,
vai rakstot e- pastā: erglbiblio@tvnet.lv
Mierīgu visiem šo pirmssvētku laiku vēlot –
Sarmīte Dreiblate,
Ērgļu bibliotēkas vadītāja

Jumurdas bibliotēkā lasītājus gaida jaunas grāmatas
Nina George ,,Dienvidgaismas”
“Dienvidgaismas” ir romāns par cilvēkiem kādā nelielā ciemā
Provansā, par neredzamo saistību viņu starpā, un vienlaikus tas ir
poētisks stāsts par mīlestību visos tās brīnišķīgajos veidos. Tas ir kā
pasaka, kā mierinājums, kā pastaiga maigajā Provansas dienvidu
gaismā garām kafejnīcām, apgaismotiem logiem, un katrā satiktajā
skatienā slēpjas neizsacītas ilgas pēc pilnīgas dzīves. Nina George ir žurnāliste, godalgota starptautisku bestselleru autore, kopš
2019. gada jūnija – organizācijas “European Writers’ Council” prezidente. Viņas romāns “Lavandu istaba” ticis tulkots un izdots 37
valodās.
,,Dzejnieka ID“
146 autoru kolektīvs. Vēl nebijusi grāmata, kurā apkopoti autori ar fotogrāfijām un dzejoļiem. Dzejnieki no Auces, Dundagas,
Rubas, Brocēniem, Penkules, Tērvetes, Sesavas, Bauskas, Valles,
Vecsaules, Silakroga, Suntažiem, Lauberes, Žīguriem, Slobodas,
Pušas, Atašienes, Inešiem, Ērgļiem.
Jennija Fāgelunda ,,24 labie darbi”
Emma jau divus gadus nesvin Ziemassvētkus. Dzīve šķiet zaudējusi krāsas un iedvesmu līdz brīdim, kad, izpalīdzot svešiniekam,
viņa nolemj paveikt 24 labus darbus – pa vienam katru dienu. Soli
pa solim Emmas dzīvē atgriežas cilvēki, notikumi, iespējams, arī
mīlestība… Patiesi sirsnīgs un romantisks Ziemassvētku stāsts.
Jennija Fāgelunda (1979) zviedru žurnāliste, labsajūtas romānu
autore.
Kārena Vaita ,,Atgriešanās Tredstrītā”
Pasaulslavenā rakstniece Kārena Vaita ir uzrakstījusi 27 romānus, kas izdoti divos miljonos eksemplāru, tulkoti piecpadsmit
valodās. Viņa ir daudzkārtēja Amerikas labākā mīlestības romāna
autora balvas ieguvēja. Šis ir ceturtais romāns Tredstrītas sērijā,
kas ieguvusi kulta statusu. Miljoniem lasītāju jau ir iemīļojuši
nekustamā īpašuma mākleri Melāniju Midltoni, kura aizraujas ar
vēsturiskajām mājām, to noslēpumiem. Šajās grāmatās harmoniski
savijas romantika, pagātnes mistērijas, tās izlasāmas vienā elpas
vilcienā.
Iveta Troalika ,,Tūlīt paliks labāk”
Rīga, 2000. gads. Mūžīgie bērni – paaudze, kas piedzīvojusi
gadsimtu miju, mēģina pielāgoties aizvien jauniem apstākļiem,
kuros pat viņu vecāki un padomdevēji jūtas pazaudējušies. Hierarhijas brūk un jūk, un veidojas jaunas. Viss ir tikai mūsu pašu
rokās, un pasaule ir jāpadara labāka tieši šobrīd! – tā ir liela brīvība
un arī milzīga atbildība, kad esi kaut kur pa vidu starp pusaudzi un
pieaugušo. Laura un Māris 1999. gadā satiekas prestižā vidusskolā,
piedzīvo pirmo mīlestību, pirmos zilumus, netiekot galā ar visu, ko
paši iecerējuši, un atskārstot, ka mīlestība ne tikai rada patvērumu,
bet tā var atmodināt kaut ko šausmīgu, kad gribas otram trāpīt tā,
lai sāp. Pagaidīt un paciesties, līdz paliks labāk, vai arī pieņemt
lēmumus un neļaut darīt sev pāri. Ja tik ļoti esi izslāpis pēc mīlestības un atzīšanas, vai risks, ka lēmumus tavā vietā pieņems kāds,
kurš ir drosmīgāks un varbūt nežēlīgāks, atmaksājas? Iveta Troalika dzimusi 1983. gadā, arī viņas vēlīnie pusaudzes gadi aizvadīti
gadsimtu mijā. Iveta beigusi Latvijas Universitātes Filozofijas fakultāti un jau gandrīz 20 gadus ir žurnāliste. “Tūlīt paliks labāk” ir
viņas pirmais romāns.
Valdis Rūmnieks ,,Sudrabiņš”
Romānu “Sudrabiņš” daudzu populāru biogrāfisku darbu autors Valdis Rūmnieks veltījis dzejniekam JĀNIM SUDRABKALNAM (īstajā vārdā Arvīds Peine), kuram līdzās rakstnieks dzīvojis
vairāk nekā 20 gadu. Stāstījums, ritēdams vienlaikus divos laika

posmos, kuri brīžiem saplūst ļoti tuvu un pat krustojas, risina radoša cilvēka traģēdiju 20. gadsimta sarežģītajos vēsturiskajos
apstākļos.
Lūsinda Railija ,,Pazudusī māsa”
Viņas pārmeklēs visu pasauli, lai atrastu pazudušo māsu... Katra no sešām māsām d’Aplijēzām ir veikusi apbrīnojamu ceļojumu,
lai noskaidrotu savu pagātni, tomēr vēl aizvien nav atrasta atbilde
uz jautājumu, kur ir viņu septītā māsa. Viņām ir tikai viena norāde – zīmējums, kurā redzams gredzens ar zvaigznes formā izkārtotiem smaragdiem. “Pazudusī māsa” ir Lūsindas Railijas episkā
romānu cikla septītā daļa. Lūsinda Railija ir dzimusi 1965. gadā
Īrijā un pirmo romānu sarakstījusi divdesmit četru gadu vecumā.
Tagad viņas darbi ir tulkoti trīsdesmit septiņās valodās un pārdoti
vairākos desmitos miljonu eksemplāru. Romānu cikls “Septiņas
māsas”, kura pamatā ir teiksmas par Septiņu Māsu zvaigznāju, ir
kļuvis par globālu fenomenu, un ir uzsākts darbs pie televīzijas seriāla veidošanas pēc tā motīviem.
Korina Bomane ,,Mēnesgaismas”
Neparasta vijole, kaislīga mīlestība, liktenīgs ceļojums pagātnē. Antikvāru priekšmetu veikala īpašnieces Lilijas Kaizeres dzīve
šķiet vienmuļa un iepriekš paredzama līdz brīdim, kad viņas rokās
nonāk neparasta vijole ar iededzinātu rozes zīmējumu. Cenšoties
uzzināt kaut ko vairāk par vijoles vēsturi un tās saistību ar pašas
dzīvi, Lilija ļaujas piedzīvojumam un dodas ceļojumā, kas aizved
viņu uz Angliju, Itāliju un pat Sumatru. Iespējams, tieši šajā eksotiskajā un krāšņajā Indonēzijas salā Lilija atradīs ne vien meklēto,
bet arī noticēs jauna sākuma iespējamībai... Korina Bomane (Corina Bomann, dz. 1974) ir vācu rakstniece, vairāku populāru grāmatu
autore. Viņas romāns “Taureņu sala”, kas tulkots arī latviešu valodā, ir padarījis autori populāru arī ārpus dzimtās Vācijas.
Linda Šmite ,,Akmens peldēšana”
Kurš to būtu domājis, ka pieredzējušais Humanitāro zinātņu fakultātes docents Atvars Akmens iemīlēsies kā puika? Sapīsies pārgudras studentes zeltainajā, dainu pilnajā bizē, un gatavs gan! Bet,
kad mīlestība zudusi, Atvars, tāpat kā dažs labs intelektuālis pirms
viņa, izmisīgi meklējot pamatu zem kājām, dodas uz laukiem. Nomaļā pieturā sastaptā izdarīgā ogotāja Jana ir tiešs pretstats pasniedzēja zudušajai mīlestībai. Vai abiem kopīgais spīts kavēs saprašanos, vai palīdzēs izpeldēt cauri dzīves grūtībām?
Ilze Upīte ,,Galējības labirintos”
Ja Sofija un Ernests tajā pievakarē nebūtu nejauši makdonaldā
atklājuši, ka abiem ir pilnīgi vienāds un visai neparasts veids, kā ēst
burgerus... Ja nebūtu noskaidrojies, ka tā nav abu vienīgā līdzība...
Ja viņu mīlas stāsts nebūtu attīstījies tik strauji... Taču viss notiek
tieši tā, un nu atliek tikai noskaidrot, kas liktenim padomā, abus
savedot kopā. Ilzei Upītei debijas romānā izdodas savērpt gan savu
tēlu, gan arī lasītāju emocijas negaidītos un neparedzētos virpuļos,
noturot interesi līdz pašām beigām.
Keita Ketnere ,,Divkosības akadēmija”
Samta nakts bērns - 5. daļa. Katram no mums pieder visa pasaule. Mīļi cilvēki, daba, dzīvnieki, agri rīti un zvaigžņotas naktis.
Liene, kura tikusi gan atstumta, gan nodota, nepiekrīt, ka dzīve uz
cilvēku Zemes ir vienīgi pārbaudījums. Sieviete, kuru pārpratumu
virkne iemet tumšā izmisumā, tomēr neaizmirst, ka pasaulē ir gan
smaidi, gan smiekli. Liene priecājas par to, kas viņai ir, bet nebēdājas par to, kā šobrīd nav. Kuriozs, kas pārvērties drāmā, neliek viņai
plosīties un pierādīt savu taisnību, bet par mīlestības un piedošanas
vērtību Lienei nākas atcerēties ne reizi vien.
Agita Opincāne, bibliotekāre Jumurdā
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KONKURSS
“Zini, mini,
atrisini!”
1. Ap 1927. gadu Liepkalnes – Ozolu pagastā pastu
saņēma caur:
2 *Ērgļiem;
3 *Sausnēju;
4 *Koknesi;
1 * Meņģeli.
2. Kārtībsargs R. Blaumaņa komēdijā “Skroderdienas Silmačos” bija:
– *Milicis;
+ *Policists;
– *Pristavs;
+ *Uradņiks.
3. 1919. gadā apsardzības ministru Jāni Zālīti apbedīja:
1 *I Meža kapos;
4 *II Meža kapos;
2 *Pokrova kapsētā;
3 *Debessbraukšanas kapos.
4. Kas agrāk Liepkalnes centrā grozījās uz visām
debess pusēm:
+ *Policists;
– *Gailis;
+ *Ubags;
– *Stārķis.
5. Ko agrāk glabāja magaziņā:
1 *Degvīnu;
7 *Sviestu;
5 *Kartupeļus;
2 *Graudus.
6. Kādu darbu pagastā agrāk veica kazāks:
+ *Ziņneša;
+ *Apkopēja;
– *Sarga;
– *Dārznieka.
7. Ko mācītājs un rakstnieks Andrievs Niedra,
sprediķodams Liepkalnes baznīcā, nosauca par
“balto zārku” un “balto cūku”:
1 *Pienotavu;
4 *Krogu;
2 *Baznīcu;
3 *Pastu.
8. 1947. gadā Jēkabpilī darbojās:
– *Novadpētniecības muzejs;
– *Dzimtenes pētīšanas muzejs;
+ *Vēstures pētīšanas muzejs;
+ *Dabas pētīšanas muzejs.
9. Piemiņas plāksne rakstniekam Valdim pie “Līdumiem” atklāta (gads):
1 *1961.g.;
2 *1964.g.;
3 *1967.g.;
4 *1968.g.
10. Slēpotāju vilcienu no Rīgas uz Ērgļiem sauca
par:
– *Pārsliņu;
+ *Gaiziņu;
– *Sniedziņu;
+ *Puteni.
11. 1986. gadā Sausnējas bibliotēka atradās:
4 *“Straumēs”;
6 *“Ievās”;
5 *“Līdumos”;
3 *“Rītos”.
Atbildi veidos aritmētisko darbību rezultātā
iegūtais skaitlis.
Vēlam veiksmi!
Atbildi sūtīt īsziņā vai WhatsApp
uz tālr.:
Inese – 26191640, Valija – 27833520.

2021. gadā paveiktie darbi Jumurdas attīstībai
Daudzu gadu garumā Jumurdas pagasta iedzīvotāji, autobraucēji, velobraucēji aktīvi runājuši, rakstījuši, vākuši
parakstus, aicinājuši veikt uzlabojumus autoceļam P33 ĒrgļiJaunpiebalga-Saliņkrogs. Tie bija cerību, gaidu un neatlaidīgas rīcības piepildīti gadi. Kā jau mēdz teikt, cerība spēj visu.
Un, lūk, 2021. gada vasaras un rudens sezonā ceļš posmā no
Ērgļiem līdz Cirstiem (0,07 -13,23 km) sagaida savu pārvērtību laiku. Asfaltētajā posmā, Ērgļu ciemata teritorijā, labo ceļa
profilu, ieklāj asfalta dilumkārtu, savukārt posmā ar grants
segumu (1,2-13,2 km) cauri Jumurdai tiek veikta dubultā virsmas apstrāde. Dubultā virsmas apstrāde tiek veikta, lai novērstu autoceļa putēšanu, nodrošinātu komfortablāku braukšanu,
samazinātu ikdienas uzturēšanas izmaksas, pagarinātu autoceļu ilgtspēju. Autoceļu uzturētājs VAS ,,Latvijas Valsts ceļi”
noslēdza līgumu ar būvfirmu SIA ,,Saldus ceļinieks”. Mūsu
ceļš ieguva jaunu segumu ar atdalītu braukšanas joslu, aizsargbarjeras pār Valolu un Sārtupīti, uzstādītas informatīvās
ceļa zīmes ar upju nosaukumiem. Košajā rudens ainavu laikā,
braucot pa atjaunoto ceļu Ērgļi - Jumurda, ātri vien aizmirsām

ilgo gadu nebūšanas. Darbs ir paveikts. Lietojot ceļu, būsim
uzmanīgi, vērīgi un iecietīgi cits pret citu! Paldies mūsu ceļa
likteņa lēmējiem – aktīvistam Uldim Irbeniekam, atbalsta
sniedzējam no pašvaldības Guntaram Velcim, VAS ,,Latvijas
Valsts ceļi” pārstāvei Marijai Drunkai, būvfirmai SIA ,,Saldus
ceļinieks”. Paldies Initai Lapsai par iniciatīvu izgaismot Valolas tiltu 11. novembrī! Es ar prieku braucu pa ceļu P33 Ērgļi
- Jumurda un sāku sapņot par ceļa Jumurda - Vējava - Lautere
atjaunošanu.
Savukārt pašvaldība šajā gadā īstenoja Jumurdas ciematā
Nākotnes un P.Upīša ielas apgaismošanu. Darbus veica SIA
,,WOLTEC” no Valmieras. Arī šis darbs tika paveikts, pateicoties iedzīvotāju aktivitātei ilgākā laika posmā. Vēlajās
vakara stundās Jumurdas ciemata gaišums sniedz pozitīvas
emocijas gan iedzīvotājiem, gan viesiem. Gaismas nekad nav
par daudz, un sapņi piepildās!
Lai nākamajā, 2022., gadā īstenojas ieceres Jumurdas pagasta attīstībai!
Agita Opincāne Jumurdā

SIA „ŪDAS” decembris. Brīnums
Nākamais gads būs pārmaiņu gads. Tā kā ir
izveidots jauns veidojums – Madonas novads –,
notiks pārmaiņas šā procesa ietvaros. SIA „Madonas ūdens” pārņems SIA „ŪDAS” darbību.
Māju apsaimniekošanā iesaistīsies „Madonas
namsaimnieks”. Un tas ir normāli. Spēles noteikumi būs citi. Labāki vai sliktāki? Tā nevar
dalīt, bet noteikti savādāki. Vai cilvēkam patīk pārmaiņas? Atkarībā – kādas. Ja es vinnētu Super Bingo pāris miljonus eiro, tad
man patiktu. Ja ne, tad var ar to samierināties. Tāpēc turpināsim
būt ērglēniešiem kā līdz šim blakām un darīt darbus, lai iedzīvotāji justos labi, saņemot kvalitatīvus pakalpojumus no mūsu
puses.
Par problēmu, kura bija.
Ar ko pieaugušais cilvēks atšķiras no bērna? Ar kurpju izmēru un apģērba lielumu. Varbūt vairāk ir prāta. Spītība un ietiepība
ir kļuvusi vēl lielāka. Arī vairāk ēd. Bet pārējais ir bērns, kas
bērns. Kāpēc es tā domāju? Pēdējā laikā atkal ir nācies saskarties
ar atkritumu savākšanas problēmām. Konkrēti ar lielajiem konteineriem daudzdzīvokļu mājās. Tie ir izvietoti pie mājām konkrētās vietās. Bet vienam šī vieta patīk, citam ne, jo konteineri
izplata sliktu smaku. Tātad smird. Arī vasarā mušas traucē. Tāpēc labāk aizvilksim konteineru tālāk no mājas – pie cita logiem.
Lai smird tur! Tas nekas, ja tagad atkritumi atrodas uz svešas
zemes. Galvenais, ka man netraucē. Konkrēti te jāmin Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ( NMPD) logi, kur pirms
kāda laika gozējās vairākstāvu mājas miskastes. Tas nekas, ka
mediķi pēc vizītēm, kurās glābj cilvēku dzīvības, nevarēja atvērt
logu, jo nāca iekšā smaka. Tas nekas, ka kaķi izvazāja atkritumus. Štrunts! Galvenais, ka pie mūsu mājas smakas nav. Arī tas,
ka konteiners atradās uz pašvaldības, nevis uz mājai piederošās
zemes, netika ņemts vērā, jo kam gan tas rūpēja. Pārrunās ar iedzīvotājiem dominēja ietiepība un redzējums tikai vērsts uz sevi.
Pie mājām bija izbūvēta atbilstoši projektam konteineru novie-

tošanas vieta, kura iedzīvotājiem nepatika. Tā tika nojaukta, un
atkritumu trauks sāka savu ceļu uz citurieni. Bez saskaņošanas.
Saprotu, ka atkritumu novietošanas vietas nav tās labākās. Bet
tāpēc cilvēkam ir dots prāts, lai sanāktu kopā un nospriestu, kā
būtu labāk, nevis sagānīt dzīvi citam. Var jau būt, ka līdz raksta
publicēšanai mājas iedzīvotāji būs atjēgušies un konteinerus nolikuši pareizajā vietā. Tad būs noticis Ziemassvētku brīnums. Un
tas notika! Sanācām kopā ar māju vecākajiem, pašvaldības pārstāvi un NMPD darbinieku. Risinājums atnāca. Varētu teikt, ka
nostrādāja domas spēks, jo iedzīvotāji jau pirms kopīgās tikšanās
paziņoja par savu lēmumu pārvietot konteinerus uz mājai piederošās zemes. Paši! Vienkārši noņemu cepuri viņu priekšā. Bet
atkritumu savākšanas problēmu turpināsim risināt pašvaldības
līmenī, un tas ir normāli. Jo katram iedzīvotājam jābūt noslēgtam
līgumam par atkritumu savākšanu.
Ir Ziemassvētku laiks. Nedaudz par brīnumu. Izlasīju Paulu
Koelju stāstu grāmatā „Kā aizplūstoša upe”. Palika atmiņā. Padalīšos nedaudz.
„Kāds vīrs nesteidzīgi dzēra rīta kafiju. Un tad sviestmaize,
ko viņš tikko bija uzsmērējis, nokrita uz grīdas. Liels bija viņa
pārsteigums ieraugot, ka ar sviestu apsmērētā puse veras uz augšu. Vīrs saprata, ka noticis brīnums. Tūlīt pat viņš steidzās pie
draugiem, lai paziņotu par neparasto notikumu. Draugi brīnījās
vien, jo maize kā likums vienmēr krīt ar apsmērēto pusi uz leju
un kļūst netīra. „Varbūt tu esi svētais?” ieminējās viens. „Varbūt
tā ir Dieva sūtīta zīme?” Bet tā kā atbildes nebija, cilvēki devās
pie klaiņojoša gudrā. Atrada viņu un izstāstīja notikumu. Skolotājs lūdza vienu nakti pārdomām. Nākamajā rītā ciema ļaudis
bija klāt, lai saņemtu atbildi. „Atrisinājums ir ļoti vienkāršs,”
skolotājs bilda. “Patiesībā maize nokrita tieši tā, kā tai vajadzēja
nokrist. Tikai sviests maizei bija uzsmērēts uz nepareizās puses.”
Lai mums visiem atnāk mazs brīnums un darīsim lietas, dzīvosim, izprotot cits citu.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Aicinājums
Ērgļu apvienības pārvalde pateicas visiem iedzīvotājiem,
kuri atbildīgi attiecas pret atkritumu apsaimniekošanu un ir noslēguši līgumus ar SIA „Pilsētvides serviss” par to savākšanu.
Tomēr ne visi ir to izdarījuši.
Ērgļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.15 ,,Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā” nosaka kārtību, kādā
fiziskās un juridiskās personas veic atkritumu apsaimniekošanu
pašvaldības teritorijā.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. pants 1) punkts nosaka:
“Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no desmit (10) līdz simt piecdesmit (150) naudas soda vienībām, bet
juridiskai personai no piecdesmit (50) līdz trīssimt (300) naudas
soda vienībām”.
Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas pagastiem, iekļaujoties Madonas novada teritorijā, Ērgļu apvienība ir saņēmusi no jaunās novada vadības un atkritumu apsaimniekotāja “Pilsētvides Serviss”

Cienījamais klient!
Informējam par aktuālajām izmaiņām maksā par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas
pagastā, kas stāsies spēkā no 2022. gada 1. janvāra.
Ņemot vērā to, ka no nākamā gada, līdzīgi kā pērn, valstī
palielināsies dabas resursu nodoklis par nešķiroto sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonos, izmaiņas skars arī izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šobrīd dabas resursu nodokļa likumā noteikts, ka
2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas
sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā ir 65 eiro par tonnu,
savukārt no 2022. gada – 80 eiro par tonnu.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12. daļā
noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iekļaut atkritumu apsaimniekošanas maksā poligona tarifu un dabas resursu nodokļa aktuālo likmi to izmaiņu gadījumā ar to spēkā
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atgādinājumu, ka visiem novada iedzīvotājiem ir jābūt noslēgtiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem.
Piedāvājam jums līdz 2021. gada 31. decembrim noslēgt
līgumu ar SIA „Pilsētvides serviss” par atkritumu apsaimniekošanu. To var noslēgt, aizpildot pieteikumu elektroniski šādā
interneta adresē:
www.pilsetvide.lv
e-pasts:gulbene@pilsetvide.lv
Palīdzību līguma noslēgšanā var sniegt Ērgļu apvienības pārvaldes sabiedrības pārvaldes speciālists, tel. nr. 26471778.
No 2022. gada sākuma Ērgļu apvienības teritorijai būs Madonas novada pašvaldības kārtībnieks, kā arī tiks izveidota novada pašvaldības policija, kas pārbaudīs pieņemto noteikumu
ievērošanu un administratīvo sodu par prasības neievērošanu
piemērošanu.
Vēlam priecīgus un jaukus Ziemassvētkus!
Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
stāšanās dienu.
Izmaksas par sadzīves nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu no 2022. gada 1. janvāra Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas
pagastā būs 21.62 EUR/m3 (bez PVN) jeb 26,16 EUR/m3 (ar
PVN).
Izmaiņas SIA “Pilsētvides serviss” maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido tikai un vienīgi DRN likmes
pieauguma proporcija.
Atgādinām, ka izdevumus par sadzīves atkritumu izvešanu
iespējams samazināt, tos šķirojot.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Pilsētvides
serviss” klientu apkalpošanas centru, tālrunis: 25749599, epasts: gulbene@pilsetvide.lv, ergli@pilsetvide.lv
Pateicamies jums par līdzšinējo sadarbību un ceram uz
veiksmīgu arī turpmāk!
Ar cieņu –
SIA “Pilsētvides serviss”
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Mārtiņdiena
“Pūcīšu” grupiņā

Mārtiņš gāja ap istabu,
Balts kažoks mugurā
Nāc, Mārtiņ, istabā,
Sēsties galda galiņā!
10. novembrī visā Latvijā tiek svinēti Mārtiņi, kas latviešu
gadskārtu paražās ir svinama diena un kas iezīmē rudens beigas
un ziemas sākumu.
Viens no mūsu uzdevumiem pirmsskolā ir radīt interesi par
latviešu tautas tradīcijām. To visveiksmīgāk realizēt, organizējot
varbūt mūsdienīgāk dažādas aktivitātes, tomēr neaizmirstot arī
senlatviešu tradīcijas.
Lai vārti no rudens uz ziemu tiktu atvērti skanīgi, mazie “Pūcīšu” grupas bērni drosmīgi iesaistījās aktivitātēs un rotaļās, iejūtoties dažādu dzīvnieku tēlos. Tie nav īsti svētki, ja nav pārsteiguma. Pie “Pūcītēm” uz svētkiem bija ieradies Melnais runcis,
kas nolēma Mārtiņdienu svinēt kopā ar bērniem.
Kā jau svētkos, notika arī cienāšanās ar Mārtiņdienas tradicionāliem ēdieniem –pīrādziņiem, āboliem u.c. gardumiem.
Lielu paldies sakām vecākiem, kuri “Pūcītēm” bija sagādājuši brīnišķīgas maskas un Mārtiņdienas cienastus.
Lielās “Pūcītes” – Beāte, Anita, Ilona
Anitas Šaicānes foto

Ērgļu katoļu draudzes
Ziemassvētku dievkalpojumu
laiks

25. decembrī plkst. 13.00
Jēzus Kristus Dzimšanas Svētā Mise.
26. decembrī plkst. 16.00
Otro Ziemassvētku Svētā Mise.
Individuālās lūgšanas baznīcā un individuālā garīgā
aprūpe tiek nodrošināta ikvienam saziņā ar priesteri.

Saziņai priesteris Arnis Maziļevskis
tālr: 29397048

Blaumaņa 17. konkursa noslēguma sarīkojums

Decembris atnācis tāds balts un sniegains, un
R. Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki” svētki
– R. Blaumaņa literārās prēmijas 17. konkursa laureātu apbalvošana. Lai arī šogad 4. decembrī pasākums notika attālināti – kā video raidījums, prieks,
ka konkurss nav zaudējis savu aktualitāti. Skolēni
R. Blaumani lasa, pēta un raksta. Šogad saņēmām
142 domrakstus, kurus bija iesūtījuši 143 skolēni.
Čakli rakstītāji, kā ik gadu, ir Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, arī Ulbrokas vidusskola, daudz darbu ieceļoja no Ogres novada, no Rīgas un citām Latvijas
vietām, tālākie rakstītāji – no Daugavpils, Rēzeknes, Alūksnes, Jelgavas, Liepājas, Talsiem.
Konkursa darbi tika vērtēti pamatskolu un vidusskolu grupā. Skolēni varēja rakstīt par sev tīkamo un saistošo tematu – ar galveno nosacījumu,
ka domrakstam ir jābūt saistītam ar R. Blaumaņa
personību un daiļradi. Žūrija izvirzīju sešus laureātus, septiņus
veicināšanas balvu ieguvējus, un daudziem tika piešķirtas atzinības par labiem un kvalitatīviem domrakstiem. Grūto un atbildīgo
vērtēšanas darbu veica Zinta Saulīte – “Braku” muzeja vadītāja,
Kristīne Lūse – krājuma glabātāja, Mārīte Breikša – latviešu valodas un literatūras skolotāja, Indra Rone – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Sanita Dāboliņa – grāmatu
sakārtotāja un redaktore.
Attālinātā pasākuma veidošanā tika iesaistīta apvienība
“Mana Filmu Studija”, kurai ir liela pieredze un kura ar lielu
atbildību veic uzticēto uzdevumu. Tā arī šogad 4. decembrī no
plkst.12.00 katrs konkursa dalībnieks, skolotājs, pasākuma organizatori, veidotāji un interesenti varēja pieslēgties “Braku”
muzeja mājaslapai vai facebook vietnei un noskatīties apbalvošanas ceremoniju, ko vadīja muzeja vadītāja Zinta Saulīte. Konkursa darbos iedziļinājās un labos vārdus teica žūrijas pārstāve
Indra Rone, Ērgļu PII “Pienenīte” skolotāja Rita Dudko, veselības uzņēmuma grupas “Repharm” komunikācijas direktore Līga
Ribkinska, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Kultūras
kanons” koordinatore Anita Smeltere, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīds Gora, Ērgļu kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
Izglītības sektora vadītājas pienākumu izpildītāja Alise Oļesika
un Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja Elita Ūdre.
No Ērgļu vidusskolas veiksme 9. klases skolniecei Alīnai
Mušai, viņa saņēma atzinību par atklātu pašanalīzi. Paldies skolotājai Indrai Ronei.

Kuri bija konkursa vislabākie rakstītāji? Pamatskolu grupā –
1. vieta – Nora Grantiņa, Ogres Valsts ģim., 8. kl., 2. vieta – Pērle
Melne, Rīgas Valsts vācu ģimn., 9. kl., 3. vieta – Uldis Ozols, Siguldas Valsts ģimn., 9. kl. Vidusskolu grupā – 1. vieta – Agnese
Allena, Ogres 1. vsk., 11. kl., 2. vieta – Gabriela Skrauce, Rīgas
Valsts 2. ģimn., 12. kl., 3. vieta – Klaudija Dembovska, Rēzeknes Katoļu vsk., 10. kl.
Pasākuma video sveiciena veidošanā liels paldies deju kolektīvam “Pastalnieki” un viņu vadītājai Mārītei Taškānei par
teatrālajiem deju priekšnesumiem, kuri tik harmoniski iekļāvās
konkursa pasākumā. Pateicība filmēšanas vietas iekārtošanā Ievai Rotai un īpaši Ilzei Mailītei un “Mailīšu Fabrikai” par skaistajām segām, kas lieliski veidoja fonu.
Protams, ka konkursā neiztikt bez dāvanām! Katrs veiksmīgāko domrakstu autors un viņa skolotājs saņēma “Braku” muzeja
veidoto kalendāru, kas drukāts tipogrāfijā “Erante”. Par grāmatām paldies a/s “Latvijas Mediji”, SIA “Apgāds Zvaigzne ABC”,
par jaukajām dāvanām un suvenīriem pateicība Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, UNESCO Latvijas nacionālajai komisijai, a/s
“Repharm”, Madonas novada pašvaldībai un Ērgļu apvienības
pārvaldei, Blaumaņa biedrībai, par medu īpašs paldies mūsu atsaucīgajai Krastiņu ģimenei no Ogres.
Konkurss noslēdzies, nu balvas ceļo uz skolām, lai iepriecinātu skolēnus un viņu skolotājas. Lai dāvanas sasilda sirdis, lai
nezūd vēlme izzināt R. Blaumani, lai ir prieks rakstīt un piedalīties nākamajā – 18. konkursā! Lai gaišs, mierpilns un dvēseliski
skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Zinta Saulīte, “Braku” muzeja vadītāja

„Skroderdienu Silmačos” mūzikas autoram
Aleksandram Būmanim – 140

Ērgļu evaņģēliski luteriskajā
draudzē:
24. decembrī plkst. 20.00 –
Ziemassvētku evaņģēlija
pasludinājums Baznīckalnā.
25. un 26. decembrī plkst. 9.45
baznīca atvērta
individuāliem apmeklējumiem.

Dievkalpojumus drīkst apmeklēt tikai ar Covid-19
sadarbspējīgiem sertifikātiem. Obligāti jāievēro baznīcā
2 metru distance. Obligāti ir jālieto sejas maska.
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Rūdolfa Blaumaņa lugas „Skroderdienas
Silmačos” izrāde nav iedomājama bez Aleksandra Būmaņa mūzikas. Viņam bija tikai 19
gadi, kad R. Blaumanis aicināja komponēt mūziku lugas izrādei.
Aleksandrs Kārlis Būmanis dzimis 1881.
gada 12. decembrī Jaunpiebalgā mežsarga ģimenē. Mācījies vietējā pagasta skolā, tad Millera reālskolā Cēsīs. Turpinot mācības Nikolaja ģimnāzijā Rīgā, iesaistījās skolu jauniešu
pulciņā, t.s. vakarniekos, kur notika literāras
pārrunas, teātra spēlēšana, dziesmu vakari.
Jauniešu rīkotos pasākumus kā viesi apmeklēja
arī pazīstami rakstnieki, mūziķi, mākslinieki.
Kādā tikšanās reizē 1899. gadā piedalījās arī R.
Blaumanis, kurš ievēroja muzikāli apdāvināto jaunieti un savā
dienasgrāmatā ierakstīja: „Zēns, no kura kas iznāks.”
Kad 1901. gada pavasarī R. Blaumanis pabeidza rakstīt
„Skroderdienas Silmačos”, par lugas mūzikas autoru viņš uzaicināja A. Būmani. Mūzika tika komponēta vasarā gan „Brakos”, gan Rīgā, kur rakstnieks īrēja klavieres, jo ģimnāzistam
to nebija. Ir zināmas 79 vēstules, kuras rakstnieks savas dzīves
laikā sūtīja A. Būmanim. Tajās izlasāms, ka jaunais komponists
dziedājis Ērgļu Labdarības biedrības vīru kvartetā, ka iesaistījies
repertuāra izvēlē, kā arī pēc rakstnieka brāļa Arvīda Blaumaņa
lūguma ieteicis muzikālus priekšnesumus skolas sarīkojumiem.
A. Būmanis komponējis mūziku vairākiem R. Blaumaņa dzejoļiem, arī lugām „Ugunī,” „Trīnes grēki” u.c.
1901. gada oktobrī R. Blaumanis devās uz Pēterburgu, lai
strādātu laikraksta „Pēterburgas Avīzes” redakcijā. Uz Pēterburgu devās arī A. Būmanis, kurš tur pabeidza 9. ģimnāziju un 1902.
gadā iestājās Pēterburgas Universitātes juridiskajā fakultātē. R.
Blaumanis viņu iesaistīja arī redakcijas darbā, aicinot pievērsties
žurnālistikai un tulkošanai. Pamazām students kļuva par žurnālistu, viņa raksti lasāmi tādos laikrakstos kā „Pēterburgas Avīzes”, „Pēterburgas Latvietis”, „Pēterburgas Vēstnesis”, „Jaunās
Pēterburgas Avīzes”, „Baltija”.

Radās interese arī par tulkošanu. Sadarbībā ar A. Gulbja Universālās bibliotēkas izdevniecību A. Būmanis pārtulkoja vairāk nekā 20
daiļliteratūras darbu no vācu, krievu, angļu un
franču valodas. Tā 1905. gadā no vācu valodas
pārtulkoti G. Merķeļa „Latvieši” un „Vanems Imanta”. Tulkoti arī tādu rakstnieku kā H.
Manna, G. Hauptmaņa, Ļ. Tolstoja, Č. Dikensa
u.c. autoru darbi, arī teksti par dažādiem juridiskiem jautājumiem.
1905. gadā uz laiku studijas tika pārtrauktas un atsāktas 1911. gadā, pabeidzot Pēterburgas Universitāti 1914. gadā. A. Būmanis turpināja dzīvot Pēterburgā, bija zvērināta advokāta
palīgs un juriskonsults Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejā. Latvijā atgriezās 1918. gadā, no 1920.
līdz 1937. gadam bija Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs. 1921.
gadā kļuva par Latvijas Universitātes civiltiesību docentu un vēlāk profesoru romiešu tiesībās. No 1925. gada līdz mūža beigām
bija atbildīgā persona jaunā Latvijas Civillikuma izstrādes procesā. Viņa vadībā notika juridisko terminu izveide latviešu valodā, izdota „Civiltiesību terminu vārdnīca” (1937), bija arī viens
no Latviešu konversācijas vārdnīcas redaktoriem, arī izdevuma
„Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” redaktors.
A. Būmanis gāja bojā autokatastrofā Lietuvā 1937. gada 17.
augustā, apglabāts Rīgas 1. Meža kapos, kur 1991. gadā tika uzstādīts tēlnieka T. Zaļkalna 1940. gadā veidotais kapa piemineklis – sievietes tēls ar rokās paceltu kokli.
1938. gadā Jaunpiebalgas pamatskola tika pārdēvēta par
Aleksandra Būmaņa pamatskolu.
Komponists, žurnālists, tulkotājs, jurists – daudzpusīgās
personības darbības šķautnes. Paveiktais liecina, ka viņš savā
dzīvē sekojis R. Blaumaņa 1905. gada 3. jūnijā rakstītajā vēstulē dotajam padomam: „Pēc maniem uzskatiem, dzīvot ir savas
iedzimtās dāvanas attīstīt līdz augstākai pilnībai un tās pareizi
likt lietā.”
Mārīte Breikša
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Adventes sveces iedegšanas video veidošana

Novembra mēnesis mūs pārsteidzis ar pirmo kārtīgo sniegu un salu. Tādēļ ir atvērta slidotava visiem
slidot gribētājiem.
Novembris mūsu skolā paskrējis nemanot, un nu
jau klāt decembris, bet es ļaušu jums atskatīties uz
paveikto.
Ir norisinājušās dažādas olimpiādes, kurās jaunieši aktīvi piedalījušies, vēl ir noslēgusies pirmā kārta
individuālajā konkursā “Domā! Zini! Dari!”, kurā
ikkatrs varēja parādīt savas zināšanas. Kā jau katru
gadu, 9. klases skolēnu uzdevums novembrī bija izveidot sveicienu visiem Ērgļu vidusskolas skolēniem
pirmajā adventē. Covid-19 dēļ to viņi veidoja video
formātā. Tas nesagādāja grūtības, jo mūsu jaunieši ir
ļoti attīstīti tehnoloģiju pasaulē. Vienas dienas laikā
tapa video sveiciens, kuru arī pasniedza 29. novembrī. Vēl visas klases no 24. līdz 30. novembrim cītīgi
tīrījuši savas klases, ieviešot tajās kārtību.
Decembra mēnesis ir kluss un pieticīgs, bet tas
neliedz skolēniem aizrautīgi piedalīties zīļu spēlē un
klasei vākt zīles, kuras pēc tam var iemainīt pret lieliskām balvām. Neaizmirstam arī par Ziemassvētku
tuvošanos un brīvdienām, tāpēc paveicam visu, ko
pēdējās dienās varam paveikt un šo –2021. – gadu
nobeidzam ar prieku sirdīs.
Katru svētdienas vakaru iededzam pa vienai svecītei adventes vainagā un rodam siltumu šajā aukstajā laikā. Saticības pilnus Ziemassvētkus vēlot –
Anda Andriksone, 9. klases skolniece

ĪSZIŅAS
21.12. – liecību izsniegšana un klašu eglītes.
22.12. – 4.01. – skolēnu brīvdienas.
20.01. – Barikāžu dalībnieku atceres diena.

Sportosim ārā!
Ir sākusies ziema, un Ērgļu vidusskola piedāvā iespēju skolēniem aktīvi pavadīt brīvo laiku –

SLIDOJOT
Slidotava strādā darbdienās no plkst.15.00 līdz18.00; sestdienās, svētdienās no plkst.12.00 līdz 15.00;

SPĒLĒJOT HOKEJU
darbdienās no plkst.15.00 līdz 18.00; sestdienās, svētdienās
no plkst.12.00 no 15.00;

SLĒPOJOT

Veidojot video pirmās adventes sveces iedegšanai, bija jautri.
Manai klasei tas bija jāveido citādāk nekā iepriekšējām klasēm
pirms mums. Citas klases veidoja priekšnesumus visas skolas
priekšā, bet mums bija jāveido video priekšnesums.
Bija jautri, jo ar klasi iemācījāmies divas jaunas dziesmas,
ko visi klasē klausījāmies ierakstā un arī pēc pirmās adventes.
Meitenes uzlika pa starpbrīžiem vienu vai otru dziesmu, un tad
gandrīz visi dziedāja līdzi. Bija labi nedaudz pavingrināties
pirms dziesmu ierakstiem. Radās nelielas grūtības uzfilmēt dažas
dziedāšanas daļas, jo visi nevarēja vien pārstāt smieties. Beigu
beigās jau dabūjām vajadzīgos kadrus, un visi bija priecīgi.

Pēdējais solis bija visu priekšnesumu izveidot četru minūšu ilgā video. Mūsu klases datoriķis Edgars Priedīts to varēja izdarīt. Edgars mums teica, ka tas arī viņam aizņēma pāris
stundas, tāpat kā priekšnesuma sagatavošana. Tas bija grūti, jo vairākas reizes vajadzēja pārtaisīt un pārveidot. Iespējams, ka video montēšana bija pat nedaudz grūtāka nekā tā
filmēšana.
Tomēr visa pasākuma veidošana bija ļoti jautra, un es noteikti gribētu to atkārtot. Cerēsim, ka nākamgad varēsim redzēt 9.
klases priekšnesumu klātienē, nevis caur ekrānu.
Keita Una Daumane, 9. klases skolniece

Stāstnieku konkurss
Es piedalījos stāstnieku konkursā. Šogad un arī pagājušajā
gadā bija jāiesūta žūrijai stāstījuma videoieraksts.
Viss sākās ar to, ka domājām tekstu par vasaras nometni. Izveidotajā tekstā mainījām dažus teikumus, lai saīsinātu stāstījumu. Pa divām dienām iemācījos tekstu no galvas. Savu stāstījumu mēģināju parkā. Man palīdzēja mamma, skolotāja L. Bukovska, skolotāja E. Punovska, filmēja A. Diča. Es apguvu jaunas
kustības, lai video izskatās skaistāk. Mēs filmējām piecas reizes.
Bija grūti! Kad nofilmējām, mēs aizsūtījām to visu komisijai.
Kad saņēmu rezultātu, uzzināju, ka tiku finālā! Tad mēs atkal
mainījām tekstu, jo tas bija par garu. Tad filmējām visu no jauna.
Tagad mēs gaidām rezultātus no Rīgas komisijas.
Undīne Ceplīte, 4. klases skolniece

(AR SKOLAS INVENTĀRU)
darbdienās no plkst.15.00 līdz18.00;
sestdienās, svētdienās no plkst.12.00 līdz 17.00.
Neaizmirstam par epidemioloģiskajiem noteikumiem: jābūt
sadarbspējīgam vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātam, vai
arī negatīvam skolā veiktam skrīninga testa rezultātam.
Valda Griezāne, Ērgļu vidusskolas direktores vietniece
saimnieciskajā jomā
“Skolu Ziņas”

Apsveicam!
25. novembrī norisinājās
bioloģijas valsts 44. olimpiādes
novada posms 9. – 12. klasēm.
Mūsu skolas 9. klases skolniece
Kristīne Anna Prauliņa tajā ieguva
3. vietu. Apsveicam Kristīni ar
panākumiem!

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
novads, tel. 64871299. Iespiests: SIA “Erante”, Madonā, Saieta laukumā 2a.
Metiens 1100 eksemplāri
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Skolēnu mācību
uzņēmumu tirdziņš

Šī diena noteikti bija emociju un gandarījuma pilna par padarīto darbu. Ir nosprausti jauni mērķi, kurus vēlamies sasniegt.
Skolēnu mācību uzņēmumi ir ļoti laba iespēja pilnveidot dažādas savas īpašības un pakāpeniski veidot lietu, kas pašam gādās
naudu. Darbs bija milzīgs, bet gandarījums ir vēl lielāks. Pēc šī
pasākuma uzzinājām vienu lietu uz visu mūžu, miegam cenu uzlikt nevar. Panākumi nav galīgi, neveiksme nav liktenīga, svarīga
ir drosme turpināt.
Mūsu klasē bija izveidoti pieci mācību uzņēmumi. ”Raffaello
hoodies” – t-kreklu apdruka pēc iepriekšēja pasūtījuma, “Macramazing” – atslēgu piekariņi, “Baltu puzles”– koka puzles ar ornamentiem, “Poga” – auduma maciņi un maisiņi, “Kalos Print”
– piedāvā pasākumu filmēšanu un video apstrādi
12. klases kolektīvs
Marutas Bitītes foto

Iedvesmojoša tikšanās
Pie mums klasē viesojās Alens
Kārlis Kārkliņš un Anna Mašņikova.
Alens ir mūsu skolas absolvents un
mācās Latvijas Universitātē, bet Anna
ir pabeigusi studijas Rīgas Stradiņa
universitāti.
Viņi stāstīja par to, cik svarīgi ir
izvirzīt mērķi, un kāpēc cilvēki baidās
to darīt. Cilvēki šaubās, jo nezina, ko
vēlas, nezina, kā izvirzīt mērķi un arī
netic, ka tas piepildīsies.
Alens un Anna pastāstīja par savu
pieredzi. Arī mēs pastāstījām par saviem mērķiem, kurus esam izvirzījuši
un ierakstījuši savos plānotājos. Alens
to jau zināja, jo arī viņš sāka izvirzīt
mērķus, kad vēl mācījās mūsu skolā.
Jā, arī viņam bija plānotājs! Anna gan
bija pārsteigta, jo viņas skolā nebija
tādu plānotāju. Un viņa teica, ka mēs
esam laimīgi cilvēki, ka varam jau
skolā izvirzīt mērķus un ierakstīt plānotājā.
Lai sasniegtu mērķi, ir vajadzīga
apņemšanās, tam ir jātic, ir nepieciešams plāns, jo mērķis bez plāna ir tikai sapnis. Mēs sapratām, ka pats galvenais ir darīt un nepadoties. Soli pa
solim!
Alens un Anna mums uzdeva mājasdarbu. Arī mēs uzdosim jums, lasītāji, mājasdarbu! Tātad: uzrakstiet savus viena gada, piecu gadu un desmit
gadu mērķus! Atsūtiet mums uz Ērgļu
vidusskolas 6. klasi.
Dāvis Millers, 6. klases skolnieks

26. novembra rīta cēlienā 11. klasi apmeklēja 2020. gada absolvents Alens Kārkliņš,
lai sniegtu padomus mērķu izvirzīšanā un sasniegšana. Sākumā viesis uzdeva jautājumus
par mūsu mērķiem. Izskanēja arī jautājums: kāpēc cilvēki neizvirza mērķus, jo netic, jo
baidās, jo nezina, ko patiesībā vēlas. Drošākie ar saviem mērķiem padalījās ar pārējiem.
Mums tika uzdots uzdevums noteiktā laika posmā sarakstīt savus mērķus uz lapiņas. Tika
pieminēts arī izplatītais jēdziens ,,SMART” mērķis un tika izskaidrota tā nozīme. Alens
arī pastāstīja, ka, lai sasniegtu mērķus, jābūt gatavam upurēt to, ko vēlies tagad, lai iegūtu
to, ko vēlies nākotnē visvairāk. Tāpat arī jāizveido plāns, vienkārši jāsāk darīt un jāseko
līdzi procesam. Būtiski ir pierakstīt plānu. Svarīgi arī atrast cilvēkus, kas motivē un palīdz
tiekties uz mērķu sasniegšanu.
Katrīna Rešņa, Asne Stankeviča, Daila Kalniņa, 11. klases skolnieces
Marutas Bitītes foto

Jaunsargu aktivitātes

Joku stūrītis

Skolotāja, visu ziemu matus nēsājusi garā zirgastē, pavasara sākumā nolēma, ka ir pienācis laiks pārmaiņām.
Viņa matus nokrāsoja un nogrieza īsus. Neilgi pēc tam
skolotāja ieradās 1. klasē, kuru viņa mācīja.
Viena skolniece iesaucās: “Skolotāj, jums ir jauna galva!”
“Bērni, kas jūs vēlaties būt, kad izaugsiet?”
“Es vēlos būt kosmonauts. Būšu pirmais cilvēks, kas nolaižas uz Saules.”
“Kārli, uz Saules nevar nolaisties. Tā ir pārāk karsta.”
“Es zinu, tāpēc uz tās nolaidīšos naktī.”
Kādu dienu viens 2. klases skolnieks sāka sekot savai
skolotājai līdzi pa visu klasi.
Jokojot skolotāja saka: “Tev nevajag man sekot. Ja es
lektu no klints, vai tu lektu man pakaļ?”
Skolnieks ļoti nopietni skatās uz skolotāju un atbild: “Jā, lai redzētu, vai jums viss ir labi.”
Kad skolas bibliotekāre paziņoja, ka viņa maina skolu,
skolotāja pajautāja kādam skolēnam: “Kāpēc, tavuprāt,
viņa aiziet?”
Trešās klases skolniece izteica savas domas: “Tāpēc, ka viņa ir
izlasījusi visas mūsu bibliotēkas grāmatas?”
Kad es mācījos skolā, mums nebija sargu. Ar visu pilnīgi mierīgi tika galā apkopēja ar slapjo grīdas lupatu.
“Kāpēc pievērsiet uzmanību tikai tām vietām diktātā,
kur man ir kļūdas? Labāk saskaitiet, cik kļūdu man
nav!”
“Tēt, vai šodien ir jauka diena?”
“Ko tu man katru rītu prasi vienu un to pašu?”
“Skolotājs teica, ka kādā jaukā dienā viņš manis dēļ sajukšot prātā.”
Matemātikas stundā:
“Pēterīti, kas paliks, ja no simta mēs atņemsim vieninieku?”
“Divas nulles, skolotāj!”
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Vienā no foto orientēšanās objektiem – stacijā.
23. novembrī jaunsargu vienības grupa devās uz Praulienu, kur
notika šaušanas nodarbības ārā.
Ievērojot visus noteikumus saistībā ar Covid-19, piedalījās arī citas
jaunsargu grupas no Madonas,
Praulienas un Lubānas. Arī mūsu
otra jaunsargu grupa uz apmācībām brauca citā dienā. Laikapstākļi mūs nelutināja, taču tas neliedza
mums iegūt jaunu pieredzi. Šāvām
ar ieroci no 10 un 50 metru attāluma. Mūs brīdināja, ka ierocis ir
bīstams dzīvībai, tāpēc mums pret
to bija jāattiecas nopietni. Atmiņā
ir palicis instruktoru viedoklis pēc
šaušanas, jo tie vārdi iedvesmoja
un deva iespēju būt labākai. Pēc
nodarbības bija jānodod zvērests
par to, ka pie mums nav nekāda
veida munīcijas. Braucot mājās,
izrunājām visu pieredzēto. Mūsu
viedokļi sakrita – mēs noteikti
gribam atkārtot šāda veida nodarbības.
Nedēļas nogalē, 5. decembrī,
Ērgļu jaunsargiem bija iespēja
piedalīties foto orientēšanās pasākumā, kurā piedalījos arī es ar saviem grupas biedriem. Vadījāmies
pēc attēliem un kartes, kurā iezīmējām savu ceļu uz šīm vietām.
Kopā izstaigājot apmēram 20 vietas, atsvaidzinājām savu atmiņu
par dažādiem objektiem un stūrī-

Ērgļu jaunsargu grupa pirms šaušanas apmācībām.
Foto no Andas Andriksones personīgā arhīva
šiem Ērgļos. Lielais aukstums mūs neapturēja. Paspējām arī pabrist pa sniegu, kas bija līdz un
pat pāri ceļiem. Gala uzdevums bija pastāstīt par katru no šīm vietām. Tas mums šķita grūtākais
darbs, taču uzzinājām tiešām daudz jauna par mūsu pagastu. Ļoti labi un jautri pavadījām laiku.
Noteikti piedalīšos arī nākamajā reizē. Lieliski pavadīta diena un iegūta pieredze.
Samanta Ungure

Ērgļu apvienības skolu izdevums 2021. decembris

Ziemassvētku laiks

Skolas literārā avīze 			

		

2021. gada decembris

Adventa laikā, tuvojoties Ziemassvētkiem, literatūras stundās 10., 11. klases skolēni domāja par labo mums apkārt, par piedošanu un līdzcietību, par līdzcilvēkus iedvesmojošu rīcību. Daļa skolēnu savās pārdomās dalās ar jums, lasītāji.

11. klases radošie darbi

***

Iemet ūdenī akmeni, tikai šļaksti,
pēc minūtes tu aizmirsti.
Bet pussimts viļņošanās riņķo arvien
		
vēl un vēl.
Un tie mazie viļņi, kas plūst līdz
lielam vilnim, ir izauguši,
Un nav iespējams pateikt,
		
kur būs beigas.
Iztraucējis varenu upi, vienkārši
		
iemetot akmeni.
Pastāstiet uzmundrinājuma un
		
laipnības vārdus!
Bet pussimts viļņošanās riņķo arvien
		
vēl un vēl,
Un prieks joprojām pūš.
		
Prieks vēl riņķo,
Izkustinājis mierinājuma vilni,
kura jaukā mūzika ir dzirdama
Līdz brīdim, kad neticēsit viena jūsu
teiktā laipnā vārda apjomam.
Egita Vaska

Decembrī

Decembrī pārdomājam, kas piedzīvots,
Kas atmiņas viskošāk krāso,
Kas sasniegts un vēl jāsasniedz,
Kas bija klāt brīžos visgrūtākos!
Decembrī pateicamies tiem,
		
kas palīdzēja,
Kas bija vistuvāk,
Kas deva padomu un atbalstīja,
Kas nepameta vienus!
Decembrī piedodam, kas darījis sliktu,
Kas sev nepiedod;
Kas izteicies nelāgi
Par to, kas bijis, ir un būs!
Decembrī iepriecinām nomāktos,
Kas drūmi pa pilsētu slīd;
Ļaudis, kas skumīgi noskatās
		
zvaigznēs
Vai ar degunu sniegā brien!
Decembrī dodam cerību kādam,
Kas neveiksmē kritis,
kam grūti piecelties,
Kas neredz mākonim zelta maliņu,
Kas skumjās slīkst.
Decembrī dāvinām prieku un laimi,
Jaukas emocijas un dzīvesprieku!
Lai siltums ir sirdī, rokās un kājās,
Piepildot prieku sevī un citos!
Asne Stankeviča

Labie darbi

Tas manas māmiņas lepnums,
Ka čakli bērni lielā saimē ir:
Visi strādā,
Visi gādā,
Visi godīgi labu dara.
Arī tēvam tie ar labu prātu klausa,
Bez bēdām sliktu projām raida:
Vienai kundzītei,
Otrai kundzītei,
Arī vecmāmiņai dobes izravē.
Tā mūsu vecmāmiņa –
Ar mīlestību mūs apmīļo!
Par visiem gādā tā,
Par visiem rūpi tur.
Mēs mīļajai vecmāmiņai vienmēr
		
paldies sakām.
Serīna Dženifera Daumane

Darbīgie Ziemassvētki

Šis vakars ir spožāks
Par mēnesi un sauli,
Kas, pretī nākot,
Liek tev smaidīt.
Paejot garām,
Tev ir prieki
Tik lieli,
Ka saule pat uzaust.
Pienāk beidzot svētku vakars,
Jāizrotā eglīte,
Mammai jāsagādā prieks,
Tētim jānotīra sniegs.
Tētim, mammai panika?
Nē! Ziemassvētku vakarā
Mēs ar māsu priecīgas –
Ir dāvanas zem eglītes.
Samanta Kārkliņa

Labo darbu kodējums

Sniegā palikušas pēdas...
Šķiet, bridējs kur steidzies!
Tas visas ēnas aiz sevis savācis
Un rāmo virsmu sajaucis.
Pie gājēju pārejas stāv kundze
Un pacietīgi apkārt lūko:
Ceļš tukšs,
Pasaule domu pilna.
Kāds velk ragavas,
Pilnas niekiem, stiķiem un niķiem.
Laternas atvieglo mēnesim darbu,
Un katra ideja velk uz savu pusi.
Kāds skurstenis dūmus laiž
		
debesjumā.
Pie mājas celiņš notīrīts.
Un saimes namā atnākušie
Brīnumus un veltes sanesuši.
Katrīna Rešņa

Ziemassvētku laiks

Ziemassvētki ir rūpju piepildīts laiks
		
un piedošana,
Rūpes par ģimeni, kaimiņiem
		
draugiem…
Laiks aizdot palīdzīgu roku tiem,
kam tā nepieciešama,
Un laiks tiem, kam sirds alkst
pēc siltiem smaidiem.
Svētās nakts vakarā laiks uzklausīt,
Sadzirdēt klusos, tomēr maigos čukstus,
Kuri vēsta senas teikas, kā debesīs
		
saskatīt
To īsto mirdzumu, kas atstaro
		
zvaigžņu centrus.
Ziemassvētki ir laiks dot siltumu
		
visiem,
Dot dāvanas, kas nāk no pašiem
		
sirds dziļumiem,
Aptītas ar košu domu lentām un
		
pušķiem,
Iedotas ar labākajiem nodomiem.
Šis baltais brīdis ir miers un klusums,
Ar aukstiem vaigiem, bet siltām
		
dvēselēm,
Tīrot lielās sniegu kupenas Jums…
Lai kopīgi dalītos ar svētku spēlēm.
Pušķojot eglīti ar mirdzošiem
bumbuļiem un gaišām virtenēm,
Pastiept mīļu roku mazajiem,
Aizsniegt tos augstos skuju zarus
		
svecītēm,
Kas degs caur tumšajiem vakariem.
Laiks, lai atcerētos svarīgo
		
skanīgajās dziesmās,
Cik ļoti nozīmīgi ir apkārtējo
		
cilvēku smiekli;
No šī brīža, visas rūpes izdziest
		
uguns liesmās,
Paliek vien laime, pie visiem
		
traukdamās veikli.
Cepot cepumus, tīrot māju,
		
sakot “paldies”…
Ziedojot, saiņojot dāvanas, palīdzot…
Tiem, kas svētkos laimes lies,
Lai spilgtākie un vissaldākie sapņi
		
ceļu atrod!
Labs, ko dod citiem, ir labs, ko dari pats,
Izrādot sevis nerimstošo mundrumu;
Paveras sniega pārslots,
		
miermīlīgs skats,
Lēni prom aizslidinot uztraukumu.
Signe Solovjeva

Adventes pirmā svece deg,
Klāt laiks, kad pasaule kļūst gaišāka.
Bērni skrien uz kalnu,
Vēsums iestājies aiz loga,
Sākas lielais gaidīšanas laiks,
Un visu sirdīs iestājas miers.
Katra labie darbi tiek pamanīti,
Gan lielie, gan mazie.
Un visu sejās rodas smaids,
Jo visapkārt parādās sniedziņš balts.
Mājās tiek sadegtas lampiņas,
Meklētas eglītes un rotātas tās.
Cilvēki gavilē un priecājas
Kā vēl nekad.
Ir atkal sagaidīts maģiskais brīdis,
Kad klusums un miers pārņem mūs.
Cerība un pārdomas piezogas mums,
Jo klāt ir Ziemassvētki –
Mīlestības, gaišuma un piedošanas laiks.

Alise Olte

Miniatūra

Labais darbs

Ziemassvētki ir cerību laiks, tieši tāpēc šis ir īstais brīdis dalīties ar labo. Kaut ar smaidu sejā svešiniekam vai mīļiem vārdiem skolotājam. ,,Dots devējam atdodas,” tie teic. Roku rokā
dodamies, labos darbos laižamies. Laiks beigt būt savtīgiem un
noticēt tam, ka labais nāk atpakaļ tāpat kā sliktais.
Gads nu pagājis, jāatskatās uz paveikto. Skanēja tik daudz
dziesmu, kas iepriecināja gan mazus, gan lielus. Cik gan roku padotu, lai palīdzētu piecelties. Daudzus vakarus mans labais darbs
izskatījās pēc mammas smaida, jūtot virtuvē virmojošo smaržu,
vai pēc tēta atvieglojuma, man piesakoties uz kādu ķimperīgu
darbiņu. Citreiz mans labais darbs izskatījās kā plecs, uz kā paraudāt. Uzklausīt un palīdzēt tiem, kas lūdz.
Mācēt nebūt savtīgiem un padomāt par citiem. Darīt labu un
negaidīt neko pretī, jo, darot labu, pietiks ar to, ka zini, ka paveici
ko labu!
Karīna Tomsone
Radošais darbs

Mani labie darbi

Mani labie darbi – tos nezina neviens, jo es tos daru nemanāmi, ar sirdi un dvēseli, ar mīlestību pret pasauli, ieliekot sevi
visu.
Manuprāt, mani labie darbi atšķiras no citu labajiem darbiem,
jo katram tie ir savādāki. Dažiem ir mazi labi darbiņi, citiem ir
lieli darbi, par kuriem mēs priecājamies un esam gandarīti. Paveicot labu darbu, uzreiz jūtamies labāk – ir prieks par savu centību, tāpat ir arī man.
Kas ir mani labie darbi? Mani labie darbi ir palīdzēt vecākiem cilvēkiem, kā piemēram, manām abām vecmammām pienest siltu tēju, palīdzēt sakārtot māju, sanest malku. Man patīk tīrīt sniegu, to daru ar prieku, jo neviens neliek, daru to ar smaidu.
Lai arī mājas tīrīšana un kārtošana ir nogurdinoša un prasa laiku
un spēku, beigās ir laba sajūta.
Ar kuru labo darbu es lepojos visvairāk? Tā ir zīlīšu barošana. Mēs ar mammu uzlikām uz mūsu trim palodzēm trauciņus un
sabērām tajos ēdienu – putraimus, speķi, auzu pārslas, griķus un
mazliet eļļu, lai nav par sausu. Zīlītēm ļoti garšo, viņas ir priecīgas un paēdušas.
Prieks par labajiem darbiem. Labie darbi vairo labo. Ticu, ka
viss labais nāk atpakaļ, pat dubultā. Novērtēsim cits citu un paši
sevi! Vairosim labo!
Telma Luīze Zača

Zvaigznes

Reiz kādā sniegoti baltā dienā uz zemes nolaidās zvaigznes.
Katra ar savu pienākumu, bet uzdevums bija viens – vairot labo
un jauko pasaulē.
Zvaigznes nolaidās visur, bet īpaši pie bērniem skolās. Katrā skolā, katrā klasē viņas iespīdēja, un bērni steidza darīt labo.
Kāds aizskrēja notīrīt pieputinātās ielas, kāds skolotājam smagās grāmatas palīdzēja nest, bet kāds cits steidza mammai un
tētim palīdzēt. Labie darbi arvien vairāk uzrunāja arī citus – gan
mazus, gan lielus. Cilvēki atkal kļuva jaukāki un izpalīdzīgāki.
Zvaigznes saprata, ka savu labo darbu “padarīt cilvēkus labākus”
ir izpildījušas. Tās devās prom, un debesīs parādījās spoža gaismas upe, cilvēki izskrēja ielās un pateicās zvaigznēm par viņu
labo darbu.
Tikai priecīga sirds rod baudu, darot labus darbus. Labos darbos vislabākais ir vēlēšanās, lai tie netaptu zināmi.
Daila Kalniņa

***

Anna Ludborža, ĒMMS 4. kurss		
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Marta Beāte Zosāre, ĒMMS 3. kurss		

Emīlija Grinberga, 9. klases skolniece

Samanta Kārkliņa, 11. klases skolniece
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R. Blaumaņa literārās prēmijas 17. konkursa noslēguma
pasākums arī šogad notika attālināti. Bet žūrijas atzinību par
atklātu pašanalīzi un dāvanas 9. klases skolniece Alīna Muša
ir jau saņēmusi klātienē. Piedāvājam iepazīties ar meitenes literāro darbu.
Ja arī tu, lasītāj, vēlies noskatīties konkursa noslēguma pasākumu, ielūkojies muzeja mājaslapā: www.braki.lv

Samanta Ungure, 9. klases skolniece

Ketija Tipaine, ĒMMS 6. kurss Agnija Trimpele, 9. klases skolniece

10. klases radošie darbi
Laime

Kas ir laime?
Vai tā, kas sirdī
Un silti, silti silda?
Vai tā, kas logā mirdz
Zvaigžņotā naktī?
Ziemassvētku vakars...
Nāk Sala tēvs ar maisu
Un priecē bērnus.
Tiem acis mirdz!
Vai tā ir īstā laime?
Svētais vakars kluss
Kā dvēsele balta.
Tā trausla un jauna,
Tā atspīd tik koši
Darbos un mūsu vārdos.
Ir piedošanas laiks,
Lai piedotu sev un citiem.
Iejūtīgās domas pār mums...
Tā ir mūsu laime,
Kas sirdī liesmo un silda!
Megija Ščeglova

Mani labie darbi

Sniega putenis manā logā danco
Un pie durvīm uzmācīgi klauvē.
Ziema atnākusi ar sala vēsmu salto
Un ar jautājumu, kas tai seko.
Domas klīst pār sudrabainām kupenām,
Cauri pilsētai un mežiem, koku rindām.
Te apstājas un iesprūst kuplos zaros.
Ko domāt, darīt, palīdzību meklēt?
Nesteidzies, paskaties visapkārt!
Re, uz egles zara mazs zvirbulītis sēž!
Šķiet, meklē siltumu, kur paslēpties,
Un arī mieru, kurā ietērpties.
Zvirbulis nav vienīgais, kas prieku nesajutis.
Mums apkārt daudzi ļaudis, kam prieks ir zudis.
Ko darīt? Šis nebeidzamais jautājums, kas urda.
Kā citu sirdīs gaišu uguntiņu degt?
Ejot cauri ciema ielām, bēdas pārzogas pār seju.
Vecītis ar sirmu bārdu, atspiedies uz kruķa iedams,
Galvu noliecis, tam acīs tukšums šķietams.
Nezinot, ko iesākt, uzsmaidu tam, garām skrienot.
Smaids un viegls rokas mājiens –
Te kā pozitīvo domu klājiens
Apņem večuku, kas salīcis uz spieķa,
Galvu celdams, smaidu atpakaļ man sūta.
Šo siltumu un gaismu,
Ko cilvēks cilvēkam var dot,
Ar palīdzīgu roku
Vai tikai smaidu vienu.
Nāk svētvakars,
Un zvaigžņu pilnas debesis.
Tās vēsta brīnumu mums ieraudzīt
Un katra sirdī siltumu ieadīt.
Šai pacilātā svētku rosībā
Top Ziemassvētku našķi katrā mājiņā,
Lai pie kaimiņdurvīm klusi klauvētu
Un svētku sajūtu tiem dāvātu.
Domāju – piemājas ābelē būrīti likšu,
Mežmalas eglītē speķīti kāršu.
Svētvakarā gardus pīrādziņus cepšu,
Tad nu pacienāšu gan jaunu, gan vecu.
Jebkur, kur iesi, palīdzīgu roku dosi,
Kur mājās baltās ziemas mieru sniegsi.
Labā darbā vieglumu rodi,
Prieku ikvienam iesaiņot proti.
Santa Kalniņa

Evelīna Jansone, 9. klases skolniece
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Diena pirms Ziemassvētkiem

Decembra rītā, pa logu skatot,
Balts sniegs zemi sedz kā dūnu sega.
Rīta saule, atstarojot spožos starus,
Liek sniegam mirdzēt kā dimantu laukam.
Dodoties ārā sniegotā laukā,
Ziemas vēsma jau sagaida mani.
Negaidīts putenis sāk pūst,
Un sniegpārslas dejo pa gaisu.
Meitene veras logā klusi:
Ko sniegputenis sapūtīs?
Smiekli dzirdami no visām malām,
Kur pikas lido malu malām.
Ziemas priekus beidzot,
Laiks eglīti meklēt man.
Kamēr mežā esmu,
Zvēriņiem cienastu nolieku arī.
Burkānus, ābolus karinot zaros,
Pamanu egli skaistāko.
Ar krāsainām lampiņām un svecītēm
Māju rotā eglīte,
Kas mirdz tik spilgti
Kā zvaigznes tumšās debesīs.
Vakarā, uz gultiņu dodoties,
Bērni actiņas ver ciet,
Ar cerību, ka vīrs sarkanā tērpā
Tos apciemot nāks.
Elizabete Leice

Kā radās labais mošķītis

Reiz dzīvoja vīrs un sieva. Viņi viens otru ļoti mīlēja un kāzu
dienā zvērēja nekad dzīvē nešķirties. Ja viens no viņiem nomirs,
tad otrs paliks atlikušo savu mūžu viens pats.
Gadījās, ka drīz nāve pārsteidza jauno sievu. Vīrs ilgi raudāja un bēdājās, gribēja padarīt sev galu, tikai tuvākie viņu atturēja
un neļāva aiziet no dzīves. Pirms bērēm pie nelaimīgā vīra atnāca
vecs vecītis un iedeva skaistu grozu, kur iekšā bija mazs, pūkains
mošķītis. Vecais vecītis ieteica vīram taisīt plostu un doties tālu
prom, lai uzsāktu jaunu dzīvi ar mošķīti un aizmirstu par savu
sievu. Vīrs uztaisīja plostu, savāca mantas un devās ceļā.
Kādu dienu vīrs piestāja krastā, lai izvārītu rīsus un paēstu.
Lai uzvārītu rīsus, vīram vajadzēja malku, viņš gāja mežā to lasīt
un atrada tukšu, pamestu mājiņu. Tā vīrs ar savu mošķīti ievācās jaunajās mājās. Dienām ejot, vīrs saprata, ka mošķītis ir ļoti
nepaklausīgs un liels blēņdaris. Vīrs katru dienu viņam mācīja,
kā būt pieklājīgam pret apkārtējiem un palīdzēt mājas darbos, bet
mošķim tas neinteresēja, un viņš neklausīja vīru.
Pēkšņi pirms Ziemassvētkiem vīrs saslima, un bija vajadzīga
palīdzība no mošķīša. Mošķītis arī paklausīja un darīja visu, lai
vīrs izveseļotos, – deva dzert zāles, vārīja karstas tējas. Ar katru
dienu vīram palika labāk, un mošķītis vienmēr vīram palīdzēja
un kļuva arvien jaukāks un draudzīgāks.
Vīrs izveseļojās un ar mošķīti katru dienu darīja labus darbus
gan sev, gan apkārtējiem, kas dzīvoja netālu. Viņi kādu iepriecināja, kādam notīrīja pagalmā sniegu, citam sanesa malku, atnesa
no meža Ziemassvētku eglītes veciem ļaudīm. Drīz vien kļuva
par atpazīstamiem savā ciemā. Kopš tā laika vīrs un mošķītis
kopā dara labus darbus.
Elza Agnese Koklačova

Adrians Alksnis, ĒMMS 2. kurss

Keita Una Daumane, 9. klases skolniece

„Pasaule ir liela,
tur katrs var savu
daļu atrast.”

(R. Blaumanis „Īstā līgaviņa”)
Pasaule ir liela…
Pirmās klases sols. Svaigi krāsotu galdu smarža virmo telpā. Klases audzinātāja pirmo reizi jautā smago, bet tobrīd vieglo
jautājumu, kas daudzus no mums vēlāk nemitīgi mocīs pirms gulētiešanas: “Kas tu vēlies būt, kad pieaugsi?” Tajā brīdī atbilde
bija pavisam vienkārša. Bērnudārza auklīte, pārdevējs, skolotājs,
ārsts, celtnieks vai pat kosmonauts… Izvēlējāmies profesijas, ar
kurām bijām saskārušies dzīvē vai kādā multfilmā, stāstā. Tomēr,
laikam ejot, pamanījām, ka sava rakstura vai īpašību dēļ esam
nesavienojami ar sākotnēji izvēlēto dzīves ceļu. “Kā tu domā
kļūt par skolotāju ar tādu temperamentu?” “Tu? Kosmonauts?
Tiešām, smiekli nāk.” Labi, nav problēmu, izvēlamies citu. Vēl
taču ir daudz laika, lai pārdomātu un saprastu, kas es esmu. Nav
par ko uztraukties.
Un tad – saskarsme ar īsto dzīvi. Agrajos tīņu gados atklājas,
cik grūti ir darīt pat to, kas patīk. Pieaugušie, pārnākot no darba,
ir neapmierināti ar kolēģiem, ar darba devēju, darba slodzi un
apstākļiem, algu. Viņi jūt, ka tā dzirkstele, kas kādreiz katrā bija,
uzsākot darbu, sāk izdzist. Mainīt darbu – apgrūtinoši. Tā cilvēks
iesprūst ciklā, no kura ir pārāk noguris, lai izbēgtu. No tā man
ir bail. Bail izdarīt nepareizo izvēli un dzīvot rutīnā kā sacīkšu
zirgam, kuram ar pātagu sit sabiedrības spiediens. Bail domāt
par nākotni.
Tagad attopos devītās klases solā, iegrimusi domās. Mana
galva guļ uz rokām, kas krustā saliktas uz galda. Kāja redzami
trīc no uztraukuma, un vēderā tikšķ tāds kā salūzis pulkstenis,
kas iet uz priekšu ātrāk nekā vajag. Tas visu laiku steidzina mani
un neļauj ievilkt elpu. Es vairs nezinu, ko es gribu. Pēc šī mācību
gada man būtu jāzina, vismaz kādā virzienā doties. Gandrīz vai
katru dienu atkal sastopos ar jautājumu – “Ko darīsi pēc devītās
klases pabeigšanas?” Katru reizi, kā es to dzirdu, vēlos ierakties zem siltām segām mīkstā gultā, aizbāzt ausis un domāt par
ko citu. Kāpēc laiks skrien tik ļoti ātri? Kā aizbiedēts putns tas
traucas pretī vējam un velk mani līdzi. Es vēl neesmu gatava,
pagaidi. Vēl drusku…
Vai man vienīgajai ir tik grūti? Es jūtos kā mazs smilšu
grauds lielā pludmalē, pa kuru ik dienu staigā simtiem cilvēku.
Ar ko tieši es esmu unikāla? Jebko, ko es darīšu, prot darīt arī
citi. Ar ko es varu izcelties?
Skatoties filmas un seriālus, lielākoties galvenajam varonim
jau no bērnības dienām ir kāds sapnis, kuru viņš filmas laikā piepilda. Piemēram, izdot savu grāmatu, atvērt savu veikalu vai cita
žanra filmās pat atriebties kādam. Vai tāds sapnis visiem ir arī
realitātē? Ja es uzdotu šo jautājumu saviem vienaudžiem, man
šķiet, visbiežākā atbilde būtu – “kļūt bagātam”. Kāpēc? Manuprāt, cilvēks ir kļuvis pārāk mantkārīgs, nemāk izbaudīt mazās
lietas, kā, piemēram, atsvaidzinošo smaržu pēc pavasara lietus,
tuvinieku apskāvienus un garšīgu, pašu gatavotu ēdienu. Viss
tagad tiek darīts steigā, lai pelnītu un taupītu naudu. Tāpēc bērniem jau ļoti agri tiek “ieprogrammēts”, ka jāatrod darbs, kur
labi maksā, un no tās domas ir grūti tikt vaļā.
Bet tomēr man nav jāiekļaujas sabiedrības standartos. Katrs
dzīvo tikai vienreiz, un es dzīvošu tā, kā pēc manām domām ir
pareizi. Es gribu dzīvot bez nožēlas, neklausoties citos.
“Kuri mācību priekšmeti tevi interesē visvairāk?” Es nezinu.
Mācos, lai paplašinātu savu redzesloku, nevis tāpēc, ka man ļoti
interesē. Vai tas ir slikti? Manuprāt, tas ir talants, mācēt labi izprast un apgūt lietas, kuras man tik ļoti nemaz neinteresē. Varbūt
man vēl nepieciešams laiks, lai saprastu, kas mani aizrauj, lai
zinātu, kur meklējama mana daļa?
Es jūtos kā smilšu grauds starp miljoniem citu. Izrādās, ka
pasaulē nav divu vienādu smilšu graudu. Tieši tā. Kāds varbūt
izdarīs visu labāk nekā es, bet es to izdarīšu pa savam. Mūsdienās trūkst oriģinalitātes, tāpēc jārīkojas, arī pieļaujot kļūdas, lai
rastos jaunas iespējas dzīvot citādāk.
„Pasaule ir liela, tur katrs var savu daļu atrast.” Mana novadnieka Rūdolfa Blaumaņa vārdi ir rakstīti sen, tomēr tikpat aktuāli
arī mūsdienās. Ir simtiem karjeras izvēļu, tūkstošiem veidu, kā
dzīvot, un miljoniem cilvēku, kuri ir atraduši savu īsto daļu uz šīs
lielās pasaules. Ja viņi to varēja, kāpēc lai es nevarētu? Katram
ir savs dzīves ritms, sava dzīve. Tas nekas, ja man vajag mazliet
vairāk laika, lai atrastu sevi. Es neskriešu līdzi steidzīgajam pūlim. Es apstāšos uz brīdi, lai sasietu kurpju šņores, lai ievilktu
elpu, un vēlāk apsteigšu to pie pašas finiša līnijas. Savā ritmā.
Meklējot savu daļu plašajā pasaulē.
Beigu beigās, lai kur arī es būtu un ko darītu, es gribu būt labs
cilvēks. Vispirms tieši cilvēks. Un, ja jau kaut kur uz šīs lielās
pasaules man ir sava daļa, es to atradīšu.
Alīna Muša, 9. klases skolniece
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Novadpētniecības darbs „Braku” muzejā
(7. turpinājums)

„Soklēni”

„Soklēnu” saimniecība, 1930. gadi.
Foto no „Braku” muzeja arhīva
Ērgļu pagasta „Soklēnos” ir dzīvojuši Jurjāni. Mārtiņš Jurjāns – mūziķu Jurjānu tēva Andrieva brālis – ap 1850. gadu ienāca jaunā, bet neiekoptā mājā un to pārvērta par ienesīgu saimniecību. Mārtiņš bija aušanas meistars, kuram mājās atradās bieza
grāmata ar sarežģītiem aušanas rakstiem. Viņa un Edes (dzim.
Jagara) ģimenē uzauga trīs meitas un divi dēli – Made, Emma,
Marija, viens dēls nomira ar tuberkulozi, otrs – aizdevās uz Krieviju. Madi apprecēja Plāteres skolotājs Antons Benjamiņš. Kopīgi tika uzaudzināti pieci bērni – Marija, Anna, Marta, Kārlis un
Jānis (vēlāk kļūst par „Jaunāko Ziņu” redaktoru). 20.gs. sākumā Antona un Mades Benjamiņu laulība izjuka, vīrs pārcēlās uz
Rīgu, iepazinās ar Emīliju Elks un nodibināja laikrakstu „Jaunākās Ziņas”, vēlāk ilustrēto žurnālu „Atpūta”. Otru Mārtiņa Jurjāna meitu Mariju apprecēja Ogres pagasta lielu māju īpašnieks
Jānis Markavs.
Ap 1912. gadu, pēc tēva Mārtiņa Jurjāna nāves, saimniekošanu pārņēma meita Emma. 1923. gadā viņa apprecējās ar Rūdolfu
Melbārdi, kurš bija lielisks palīgs „Soklēnu” saimniecības vadīšanā. Tā kā Emmai un Rūdolfam savu bērnu nebija, tad pieņēma
divus audžubērnus – Gunāru un Lieni – brāli un māsu. Rūdolfs
Melbārdis bija arī Vecogres pagasta piensaimnieku biedrības
„Straume” priekšsēdētājs.
Mades un Antona Benjamiņu bērniem, vēlāk mazbērniem
„Soklēni” bija vieta, kur ciemoties vasarās un izbaudīt lauku sētas darba ikdienu un arī skaistumu.
„Soklēnu” saimniecība ar gadiem auga un attīstījās. 1930.
gadu sākumā tika uzcelta jauna dzīvojamā māja – liels koka
nams ar vairākām istabām kalpiem. Saimniecību veidoja daudzas ēkas – rija, divas klētis, zirgu stallis, aitu kūts un govju kūts.
Tuvojoties frontes līnijai, 1944. gadā māju saimnieki aizceļoja
svešumā. Kādu laiku „Soklēnos” bija hospitālis karavīriem.
1945. gadā saskaņā ar Latvijas PSR veselības aizsardzības
ministrijas lēmumu Ērgļos atklāja lauku iecirkņa medicīnas punktu – lauku ambulanci. Tā kā Otrā pasaules kara kauju laikā Ērgļu centrā ēkas bija nopostītas, to ierīkoja „Soklēnos”. Apmēram
gadu, kamēr te bija ambulance, ārstam mājas vizītēs zirga pajūgā
nācās braukt pat 20–30 km attālumā. „Soklēnos” bija arī aptieka,
kas pēc kara darbojās vairākus gadus.
Kad tika veidoti kolhozi, „Soklēnu” kūtī izmitināja govis, arī
teļus, pēc tam aitas (līdz 1968./1969. gadam), līdz ferma nodega.
Kūts apakšā bijis labs ledus pagrabs, ko vasarā varēja izmantot
piena dzesēšanai. Mājā dzīvoja strādnieki. Dzīvojamo ēku laika
gaitā pārbūvēja, izveidojot sešus dzīvokļus. 1970.–1980. gados
uzbūvēja malkas šķūnīšus un kūtiņu.
2005. gada sākumā māja nodega, „Soklēnu” vietā palikušas
vien krāsmatas. Kā pagātnes liecinieks vēl saglabājies pagrabs,
kuru izmanto „Lapsalu” māju iemītnieki.

Ceļa labajā pusē kā pagātnes liecinieks saglabājies Apšu
kroga pagrabs-noliktava, 2020. gads.
Z. Saulītes foto
zied ceriņi, jasmīni, ābeles, plūmes un ķirši.
Kad 1997. gadā dzīvokļi tika privatizēti, mājai deva nosaukumu – „Pakalni”. Daudzus gadus te dzīvoja ilggadējā Liepkalnes pamatskolas direktore un vēstures zinātāja Marija Kursiša,
dziedāšanas skolotājs un dziesmu sacerētājs Ernests Āders. Jau
vairāk nekā 50 gadus šeit dzīvo bioloģijas skolotāja un skolas
ainavas veidotāja (lielo lapegļu, veco ābeļu, kastaņu un skolas
birzs stādītāja) Dzintra Siliņa. Šobrīd „Pakalnu” mājās dzīvo un
tās uztur kārtībā Siliņu un Šmitu ģimene, priecējot ar skaisto un
sakopto apkārtni.
„Pakalnu” mājās dzimusi un mūžu vada skolotāja un rakstniece Linda Šmite, kura pazīstama kā daudzu romānu un kultūrvēsturisku eseju autore. Nozīmīgākie darbi: „Aizved mani
uz Hiršenhofu”, „Aušas un Tiepšas”, „Rainītis”, „Vilnis Plūme.
Vīrs ar Nameja gredzenu”, „Valentīns Skulme. Raibs taurenis uz
dadža lapas”, „Āmurbrālis, akmens cietais” u.c. „Pakalnu” mājās
L. Šmitei top idejas aizvien jauniem darbiem, kā arī saista un
interesē dzimtā pagasta kultūrvēsture.
Iepretim mājām – ceļa Vestiena–Meņģele labajā pusē – reiz
atradies Ozolmuižas īpašniekam piederošais Apšu krogs, par
kuru mūsdienās liecina vien daļa no akmens pamatiem, virs kuriem šodien zeļ varenu bērzu un apšu audze. Netālu no kroga pamatiem uzcelta autobusa pietura „Liepkalnes skola”. Apšu krogu
20.gs. pirmajā pusē izrentējis vācietis G. Šveheimers. Liepkalnes
skolotāja Kārļa Kalniņa (1887–1978) atmiņās lasāms, ka krogā,
braukdams uz Kokneses dzelzceļa staciju, slāpes dzesēt esot iegriezies rakstnieks Rūdolfs Blaumanis.
Latvijas brīvvalsts laikā krogā tika ierīkota pagasta nespējnieku patversme, kas iepriekš atradās „Kalna Strados”. Vēlāk
patversmi pārcēla uz Liepkalnes mācītājmāju. 1940. gadā Apšu
krogs kalpoja Liepkalnes un Sausnējas pagasta policijas virskārtībnieka vajadzībām. Otrajā pasaules karā krogu nopostīja, palika vien pagrabs-noliktava, būvēts no šķeltajiem laukakmeņiem.
Šī ēka saglabājusies vēl līdz mūsdienām un piesaista arhitektūras
pētniekus ar savu neparasto metālkaluma restēto logu.

„Jaunrūsiņi”

„Pakalni” un Apšukrogs
„Jaunrūsiņi” pirms Pirmā pasaules kara. Priekšplānā
Valdemārs un Augusts Upīši.
Foto no P. Upīša muzeja arhīva

Mājas „Pakalni”, 2019. gads.

Z. Saulītes foto

Sausnējas pagasta teritorijā pie ceļu krustojumu Ērgļi–Koknese un Vestiena–Meņģele, kur šobrīd ir pietura „Liepkalnes
skola” un Ērgļu sociālās aprūpes centrs, atradās Liepkalnes vēsturiskais centrs jeb Vecliepkalne. Vēl 20.gs. pirmajā pusē tur bija
Apšu krogs, veikals, smēde, klēts, Kalna skola, kurā bija iekārtotas pagasta administratīvās telpas, Lejas skola, tautas nams.
„Pakalnu” mājas vietā Latvijas brīvvalsts laikā atradās veikalnieces Apsītes īpašums. Otrā pasaules kara laikā ēku nopostīja. Kad 1959. gadā direktora Jāzepa Broliša vadībā vienstāva
pagastskolu pārbūvēja par divstāvu celtni, uz vecajiem veikala
pamatiem uzcēla arī dzīvojamo māju skolotājiem – ar četriem
dzīvokļiem. Ēkai padomju gados nebija nosaukuma, to dēvēja
vienkārši par Liepkalnes skolu. Pamazām tika iekopta teritorija,
to atbrīvojot no kara laikā sagrautajām ēkām – smēdes, klēts.
Virs apraktajām drupām izveidoja ābeļdārzu. Mājā laika gaitā
ir dzīvojuši mācību iestādes direktori un skolotāji. Pateicoties
Dzintrai Siliņai un Marijai Kursišai, ap mājām jau daudzus gadus

Jumurdas pagastā netālu no Rūsiņa kalna ir bijušas „Kalna
Rūsiņu” mājas, kurās saimniekojuši Jānis un Ede Upīši, pasaulē
laizdami piecus bērnus – Pēteri, Martu, Emmu, Valdemāru un
Augustu. 1907. gadā Jānis Upītis nopirka no muižas zemes gabalu – meža izcirtumu – ar nosaukumu „Jaunrūsiņi” un divos gados
uzcēla māju un saimniecības ēkas.
Vecāko dēlu Pēteri interesēja augļu koki un to audzēšana.
1913. gadā viņš pabeidza Priekuļu lauksaimniecības skolu un
„Jaunrūsiņos” iestādīja četras pūrvietas lielu pomoloģisko dārzu.
Saimniecība plauka un zēla, tajā strādāja arī Jāņa un Edes vecāki, kā arī savus spēkus atdeva Pēteris. „Jaunrūsiņi” bija slaveni ar
jaunumiem dārzkopībā, Upīšiem pirmajiem šajā pusē bija traktors
un auto, saimniecībā darīja vīnu. Kad jaunākie brāļi aizdevās no
„Jaunrūsiņiem” un tēvs novecoja, saimniekoja tikai Pēteris. Viņš
izveidoja kokskolu, audzēja kartupeļus, kāpostus, fotografēja, taisīja vīnu, dēstīja rozes, tulpes, audzēja zemenes, cepa kūkas, brauca ar motociklu sacīkstēs. Kādā 100 km braucienā Pēteris ieguva
pat zelta medaļu. 1920. gados uz lauku saimniecībām brauca ekskursanti, arī „Jaunrūsiņu” dārzi apbūra daudzus viesus.
Savas korekcijas dzīvē ieviesa Otrais pasaules karš – 1943.
gadā no dzīves aizgāja Jānis un Ede Upīši, mājas, skaistie izmēģinājumu lauki un augļu dārzs tika izpostīti. Pēteris, būdams jau
krietni pusmūžā, pārcēlās uz Zemgali, ilgus gadus aizvadīja Dobelē. Viņš daudz ceļoja pa Latviju ar divriteni, vācot un aprakstot
interesantākos sēklaudžus. Visu savu mūžu saistīja ar augļu koku
un dekoratīvo augu selekcionēšanu, izveidoja vairāk nekā 30
ceriņu šķirņu. Vienu no tām veltīja savai māmuļai – ‘Māte Ede
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Upītis’. Pētera Upīša vārdā ir nosaukts Dobeles ceriņu dārzs un
izmēģinājumu stacija.
Pēteris bija arī labs fotogrāfs. Novērtēdams šī amata nozīmīgumu, brālim Valdemāram Pirmā pasaules kara sākumā uzdāvināja fotoaparātu ar stikla platēm. Tas bija sākums, lai vidējais
brālis kļūtu par profesionālu fotogrāfu un iemūžinātu daudzas
Latvijas ainavas, tai skaitā arī Jumurdu un Ērgļus. Valdemārs ir
piedalījies ilustrēto žurnālu, tūrisma prospektu un plakātu tapšanā, veidojis fotouzņēmumus žurnālam „Atpūta”, pastmarku
sērijai ar Latvijas dabas ainavām un kultūrvēsturiskām vietām,
Latvijas konversācijas vārdnīcai. Ir bijis kinooperators. Pēckara
periods jeb padomju laiks ražīgs ar V. Upīša veidotajiem atklātņu
komplektiem, fotoalbumiem un sekmīgo sadarbību ar izdevniecībām.
Arī jaunākais brālis Augusts Upītis zināms kā fotogrāfs.
Viņš Otrā pasaules kara laikā devās bēgļu gaitās, un kā viena
no lietām – līdzi bija fotoaparāts. Amerikā Augusts kļuva par
profesionālu fotogrāfu un atvēra savu foto studiju. Viņš nemitīgi
sevi pilnveidoja un palīdzēja brāļiem, sūtot uz Latviju „Kodak”
krāsu foto materiālus. Augusts Upītis ir uzskatāms par latviešu
fotogrāfijas ciltstēvu. Arī viņa dēls Alvis ir profesionāls fotogrāfs
un turpina tēva iesākto ASV.
1990. gados – pēc Latvijas neatkarības atgūšanas – Augusts
ciemojās Latvijā, arī Jumurdā, atguva dzimtas īpašumu „Jaunrūsiņus”, vēlāk zemi mantoja dēls Alvis. Šobrīd ir beigušās māju
saistības ar Upīšiem. No Latvijas pirmās brīvvalsts ziedu laikiem
„Jaunrūsiņos” vairs nekas nav saglabājies – māju vietā drupas,
un pamazām saauguši krūmi un koki, vien kāda krāšņa tulpe reiz
uzzied kā atblāzma no skaistā dārza.
Jumurdieši, godinot Upīšu dzimtu, uztur kārtībā vecāku –
Jāņa un Edes – atdusas vietu Jumurdas kapos, popularizē latviešu
ievērojamo selekcionāru Pēteri Upīti un fotogrāfus Valdemāru
un Augustu Upīšus.

„Ķulmas”

„Ķulmu” kroga vietā mūsdienās vien drupas, 2020. gads.
Z. Saulītes foto
„Ķulmas” ir bijusi Katrīnas muižas pusmuiža. Te bija Ķulmu krogs, kas atradās pie ceļa Ērgļi–Katrīna–Cēsis. Tā bija liela,
gara koka būve. Krogs savus ziedu laikus piedzīvoja 20. gadsimta sākumā – pirms Pirmā pasaules kara. Krodziniekam bijušas
divas skaistas meitas, kurām netrūcis pielūdzēju, jo saimnieks
varēja nodrošināt bagātu pūru. Vecāko meitu sauca Amāle, jaunāko – Zelma. Tēvs bija meitām noskatījis bagātus preciniekus,
kas biji lieli alus dzērāji. Lai atvairītu nevēlamos preciniekus,
meitas nolēma vīrus izjokot – bagātās līgavas vietā ievedot izpušķotu baltu kaziņu ar naudas maku pakaklē. Protams, no precībām nekas nesanāca, bet krogā – liela jautrība un smiekli. Amāle
bija iemīlējusi vienkāršu kalpa puisi, taču viņš pat neiedrošinājās
bagāto krogus dāmu bildināt. Gadi gāja, meitas palika bez preciniekiem, kroga godībai „strīpu pārvilka” Otrais pasaules karš.
Zelmu apprecēja Vecogres pagasta „Sujēnu” māju saimnieks,
taču ģimenes vienīgais dēls Otrā pasaules kara laikā krita. Amāle palika „Ķulmās”. Pēc Pirmā pasaules kara klājās grūti, krogs
zaudēja savu nozīmi, primārais bija izdzīvošana, mājām bija vajadzīgs saimnieks. Amāle apprecējās un kļuva – Karps. Ar vīru
kopīgu bērnu nebija, tāpēc audzināšanā pieņēma puisīti Matīsu.
Saimnieks ātri no dzīves aizgāja, un Amāle ar dubultu mīlestību
loloja Matīsu, taču dēls Otrā pasaules kara laikā gāja bojā. Kaimiņi Amālei to neteica. Varbūt sieviete to zināja, varbūt nepieņēma
skaudro patiesību, bet visu atlikušo dzīvi gaidīja dēlu pārnākam.
1940. gados – tā saucamajā vācu laikā – „Ķulmu” zemi Amāle Karps izrentēja Stonku ģimenei. 1944. gada novembrī krogs
nodega, traģiski, ka tajā gāja bojā Stonku ģimenes piederīgie, arī
kara gadi „paretināja” kuplo ģimeni. Dzīvošanai tika pielāgota
rija. Kā mājvieta tā tika nosaukta par „Kalna Ķulmām”. Galvenie
iemītnieki – Amāle Karps un Magdas Stonkas (prec. Andriksone) ģimene, vēlāk Haralds Stonks (Magdas brālis). Andriksonu
ģimene pamazām atstāja „Ķulmas”, Haralds piedāvāja Amālei
dzīvot labākos apstākļos, taču vecā sieva „Kalna Ķulmas” neatstāja un palika līdz mūža beigām, ik dienas gaidot mīļo dēlu
Matīsiņu…
Pēc Amāles Karps nāves (ap 1950. gadiem) mājas palika tukšas un pamestas, arī „laika zoba sagrauztas”. Tālāk no „Kalna
Ķulmām” atradās „Lejas Ķulmas”, saimnieki – Marija un Antons
Kiršteini. Ap 1960./1970. gadiem arī te vairs neviens nedzīvoja.
„Ķulmas” ir palikušas kluss Katrīnas puses nostūris, bet ar savu
vēsturi un nostāstiem. Mūsdienās par ēkām liecina akmeņu drupas, kuras pamazām pārklājuši koki un krūmi…
Materiālu apkopoja Zinta Saulīte,
„Braku” muzeja vadītāja
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PATEICĪBA

REINIM BRAĶIM
liels paldies
par cilvēcīgo attieksmi
un ceļa savešanu kārtībā!
Sidrabiņu iedzīvotāji

30. decembrī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā
Andreja Ēķa
romantiskā komēdija

“TABU”

25. decembrī
no plkst. 16.00 līdz 21.00

laukumā pie Ērgļu saieta nama
18. decembrī plkst. 10.00
Ērgļu vidusskolas sporta zālē
notiks

novusa ziemas
turnirs
Turnīrs tiks organizēts “zaļajā režīmā”.

Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas/
pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja bez Covid-19 sertifikāta.
Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda derīgs Covid-19 testēšanas
sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu
negatīvu skrīninga testu.

Sīkāka informācija pa tālruni – 26101152,
Aldis Jēkabsons

22. decembrī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā
Ieva Akuratere un Aivars Hermanis
aicina uz koncertu

Ziemas
darzs”
“
Ieeja koncertā – bez maksas
Koncerts tiks organizēts “zaļajā režīmā”

Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas/
pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja bez Covid-19 sertifikāta.
Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda derīgs Covid-19 testēšanas
sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā
veiktu negatīvu skrīninga testu.
Lūdzam uz pasākumu ierasties laikus.

Biļetes cena – 3,00 EUR

“RUKA
,
GARDUMMIČA
KONDITOREJA
UN SVETKU
JAMPADRACIS”

Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas/ pārslimošanas
sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja bez Covid-19 sertifikāta.
Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda derīgs Covid-19 testēšanas
sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu
negatīvu skrīninga testu.

Madonas novada
Ērgļu apvienības pārvaldei
no 2022. gada 1. janvāra
mainās
darba laiks:

Teatrāla ziemas gaismu vides instalācija
ģimenēm ar bērniem.
Pasākums tiks organizēts “zaļajā režīmā”.

Pirmdienās 8:00-18:00
Otrdienās 8:00-17:00
Trešdienās 8:00-17:00
Ceturtdienās 8:00-17:00
Piektdienās 8:00-16:00
Pusdienas pārtraukums
no 12:00 līdz 13:00

ZIEMASSVĒTKU MAČI
Ērgļu vidusskolas sporta zālē

25. decembrī plkst. 10.00

BASKETBOLS
26. decembrī plkst. 10.00

Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām.

VOLEJBOLS

Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda derīgs Covid-19
vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs
dokuments. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja bez Covid-19
sertifikāta. Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda derīgs
Covid-19 testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par
pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu.

15. janvārī plkst. 18.00
Ērgļu saieta nama
amatiermākslas kolektīvu
Jaungada pārsteiguma
pasākums

Sīkāka informācija pa tālruni – 26101152,
Aldis Jēkabsons

“UZMIRDZ ZVAIGZNES”

Par medicīniskajiem pakalpojumiem
1. Par bērnu medicīniskā busa izbraukumu
2021. gada 12. oktobrī plānotais izbraukums nenotika,
jo paaugstinājās saslimstība ar Covid-19 Ērgļos un tuvākajā
apkaimē.
Acu ārsts un dermatologs ieradīsies 2022. gada 4. janvārī.
It kā jau ir saglabājies iepriekšējais pieraksts, bet tomēr lūdzu
tuvākajā laikā sazināties un apstiprināt savu gatavību ierasties
pie speciālistiem.
2. Par gripu
Latvijā parādās pirmie gripas saslimšanas gadījumi, un ir pēdējais laiks vakcinēties pret gripu. Īpaši gribu uzrunāt seniorus
un pacientus ar hroniskām saslimšanām.
Vakcinācija pret gripu daudzām pacientu grupām ir par brīvu
pie saviem ģimenes ārstiem:
* bērniem no 6 līdz 23 mēnešiem;
* bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem ir hroniskas saslimšanas (bronhiālā astma, nieru saslimšanas u.c.);
* ārstniecības personas, sociālās aprūpes centru darbinieki
un klienti;
* personas vecumā virs 65 gadiem;
* pieaugušie, kuri pieder pie šādām veselības riska grupām –
- personas ar hroniskām plaušu slimībām;
- personas ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām;
- personas ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
- personas ar hroniskām nieru slimībām;
- personas ar imūndeficītu;
- personas, kuras saņem imūnsupresīvu terapiju;
- personas ar psihiskām slimībām.
3. Par balstvakcināciju (agrāk sauktu revakcināciju) pret
Covid-19
Ir pētīti dati par imunitātes ilgumu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas, un secināts, ka pienācis laiks saņemt vakcīnas nākamo devu. Visīsākais imunitātes periods ir konstatēts pēc Janssen
un Astra Zeneca vakcīnas saņemšanas. Tātad mēs, lielais vairums Ērgļu iedzīvotāju, kas saņēmām Astra Zeneca vakcīnu pavasarī un Janssen vakcīnu, esam īpaši nedrošā situācijā.

Balstvakcinācija JĀSAŅEM:
* visiem iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem 8 nedēļas (2
mēneši) pēc vienas devas Janssen vakcīnas saņemšanas;
* visiem iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem, sākot no 5 mēnešiem, pēc Astra Zeneca Vaxzevria vakcīnas 2. devas saņemšanas.
Balstvakcināciju VAR SAŅEMT:
* visi iedzīvotāju no 18 gadu vecuma, kad pagājuši vismaz
6 mēneši pēc 2. devas saņemšanas primārajā kursā ar Pfiser un
Moderna vakcīnām.
Uzmanību pārslimojušajiem!
* Personām, kuras ir saņēmušas divas vakcīnas devas primārajā kursā un kurām ir bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR testa
rezultāts (pirms vai pēc vakcinācijas vai starp 1. un 2. devas saņemšanu), balstvakcinācija NAV nepieciešama.
*Ja personai ir bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR testa rezultāts un saņemta viena vakcīnas deva, jāsaņem balstvakcinācija 6
mēnešus pēc pēdējās saskares ar antigēnu (saņemot vakcīnu vai
pārslimojot infekciju).
Balstvakcinācijai tiek rekomendēta Moderna vakcīna.
4. Par karantīnas laiku slimojošiem un kontaktpersonām
ar Covid -19:
* ja saslimis potēts vai nepotēts cilvēks un pozitīvs laboratorijā veikts Covid tests, mājās jāuzturas ne mazāk kā 10 dienas
un 3 dienām jābūt bez slimības klīniskām pazīmēm.
Atkārtots izmeklējums nav jāveic!
* ja kontakts ar Covid-19 pacientu vienā saimniecībā, karantīna 10 + 7 = 17 dienas, var veikt testu 17. dienā un negatīva
rezultāta gadījumā doties uz darbu.
Pieaugušajiem, ja nevēlas veikt testu, un visiem bērniem karantīnas ilgums 10 + 14= 24 dienas.
* ja kontakts ar Covid -19 pacientu ārpus savas saimniecības,
karantīnas ilgums 7 dienas, ja veic Covid testu, vai 10 dienas, ja
Covid testu nevēlas veikt.
Vēlu visiem veselīgu Jauno gadu!
Daktere Braķe

Ieeja, uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas/ pārslimošanas
sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja bez Covid-19 sertifikāta.
Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda derīgs Covid-19 testēšanas
sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu
negatīvu skrīninga testu.

PIEMINAM MIRUŠOS:
Ausma Valija Mihailova
mirusi 84. mūža gadā;
Andris Āboliņš miris 69. mūža gadā;
Aivars Birznieks miris 69. mūža gadā;
Aija Dranka mirusi 85. mūža gadā;
Laimdota Šreibere mirusi 81. mūža gadā;
Vilnis Jansons miris 86. mūža gadā;
Ivars Hermanis miris 65. mūža gadā;
Jevgenijs Gvozdevs miris 72. mūža gadā;
Anatolijs Vasiļjevs miris 64. mūža gadā;
Elga Žīgure mirusi 87. mūža gadā;
Mintauts Visvalds Grīnbergs
miris 84. mūža gadā;
Artūrs Goldbergs miris 94. mūža gadā;
Aina Bužere mirusi 94. mūža gadā;
Viesturs Ziediņš miris 67. 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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