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Skaistākais Ziemassvētku noformējums

No 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 6. janvārim varēja nobalsot par dalībniekiem konkursā „Skaistākais Ziemassvētku noformējums”, kura mērķis ir apzināt un apbalvot tos
Madonas novadniekus, kuri īpaši rūpējas par svētku noskaņas
radīšanu ap saviem namiem, uzņēmumiem vai valsts/pašvaldības iestādēm.
Konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” žūrijā
mani uzaicināja pirmo reizi. Šogad bija rekordliels dalībnieku
skaits. Kopumā konkursam iesūtīti 39 pieteikumi (par septiņiem vairāk nekā pērn) ar izrotātām ēkām gan novada pilsētās,

gan ciemos, gan viensētās. Prieks par aktivitāti Ērgļu pusē. Tas
nesis arī gaidītos rezultātus, jo gan PII “Pienenīte” (kategorijā
“Skaistākais izglītības iestādes Ziemassvētku noformējums”),
gan kafejnīca “Kore” (kategorijā “Oriģinālākais pašdarinātais
Ziemassvētku noformējums”) ieguva balvas! Šogad žūrija uzsvēra, ka izgreznot tikai ar lampiņu virtenēm savu māju vai
pagalmu varētu būt arī par maz, lai uzvarētu konkursā. Augsti
tika vērtētas tās idejas un pašdarinātie noformējumi, kas deva
pievienoto vērtību un bija saskaņā ar kopējo rotājuma ansambli. Cilvēku izdomai tiešām nav robežu, tādēļ bija prieks vērot

“Saulstariņu” Ziemassvētki
Decembra mēnesis pirmsskolas izglītības iestādē
“Pienenīte” vienmēr ir īpašs,
sirsnīgs un satraukumu pilns,
jo bērni gatavo dāvanas, rotā
grupas telpas, mācās dziesmas, dejas, dzejoļus, lai sagaidītu Ziemassvētku vecīti.
“Saulstariņu” grupas bērni, gaidot svētkus, cepa piparkūkas, kuras rotāja ar gardu,
krāsainu glazūru. Lielu prieku
sagādāja dāvanu gatavošana
vecākiem. Ar lielu rūpību, uzmanību bērni šuva tējas maisiņus, kurus pildīja ar vasarā
savākto zāļu tēju. Gatavoja arī
apsveikumus – grieza, līmēja,
uzmanīgi darbojās ar karsto
līmi, lai neapdedzinātu pirkstiņus. Redzot pagatavotās
dāvanas, bērni bija priecīgi.
Pirmssvētku vakarā bērni,
pārdomājot iepriekšējā gada
notikumus, izvērtēja, kas ir
bijis labs, kas slikts. To, kas
nepatika, uzrakstīja uz lapas, satina rullītī un aptina to ar sarkanu
dzīparu.
Mazie “Saulstariņi” svinēja svētkus pēc latviešu tautas tradīcijām.
Simtiem cepu kukulīti,
Ziemassvētkus gaidīdami.
Simtiem nāca danču bērnu
Ziemassvētku vakarā.
Saposušies izvēlētajās maskās, paņēmuši līdzpaņemto cienastu, bērni kopā ar audzinātāju devās uz mežmalu, lai iepriecinātu meža zvērus. Zem eglītes nolikām ābolus, burkānus, bietes
zvēru svētku galdam. Atgriežoties iestādes teritorijā, dziedot
ķekatu dziesmas, velkot bluķi, devāmies ciemos pie saimnieces, kura mūs gaidīja ar piparkūkām, pīrāgiem un karstu tēju.
Dejojām ķekatu dejas, cienājāmies ar gardumiem. Tika iekurts
ugunskurs, kurā sadedzinājām visas savas blēņas un nedarbus.

iesūtīto konkursantu veikumu.
Paldies visiem Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas pagasta iedzīvotājiem, kas savas mājas un pagalmus uz svētkiem bija izgreznojuši un radījuši svētku sajūtu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan
viesiem. Aicinu arī nākamgad piedalīties, veidot oriģinālus un
interesantus noformējumus Ziemassvētku noskaņās.
Ilze Feldberga,
Ērgļu tūrisma informācijas centra konsultante
Ilzes Feldbergas foto

Esi aktīvs ziemā!

Šogad ziema mūs īpaši lutina. Ar biezu sniega segu ir apsegti kalni, lejas, meži un pļavas. Ir īstais laiks pievērsties ziemas
sportam un aktivitātēm svaigā gaisā. Izmanto iespēju, jo mums ir
sniegs!

Ērgļu distanču slēpošanas trase Aktīvās atpūtas parkā

Evitas Lielupes foto
Arī audzītēm bija ko dedzināt!
Bērni sauca Ziemassvētku vecīti, bet sētā iebrauca vilcieniņš
ar rūķi, kas uzaicināja doties ceļojumā, meklējot Vecīti. Bērni
bija lielā sajūsmā par vilcieniņu, viņi gribēja vizināties vēl un
vēl!
Pēc jautrā brauciena devāmies meklēt Ziemassvētku vecīti
pie estrādes. Arī tur viņa nebija! Skaļi saucām! Tad atbrauca rūķis, kas vagonā atveda Ziemassvētku vecīti. Bērni viņu aicināja
noskatīties svētku koncertu. Lai saņemtu ilgi gaidīto dāvanu,
bija jāskaita dzejolīši. Dāvanu papīriem čaukstot, saimniece aicināja uz mājiņu, kurā bērnus gaidīja vēl viens pārsteigums…
Paldies vecākiem, ka bijāt kopā ar bērniem brīnumu gaidīšanas laikā! Vēlot labu veselību, sirsnīgu un mīlestības piepildītu
Jauno gadu, bērnus un vecākus pavadījām uz mājām.
Maija Mitre,
Evita Lielupe, “Saulstariņu” grupas skolotājas
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Piedāvājums:
* Distanču slēpošanas trase (garums 10 km).
* Trase ir apgaismota.
* Trase tiek sagatavota ar specializēto tehniku.
* Slēpju noma (Oškalna iela 6, Ērgļu vidusskolas sporta zāle).
* Slēpju nomas darba laiks: P O T C P 9.00 – 17.00. (tel.
29219384, Valda Griezāne) S. Sv. – 12.00 – 17.00 (tel.
26101152, Aldis Jēkabsons)
Informācija par cenām:
* Trases izmantošana – bez maksas.
SLĒPJU NOMA:
* 1h – 3,00 EUR (katra nākamā 1,50 EUR).
* Bērniem līdz 12 gadiem 1h – 1,50 EUR (katra nākamā 0,75
EUR).
* Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni līdz 12 g.) 1h – 6,00 EUR
(katra nākamā 3,00 EUR).
* Grupām (no 6 pers.) 1h – 1,50 EUR (grupas vadītājam –
par brīvu).
Info: Aldis Olte, 26470400

Ērgļu hokeja laukums

Piedāvājums:
* Hokeja laukums ar bortiem un dabīgo ledu.
* Apgaismojums.
* Slidu noma.
* Laukuma izmantošana:
- darba dienās 16.00 – 18.00 slidošana, 18.00 – 20.00 hokejs;
- brīvdienās 12.00 – 15.00 slidošana, 15.00 – 17.00 hokejs.
Info: Aldis Jēkabsons, 26101152

Ērgļu stacija

Piedāvājums:
* Izstrādāti maršruti.
* Ģimeņu un grupu pārgājieni.
* Pārgājienu slēpju un purva kurpju noma (Stacijas ielā 1,
Ērgļu stacijas telpās).
Info: Inese Olte, 29692200
Informāciju sagatavoja Madara Ūdre
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“Par ziemu un sniegu”

Tā saucās Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas mūzikas nodaļas
veidotā koncertprogramma Ziemassvētku ieskaņai, kurā klausītāji dzirdēja dažādus skaņdarbus par Ziemassvētkiem mūzikas
nodaļas audzēkņu ansambļa, trompetes spēli Kates Zommeres
un Paulas Konovalovas, flautas spēli Līnas Madsenas un Unas
Sipčenko, saksofona spēli Sendija Vīguba izpildījumā. Klavieru skaņdarbus atskaņoja Undīne Ceplīte un Paula Konovalova.
Braši spēlēja pūtēju orķestris.
Kopā ar bērniem muzicēja arī skolotāji: saksofoniste Evija
Dāve un orķestra vadītājs Pēteris Leiboms. Koncertam skaņdarbus palīdzēja sagatavot flautas spēles skolotājs Ivars Rutmanis.
Pasākumu organizēja un kopā ar audzēkņiem muzicēja skolotāja
Mārīte Taškāne.
Jautrību uzturēja arī divi brīnumaini pasaku zvēri – Runcis,
kurš par godu Tīģera gadam tēloja Tīģeri, un Žurks Jurks. Viņi
pieteica programmu, jokojās un dalībniekus apbalvoja ar piparkūkām un konfektēm. Pasākumā ciemojās arī noslēpumainais
viesis, kas, kā noskaidrojās, bija Madonas novada Ērgļu apvienības vadītāja Elita Ūdre, kura visus ar siltiem vārdiem sveica
Ziemassvētkos.
Ievērojot Covid-19 pandēmijas noteiktos ierobežojumus,
koncerts bija jāorganizē āra apstākļos, un tas bija kā eksperiments un jaunas pieredzes gūšana. Kopējā noskaņa, manuprāt,
izveidojās ļoti jauka, jo bija brīva atmosfēra: vecāki klausījās
priekšnesumus, mazie brāļi un māsas, kad nogura no mūzikas
klausīšanās, baudīja sniega priekus; kādiem līdzi just bija ieradušies arī četrkājainie draugi. Ērgļu iedzīvotāji, kuri vienkārši
gāja garām, varēja apstāties, paklausīties un ļauties Ziemassvētku noskaņai.

Ziemas mēnešos saieta nama 2. stāvā var aplūkot mākslas
nodaļas audzēkņu zīmējumus par ziemu. Ar vienu vai diviem
zīmējumiem pārstāvēti gandrīz visi nodaļas audzēkņi. Izstādi
veidoja skolotāji Andris Džiguns un Vizma Veipa. Savukārt saieta nama 1. stāvā ir aplūkojamas izgaismotas 6. kursa audzēkņu
trīsdimensiju instalācijas, kuras veidot palīdzēja skolotāja Ieva
Veipa.
Vizma Veipa, Ērgļu Mūzikas un mākslas skolas skolotāja
Ievas Veipas foto

Ziemassvētki Ērgļu aprūpes centrā
Ir klāt ziemai svētki,
kad it viss riņķī šķiet maigumā tīts. Domās esam ar
tiem, kas tālu. Kavējamies
atmiņās par skaistiem
mirkļiem. Mīlestība šķiet
vēl skaistāka un maigāka
nekā ik dienas. Pat ziemas
sals šķiet maigāks, jo tuvojas Ziemassvētki.
Ir pavadīts kārtējais
gads, kurā piedzīvotas
skaistas lietas. Tās, kas
nebija skaistas, pat nav
pieminēt vērts. Lai paliek
aizejošajā gadā un izgaist!
Mēs esam kopā, lai svinētu Ziemu, lai būtu kopā un
dalītos cits ar citu ar to,
kas ir skaists.
Ir laiks, lai piedotu
cits citam to, kas sāp, un
palaistu to visu vaļā. Dzīvei ir jēga, lai mīlētu un
smaidītu, nevis turētos pie
sliktā.
Lai visiem jums jauki
un sirds silti svētki!
Ar šādiem vārdiem 23.
decembrī aprūpes centra
vadītāja uzsāka Ziemassvētku pasākumu, kurā
visus klientus sēdinājām
pie galda, lai varētu baudīt
Ziemassvētku pasākumu
un mieloties ar uzkodām.
Lielu paldies sakām
Alisei Ābelniecei par
skaisto uzstāšanos. Paldies Ievai Vilnītei un abām
meitenēm – Kristenai
Pickai un Emīlijai Apsītei. Klienti ļoti priecājās
par skaistajām dziesmām,
kas raisīja Ziemassvētku
noskaņu visos. Paldies Ievai Einišai par ieguldīto
darbu, lai pasākumā mūs
iepriecinātu daļa dziedātāju no jauktā kora “Ērgļi”. Kora priekšnesums aizrāva elpu ne tikai klientiem, bet arī darbiniekiem. Tas
bija skaisti!
Paldies visiem par labajiem darbiem Ziemassvētku laikā, kad
ticam brīnumiem!
Paldies Āboliņu ģimenei par skaistajām eglīšu lampiņām,
kuras šogad atrada vietu eglē, kuru rotājām iekštelpās. Paldies
Mazajam Rūķītim par tik skaisto dzejolīti par piparkūkām. Tas
bija tik mīļi un sirdi sildoši!
Paldies “Kores” konditorejas darbiniecēm par piparkūku
mīklu, no kuras izcepām piparkūkas kopā ar klientiem un pavadījām skaistus svētku mirkļus.
Sūtām paldies mūsu mazajiem, mīļajiem un īpašajiem draugiem no bērnudārza “Pienenīte”. Ar “Pūcītēm” draudzējamies
jau kādu laiku. Paldies jums par draudzību, par labajām domām
un sveicieniem, ko sūtāt mums!
Paldies Zvaigžņu ģimenei par medu mūsu klientiem! Medus
stiprinās mūsu imunitāti un ļaus panašķēties ar ko veselīgu garajos ziemas vakaros.
Paldies Ingrīdai Alksnei par ziedojumu aprūpes centram!
Katrs mazais darbs mūsu aprūpes centrā pārvēršas par lielām lietām un iepriecina mūsu klientus svētkos.
Paldies Ilzei Zosārei par abonēto presi, kas visa gada garumā

priecēs mūsu klientus. Tāpat paldies par dāvanām, kuras iepriecināja mūsu klientus!
Paldies sūtām arī Annai Kamradzei par abonētajām avīzēm.
Tas viss, ko Jūs darāt, ir neatsverams atbalsts un prieks mūsu
ikdienai.
Paldies Taigai Arbabai par tik skaistām Ziemassvētku kartītēm mūsu klientiem!
Sūtām paldies “Kokneses miesnieka” darbiniekiem par tik
gardām uzkodām mūsu klientiem.
Paldies SIA “XTM” kolektīvam par uzkodām mūsu klientu
svētku galdam.
Paldies Rīgas Rotary klubam par ziedojumu! Paldies par sadarbību, paldies par atbalstu un laba vēlējumiem!
Ziemassvētki un Jaunais gads ir brīnumu laiks, kad sakārtot
savas domas, lai izteiktu kādu vēlēšanos vai izvirzītu jaunus mērķus nākamajam gadam. Pats galvenais – ticēt saviem spēkiem.
Brīdī, kad notici sev, sāk piepildīties tās vēlēšanās, kuras izsaki
Jaungada naktī. Tas nozīmē to, ka visas mūsu vēlēšanās piepildīt
varam mēs paši, tikai jāsāk ar ticību sev un saviem spēkiem.
Lai Jaunajā gadā piepildās visas jūsu vēlēšanās!
Ievas Liepiņas,
Ērgļu sociālās aprūpes centra sociālās darbinieces,
teksts un foto

Ziemassvētku laiks sociālās aprūpes centrā “Kastaņas”
Ir pagājis kārtējais gads, aiznesot līdzi gan priecīgos, gan
arī skumīgos brīžus. Gada beigās mēs atskatāmies uz notikušo, uz padarītajiem darbiem, ieguvumiem un zaudējumiem,
ierakstām sirdī skaistākos mirkļus, kā arī pārdomājam gūtās
dzīves mācības.
Sociālās aprūpes centrā „Kastaņas” Ziemassvētku gaidīšanas un pats svētku laiks tika aizvadīts priecīgā noskaņā.
Baudījām pasakaini skaistu ziemas laiku dabā, kas ar savu
baltumu raisīja pozitīvas emocijas un gaišumu katra dvēselē.
Iemītnieki kopā ar darbiniekiem radīja Ziemassvētku noskaņu
– darinājām rotājumus, kā arī veidojām apsveikuma kartītes,
ko dāvināt mūsu draugiem un iestāžu darbiniekiem.
Šie Ziemassvētki aprūpes centra iemītniekiem bija īpaši.
Visi pulcējās pie kopēja svētku galda, ko viņiem bija sarūpējuši labie Rūķi. Prieku dvēselei dāvāja Zane ar koncertu,
kas aizkustināja līdz sirds dziļumiem katru klausītāju. Svētku
izskaņā tika dziedāts, dejots līdz pat vēlai pēcpusdienai, radot
to īpašo kopā būšanas sajūtu, kas ir svarīga katram šeit dzīvojošajam iemītniekam.
Kā katru gadu, decembrī saņēmām dāvaniņas un apsveikumus, ko sagādājuši labie cilvēki projektā “Eņģeļu pasts”.
Mūsu ilggadējie draugi no biedrības “Ģimenes darbnīca” sagādāja dāvaniņas ne tikai centra iemītniekiem, bet arī atcerē-
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jās par darbiniekiem. Paldies Vinetai, kura ar īpašu sirsnību
katru gadu sarūpē dāvaniņas aprūpes centra dāmām, kā arī
parūpējas par bezgala gardu Ziemassvētku dzērienu. Dāvanu
garšas kārpiņām gardas uzkodas sagādāja “Kokneses miesnieka” kolektīvs. Paldies visiem mīļajiem cilvēkiem, kuri nav
vienaldzīgi un iepriecina aprūpes centrā dzīvojošos līdzcilvēkus!
Pašā gada izskaņā ar skaistu koncertu Ziemassvētku noskaņās viesojās duets “Sandra”, savukārt pārsteigumu iemītniekiem sagādāja īsts Ziemassvētku vecītis ar atraktīvu palīgu
– rūķi. Viņi ieradās, lai dāvātu saldumus, kā arī uzklausītu
iemītnieku skaitāmpantiņus. Jautrā noskaņā pavadītā diena
daudziem uzlaboja omu un radīja īpašu svētku noskaņojumu.
Klāt jauns gads, ko mēs katrs sākam ar jaunām cerībām,
sapņiem un apņemšanos. Mums šis būs pārmaiņām un izaicinājumiem bagāts gads, tādēļ, vairāk kā jebkad, atbalstīsim
cits citu, mīlēsim, domāsim un rūpēsimies par saviem līdzcilvēkiem, viņu drošību un arī veselību. Lai mums visiem radošs, skaistiem un priecīgiem notikumiem bagāts gads!
Evita Vaska, sociālās aprūpes centra “Kastaņas”
sociālā darbiniece
Evitas Vaskas foto
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Sausnējas bibliotēkas ziņas
Tulkotie darbi:
S. Aleksijeviča ”Pēdējie liecinieki”
L. Hirvisāri “Viņas Augstība Katrīna II”
A. Matvejeva “Djatlova pāreja”
L. Vingeita “Pirms mēs bijām jūsu”
Nozaru literatūra:
Ē. Hānbergs “Alfrēds Čepānis vaļsirdībās”
Dz. Ritenberga “Es atradu laimi”

Pērna gada nogalē arī Sausnējas bibliotēka saņēma grāmatas
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, pateicoties projektam “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”. Lieliem
un maziem lasītājiem būs 22 jaunas grāmatas. Paldies visiem,
kas palīdzēja grāmatām nonākt līdz bibliotēkai.

Jaunākais Sausnējas bibliotēkas plauktos
Jauniešu un bērnu grāmatu plaukta papildinājums:
L. Berzinska “Lidojošo cūku nams”
E. Gulbe “Koko un Riko skolas zvaigznes”
K. Neimane “Zirneklītis numur 13 jeb Laimīgais”
V. Plūdonis “Eža kažociņš”
J. Spiri “Heidija. Meitene no Alpu kalniem”,
“Heidija. Atkal mājās”
Z. Zusta “Es esmu Boss”
J. Zvirgzdiņš “Tobiass un Rakstnieks”
Pieaugušajiem. Daiļliteratūra:
Latviešu autoru darbi:
I. Dimante “Starp divām sievietēm”
M. Grietēna “Ne viss ir zelts, kas spīd jeb kristāla galošas”
I. Krūmiņa “Vilkme”
G. Roze “Sadursme”
I. Ziedonis “Tā gribas dzīvi apgaismotu…”
B. Zīle “Piezīmes no Citurzemes”
D. Zoldnere “Sniegā”
Dz. Žuravska “Aizejot neaizcērt durvis”

Foto izstāde

No 04.01. līdz 04.03.2022. Sausnējas bibliotēkā sadarbībā ar
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju būs apskatāma
izstāde “Inese Birstiņa. Cimdu foto”.
Inese Birstiņa dzimusi 1942. gadā Madonā, dzīvoja Ļaudonas pagasta “Ķikuros”. 1944. gadā kopā ar vecākiem (māte
māksliniece un rakstniece – Erna Ķikure, tēvs – Jānis Dzelme)
emigrēja. 2017. gadā Madonas novadpētniecības un mākslas
muzejā izstādē “Atgriešanās mājās” satikās Erna Ķikure (1906 –
2003) un viņas meitas – tekstilmāksliniece Inese Birstiņa (dzīvo
Kanādā) un gleznotāja Dzidra Mičule (dzīvo Austrālijā).
Tekstilmāksliniece Inese Birstiņa ir apguvusi arī citas mākslas nozares. 1980. gadu sākumā pievērsās filcēšanai un gadus
desmit ar to aktīvi nodarbojās. 1990. gados sāka fotografēt uz
ielas nokritušus cimdus, saskatot tajos cilvēka nodarbošanos –
no darba līdz izpriecām visos gadalaikos. Cimdi ir pazaudēti, ne
aizmesti tīšām. Tie daiļrunīgi stāsta…
Gaidīti visi interesenti!
Inga Grote Sausnējas bibliotēkā

Viļa Plūdoņa dzejoļa “Rūķīši un Mežavecis”
varoņi satiekas Jumurdā
Decembra mēnesī, Ziemassvētkus gaidot, Jumurdas bibliotēka aicināja bērnus piedalīties zīmējumu konkursā “Rūķīši
un Mežavecis”. Aktivitātē varēja piedalīties bērni no 2 līdz 15
gadiem. Konkursa uzdevums – izlasīt pašam vai kopā ar vecākiem Viļa Plūdoņa dzejoli “Rūķīši un Mežavecis” un uzzīmēt
ilustrāciju šim dzejolim. Īsi pirms Ziemassvētkiem Jumurdas
bibliotēka saņēma 50 bērnu zīmējumus. Zīmējumu autori savos
darbos atspoguļoja košo ziemu, draiskos rūķus un stingro Mežaveci. Aplūkojot zīmējumus, varējām apbrīnot bērnu izdomu,
pacietību, rūpīgumu, prieku zīmēt un atspoguļot savas sajūtas.
Jaunākie dalībnieki bija divgadnieces Laine Feodorova un Mare
Lapsa ar košiem, izteiksmīgiem darbiņiem. Pirmsskolas vecuma bērni – Rūta Miķelsone, Rebeka Māra Jankava, Laine Lapsa,
Agate Šmite – skaistas ziemas ainavas. Rūpīgi pārdomātus zīmējumus atsūtīja Pērses sākumskolas skolēni – Marta Riekstiņa,
Alise Bogdanova, Madara Bergmane, Adrija Rutkovska. Paldies
bērniem un skolotājai Dacei Dombrovskai! Elza Miķelsone un
Nadīna Kaļva rūķu rotaļās iezīmē saticību, labsirdību. Mūs iepriecināja Ērgļu vidusskolas 2. un 3. klases bērnu brīnumjaukie
zīmējumi. Katrā viņu darbā redzam dzirkstošu ziemas burvību,
rosību, fantāziju. Darbus no 2. klases iesniedza Marta Opincāne,
Katrīna Āzena, Keitlīna Kopštāle, Matīss Koklačovs, Džesika
Rovenska, Oskars Feldbergs, Lora Holupa Mačuka, Viktorija
Ieva Rutka, Elizabete Kļaviņa, Annija Dardete, Ritvars Ķipēns,
Kornēlija Grinfiuna, Roberts Putniņš, Aksels Zommers, Miks
Rūniks, Sofija Dance, Martins Vanags, Anna Gjulijeva, Sanija
Stiebriņa, Reičela Annija Dreimane, Rūta Liģere, Kate Caune.
Paldies bērniem un skolotājai Lienai Bukovskai! Savukārt 3.
klasi ar izciliem mākslas darbiem pārstāvēja Kristena Picka, Rūdolfs Štils, Elizabete Rūnika, Laima Lelda Kalniņa, Miks Fūrmanis, Keita Kupe, Miks Ielejs, Daniels Vihtodenko, Kate Māliņa, Emīlija Apsīte, Mārcis Petročenkovs, Justīne Ferstere, Anna
Rešņa, Sabīne Geduša, Miks Smeilis, Mārtiņš Grinciuns. Paldies
bērniem un skolotājai Sandrai Stankevičai! Zīmējumu patiesums
mūs apbūra. Katrs konkursa dalībnieks saņēma diplomu ar našķi.
Savukārt jauno mākslinieku darbi bija skatāmi Jumurdas Saieta

1. Kurā gadā iznāca kapelas “Propoliss” audiokasete
“Dziesmiņa par laimi Propolisa mērcē”:
B. 1990. gadā
N. 1991. gadā
A. 1993. gadā
2. Kurā gadā darba gaitas Sausnējas pamatskolā sāka Andris Dombrovskis:
S.
1975. gadā
C. 1978. gadā
G. 1976. gadā
3. Kurā gadā Sausnējas kapsētā atklāja pieminekli skolotājai Marijai Šmitei:
A. 2013. gadā
M. 2015. gadā
O. 2016. gadā
4. Kurā gadā Liepkalnes skolai tika uzbūvēts otrais stāvs:
J.
1950. gadā
U. 1955. gadā
F.
1959. gadā
5. Kurā gadā Liepkalnē izveidojās senioru ansamblis “Pīlādzītis”:
R. 1988. gadā
K. 1999. gadā
A. 2000. gadā

ēkas logos. Izstāde iepriecināja, sajūsmināja jumurdiešus un viesus! Sirsnīgs paldies jaunajiem talantiem, vecākiem un skolotājiem par dāvāto prieku!
Uz satikšanos Jumurdas bibliotēkā!
Agita Opincāne
Agitas Opincānes foto

Sveiciens no Ērgļu bibliotēkas Jaunajā gadā!
Gads, kurā ir veseli trīs divnieki, sācies. Pēc numerologu
skaidrojuma šī cipara pozitīvās pazīmes ir – spēja sadarboties,
vērīgums, pacietība, draudzīgums, harmonija, tāpēc novēlu
mums visiem dzīvot harmonijā ar sevi un dabu, būt vērīgiem
pret savu un līdzcilvēku veselību, ar pacietību pārvarēt ikdienas
nebūšanas, būt draudzīgiem arī tad, ja mūsu domas nesakrīt, un
spēt sadarboties jebkurās dzīves situācijās.
Protams, mūsu lasītājus interesē, ko šogad piedāvāsim lasīšanai. Šoreiz par preses izdevumiem – žurnāliem un avīzēm, kuri
ir abonēti bibliotēkā.
Žurnāli par mums pasaulē un pasauli mūsos – aktuālais politikā, ekonomikā, kultūrā, intervijas un viedokļi, personību portreti, ceļojumu apraksti – IR; Sestdiena; Mājas Viesis; Patiesā
Dzīve; Kultūrzīmes; Ievas Stāsti.
Šos žurnālus lasa gan vīrieši, gan sievietes – Lilit; 9VĪRI;
Klubs; Ieva; Una.
Praktiskus padomus un jaunas idejas varēs smelties žurnālos – 100 Labi Padomi; Ievas dārzs; Praktiskais Latvietis;
Lauku māja; Astes; Bioloģiski; Dari Pats; Mājas Virtuve;
Mūsmājas; Dārza Pasaule.
Žurnāli rokdarbniekiem – Praktiskie Rokdarbi; Burda;
Anna; Mein Deko&Bastel Spass.
Atbildes uz jautājumiem par veselību un veselīgu dzīvesveidu atradīsiet žurnālos – Ievas Veselība; Annas Psiholoģija; Kā
Būt Laimīgai; Veselība.

Konkurss par Sausnējas pagastu
“Ak, gadi gadiņi ...”

Noslēpumi, atklājumi, vēsture, tālas zemes, zinātnes sasniegumi, par to un vēl daudzus citus stāstus sniegs žurnāli – Planētas Noslēpumi; Geo; Kā Tas Strādā; Citādā Pasaule; Ilustrētā Pasaules Vēsture; Ilustrētā Zinātne; Leģendas.
Žurnāli bērniem – Ilustrētā Junioriem; Avene; Lielais Detektīvs; Spicīte.
Bibliotēkā varēs izlasīt avīzes – Stars; Ievas Padomu Avīze;
Tautas Veselības Avīze.
Neliela intriga… Tos, kuri lasa preses izdevumus, bibliotēkā
gaida pārsteigums. Nāciet un pārliecinieties!
Atgādinājums!
Bibliotēka jau vairākus mēnešus ir atvērta grāmatu apmaiņai.
Atcerieties, ka paņemtās grāmatas ir arī jāatdod bibliotēkai. Ja
ir piemirsies, kādas grāmatas bija paņemtas, zvaniet, tel. nr. –
64871430.
Atcerieties!
• Bibliotēkas apmeklētājiem jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts, vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu
ar negatīvu rezultātu.
• Ja apmeklētājiem nav Covid -19 sertifikāta, tad, lai saņemtu bibliotēkas pakalpojumus, iepriekš jāsazinās pa tel. –
64871430 vai 28741487.
Sarmīte Dreiblate, Ērgļu bibliotēkas vadītāja

Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums 2022. janvāris

6. Kurā gadā Sidrabiņu centrā tika atklāts piemiņas akmens represētajiem liepkalniešiem un sausnējiešiem:
E. 1996. gadā
N. 2000. gadā
Z. 2004. gadā
7. Kurā gadā Aina Grīva sāka strādāt par Sausnējas ciema
izpildkomitejas sekretāri:
G. 1975. gadā
P.
1976. gadā
H. 1982. gadā
8. Kurā gadā Liepkalnē nodeva ekspluatācijā Līvānu mājas:
V. 1980. gadā
D. 1983. gadā
E. 1986. gadā
9. Kurā gadā tika izdota grāmata “Sausnējas rīti”:
P.
2000. gadā
L. 2014. gadā
E. 2017. gadā
10. Kurā gadā sāka darboties Sausnējas svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca:
S.
1873. gadā
C. 1880. gadā
O. 1885. gadā
Pareizā atbilde izveidos savā laikā ievērojama cilvēka vārdu,
kas agrāk dzīvojis un strādājis Sausnējā.
Sirsnīgs PALDIES visiem tiem, kuri piedalās
mūsu konkursos! Ceram, ka, meklējot pareizās atbildes,
jūs arvien vairāk iepazīstat mūsu pagastu un tā vēsturi.
Lai veicas arī šajā konkursā!
Pareizās atbildes sūtīt:
WhatsApp: Inese, 26191640 un Valija, 27833520.
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Braukšanas izdevumu
kompensēšana
izglītojamiem

Novadniekam Jānis Sirmbārdim – 85

No šī gada 1. janvāra visā Madonas novada administratīvajā teritorijā stājas spēkā Madonas novada pašvaldības saistošie
noteikumi, tai skaitā saistošie noteikumi Nr. 18 “Par izglītojamo
pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību
Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
Braukšanas izdevumu kompensāciju iespējams pieteikt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamiem
no piecu gadu vecuma līdz 12. klasei, kas apmeklē pašvaldības
izglītības iestādes, tajā skaitā interešu un profesionālās ievirzes
izglītības iestādes. Pašvaldība sava budžeta ietvaros sedz sabiedriskā transporta izmaksas 100% apmērā saskaņā ar pilngadīga izglītojamā vai izglītojamā vecāka iesniegumu, apmaksājot
ar braukšanas biļešu iegādi saistītos izdevumus un kompensē ar
izglītojamo nogādi pašvaldības izglītības iestādē saistītos autotransporta izdevumus.
Sīkāku informāciju par braukšanas izdevumu kompensēšanu
izglītojamiem un iesniegumu veidlapas skatiet Madonas novada
pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv sadaļā Pašvaldība / dokumenti / pašvaldības saistošie noteikumi / par izglītību / “Par
izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Madonas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā”. Aizpildītu iesniegumu iesniedz Ērgļu apvienības pārvaldē pie lietvedes (2. kab.).
Informāciju sagatavoja Madara Ūdre

Par Madonas novada
bāriņtiesas darbību
Labdien visiem 2022. gadā! Lai mums visiem tas izdodas
labs! Lai esam saprotoši, atbildīgi, cienām līdzcilvēkus un dzīvojam ar prieku un labestību sirdī!
Ar šī gada 1. janvāri ir izveidota Madonas novada bāriņtiesa,
kuras darbības teritorijā ietilpst līdzšinējais Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas un Madonas novads.
Madonas novada bāriņtiesas atrašanās vieta: Blaumaņa ielā
3, Madonā; tālrunis – 64807295, e – pasts: barintiesa.novads@
madona.lv.
Līdzšinējā Ērgļu novada teritorijā strādās divas bāriņtiesas
locekles – Rudīte Ligita Jansone un Vineta Bagatska.
Ārkārtējās situācijas laikā apmeklētājus bāriņtiesā pieņem
pēc iepriekšēja pieraksta Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā,
Madonas novadā un “Rītos”, Sausnējā, Sausnējas pagastā, Madonas novadā.
Saziņai šobrīd varat izmantot līdzšinējos tālruņa numurus –
64871453, 26406289 un e – pasta adreses: rudite.jansone@madona.lv; vineta.bagatska@madona.lv
Ārpus bāriņtiesas darba laika situācijās par iespējamiem vardarbības gadījumiem pret bērnu zvanīt valsts
policijai – 110 vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu
tālruni – 112.
Vineta Bagatska, Madonas novada bāriņtiesas locekle

Informācija
senioriem

Dzejnieks Jānis Sirmbārdis pasākumā “Dzenis dzejo dzejolīt” Jumurdas Saieta ēkā.
Lai redzētu, kas dzīlēs spīd,
Es apstājos pie acu akas katras.
Man tik caur citiem sevi iepazīt,
Man tik caur citiem sevi citos atrast.
Jānis Sirmbārdis
“Arvien vēl man prātā, kā, puišelis būdams, nācu no pasta ar
pirmo saņemto “Bērnības” numuru rokā. Gāju pa ceļu, šķirstīdams
pēc tipogrāfijas krāsas smaržojošās lapas, iebāzis ziņkārīgo degunu žurnālā un daudz nebēdādams par lielceļu oļiem, kas apdauzīja
baso kāju pirkstus. Tas bija mans pirmais žurnāls. Dīktin izdīkts
no mātes, jo pēc kara, grūtajā laikā, katrs rublis prasījās vairākas
reizes rokās apgrozāms, pirms to izdod. Varbūt tāpēc saņemtais
žurnāls man šķita tik neparasti krāšņs. Stars no kādas citas, vilinošas un noslēpumainas pasaules. Žurnāls “Bērnība” daļēji vainīgs
arī pie tā, ka literārās intereses manī ņēmušas virsroku pār visām
citām, kuru arī nav bijis mazums. Padevu pirkstiņu žurnālam, piedalīdamies tā izsludinātajā skolēnu literārajā konkursā, un žurnāls
paņēma visu roku, piešķirdams šajā konkursā man pirmo vietu,
tādējādi vēl vairāk uzkurinādams manu rakstīt vēlēšanos”. Šādus
vārdus savā intervijā žurnālam “Draugs” 1985. gada decembrī
saka mūsu novadnieks, dzejnieks un tulkotājs Jānis Sirmbārdis.
13. janvārī, dzejnieka dzimšanas dienā, mēs atceramies, godinām
mūsu Jāni Sirmbārdi, ielūkojamies dzejnieka atstātajā daiļrades

Initas Lapsas foto

mantojumā. Jānis Sirmbārdis savā dzejā atspoguļojis vēstījumus
par dzimto novadu, rakstījis mīlestības vārsmas. Gandrīz vai katrā dzejas krājumā izskan humora un pašironijas deva, esošā laika
nesaudzīga uzlūkošana. Dzejnieka darbi apkopoti 15 dzejoļu krājumos: “Asnu zobeni” (1962), “Dienu bites” (1966), “Saulstaru
atslēgas” (1968), “Kaleidoskops” (1972), “Nātru smarža” (1975),
“Kartupeļu rakšana Ērgļos” (1977), “Brūkleņzieds” (1980), “Sešas pagales manā pavardā” (dzejas izlase, 1981), “Dzejas mājas kapitālremonts” (1984), “Ak, mūžs!” (1986), “Velna ducis”
(1987), “Valoda” (1987), “Atskaidrošanās” (1991), “Pārplīsušais
laiks” (2001), “Neaizmirstuļu pļāvējs” (2002). Veikti atdzejojumi
no krievu, baltkrievu, ukraiņu un gruzīnu valodas. Jānis Sirmbārdis tulkoja B. Akuņina detektīvromānus. Jumurdas ļaudis bieži
varēja satikt dzejnieku nākot no Rīgas- Ērgļu vilciena, kad jāmēro
ceļš līdz dzimtajām mājām “Kalna Jērcēni” Jumurdā, gan dzejas
mīļotāju pasākumos Jumurdas skolā, kultūras namā. Dzejnieks ar
prieku dalījās savās pārdomās, tā brīža notikumu redzējumā, lasīja
savu jaunāko dzeju. 13. janvārī mūsu dzejniekam Jānim Sirmbārdim 85. Jumurdas bibliotēkā aicinu iepazīties ar dzejnieka Jāņa
Sirmbārža daiļradi, dzejas krājumiem. Jumurdas Saieta ēkas logos
no 13. līdz 24. janvārim varat aplūkot foto izstādi – “Te man savu
mūžu zarot!”.
Agita Opincāne, bibliotekāre Jumurdā

Meklēšanas vienības “Zvaigzne” 2021. gada atskats

Madonas novada Sociālais dienests arī šogad turpinās sveikt
seniorus dzīves jubilejās – 75, 80, 85, 90, 95 gados un piešķiramais pabalsts ir 100,00 eiro. Personai, sasniedzot 100 un vairāk gadu vecumu, piešķiramais pabalsts 200,00 eiro. Pabalstu
ir tiesības saņemt personai, kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā
ne mazāk kā 5 (piecus) gadus. Pabalsta piešķiršanas pamats ir
brīvā formā rakstīts iesniegums. Iesniegumā ir jānorāda jubilāra
precīza dzīvesvietas adrese, telefona numurs (ja nav, var arī radinieka) un bankas vai pasta konta numurs. Ar tiem senioriem,
kuriem nav konta, sazināsies telefoniski par naudas saņemšanu.
Jubilāri raksta iesniegumu tajā mēnesī, kad ir jubileja. Iesniegumi jāiesniedz personīgi Ērgļu sociālajai darbiniecei 7. kabinetā
vai jāiemet pastkastē pie Ērgļu apvienības pārvaldes ārdurvīm
Rīgas ielā 10, Ērgļos, Madonas novadā.
Teiksma Eglīte, Madonas novada
Sociālā dienesta sociālā darbiniece Ērgļos

Ņem vērā!

No šī gada 1. janvāra mainās norēķinu konti,
uz kuriem jāpārskaita nekustamā īpašuma nodoklis
un zemes nomas maksas.
Lūdzam vērst uzmanību uz jaunajiem Madonas
novada pašvaldības Reģ. Nr. LV90000054572
bankas kontiem!

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIM:
LV83 UNLA 0050 0167 2574 6
LV94 HABA 0001 4020 4157 6
LV40 PARX 0000 2620 6000 2

ZEMES NOMAI:

LV37 UNLA 0030 9001 3011 6
LV94 HABA 0001 4020 4157 6
LV40 PARX 0000 2620 6000 2
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Foto no biedrības meklēšanas vienība “Zvaigzne” arhīva
Ir pienākusi ziema… Biedrībai meklēšanas vienībai “Zvaigzne” aktīvā kritušo karavīru meklēšanas darbība beigusies. Laiks
atskatīties uz 2021. gada meklēšanas sezonu, gatavot atskaites,
pārdomāt un izvērtēt pieredzēto un piedzīvoto. Šo sezonu uzsākām vēlāk, jo kavējās atļaujas, tad darbi sabremzējās Covid-19
dēļ. Nemierīgi kļuva arī uz Latvijas robežas. Vairāki mūsu biedri
devās sargāt Latviju un bieži vien pat pēc dežūras piedalījās kritušo karavīru meklēšanas ekspedīcijās – noguruši un pārdomu
pilnām sirdīm un prātiem. Daudz jautājumu un maz atbilžu, bet
ar cerību un ticību, ka viss atkal būs labi. Savstarpējās sarunās
tiek spriests, kā jutās šie kareivji, kuri krituši šajā kaujas laukā
un guļ kādā bedrē vai aizbērtā ierakumā. Šis gads mums atdeva
divus kareivjus. Iespējams, ka ekspertiem izdosies noskaidrot
viņu vārdus. Un divas ģimenes saņems ilgi gaidīto ziņu… IR
ATRASTS JŪSU...
2021. gadā Sausnējas pagastā notika vairāk nekā 12 biedrības ekspedīciju. Tikām organizējuši video tiešraidi ar Ukrainu –
parādījām aptuveno apbedījuma vietu kāda kritušā karavīra tu-

viniekiem. Izjutām abpusēji spēcīgas emocijas. Dažādās vietās –
gan uz laukiem, gan mežos – tika atrasti vairāk nekā 100 dažādu kalibra granātu, mīnu un lādiņu. Zemei palika vieglāk un
iedzīvotājiem drošāk. Paldies par sniegto atbalstu kritušo karavīru meklēšanā Sausnējas pagasta pārvaldei, tagad Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldei, AS “Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecībai, SIA MYRTILLUS, “CERIŅI”,
“PRIEDNIEKI”, “RUMUĻI”, ”SAULĪTES”, ”MEŽROZĪTES”,
”STRAUTMAĻI” un citu zemes īpašumu un māju saimniekiem. Liels paldies par JŪSU izrādīto sapratni un atbalstu un ceram uz tālāku sadarbību.
Ja JŪSU rīcībā ir kāda informācija par kādu kritušo karavīru,
tad pastāstiet to MUMS! Varbūt kopīgiem spēkiem palīdzēsim
kādam kareivim atgriezties mājās… Mūs var sazvanīt – tel. numurs – 26371827. Var arī nosūtīt elektronisko vēstuli uz e-pastu:
m.v.zvaigzne@inbox.lv
Lauris Kalējs,
biedrības meklēšanas vienības “Zvaigzne” biedrs

Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums 2022. janvāris

Ērgļu apvienības skolu izdevums

Baltā sniega sedziņā ietīta, Zeme sagaida
jauno – 2022. – gadu. Mēs, Ērgļu vidusskolas skolēni,
to sagaidām ar atplestām rokām – jauns gads paver
jaunus apvāršņus, jaunas iespējas un jaunas zināšanu
virsotnes.
Vecajā gadā bijām ļoti čakli mācījušies un pirms
ilgi gaidītajām brīvdienām saņēmām pirmā semestra
starpliecības. Šo semestri dažas klases beidza uz īpaši
augstas nots – rīkoja klases vakarus, kuru mērķis bija
klases saliedēšana.
Pirms došanās brīvdienās mēs visi tikām iepriecināti ar šoreiz pavisam citādāku Ziemassvētku pasākumu, kas klasēm tika rādīts video formātā. Visi interešu izglītības pulciņu dalībnieki, skolēnu dome un
skolotāji piedalījās šī pasākuma veidošanā, sagādājot
jaukas atmiņas sev un skatītājiem. Protams, Ziemassvētku vecītis arī šogad visiem foršajiem skolēniem
dāvāja konfekšu tūtas.
5. janvārī varējām uz skolu atkal doties, minot pēdas mīkstajā sniegā. Vēl vienu dienu paveldzējāmies
atmiņās par Ziemassvētku gaidīšanu, līdz Zvaigznes
dienā rūpīgi novācām ziemas saulgriežu rotājumus,
nolikām tos ziemas miegā.
Kā jau katru gadu, pa svētku brīvdienām izbaudījām gadalaikam raksturīgos sporta un reizē atpūtas
veidus – slidošanu un slēpošanu. Un nu, atsākot skolas gaitas jaunajā semestrī, skolēnus slēpes un slēpju
zābaki sagaidīs arī sporta stundās.
Arī zīļu spēle joprojām rit pilnā sparā. Skolēni aizrautīgi pelna zīles savai klasei. Un, kā jau ierasts, arī
šogad otrā semestra sākumā 9. un 12. klases skolēnu
vēderus vairāk vai mazāk kutina uztraukumiņš par eksāmeniem.
Šajā baltajā ziemā mēs novēlam baltas domas un
baltus svētkus, katram pa saltās ziemas kniebienam
degunā. Novēlam, lai visas vēlmes piepildās. Un lai
jaunajā gadā mūs visus sagaida balti brīnumi!
Samanta Ungure un Alīna Muša,
9. klases skolnieces

Ziemassvētku video
filmēšana
Mēs, trīs 8. klases skolnieces, piedalījāmies Ziemassvētku
apsveikumu filmēšanā, kurā skaitījām dzejoļus, bet citi dziedāja
un dejoja. Manuprāt, šādi filmējot video apsveikumu, tā bija ļoti
laba alternatīva koncertam, jo pašreizējās situācijas laikā mēs to
nevaram izbaudīt klātienē.
Reizē iepazinām arī režisora darbu. Bija interesanti vērot, kā
Antra Diča-Milne katram rūķim izdomāja citu vietu un veidu, kā
noskaitīt dzejoli. Ketija dzejoli par gardo rausi skaitīja pie apaļā
un apsnigušā krūma. Lienes skaitāmpants par dālderi izskanēja
apaļajā ugunskura laukumā, Ralfs lēca no kļavas.
Lai gan filmēšanās diena bija ļoti auksta un savu priekšnesumu nācās atkārtot vairākas reizes, tomēr palika siltas atmiņas
par lielisko sadarbību.
Jauki, ka arī deju kolektīvi varēja beidzot darboties un parādīt savu dejot prasmi. Bet punkts uz i bija skolotāju priekšnesums.
Megija Elisa 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
novads, tel. 64871299. Iespiests: SIA “Erante”, Madonā, Saieta laukumā 2a.
Metiens 1100 eksemplāri
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APSVEICAM!

Redakcijas sleja
Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
I. Ziedonis
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9. decembrī norisinājās vēstures valsts 28. olimpiādes
novada posms 9. - 12. klasēm.

Mūsu skolas 11. klases skolniece KATRĪNA REŠŅA
tajā ieguva 3. vietu.
Apsveicam Katrīnu ar panākumiem!

Basketbolistu 2021. gada sezona

U15 komanda.

Foto no Ivara Tetera personīgā arhīva

Vasarā notika spēļu seriāls Atzeles 3x3, kurā startēja komandas no Alūksnes, Gulbenes, Balvu, Madonas reģiona. 16
komandu konkurencē U15 vecuma grupā Ērgļu puiši izcīnīja 2.
vietu. Komandā startēja Dāvis Ludboržs, Gustavs Dūdums,
Eduards Bukovskis, Valters Rešņa.
Savukārt Kārlis Dūdums spēlēja kopā ar Madonas puišiem
U13 grupā un palīdzēja komandai izcīnīt 1. vietu.
Decembrī 3x3 sacensības notika Madonā, kur U15 grupas
puiši ieguva 1. vietu. Komandā startēja Dāvis Ludboržs, Gustavs Dūdums, Eduards Bukovskis, Linards Leimanis.

Spēles notiek katru nedēļu, komanda startē Latvijas Jaunatnes basketbola līgā. Ērgļu puiši spēlē kopā ar madoniešiem.
Treneri joprojām komandā gaida arī iepriekšējo gadu spēlētājus, kuri dzimuši 2007. gadā.
Lai varētu veiksmīgi startēt, nepieciešami regulāri treniņi,
kas notiek nepārtraukti, neņemot vērā ierobežojumus. Tie ir notikuši arī individuāli, saņemot uzdevumus un nosūtot atskaiti
WhatsApp. Puiši daudz trenējas brīvā dabā laukumā pie Ērgļu
saieta nama, kā arī sporta zālē. Galvenais, ka viss notiek.
Ivars Teteris, komandas treneris

Klases vakars
Līdz gada beigām vēlējāmies kā klase kopīgi izklaidēties –
bez rūpēm par mācībām. Tāpēc 20. decembrī, pirms devāmies
ziemas brīvdienās, izdomājām noorganizēt klases vakaru. Atnāca katrs ar savu “groziņu” un dāvanu, ko vēlāk pasniegt savam
slepenajam draugam.
Vakara gaitā spēlējām dažādas spēles, zīmējām un minējām.
Skolotāja Antra mums lika uzzīmēt sniegavīru uz papīra šķīvīša,
kurš mums atradās uz galvas. Spēlējot apgalvojumu spēli, mums
domas mainījās, lai gan bija brīži, kad vienbalsīgi atbildējām…
Nākamā spēle sanāca kā mazs lugas lasījums, izmantojot

tekstu no visiem pazīstamās filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.
Iepriekšējā vakarā biju sarakstījusi divus tekstus un izņēmusi
ārā darbības vārdus, lietvārdus u.c., kas varētu tekstu pamainīt.
Visiem ļoti patika. Noteikti šo spēli atkārtosim nākamajā klases
vakarā.
Spēļu pārtraukumos našķējāmies ar pašu atnestajām lašu un
ķilavu maizītēm un minējām skolotājas sagādātās mīklas, apmainījāmies ar dāvanām un līdz vakara beigām spēlējām mūsu iecienīto klases vakaru spēli “Patiesība un risks”.
Asne Stankeviča, 11. klases skolniece

Klases vakars klases saliedēšanai
Pagājušā gada 17. decembrī mums, 9. klasei, bija klases
vakars. Galvenais tā mērķis bija saliedēt klasi, jo ikdienā mazo
strīdu jau bija par daudz. Vakars arī izdevās, un kopīgi mēs
sasniedzām to, ko vēlējāmies. Mēs draudzīgi un bez strīdiem
pavadījām visu vakaru, runājāmies par daudzām interesantām
tēmām, kuras ikdienā nesanāk apspriest. Spēlējām dažādas

aizraujošas spēles, visi kopīgi dejojām “Just Dance”. Sajūtas
bija neaprakstāmas! Tas bija ļoti labi pavadīts laiks visiem
kopā.
Šis gads kopā ir jāizbauda no visas sirds, jo strauji tuvojas
9. klases beigas.
Laura Gunita Lapiņa, 9. klases skolniece
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Ķelnes–Reizīkes draugu atbalsts

3. klase ar darba materiāliem.
Laikā, kad nav iespējas organizēt skolēnu nometnes Ērgļos vai Ķelnē–Reizīkē un tikties klātienē, sazināšanās ar
vācu draugiem turpinās ne tikai ar vēstuļu un nosūtīto fotogrāfiju palīdzību.
Skolas gada sākumā saņēmām ziedojumu. Šoreiz tas tika
izlietots materiālu iegādei skolēnu radošajiem darbiem sākumskolas klasēs (vairāku toņu aplikācijas papīri, akvareļu papīrs,
kartons, šķēres, otas, zīmuļi, dzēšgumijas, dokumentu mapes,
lineāli, papīra šķīvji, marķieri kociņi, auklas, līmplēve u.c.).
Bērniem vienmēr ir prieks realizēt savas radošās idejas, ja ir
pieejami daudzveidīgi materiāli. Tagad mums būs krājumā arī
dekoratīvie caurumotāji, ko izmatojam, rotājot klasi un gatavojot apsveikumus. Katra klase tika arī pie globusa un jaunas
Latvijas kartes, kā arī baltās guaša krāsas pudeles. Jāpiebilst,
ka skolas darbinieki A. Jēkabsona vadībā ļoti izpalīdzēja, lai
katra karte būtu pārklāta ar līmplēvi. Pavisam sarakstā ir 54

Ērgļu vidusskolas
orientieristu starti
2021. gadā
Orientēšanās sacensību norise Covid-19 pandēmijas laikā ir mazāk problemātiska, salīdzinot ar
citiem sporta veidiem, jo sacensības notiek brīvā
dabā. Līdz ar to ierobežojumi sacensību organizēšanā ir stipri mazāki. Tāpēc skolas orientieristiem
bija iespējams startēt vairākās sacensībās. Dažiem
ir izdevušies diezgan veiksmīgi starti.
Visaktīvāk sacensībās startējuši Klāvs Konovalovs, Una Sipčenko un Līna Madsena. Es šoruden sāku vadīt treniņnodarbības un ievēroju ka,
cītīgi trenējoties, jauniešiem ir iespēja sasniegt labus rezultātus arī Latvijas mēroga sacensībās. Viņi
Madonas kausu seriālā, kas risinājās visu vasaru
un rudeni, izcīnīja ļoti labas vietas. Klāvs Konovalovs – 2., Līna Madsena – 4., Una Sipčenko – 6.
vietu.
Madonas novada čempionātā Līnai 2. vieta,
Unai – 5. Novada skolu sacensībās Una izcīnīja
2. vietu, Anete Rudzīte – 4., Klāvs Konovalovs –
7., Olivers Tots Olte – 8., Paula Konovalova – 10.
vietu. Divās vecuma grupās izcīnīti kausi par 3.
vietu komandu vērtējumā.
Pēc novada skolu sacensībām sekoja starts Latvijas skolu kausu izcīņā Siguldā. Šajās sacensībās
par veiksmīgiem startiem var uzskatīt Klāva 19.
vietu, Līnas 25. un Paulas 26. vietu, jo konkurence
bija liela – daudz dalībnieku.
Vēl vairākās sacensībās piedalījās arī Sendijs
Vīgubs.
Juris Švarcs, Madonas BJSS treneris

6

Autores foto
dažādas preces. Paldies vācu draugiem!
Jau otro gadu uz Ērgļiem atceļoja Adventes kalendāri, ko
sūta Barbara un Ole Porstendonfer. Pēc Latvijas apmeklējuma 2018. gadā viņi jau atkārtoti iepriecina jaunāko klašu skolēnus. Savukārt uz Ķelni–Reizīki šai ģimenei aizceļoja bērnu
veidotie Ziemassvētku apsveikumi.
Šogad vācu draugi atbalstīja arī Ērgļu PII “Pienenīte”.
Sporta nodarbībās bērni varēs izmantot divus batutus.
Ērgļu Mākslas un mūzikas skola par ziedoto naudu iegādājās lampiņu virtenes, un skolotājas Ievas Veipas vadībā tapa
vairāki mākslas darbi, kuri aplūkojami Ērgļu saieta nama vestibilā.
Ziedotās naudas izmantošana tiek plānota arī orķestra vajadzībām.
Tā kā Vācijā ir ļoti aktīva jauno ugunsdzēsēju kustība un
skolēnu nometņu laikā jauka sadarbība izveidojusies ar Ēr-

gļu ugunsdzēsības posteni, tad gada nogalē ar vācu draugu
atbalstu varēja iegādāties profesionālu putekļu sūcēju mašīnu
tīrīšanai.
Novembrī sadraudzības biedrības pārstāvji pieminēja mūžībā aizgājušo Annu Kuzinu un viņas ieguldījumu abu pagastu
sadarbībā. Tika nolemts ziedot līdzekļus arī “Braku” muzejam. Tie tika izlietoti jaudīgāka datu nesēja iegādei muzeja
digitalizēto materiālu glabāšanai.
Ķelnes–Reizīkes draugi sniedza atbalstu arī Ērgļu evaņģēliskajai luterāņu draudzei, palīdzot iepriecināt Ziemassvētkos
ar gardām un sirdi sildošām dāvanu paciņām apmēram desmit
vientuļos draudzes seniorus laikā, kad kopā būšana nav iespējama. Paldies draugiem par pārsteigumu un prieka sajūtas
radīšanu Ziemassvētku laikā!
Ceram, ka nākotnē varēsim satikties klātienē.
S. Stankeviča, skolotāja

Pakrojas muižā

Mūsu ģimene šo gadu sāka ar došanos mini ceļojumā.
Sociālajos tīklos šad tad bijām redzējuši skaistas un krāšņas
bildes no kāda gaismas festivāla Lietuvā, kas radīja lielu interesi
redzēt to pašiem. Vairāk interesējoties par šo festivālu, no radiniekiem uzzinājām, ka dabā tas esot vēl skaistāks un efektīgāks
nekā bildēs.
Daudz nedomājot, ātri saorganizējāmies un devāmies ceļā
uz kaimiņvalsti – Lietuvu. Netālu no Latvijas robežas atrodas
Pakrojas muiža, kas ir viena no Lietuvas lielākajām muižām. Tā
saglabājusies līdz mūsdienām. Jau ceturto gadu, ap Ziemassvētku laiku, šeit tiek rīkoti Ķīnas laternu gaismas festivāli. Katru
reizi tiem ir sava tematika. Šogad krāšņā šova tēma bija Luisa

Kerola pasaka par Alisi Brīnumzemē.
Gaismas festivāls bija tiešām skaists. Redzējām vairākus
simtus izgaismotu lielizmēra skulptūru. Radās sajūta, ka atrodamies īstā Brīnumzemē. Bija iespēja apmeklēt nelielu spēļu un
atrakciju parku, satikt dažādus šīs pasakas tēlus (Cepurnieku,
Simtkāji) un iegādāties kādu našķi Ziemassvētku tirdziņā.
Tas bija fantastisks piedzīvojums. Likās neticami, ka tik
skaisti un interesanti var izveidot tik krāsainus gaismas brīnumus, kas priecē gan bērnus, gan pieaugušos.
Paula Konovalova, 7. klases skolniece
Sandras Konovalovas foto
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“Lai ir”

3. klase iedvesmojās no P. Brūvera dzejoļa “Lai ir” un uzrakstīja savus veltījuma
dzejoļus ģimenei. Dzejnieks nav izmantojis pieturzīmes un lielos sākuma burtus. Redz,
kas mums sanācis!

Vecākiem

Lai ir!

Man ir mīļa mamma
Man ir mīļš tētis
Un pavisam kopā
Man ir mīļi vecāki

lai ir mammai darbiņš
lai ir siltas mājas
un lai mūsu starpā
vienmēr valda prieks

Miks Smeilis

Kate Māliņa

Vēlējums manai
vecmāmiņai
Cepam, cepam cepumus
taisām, taisām kūku
esmu es tavs palīdziņš!
Lai mums garšīgs cienasti
ņš!

1. klases darbs.

Anna Rešņa

Ziemas kokteilis
Ziemassvētku un Jaunā gada laiks ir kā gaidīšanas svētki ar zināmām tradīcijām un dziesmām. Bet
katru gadu tas notiek no jauna, arī mazliet citādāk. 8. klase no dažādu laiku svētku dziesmām veidoja
savu stāstu. Vai vari tās saskatīt?
Kādā ziemas pasaciņā Ziemassvētku mežā ziemas miegā iekrituši zvēri.
Tā bija klusā nakts, kad uzsniga sniedziņš balts. Kuš! Nerejat, ciema suņi, pamodināt nedrīkst lāci!
Kamēr mirdz tur, ciemos, ugunis, Circenīša Ziemassvētkos bērni sniegavīru ceļ. Jūs, bērniņi, nāciet ar
priecīgu prātu! Un zvaniņš skan, jo priecīgi Ziemassvētki ir klāt. Reiz mežā dzima eglīte, zem kuras piparkūkas danco, jo dāvanā saņēma mazo Ziemassvētku brīnumu. Paldies par dāvanām!
Vēlam priecīgus Ziemassvētkus!

Novēlējums ģimenei
Lai ir lai ir lai mums ir mājas
		
skaistas
lai ir mums visiem jaukas mājas
un lai visiem sveču gaismā jaunais
gads mums laimīgs būtu.
Lai ir brālim jaukas dienas
lai ir brālim jauki draugi
lai brālim bērnudārzā jauki klājas
tev tur būs jautri.
Lai ir tētim jauks darbiņš
lai ir garšīgs ēdiens mums
un lai tev labi klājas savā
		
jaunajā darbiņā.
Lai mammai jauki klājas
lai ir mammai jauki mājās
un lai brālītis labi klausa ģimeni.
Lai ir Bellai silta miga
lai ir Bellai foršas medības
lai ir lielas lielas lielas lielas
			
lielas alas.
Emīlija Apsīte

Mana mamm

a

Mana mamma
sk
Gudra un labāk aistākā,
ā.
Lai es augu sk
aista, gudra
Lai es esmu la
bākā.
Keita Kupe
8. klases skolēnu kopdarbs.
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Ziemassvētku maču rezultāti

2021. gada 18. decembrī notika novusa Ziemassvētku mači, kas bija 3. noslēguma kārta nepabeigtai sezonai.
Rezultāti sievietēm:
1.vietā Līva Tirzmale
2. vietā Līga Tirzmale un Ilze Feldberga
Kopvērtējuma rezultāti pēc trīs kārtām:
1. vietā Līga Tirzmale
2. vietā Līva Tirzmale
3. vietā Ance Jēkabsone

Rezultāti vīriešiem:
1. vietā Anatolijs Galibeckis
2. vietā Juris Galibeckis
3. vietā Kaspars Cers
Kopvērtējuma rezultāti pēc trīs kārtām:
1. vietā Ainārs Strazdiņš
2. vietā Aldis Jēkabsons
3. vietā Andris Ābels

2021. gada 26. decembrī notika Ziemassvētku mači volejbolā.
Sieviešu grupā:
1. vietā Jana Gulbe, Everita Zaretoka, Elza Agnese Koklačova, Gunita Konovalova
2. vietā Līga Tirzmale, Alise Olte, Līva Tirzmale, Megija Jeršova, Lauma Emīlija Bičevska
3.vietā Ketija Tipaine, Krista Ieleja, Lauma Zača, Sabīne Svilpe, Ilze Bičevska
Vīriešu grupā:
1. vietā Edgars Rudzītis, Endijs Magons, Druvis Bičevskis, Marts Bičevskis
2. vietā Andris Stalīdzāns, Andris Jermacāns, Rihards Vasels, Edgars Smeilis
3. vietā Juris Sirmais, Ēriks Bukovskis, Ilgvars Ratnieks, Ingus Akulovs, Artūrs Vīgants

Ērika Bukovska foto

2021. gada 25. decembrī notika Ziemassvēku mači basketbolā.
Jauktajā grupā:
1. vietā Jana Gulbe, Ieva Dūduma, Līva Tirzmale, Megija Jeršovs
2. vietā Dāvis Millers, Kārlis Dūdums, Oto Strazdiņš
Vīriešu grupā:
1. vietā Kristers Kalniņš, Edijs Krastiņš, Alens Kārkliņš, Niks Nīgalis, Artis Truksnis
2. vietā Reinis Braķis, Nauris Truksnis, Ainārs Strazdiņš, Valts Masaļskis
3. vietā Jānis Kalniņš, Oskars Sirmais, Rihards Vasels, Endijs Magons

Ievas Dūdumas foto

Darbīgu 2022. gadu!

To novēlu visiem mežu īpašniekiem, jo mežā vienmēr ir, ko
darīt.
Arī pašreiz uzrunātais 2019. gada Čiekura balvas ieguvējs
Aivars Vanags saka: ”Strādāju kopšanas cirtē – skrajcirtē, jo pašreiz kokmateriāliem ir tik labas cenas, ka pagājušajā gadā, lai to
nopelnītu, bija jāizcērt divas reizes vairāk.”
2021. gada septembrī LAD izsludinātajā jaunaudžu kopšanas
projektu “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai” konkursā piedalījās un atbalstu guva 46
mūsu biedrības biedri, kuri izkops vairāk nekā 370 ha jaunaudžu.
Ar gandarījumu varu teikt, ka mūsu biedrībā esošie gandrīz
100 privāto mežu īpašnieki savos meža īpašumos saimnieko ļoti
godprātīgi, ar īsta saimnieka redzējumu. Kā atzīst “Veculpju”
saimnieks Ģirts: ”Lai ierēdņi man netraucē savā mežā saimniekot!”
Privāto mežu īpašnieki, runājot par pārmaiņām Meža valsts
dienestā, teic, ka mums ir vienalga, cik daudz ierēdņu darbojas,
jo par notiekošo mūsu mežos tāpat atbildam mēs paši. Ja arī kādam nocērt ko lieku, “zaudējumi gulsies uz paša pleciem”. Jāsargā vien pašiem!
Visiem, kam tuvs mūsu Dzimtenes Zaļais zelts, sargāsim to,
būsim lepni ar to, jo tik skaisti meži kā mums, nav nekur citur!
Novēlu visiem veselību – gan mežiem, gan to kopējiem!
Biruta Nebare, biedrības “Vidzemes augstienes meži”
valdes priekšsēdētāja
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Īsās ziņas no
pagājušā gada
decembra Jumurdā
Kā katru gadu, arī 2021. gada decembrī Jumurdas pagasta Saieta ēkas pagalms tika koši izrotāts. Stalto egli sarūpēja
mednieku kluba “Jumurda” vīri – Juris Rudzītis, Ritvars Putniņš, Elmārs Purviņš, eglīti no sava īpašuma dāvāja Sandra un
Ziedonis Rudzīši. Par egles rotāšanu gādāja Rolands Gadišķis,
Stella Rutka, Vineta Lippe, Daina Smeile. Svētku sargātājus
– rūķus – darināja Daina Smeile. Arī Liene un Jānis Opincāni
savu svētku rotāšanas prasmi dāvāja jumurdiešu priekam.
Mēs ar savu saposto Jumurdas pagasta Saieta ēkas pagalmu piedalījāmies Madonas novada pašvaldības konkursā
“Skaistākais Ziemassvētku noformējums”.
Īsi pirms Ziemassvētkiem Jumurdas pagasta Saieta ēkā
notika radoša Ziemassvētku apsveikumu darināšana. Apsveikumi ar labiem vēlējumiem nonāca katrā Jumurdas pagasta
mājā. Šajā atbildīgajā darbā liels palīgs mums bija pati labākā
pastniece – mūsu Ineta Grīnberga.
Agita Opincāne, bibliotekāre Jumurdā
Jumurdas Saieta ēkas eglīte.

Agitas Opincānes foto
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Novadpētniecības darbs „Braku” muzejā
(8. turpinājums)

Āķēni

zemnieku saimniecība „Āķēni”, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumiem pa autoceļiem un piedāvā lauksaimniecības tehnikas
pakalpojumus. Pinku ģimene apsaimnieko kādreizējo Reinbahu
īpašumu, bet par muižas laika krogu un „Kalna Āķēnu” mājām
mūsdienās liecina vien drupas.

„Ūdņēni” un „Dzirnavas”
Skats uz „Lejas Āķēnu” saimniecību, 2020. gads.

Mājas „Āķēni”, 2021. gads.
Āķēni ir sena vēsturiska vieta, kas 14. gadsimta beigās minēta
kā pagasts, 16. gadsimtā – kā Ērgļu pils muižai piederoša teritorija (vēstures avotos ar dažādiem nosaukumiem – Aken, Acken,
Aiken, Aikenhoff). 17. gadsimtā karu rezultātā Āķēni stipri cieta,
te iekārtoja lopu muižu. 18.gs. pirmajā pusē Āķēnu pusmuižā visas ēkas uzcēla no jauna. Pēc 1832. gada inventarizācijas datiem
Āķēnos ir bijusi dzīvojamā māja no koka uz augstiem akmens pamatiem ar dakstiņu jumtu; krodziņš no akmens ar dakstiņu jumtu;
klēts no koka uz akmens pamatiem ar salmu jumtu; lopu laidars no
koka uz akmens pamatiem ar salmu jumtu un rija no koka ar salmu
jumtu. Pusmuižā turēja liellopus, aitas, arī zirgus un cūkas.
19. un 20.gs. mijā Āķēnu rentnieks bija Reiznieks, krietns zemes kopējs. Pēc viņa 1914. gadā ienāca Jānis Melbārdis. Pirkšanas
dokumentos īpašums minēts kā „Lejas Āķēni”. 1914. gadā vecā
māja nodega, jaunā uzbūvēta 1915. gadā citā vietā – nedaudz tālāk
no ceļa. Celtniecības darbi notika lēnām, jo tos iztraucēja Pirmais
pasaules karš, kā arī vajadzēja celt vai pielabot citas saimniecības
ēkas. Jāņa un Emmas Melbāržu ģimenē uzauga dēls Jānis un četras
meitas – Milda, Zelma, Marta, Marija. Dzimtajā pusē palika saimniekot divas meitas, kuras apprecēja brāļus Kalniņus: Marija –
Jāni un Marta – Albertu.
Alberts Kalniņš bija plašā apkaimē zināms kā talantīgs skroderis, kas prata šūt gan bikses, gan uzvalkus, gan kreklus utt. Sieva
Marta bija laba rokdarbniece. Tā kā Alberts ar šūšanu labi nopelnīja, tad saimniecībā turēja tikai vienu gotiņu. „Lejas Āķēnu” zemi
apsaimniekoja Jānis un Marija Kalniņi.
Alberts bija arī sportisks vīrs, darbojās aizsargu kustībā un
lieliski prata uzšūt aizsargu tērpu. Pārmaiņas ienesa Otrais pasaules karš – abi brāļi darbojās leģionā. Jānis kara gados aizceļoja
uz Kanādu un Latvijā vairs neatgriezās, atstādams sievu Mariju
ar diviem bērniem – Imantu un Gunti (nenodzīvoja garu mūžu,
nelaimīgi gāja bojā).
Alberts, būdams Latviešu leģiona 19. divīzijas leģionārs, pēckara gados slēpās gan Katrīnas mežos, gan savā mājā, kurā bija
ierīkots slēpnis, un turpināja šūt, taču kāds viņu nodeva. Albertu
apcietināja un izsūtīja uz Vorkutu, arī sievu Martu izveda uz Sibīriju. „Lejas Āķēnu” mājās palika viņu bērni – Maigonis Jānis, Vija
un Andris, kurus audzināja vecvecāki Jānis un Emma Melbārži.
Te turpināja dzīvot arī Melbāržu meita Marija ar saviem bērniem,
kuru tēvs no svešuma uz dzimteni tā arī vairs nekad neatbrauca…
Pēc Otrā pasaules kara „Lejas Āķēnu” mājas bija sašautas.
Kad 1957. gadā no Sibīrijas atgriezās Alberts un Marta, Marija
ar bērniem apmetās netālajās kaimiņu mājās pie Dzērvīšiem –
„Jaunāķēnos”.
„Lejas Āķēnu” mājās 1950. gados iekārtoja kolhoza kantori, pirms tam tas bija „Jaunkrancos”, kur 1949. gadā nodibināja
kolhozu „1. Maijs”. „Lejas Āķēnos” atradās plašāka telpa pasākumiem, te rādīja arī kino. Pārējā ēkas daļā atradās dzīvokļi. Neliela
vieta tika atvēlēta arī Melbāržiem un Albertam ar ģimeni. Alberta dēls Maigonis Jānis apprecējās un ar sievu Skaidrīti, dzīvoja
Ērgļos, ģimenē uzauga meita Teiksma un dēls Gints, kurš pa vasarām dzīvoja „Lejas Āķēnos” un daudz palīdzēja vecvecākiem
lauku darbos.
1990. gadu sākumā, beidzot pastāvēt p/s „Ērgļi”, Kalniņi varēja atgūt savu īpašumu un dzīvot „Lejas Āķēnu” mājās. 1998. gadā
tika izveidota zemnieku saimniecība „Lejas Āķēni”, saimnieks
Gints Kalniņš, kura ģimenē kopā ar sievu Ivetu uzaudzināti trīs
dēli – Rolands, Rihards Krists, Jānis Rūdolfs.
Šobrīd saimniecībā audzē rapsi, griķus, auzas, ir arī aitu un
vistu saime.
Netālu no „Lejas Āķēniem” ceļa Ērgļi–Sausnēja malā muižas
laikos bija krogs. 20. gadsimta sākumā šo vietu ar 20 ha zemes
piešķīra Jānim Reinbaham (kā strēlniekam), nosaucot par „Kalna
Āķēniem”. Bijusī kroga ēka bija garena būve, kuras vienā galā dzīvoja, bet otrā atradās kūts. Aiz mājas bija arī paliels pagrabs. Jāņa
un Ievas Reinbahu ģimenē tika izaudzināti četri bērni – meitas Ilga
un Dzidra, dēli Jānis un Juris. Otrā pasaules kara laikā mājas tika
iznīcinātas, un Reinbahi te vairs neatgriezās, bet dzīvoja netālu –
„Krancos”.
1980. gadu beigās netālu no „Kalna Āķēniem” savas mājas
sāka celt Pinku ģimene, nosaucot tās par „Āķēniem”. Šīs ir Ērgļu
pagasta pirmās mājas, kas nodotas ekspluatācijā pēc Latvijas brīvvalsts atjaunošanas 1991. gada 4. maijā. 1992. gadā Pinku ģimene ienāca jaunajā mītnē, un šajā gadā tika reģistrēta arī N. Pinkas

Mājas „Dzirnavas”, 2020. gads.

Skats uz „Ūdņēnu” sētu, 2021. gads.
Netālu no Sausnējas, dodoties uz Sidrabiņiem, ir bijušas dzirnavas, kuru pirmsākumi saistīti ar „Ūdņēnu” mājām, kas izveidotas 17.gs. otrajā pusē. Te bijusi avotaina zeme. 18.gs. otrajā pusē
„Ūdņēnos” ierīkota Sausnējas muižas lopu pusmuižiņa. 18.gs.
beigās un 19. gs. sākumā uzcelta dzirnavu mūra ēka. Lai darbinātu
dzirnavas, ūdeni uzpludināja no spēcīga avota. Netālu atradās rija,
kūts, klēts.
1920. gadā beidzās muižas saistības ar „Ūdņēniem”, zemi iegādājās Pēteris Platais (ienācējs no Odzienas), kurš jau 1902. gadā
bija iepircis „Vec-Ramļēnus”. Pētera un Lottes Plato ģimenē izaudzināti četri bērni – Pēteris, Marija, Olga un Berta.
Plato dzimta bija turīga, ar stingrām tradīcijām un tikumiem.
Bērniem bija vēlams precēties ar saimnieku kārtas pārstāvi, pretējā
gadījumā ģimene to nosodīja un nepieņēma, arī meitām noteikta
precēšanās kārtība – vispirms vecākā māsa un secīgi nākamā. Šīs
stingrās tradīcijas zināmā mērā ietekmēja dzimtas attīstību – kādam no dēliem, kas gribēja precēt kalponīti un tā gaidīja bērnu,
mīlestība beidzās traģiski, jo jaunā sieviete, nespēdama izturēt puiša vecāku nicinājumu, pakārās. Arī ģimenē, kur vairākas māsas,
nevarot sagaidīt, kad vecākā tiek pie vīra, jaunākā paliek meitās,
kaut ir skaista un ir savs izredzētais. Sausnējas dižā Plato dzimta
neizveidojās kupla, puiši dažkārt palika par vecpuišiem un meitas
– vecmeitām.
1922. gadā „Ūdņēnos” dzīvojuši seši Plato ģimenes pārstāvji.
Ap 1928. gadu notikusi „Ūdņēnu” kvotas zemes dalīšana – vecie
„Ūdņēni” (tagadējās „Dzirnavas”) un jaunie jeb mūsdienu „Ūdņēni”.
„Ūdņēnu” saimniecība tika uzskatīta par bagātu, bet „Dzirnavu” – par pieticīgāku, vienkāršāku, te ļaudis bijuši saticīgāki, labāk
sadzīvojuši ar kalpiem, ēduši pie viena galda.
1928. gadā, izveidojoties „Dzirnavu” saimniecībai, tajā kā iedzīvotāji reģistrēti trīs Platie – Eda (dzim. Ziemane; vīrs Andrejs
miris Pirmā pasaules kara laikā), dēls Jānis un meita Marija. Par
saimnieku „Dzirnavās” kļūst Jānis Platais. „Ūdņēnos” savukārt
dzīvoja „Vec-Ramļēnu” saimnieka Pētera Platā meitas – Olga un
Berta. Olga apprecējās ar savu brālēnu Kārli Plato, taču laulībā
nodzīvoja vien dažus mēnešus, jo vīrs Otrā pasaules kara laikā
gāja bojā.
Latvijas brīvvalsts laikā „Dzirnavas” vairāk izveidojās kā
zemnieku sēta. Dzīvojamā māja, dzirnavas, klēts, arī zirgu kūts
atradās zem viena jumta, pa labi bija lielā kūts, pa kreisi – rija,
zem mājas izvietoti milzīgi pagrabi. Dzirnavas vēl darbojās līdz
1930. gadiem, tajās bija divi gaņģi. Saimniecības darbos Platajiem
palīdzēja puisis un meita (Apolonija Nelubšite) no Lietuvas, Jānis
Ziemanis no Liepkalnes puses.
1940. gadu sākumā Jānis Platais aizgāja no dzīves. 1944. gadā,
vāciešiem atkāpjoties no Sausnējas Liepkalnes virzienā, te notikušas niknas kaujas. Gājis bojā arī Sausnējā iemīļotais skolotājs Agafangels Arklons (nogalināts 1944. gada 24. augustā), kājā smagi
ievainots Jānis Ziemanis. Pieminot skolotāju, Jānis viņam iestādīja
trīs lapegles, bet liktenīgajā sprādziena vietā – priedīti.
Pēc kara „Dzirnavu” mājās dzīvoja Marija Platā, lietuviete
Apolonija Nelubšite un Jānis Ziemanis ar sievu Annu (dzim. Bundule), uzaudzinot divus bērnus – Māru un Andreju. Tā kā pēc kara
daudzas mājas bija sagrautas, „Dzirnavās” ir mitinājušās arī citas
ģimenes – salmu maisus pa nakti izklāja, pa dienu noņēma.
„Ūdņēnu” mājas kara laikā nodega. Dzīvošanai tika pielāgota
klētiņa. Lai veiktu nelielus celtniecības darbus, palīgā nācis Imants
Leiboms no „Grubnavas”, kurš dažkārt palicis pa nakti kūtsaugšā,
iespējams, arī nav gribējis dienēt Sarkanajā armijā. Par to padomju
vara Olgu un Bertu Platās 1945. gadā arestēja un notiesāja uz desmit gadiem „par bandītu atbalstīšanu”. Māsas izsūtīja, viņu mājās
sāka dzīvot Imants Leiboms ar ģimeni.
Māsām Platajām svešumā izdzīvot palīdzēja tas, ka Berta bijusi lieliska šuvēja. 1956. gadā Olga un Berta atgriezās, sākumā
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dzīvoja „Ramļēnos”, tad „Ūdņēnos”. Māsām bija izveidota neliela
saimniecība, kurā kopa lopiņus. Berta bija sausnējiešu iemīļota
šuvēja. Apkārtējie Olgu un Bertu zināja kā sirsnīgas, čaklas un
viesmīlīgas sievas.
Kad 1949. gadā izveidoja kolhozu „Līdums”, „Dzirnavu” kūtī
ierīkoja fermu ar 16 slaucamām govīm. Blakus kūtiņā audzēja divus zirgus, kuri bija nepieciešami lauku darbiem un barības sagādei lopiem. Fermā strādāja Anna Ziemane un Marija Platā (mirst
1960. gadā) kopā ar lietuvieti Apoloniju Nelubšiti. Gan Anna, gan
Marija esot bijušas sirsnīgas, čaklas un izpalīdzīgas sievas. Jānis
Ziemanis bija kolhoza brigadieris, stingrs vīrs, ar savu nostāju un
lielu darba mīlestību, apbrīnojams ar to, ka visu mūžu pacietīgi
sadzīvoja ar kara laika ievainojumu kājā, kas īsti vairs nekad nesadzija. Pat ārsti brīnījās par Jāņa stipro veselību un garo mūžu.
Kolhoza laikā „Dzirnavas” bija arī zināma saiešanu vieta, te
pulcējās apkārtējo māju ģimenes, lai būtu kopā, lai svinētu svētkus, īpaši jau Jāņus, nereti piepulcējās arī Leibomu muzikālie vīri.
Katru gadu „Dzirnavās” ieradās žīds ar savu mantu vezumu, iespējams tāpēc, ka Annas Ziemanes dzimtā puse ir Gostiņi – kādreizējais Trentelberģis, tautā saukts par žīdu ciemu.
Anna un Jānis, cik varēja, kopa lopus, bērni vasarās palīdzēja
savākt sienu. Kad Anna vecuma dēļ vairs nespēja aprūpēt govis,
te izmitināja kolhoza teļus, viena no kopējām bija Ruta Vestfāle.
Ap 1998./1999. gadu Ziemaņi aizgāja no dzīves, mājas palika
tukšas. Par zemes un māju īpašnieku kļuva Jānis Vestfāls. „Dzirnavās” sāka dzīvot Jāņa ģimene – sieva Mirdza un meitas – Aivija
un Līga. Kūtī saimniekoja Jāņa vecāki – Ruta un Arnolds Vestfāli,
turot slaucamas govis, vēlāk gaļas liellopus. Ap 2015. gadu „Dzirnavu” zemi sadalīja – māja palika Jānim Vestfālam, bet kūts un
zeme ap to – brālim Aināram Vestfālam, īpašums tika nosaukts par
„Akmeņkalniem”. Šobrīd saimniecībā ir 15 gaļas liellopi, kurus
aprūpē gan Ainārs, gan viņa vecāki. „Dzirnavu” mājā dzīvo Mirdza Vestfāle un meitas Līgas ģimene.
Laika gaitā arī „Ūdņēnos” notika pārmaiņas: 1980. gadā Olga
aizgāja no dzīves, 1985. gadā Berta pārcēlās dzīvot uz Vietalvas
pagastu pie radinieka Kārļa Celma. Berta, būdama jaunākā no
māsām, bija neprecējusies, jo dzimtas tradīcijas to liedza – māsa
Olga, kaut arī bija precējusies, ar savu vīru nodzīvoja vien dažus
mēnešus. Olga tā arī palika visu mūžu viena, bet Berta nedrīkstēja
precēties.
Mājas 1980. gadu vidū nopirka Jānis Jansons, kopīgi saimniekodams ar savu nākamo dzīvesbiedri Ilgu Zvirgzdiņu, kura bija
izdarīga, čakla un no sirds iemīlēja „Ūdņēnus”. 1992. gadā tika
izveidota zemnieku saimniecība „Ūdņēni”, audzējot gan cūkas,
gan liellopus. 1997. gadā Jānis un Ilga atvēra veikalu Sidrabiņos
„Pumpuru” mājās.
Gadu gaitā „Ūdņēni” tika sakopti, veicot remontdarbus mājā,
sakārtojot saimniecības ēkas, izveidojot dīķus. 2012. gadā dzīvojamā ēka nodega. Pateicoties Ilgas un Jāņa uzņēmībai, tajā pašā
gadā tika uzbūvēta jauna māja, pie kuras joprojām kuplo Olgas un
Bertas stādītā ābele, pie kara laikā nodegušās mājas pamatiem – ik
gadu uzzied jasmīni. „Ūdņēni” atrodas kalnā, no kura paveras brīnišķīgs skats uz lielo gravu, Pērses upi, pļavām un mežiem.
Šobrīd aktīva saimnieciskā darbība „Ūdņēnos” vairs nenotiek,
2017. gadā beidza pastāvēt z/s „Ūdņēni”, izveidojot SIA „Ūdņēni
– 2”. Tā kā Jānis Jansons ir devies mūžības ceļos, rūpes par mājām un uzņēmējdarbību (tirdzniecību) ir Ilgas Zvirgzdiņas pārziņā.
Viņa sevi uzskata par īstu sausnējieti, kas ir iemīlējusi dzimto pusi,
rūpējas par to un palīdz cilvēkiem.

Brilles krogs

Kādreizējais Brilles krogs, 2020. gads.
Braucot no Jumurdas uz Vējavu, ceļa malā atrodas kādreizējais Brilles krogs, kas celts 18. gadsimta beigās vai 19. gadsimta
sākumā. Tā bija gara guļbaļķu ēka ar milzīgu manteļskursteni, vienā pusē atradās zirgu stadula, otrā – krogs un telpas dzīvošanai,
zem ēkas pagrabs. Netālu bija izvietotas saimniecības ēkas, pāri
ceļam – rija. Brilles krogs piederēja Veļķu muižai.
1820. gados tā krodzinieks bija Pidriķis Andreja dēls Pilsētnieks. Kādu laiku te dzīvoja ar savu ģimeni – sievu Edi, četriem
dēliem un divām meitām, līdz pārcēlās uz citu mītni. Krodzinieki
nāca un gāja. 19.gs. beigās Brilles krogu ar lieliem parādiem iepirka Pēteris Gertners un turpināja saimniekot ar sievu Karlīni (dzim.
Muceniece). Ģimenē tika uzaudzināti trīs dēli un viena meita.
Zīda karalis Roberts Hiršs (1895–1972) bērnībā esot gājis ganos pie radiniekiem Brilles krogā. Algā saņēma drēbes un ēdamo.
Reiz mazais zēns noklausījās Brilles kroga meitu sarunu par puišiem un to pastāstīja citiem. Meitas, lai Robertu pārmācītu, iemeta
zēnu akā. Kroga saimniece Karlīne bļaujošo puisēnu izvilka. Pēc
daudziem gadiem, kad Roberts Hiršs kļuva par turīgu vīru, allaž,
braucot uz Vējavu, Karlīnei kā pateicību atveda dāvanas – blūzes,
lakatus, šalles, audumus.
Kad 1920. gados kroga saimnieks Pēteris Gertners aizgāja no dzīves, sieva krogu vadīja viena, līdz pēc starpgadījuma
ar nozagtajiem zirgiem tā darbība pamazām apsīka. Meita g
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Marija apprecējās ar Pēteri Griķīti, un kādu laiku (1920. gados) viņas vīrs bija pusmājas rentnieks. Vēlāk pāri ceļam tika uzceltas mājas „Saulītes”, kurās dzīvoja jaunā Griķīšu ģimene.
Tā kā krogs bija liela ēka, tad te ir notikušas arī balles un danči.
Vasarās pie kroga tika organizētas zaļumballes – muzikanti nojumē spēlēja, bet dejotāji pa ceļu dancoja, ka putekļi vien griezās.
1934. gadā Pētera Gertnera dēls Kārlis Brilles krogu izpirka un turpināja dzīvot ar savu ģimeni – sievu Almu (dzim. Lazdiņa), meitu
Austru, dēliem – Arvīdu un Artūru. Saimniecībā turēja lopiņus.
Ēkas vienā galā (uz Jumurdas pusi) tika iekārtota paliela telpa,
kurā, sākot ar 1930. gadiem, svētdienās pulcējās baptisti uz dievkalpojumiem. Pie ieejas bija izveidots skaists uzraksts – Evanģelija nams „Golgāta”. Ap 1947. gadu tika apstiprināta patstāvīga
Vējavas baptistu draudze (vējavieši un vestienieši), kura bijušajā
kroga ēkā pulcējās līdz 1960. gadu sākumam. Uz dievkalpojumiem nāca arī cilvēki no citām konfesijām, galvenā bija ticība dievam, kas deva spēku dzīvot un pārvarēt grūtības – īpaši skaudrajā
pēckara laikā.
Mājas saimnieks Kārlis Gertners bija ļoti sirsnīgs, izpalīdzīgs
un ticīgs. Vietējie vīru sauca par Brilles Kārlīti, pēc Otrā pasaules
kara viņš strādāja kolhozā „Sarkanā zvaigzne”, tad p/s „Vestiena”,

bija laukstrādnieks. Meita Austra bija muzikāla, ar labu balsi, spēlēja Lazdonas baznīcā ērģeles. Dēls Arvīds aizdevās uz Rīgu, bet
Artūrs palika dzimtajā pusē.
1940. gadu beigās Austra iepazinās ar Arnoldu Ozoliņu un apprecējās. Jaunā ģimene dzīvoja dažādās vietās. „Brillē” saimniekoja Kārlis un Alma, te mitinājās arī viņu dēls Artūrs, kurš pāragri
aizgāja no šīs pasaules. Tā kā ēka bija liela, tad tajā vienmēr pajumti varēja atrast kāds draugs vai paziņa, jo Gertneri bija sirsnīgi
un gaiši cilvēki, nevienam neliedza savu palīdzību.
1970. gadu sākumā Austra un Arnolds Ozoliņi sāka dzīvot
„Brillē”. Viņu ģimene bija sakuplojusi ar pieciem bērniem. Ozoliņi strādāja padomju saimniecībā, bet jaunā paaudze aizdevās
katrs savos ceļos. Kad Austra no dzīves aizgāja, māju 1997. gadā
mantoja meita Jūsma Ogorodņikova, bet 2002. gadā to nopirka
Viesturs un Dace Freivaldi. Viņi ir daudz paveikuši – sakārtota
ūdens sistēma, ik pa laikam notiek telpu remontdarbi, ir sakopta
teritorija, rūpējoties par apkārtnes skaistumu. Freivaldu ģimene
dzīvo Rīgā, bet „Brille” ir brīvdienu māja jeb dabas pieczvaigžņu
viesnīca – kā atzīst Viesturs.
Materiālu apkopoja Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Zintas Saulītes foto

„Braku” klētij jauns jumts

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.

Līdz ar jaunā gada pirmajām dienām Ērgļu pagasta teritorijā esošajā bijušā dzelzceļa jeb “zaļā ceļa” posmā ir
pabeigta aprīkošana ar posma marķējumu jeb norādes zīmēm. Uz gulšņu stabiem ir izvietotas gan kilometru zīmes,
gan informācijas zīmes, gan arī upju zīmes.
Norādes zīmēs ietverta informācija par būtiskākajiem objektiem un attālumu līdz tiem. Piemēram, Veģeru
krustojumā uz zīmēm ir “Dodiet ceļu!”, kas brīdina kājāmgājējus un velosipēdistus, ka “zaļo ceļu” šķērso pašvaldības autoceļš. Papildus zīme satur informāciju par tūrisma
objektiem, virzienu un attālumu līdz tiem.
“Zaļais ceļš” ir paredzēts, lai to galvenokārt izmantotu
kājāmgājēji un riteņbraucēji, kā arī nākotnē kā maršrutu,
kurā ziemas periodā doties ar slēpēm.
Madonas novada pašvaldība kā projekta saistību pārņēmēja atgādina, ka posms paredzēts tikai nemotorizētajam transportam, pa to aizliegts pārvietoties ar mašīnām,
motocikliem, kvadracikliem. Izņēmuma gadījumā posmu
var izmantot iedzīvotāji, lai nokļūtu savā īpašumā.
Aicinām posmu izmantot apzinīgi, aktīvi atpūsties brīvā dabā, izbaudīt un rīkoties videi draudzīgi, neatstājot aiz
sevis atkritumus!
Galvenās Madonas novada Ērgļu apvienības aktivitātes projekta ietvaros:
• Bijušā dzelzceļa posma infrastruktūras uzlabošana
no stacijas Ērgļi līdz Ogres novada robežai 7 km
garumā, posma pielāgošana nemotorizētajam transportam.
• Norādes zīmju un informācijas stendu izvietošana.
Projektu (Nr. LV-RU-006) “GREENWAYS RIGAPSKOV” (Zaļie ceļi Rīga-Pleskava) līdzfinansē LatvijasKrievijas 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 programma
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: www.latruscbc.eu.

2021. gada novembrī un decembrī projekta ietvaros „Braku”
klētij tika nomainīts jauns niedru jumts, jo vecais bija nolietojies
un kļuvis ļoti plāns. Lai novadītu lieko mitrumu, tika izveidota drenāža, jo „Brakos” ir augsts gruntsūdens līmenis. Darbus
veica SIA „Niedres.lv”. Var tikai puišus apbrīnot, kuri salīdzinoši nepatīkamos laikapstākļos, rudens drēgnumā un aukstumā
drosmīgi un pacietīgi veica darbus, sagaidot arī pirmo sniegu un
nopietnāku aukstumu. Projekta galvenie finansiālie atbalstītāji ir

Izsakām pateicību
Jumurdas pagasta
pārvaldes ceļa
greiderētājiem par
iztīrīto pašvaldības ceļu
augšā Bākūžkalnā. Grūts,
bet ļoti vajadzīgs un
skaists darbs.
Jaunbākūžu māju iedzīvotāji

Nacionālā kultūras matojuma pārvalde – 9000 EUR un Madonas
novada Ērgļu apvienības pārvalde – 2500 EUR.
Sagaidot pavasarī kārtējo muzeja sezonu, apmeklētāji varēs
priecāties par vēl vienu jaunu un skaistu niedru jumtu. Deviņu
gadu laikā „Brakos” sešām koka ēkām ir nomainīts jumta segums, vēl tas jāveic sīklopu kūtij un lielajai govju kūtij.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Zintas Saulītes foto

-

Ziemas prieku un sporta diena ErgLos
,
29.01.2022. plkst. 10.00 pie Ērgļu vidusskolas:
hokejs, dīķa hokejs, slidošana, piku mešana mērķī u.c. sīkmači.
Dalībniekiem karsta tēja, zupa un balvas.
Nāc pats, ar draugiem vai ģimeni un izbaudi ziemas priekus!
*Pasākums var tikt atcelts neatbilstošu laikapstākļu dēļ.

Vairāk informācijas – Aldis Jēkabsons, tel. nr.– 26101152

2022. gada 20. janvārī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā filma

2022. gada 27. janvārī plkst. 18.00
Ērgļu saieta namā filma

Režija: Laila Pakalniņa
Stāsts par sāncensību un sevis mīlestību pārnests mūsdienu vidē. Filmā iekļauti atpazīstami pasakas tēli un simboli – septiņi rūķīši mežā, spogulis, saindēts ābols, kas stāstā mijas ar jaunām tēlu īpašībām, formātiem un varoņiem.
Sniegbaltītes tēvs šajā stāstā ir krosfita treneris, kas pēc
Sniegbaltītes mātes nāves apprecas ar neatlaidīgu sportisti,
kura nemitīgi tiecas būt labākā. Viņai tas izdodas, taču izaug
Sniegbaltīte un viņa var vairāk.
Lomās: Elza Leimane, Lauris Dzelzītis, Madlēna Valdberga, Gatis Gāga, Kaspars Gods, Mikolas Vildžiūnas.
Biļetes cena – 3,00 EUR

Režija: Dace Pūce
Filma “Bedre” veidota pēc Janas Egles stāstu motīviem. Tās centrā ir desmitgadīgais Markuss, kuram jāpielāgojas jaunajai dzīvei laukos pie omes. Pēc incidenta
ar kaimiņu meiteni Emīliju ciema iedzīvotāji uz zēnu sāk
lūkoties ar neiecietību un aizdomām, līdz nejaušības rezultātā viņš atrod patvērumu pie noslēpumainā vientuļnieka Jūrnieka, kurš dzīvo meža nomalē.

SPOGULĪ

BEDRE

Lomās: Damirs Onackis, Dace Everss, Egons Dombrovskis, Agata Buzek.
Biļetes cena – 3,00 EUR

Nākot uz filmām, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un digitālais Covid-19 sertifikāts.

2022. gada 5. februārī plkst. 17.00
Ērgļu saieta namā pasaules
skaistākās dziesmas
koncertprogrammā

ES MĪLU...

Elizabete Zagorska (vokāls)
Ainis Rudzītis (akustiskā ģitāra)
Jānis Lemežis (vokāls, taustiņi)
Mūzikālā programmā caur mūziku un dziesmām
klausītājam pavērsies sirds siltuma un dzīvesprieka
enerģija.
Pasākuma apmeklētājiem jāievēro “Zaļā režīma”
noteikumi.
Biļetes cena – 5,00 EUR (iepriekšpārdošana no 17.
janvāra Ērgļu saieta namā)

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: Madara Ūdre.
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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