Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums Nr. 7 (186) 2022. gada jūlijs
Informācija Ērgļu bibliotēkas
apmeklētājiem
No 11. līdz 29. jūlijam
bibliotēkā tiks veikta
krājuma inventarizācija,
tādēļ šajā laikā grāmatas netiks izsniegtas,
tās varēs tikai nodot.
Apmeklētājiem būs iespēja lasītavā ieskatīties jaunākajos
periodiskajos izdevumos, izmantot datorus, saņemt kopēšanas,
skenēšanas, drukāšanas, kā arī VVKAC pakalpojumus.
Lasītājiem, kuriem šajā laikā pienācis grāmatu nodošanas
termiņš, tas tiks pagarināts.
Aicinām lasītājus izmantot 3td e-grāmatu bibliotēku –
www.3td.lv, kurā tiek piedāvāts bez maksas lasīt gandrīz pustūkstoti e-grāmatu latviešu valodā.
Lai kļūtu par 3td e-grāmatu bibliotēkas lasītāju, ir jābūt kādas Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lietotājam, ar publiskās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (lietotājvārds
un parole) un jāveic reģistrācija vietnē.
Ja autorizācijas datu nav, lai tos iegūtu, jāinteresējas bibliotēkā klātienē vai rakstot uz e-pasta adresi: erglubiblioteka@
madona.lv
Joprojām līdz 9. jūlijam bibliotēkā ar grāmatām ļoti gaidām lasītājus – ilgstošos parādniekus!!!
Pateicamies par sapratni!
Sarmīte Dreiblate,
Ērgļu bibliotēkas vadītāja
Tel. 28741487 vai 64871430

No 1. līdz 31. jūlijam
sociālai darbiniecei S. Masaļskai ir ikgadējais
atvaļinājums. Nepieciešamības gadījumā
zvanīt – T. Eglītei, tālr.: 27879572
No 1. līdz 28. augustam
sociālā darbiniece T. Eglīte būs ikgadējā
atvaļinājumā. Nepieciešamības gadījumā
zvanīt S. Masaļskai, tālr.: 27817369

Izlaidums Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā
3. jūnijā Ērgļu
Mākslas un mūzikas
skola svinēja 31. izlaidumu. Apliecības par
profesionālās ievirzes
izglītību saņēma astoņi
audzēkņi. Mūzikas nodaļā trompetes spēli sešus gadus pie skolotāja
Pētera Leiboma mācījās Kate Jasmīna Zommere un Pauls Jukāms.
Solfedžo un vispārējo
klavierspēli
apguva
pie skolotājās Mārītes
Taškānes, mūzikas literatūru – pie skolotājas
Evijas Dāves. Kates un
Paula uzstāšanos dzirdējām izlaidumā.
Mākslas
nodaļu
beidzot, audzēkņi izstrādāja noslēguma darbu. Alise Skuja un Evelīna Šmite izvēlējās savus darbus veidot zīda
apgleznošanas tehnikā
skolotājas Ievas Veipas Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas 31. izlaiduma audzēkņi: Liene Feldberga, Alise Skuja, Ketija
S. H. Pedeles foto
vadībā; Brenda Briņķe- Tipaine, Evelīna Šmite, Kate Zommere, Pauls Jukāms.
Balode, Liene Feldberga un Megija Elisa Jeršova radīja savus mākslas darbu ciklus par
Par izlaiduma koncertu paldies mūzikas nodaļas audzēkemocionālu pārdzīvojumu tēmām (noslēguma darbu vadītājas ņiem, orķestrim un visiem mūzikas skolotājiem.
Vizma Veipa un Iveta Pedele), Ketija Tipaine apgleznoja šķīvjus
Noslēguma darbus visu vasaru var aplūkot Ērgļu saieta nama
ar pļavu augu motīviem skolotāja Andra Džiguna vadībā.
2. stāvā.
Absolventi apsveikumus saņēma arī no Ērgļu apvienības pārI. Pedele,
valdes vadītājas Elitas Ūdres.
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktore

Disku golfa maratons

No 11. līdz 24. jūlijam
bāriņtiesas locekle V. Bagatska
būs atvaļinājumā.

Notariālos apliecinājumus var veikt
pie jebkura zvērināta notāra vai pie jebkura cita
bāriņtiesas locekļa Madonas novada teritorijā, iepriekš
sazinoties pa pašvaldības mājaslapā norādītajiem
telefona numuriem. Ja notiek nopietns bērna
veselības vai dzīvības apdraudējums, noziegums
vai ceļu satiksmes negadījums un ir nepieciešama
tūlītēja policijas palīdzība, zvaniet uz valsts policijas
bezmaksas tālruni – 110.

14. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00
Ērgļos, Parka ielā 7 (pie slimnīcas)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Pierakstu lūdzam veikt pie ģimenes ārsta.

Alda Jēkabsona foto
Pirms četriem gadiem radās doma organizēt disku golfa sacensību maratonu –trīs dažādas disku golfa trases izspēlēt vienā dienā.
(Parasti ir divi apļi vienā trasē). Un tas ir iespējams tikai vienā vietā
Latvijā – Ērgļos. Tās ir Braku takas, Ērgļu Gaisa Spēku trase un
disku golfa parks “Ērgļi”. Tas bija liels izaicinājums, jo sacensības
notiek visās trīs trasēs reizē.
Un tā, 30. aprīlī notika pirmais Disku golfa maratons Latvijā,
uz kuru bija ieradies 121 spēlētājs no visas Latvijas.
Spēlētāji tika sadalīti trīs divīzijās – sporta, amatieru un baudītāju divīzija. Katrā divīzijā tika apbalvots pirmais sešinieks. Šoreiz uzvarētājus nesauksim, jo uzvarētāji bija visi, kas izturēja šīs
sacensības. Sacensību laikā tika veikti no 20 līdz 24 km – atkarībā
no tā, cik tālu un precīzi meta. Izaicinājums bija arī visus spēlētājus
uz vietas pabarot.
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Disku golfa maratona sacensību norise, pārvietošanās no trases
uz trasi, pusdienas un beigās apbalvošana noritēja bez starpgadījumiem, pateicoties lieliskajai komandai.
Lielu paldies saku čaklajiem palīgiem – Ancei Jēkabsonei, Lienītei Šmitei, Artūram Šmitam, Sanitai Jansonei un Ilonai Tauniņai,
kuri laipni sagaidīja spēlētājus un pēc tam parūpējās par viņu ēdināšanu visas dienas garumā. Un, protams, ļoti liels paldies Jurim
Čeičam un viņa palīgiem – Aigaram Ancānam un Ingusam Akulovam par visu oficiālo darbību līdz sacensībām un sacensību laikā.
Paldies “Našķotavas” cepējām, Ērgļu apvienības pārvaldei,
Madonas novadam, “Diski”, “Diski Cēsis” un “Discpro” internetveikalam.
Lai visiem tālu lido!
Aldis Jēkabsons, VGS kluba spēlētājs
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Notikumi Jumurdas bibliotēkā
(jūnijs)
Jūnijā, laikā
pirms Līgo svētkiem, Jumurdas
bibliotēkā varēja
apskatīt Jumurdas
bibliotēkas lasītāja Artūra Kukuļa alus kausu
kolekciju. Artūra
kolekciju veido
grezni alus kausi
ar atveramu vāciņu, katram kausam sava nokļūšanas vēsture līdz
Artūra kolekcijai.
Kausu rotājumi ir
kā gleznas, katrs
ar savu stāstu,
domu. Paldies
Artūram ar sievas
kundzi Silviju
par interesanto
izstādi!

Artūra Kukuļa alus kausu kolekcijas
izstāde.

Jumurdiešu svētku ielīgošana Saieta ēkas pļaviņā.
20. jūnija pēcpusdienā Jumurdas Saieta ēkas pļaviņā sanācām kopā, lai ielīgotu skanīgo Līgo Jumurdā. Līgo dziesmu
dziedāšanu sauc par līgošanu. Līgošanas pamatā ir auglības veicināšana, dažādu likstu novēršana. Līgošana, tāpat kā šūpošanās, ir dzīvības spēku atjaunošanas un pastiprināšanas rituāls, kā
arī kopējā dzīves ritma iekustināšana. Līgošana sākas jau divas
nedēļas pirms Līgo svētkiem. To sauc par ielīgošanu. Gaidot vasaras Saulgriežus, Līgo svētkus, izstaigājām koši ziedošo pļavu,
pinām ziedu vainagus. Sevišķi krāšņi vainagi sanāca jaunākajām
līgotājām, jo palīdzēja zinošas vainagu pinējas. Rotājāmies, skanīgi dziedājām līgo dziesmas. Skanīgo līgošanu, rotaļas mums
mācīja Kristīne Lūse kopā ar savu dvēseliski skanošo kokli
Līgu. Draudzīgā pulciņā dziedājām, pārrunājām svētku tradīciju
nozīmīgumu savās ģimenēs, baudījām Stellas Rutkas sieto sieru
un rabarberu kvasu. Gardi!
Visi kopā ielīgojām Jumurdas laukus, pļavas, savas sirdis!
Līgo!
Jūnijā Jumurdas
bibliotēkā skolēnu brīvlaika vasarīgajos brīvbrīžos
aktīvi rosījās bērni. Tapa Agates
Šmites izstāde
“Darbi ar akvareļiem”, notika
radošu darbiņu
veidošana, kurus
izvietojām izstādēs, krustvārdu
mīklu minēšana,
sarunas, spēles.
Jūlijā un augustā
aicinu bērnus un
skolēnus uz tikšanos Jumurdas
bibliotēkā otrdienās, ceturtdienās, Agates Šmites darbu izstāde.
piektdienās no
plkst.13.00 līdz plkst. 17.00. Satiekamies Jumurdas bibliotēkā!
Agita Opincāne, Jumurdas bibliotēkas bibliotekāre
Agitas Opincānes foto
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Saulgriežu kopīga sagaidīšana Ērgļos
Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi”

rituāls tiešām radīja viegluma sajūtu, kā
Vasaras Saulgrieži ir laiks, kad ir iepēc novelta smaguma iztaisnotā mugurā.
spēja apstāties, noliekot malā ikdienas
Ineses Zvaigznes prasmīgās un dzidrās
darbus un domas, lai pievērstos svarīkokles skaņas te ļāva sadziedāties balsīs,
gākajam – dvēseliskā un materiālā līdzte klusi klausīties un grimt rāmās sajūtās.
svarošanai. Saulgriežu laikā daba ir pilnā
Dabas spēks, cilvēku radīta māka,
plaukumā un dāvā savu enerģiju visdāsmuzeja pamatīgums un miers, kalna
nāk, vienlaikus ļaujot atbrīvoties no visa
galā sargājoši un lepni par latvisko esoliekā, savu laiku izdzīvojušā. Apstāties
šais Dziesmu svētku simbols – Gaismas
un smelties spēkus – ar dabas dotās enerritenis, Pulgošņa ezera dzidrums un daģijas ievīšanu zāļu vainagos, atvadīšanās
lībnieku enerģija kopā radīja burvību.
no liekā ugunskura liesmās un dziesmu
Sākotnēji sveši cilvēki šķīrās ar smaidu
skaņās ir mūsu senču gudrība, kuru ērglēun sirsnību. Zīmīgi, ka dalībnieku vidū
nieši iedzīvināja šī gada Saulgriežos.
ar interesi par notiekošo līdzdarbojās arī
Viens no vasaras Saulgriežu ticējubērni. Latviskās tradīcijas, gūtas praksē,
miem saka, ka Saulgriežu vakarā ir jāruir sētas un turpinās augt arī turpmāk.
nājas ar kaimiņiem, tad nebūs jāstrīdas
Lai gan Saulgrieži ir laiks, kad vēlavisu gadu. Lai spēcinātu kopā būšanas
mies būt klusumā un mierā, vieni jeb ar
prieku, ērglēnieši vienojās par kopīgu
sev tuvajiem, tomēr šī gada kopīgā SaulSaulgriežu tradīciju godināšanu 21. jūgriežu sagaidīšana spēja radīt piepildījunija pievakarē Brāļu Jurjānu memoriālā
mu katrā norises dalībniekā. Iespējams,
muzeja “Meņģeļi” kalnā.
Dabas spēka vīšana zāļu paklājos,
Aijas Harrisones foto cēlonis ir idejas autoros – pašos ērglēniešos, cilvēkos ar ģimenes un savas vides
rāmas un mierīgas sarunas pateicībā par
nodzīvoto laiku, klausīšanās dzidrās kokles skaņās, visa vecā un kā kopienas kopšanas vērtībām. Šī pasākuma idejas autori ir
savu laiku nokalpojušā dedzināšana ugunskurā augstākajā vie- veikala “Mālkrogs” saimnieki Ģirts un Kristīne Ragaiņi, “Ērgļu
tā – kalnā. Un tas viss, veroties burvīgā Pulgošņa ezera zilajos Stacijas” saimnieki Māris un Inese Oltes, “Mailīšu Fabrikas”
ūdeņos ar mākoņu atspulgiem, zem ozola zariem veldzējoties no saimnieces Inese un Ilze Mailītes, Ieva Vilnīte un Brāļu Jurjānu
saules karstajiem stariem. Tā rāmi un rimti Saulgriežus sagaidīja memoriālā muzeja “Meņģeļi” komanda.
Daloties savās Saulgriežu sagaidīšanas pieredzēs, šī gada
Ērgļu pusē.
Pirtnieces un viedas latvju spēka tradīciju zinātājas Aijas Saulgriežu laika vērtība izrādījās visiem vienojoša – kopība un
Harrisones vadībā tapa vairāki desmiti zāļu paklāju ar čaklo sa- kopā būšana. Tā kopā liekot katram savu pieredzi un iesaistoties
nākušo dalībnieku rokām un iegūtā prasme dabas spēku nākamā Aijai Harrisonei, Inesei Zvaigznei, kā Jāņu vainaga pinumā ragada gaitām vīt nu aizceļojusi uz Vecpiebalgu, Siguldu, Rīgu, pat dās Ērgļu puses Saulgriežu kopīga sagaidīšana.
Cilvēka dzīvības spēks mijiedarbībā ar dabu – tā Saulgriežu
Lietuvu. Turpat, muzeja kalnā, lasītās un paklājos neievītās zāles
reibinoši smaržoja Aijas kurtā ugunskurā, un dalībniekiem tika sagaidīšanas burvība ir izdzīvota Ērgļos šajā gadā.
Kristīne Ragaine
radīts uguns rituāls. Kā vēlāk teiks dalībnieki – Aijas vadītais

Jāņu dienas lustes Sausnējas pagastā
Jāņa diena sagaidīta,
Jāņa diena pavadīta,
Nepaguvu dziesmu pūru
Līdz pusīti nodziedāt.
Latv.t.dz.
Zāļu vakara tuvums un
Jāņu gaidīšana dara mūs
priecīgus, bet tajā pašā
laikā nedaudz satrauktus,
citus varbūt pat mazliet
skumjus, jo pēc vasaras
saulgriežiem diena taču
atkal paliks īsāka. Tas nozīmē, ka rudens jau sāk lūkoties uz mūsu pusi.
Tā kā no pavasara līdz
Līgo vakaram esam visi krietni pastrādājuši, tad var arī lustīgi
pasvinēt. Tādēļ arī šogad Sausnējas pagasta ļaudis un viņu ciemiņi tika laipni aicināti uz kopīgu Jāņu ielīgošanu Sidrabiņu parkā.
Šogad uz svinēšanu kopā ar pagasta pašdarbniekiem pie mums
bija ieradušies arī viesi no kaimiņu pagasta. Vispirms visus klātesošos tuvojošos Līgo svētkos un Jāņu dienā sveica mūsu pagastu apvienības vadītāja Elita Ūdre, novēlot visiem skaistu, lustīgu,
bet prātīgu līgošanu. Tika aizdegts Līgo vakara ugunskurs. Un
svētki varēja sākties!
Pētera Leiboma pūtēju orķestra melodijām izskanot pār visu
pagastu, sākās mūsu visu kopīgais koncerts. Pūtēju skaistajai
mūzikai, līganajām līnijdejām, skanīgām dziesmām, deklamētām tautasdziesmām, Jāņu ticējumiem un paražām, atraktīvajiem
zumbas priekšnesumiem, dramatiskā kolektīva izspēlētajiem
skečiem, mijoties citam ar citu, radīja skaistus un humora pilnus mirkļus mūsu skatītājiem. Skanīgi dziedājām līgo dziesmas,
dejojām, cienājāmies ar pīrāgiem un ļoti gardu Jāņu sieru. Šis
vakars bija tik silts, saulains un patīkamu emociju piesātināts, ka
ilgi, ilgi negribējās mājās iet.

Inetas Tolmanes foto
Lai šis vakars būtu jauks un izdevies, liels paldies mūsu pagastu apvienības vadītājai Elitai, Pēterim un mazajai Kristenai
par skanīgajām un skaistajām dziesmām, mīļš paldies Līgai un
Sarmītei par enerģiskajiem zumbas priekšnesumiem, paldies
pūtēju orķestra dalībniekiem par skanīgajām melodijām, mīļš
paldies mūsu līnijdeju kolektīva “Dzīvojam dejā” meitenēm un
viņu vadītājai Anitai Sarmonei par skaistajiem un pārdomātajiem priekšnesumiem, Valijai un Airisai par asprātības un humora dzirksti, Elitai Leibomai par palīdzību vakara vadīšanā, Ingai
Grotei par gardajām pankūkām! Protams, paldies Aināram un
viņa darba komandai par sarūpēto skaisto ugunskuru un smaržīgajām zaļo bērzu meijām! Sirsnīgs paldies par ziedojumu SIA
“Ūdņēni” vadītājai Ilgai Zvirgzdiņai! PALDIES!!! Līgo svētki
un Jāņu diena nu jau aizvadīti, sācies atvaļinājumu laiks.
Lai mums visiem saulaina, silta, jauka un patīkamiem pārsteigumiem piepildīta vasara, lai varam atkal uzkrāt spēkus rudens darbu cēlienam!
Inese Leiboma,
kultūras darba organizatore Sausnējas pagastā
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Līgo noskaņas „Brakos”
Jāņu gaidīšanas laiks ir vasaras skaistākais brīdis, kad daba ir
savā pilnbriedā, kad pļavas zied viskrāšņāk, kad saule dāsni silda
un pār zemi nāk Dieva svētība un auglība. Arī „Braku” muzejā,
sagaidot Līgo svētkus, notika skaisti un krāšņi pasākumi.
19. jūnijā skatītājus priecēja Vecpiebalgas teātris „Sumaisītis” ar brīvdabas izrādi – R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos”. Lai arī laiks bija vēss un lietains, izrāde bija labi apmeklēta
un aktieri spēlēja nevainojami – ar degsmi, azartu un lielu mīlestību pret „Brakiem” un rakstnieku Rūdolfu Blaumani. Kaut
lugas tekstu lielākā daļa zina no galvas, ir tik jauki vēlreiz noskatīties, kā „Silmaču” saime gatavojas Jāņiem un kāzām, kā
sabrauc skroderi, kā Pindacīša zog lakatiņus, kā Ābrams uziet
gaisā ar visu krāsni, kā vecenes – Pindacīša, Bebene un Tomuļu
māte – strīdas, kā Ieviņa, Rūdis un Kārlēns „pa kluso” nosvin
Jāņus, kā Aleksis beidzot pasaka, ka Antoniju nemīlē, un kā viss
tomēr beidzas laimīgi – jo vienu kāzu vietā nu ir trīs brūtes pāri:
Antonija un Dūdars, Elīna un Aleksis, Joske un Zāra. Paldies aktieriem, kuri tik meistarīgi spēlēja – kā īsti profesionāļi! Liekas,
katrai lomai bija piemērots īstais cilvēks, tieši tas, kas ir vajadzīgs. Jauki bija klausīties Vecpiebalgas muižas kora skanējumā
un Līgo dziesmās. Paldies režisorei Inesei Pilāberei, skatuves un
kostīmu māksliniecei Lindai Radvilavičai un projekta vadītājai
Zigrīdai Ruicēnai. Kopā jūs radījāt svētkus mums visiem un jauki nosvinējāt lugas „Skroderdienas Silmačos” 120 gadu jubileju,
kopš tā pirmo reizi iestudēta.
21. jūnijā „Brakos” notika vasaras saulgriežu svētki, kuri
bija veltīti Biznesa augstskolas „Turība” darbiniekiem. Ciemiņus
jauki sagaidīja tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši”, kuri Vinetas
Dāves vadībā aicināja izspēlēt Jāņu svētkus – ar vainagu un viju
pīšanu, sētas pušķošanu, Jāņu tēva un Jāņa mātes izgodināšanu, rotaļās iešanu un Līgo dziesmu dziedāšanu, svētku mielasta
gatavošanu un cienāšanos. Kopā radījām skaistu Jāņu noskaņu,
simboliski izspēlējot mūsu senču rituālus. Pēcpusdienā ciemiņi
varēja skatīties āra kino, baudīt Silmaču pankūkas, darboties
radošajās Līgo darbnīcās, kuras vadīja Liena Bukovska, Sandra
Stankeviča, Mārīte Breikša un Druvienas ļaudis. Visi bija priecīgi un gandarīti par pavadīto laiku „Brakos”, kas iezīmēja skaistākos latviešu svētkus – vasaras saulgriežus.
Muzejs strādāja arī 23. un 24. jūnijā, lai tūristi varētu brīvdienās aplūkot latvju sētu, priecāties par dabas burvību un uzzināt
ko jaunu par R. Blaumani un viņa darbiem. Pat Līgo naktī „Braki” nebija klusi, jo Jāņkalniņā dega ugunskurs, lai dabas mierā
un klusumā varētu sajust Jāņu burvību. Paldies visiem, kuri palīdzēja „Brakiem”, lai svētkus nosvinētu godam, lai popularizētu
muzeju un apliecinātu ērglēniešu atsaucību, dāsnumu un sirds
siltumu.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja

Zintas Saulītes foto

,,Baltā grāmata”, baltās domas, baltie darbi…
lodijas veltīja ,,Riekstiņu“ saimniecei, Neretas goda prātam un
Sēlijas tiešumam – Ilzei Līdumai. Ik pa brīdim atceramies Ilzes
kundzes smaidu, prieka dzirkstis un sirsnīgi skaujam savās domās ,,Baltās grāmatas” pamatu sargātāju. Paldies Ilzes kundzei
par sirsnību, jautrību, sātīgajām pupiņām un dāsnajām dāvanām!
Jumurdas bibliotēkā varat iepazīties ar Zentas Liepas dzejas krājumu ,,Savas zemes sirdspukstus dzirdu”.
Mūsu ceļojums uz Neretas ,,Riekstiņiem” bija iespējams,
pateicoties darbīgu cilvēku baltiem darbiem – Ievas Vilnītes
uzņēmībai un neatlaidībai, Elitas Ūdres atsaucībai un dziedošo
,,Ievziedu” vienotībai.
Agita Opincāne, dziedošā bibliotekāre Jumurdā

,,Ievziedi” J. Jaunsudrabiņa ,,Riekstiņos”.
Saulaini spirgtā 18. jūnijā Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis ,,Ievziedi” devās braucienā uz Aizkraukles novada Neretas ,,Riekstiņiem”. Tieši šajā mājā savu bērnību pavadīja
rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš.
Jānis Jaunsudrabiņš dzimis 1877. gada 25. augustā Neretas pagasta “Krodziņos”. Trīs gadu vecumā Jaunsudrabiņš ar
māti pārceļas uz “Riekstiņiem”. ,,Riekstiņus” rakstnieks vēlāk
kā Mūsmājas attēlo “Baltajā grāmatā”. Grāmata, kurā savu pasaules skatījumu, domas, sapņus 19. gadsimta laukos izklāsta
mazais Jancis. ,,Baltā grāmata” – viens no izcilākajiem latviešu
bērnu literatūras darbiem ar savdabīgiem autora zīmējumiem.
,,Riekstiņos” iekārtots Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs, ko vada
par rakstnieka visām dzīves jomām zinošā Ilze Līduma. Saimniecības ēkas telpās izvietotas dažādas ekspozīcijas – Jaunsudrabiņa piemiņas ekspozīcija – grāmatas, gleznas, dažādi
dokumenti, piemiņas lietas. Atsevišķā telpā Jaunsudrabiņa literārie līdzgaitnieki – novadnieki – Zenta Liepa, Velta Toma, Jānis
Veselis, Līvu Jurks, viņu literārais mantojums, foto materiāls –
“Baltās grāmatas” un “Zaļās grāmatas” prototipi. Pārējās telpās
var apskatīt sadzīves lietas, darba rīkus, kas raksturo ikdienu
Sēlijas sētā 19./20.gs. mijā. Pateicoties Ilzes Līdumas uzņēmībai,
neatlaidībai, mīlestībai uz rakstnieku un viņa ,,Riekstiņiem” ,
Jāņa Jaunsudrabiņa bērnības gadu Mūsmājas kļuvušas par Neretas kultūras dzīves centru, par Sēlijas novada gara spēka avotu.
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Muzeja sirds un dvēsele – Ilze Līduma.
Ilzes kundze ar baltām domām, darbiem, vārdiem godā, spodrina
Jaunsudrabiņa esību mūsu vidū, lolo Sēlijas radošo personību
devumu.
18. jūnijā Jaunsudrabiņa ,,Riekstiņos” Ilzes kundze organizēja atceres pasākumu Neretas dzejniecēm Veltai Tomai un
Zentai Liepai. Dzejniecēm šogad atzīmējām 110 gadu jubilejas.
Pasākuma laikā tika atvērta Zentas Liepas dzejas grāmata ,,Savas
zemes sirdspukstus dzirdu”. Šo krājumu sakārtoja Ilzes kundze,
izdeva J. Jaunsudrabiņa muzejs ,,Riekstiņi”. Lūk, dažas rindas
no Zentas Liepas dzejoļa ,,Mirkļu rotaļa”:
,,Ar mirkļiem,
Kā krāsainiem akmentiņiem,
Rotaļājamies.
Laimīgi, viegli,
Starp debesīm, zemi,
Mākoņi šūpojas –
Pasaule zied.”
Mēs, dziedošie ,,Ievziedi”, Ilzes kundzes laipni aicināti,
pasākuma dalībniekus uzrunājām ar dziesmām. Jaunsudrabiņa
Mūsmāju pagalmā dziesmas izskanēja, godinot sentēvu sētu,
simtgadīgo ābeli, reibinošos jasmīnus, pujenes, sētas sargātāju
gailīti ar vistiņu. ,,Ievziedi” ar prieku draiski skanīgākās me-
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Dzejniecei
Zinaīdai Lazdai – 120
Dzejniecei
Zinaīdai Lazdai
(1902-1957)
šogad aprit 120
gadi. Daudzi no
tiem ir saistīti
ar Ērgļu pagasta
„Spēliņu” mājām, tāpēc mēs,
ērglēnieši, viņu
saucam par savējo un lepojamies
tāpat
kā ar Rūdolfu
Blaumani, Jāni
Grotu un daudziem
citiem
ievērojamiem
novadniekiem.
4. jūnijā Ērgļos notika Z.
Lazdai veltīts
atceres
pasākums „Zemes
Zintas Saulītes foto
meita ar zvaigžņu dvēseli”. Pulksten 13.00 atcerējāmies un godinājām dzejnieci Sauleskalna kapos, kur atdusas arī viņas vecāki – Emma
un Jānis Šreiberi, kuri šo pasauli atstāja 1950. gados. Z. Lazda savas acis uz mūžu vēra 1957. gadā svešumā – Sēlemas
slimnīcā, ASV. Dzejnieces vēlēšanās bija, lai viņas pelnu urnu
nogremdētu Baltijas jūrā. „Viļņi tad manus pelnus varbūt aizskalos līdz dzimtenes krastiem,” tā Z. Lazda teikusi, jo nevarējusi pieņemt domu, ka vajadzētu uz visiem laikiem palikt
svešā zemē. Dzejnieces vēlēšanās tika izpildīta. Sauleskalna
kapos Šreiberu dzimtas piemineklī līdzās vecāku – Jāņa un
Emmas – vārdiem ir arī iekalts – Zinaīda Šreibere-Lazda.
Pasākuma dienā Sauleskalna kapos uzrunu teica „Braku”
muzeja vadītāja Zinta Saulīte, pastāstot par Z. Lazdas vecākiem un dzejnieces mūža novakari. Dzejoļus, veltītus mātei
un tēvam, deklamēja Ērgļu vidusskolas skolēni Haralds Masaļskis un Keita Una Daumane (skolotāja Indra Rone), par
muzikālo ietērpu parūpējās Pēteris Leiboms. Liels paldies
Ērgļu apvienības pārvaldes tehniskajiem darbiniekiem, kuri
Mārītes Gailītes vadībā pirms atceres pasākuma sakopa un
sakārtoja Zinaīdas Lazdas atdusas vietu.
Pēc piemiņas brīža kapos Ērgļu bibliotēkā notika muzikāli literāra atceres stunda, kur pasākuma dalībnieki varēja
noklausīties Zinaīdas Lazdas dzīvesstāstu, ko caurvija fotogrāfijas, video, dzejas lasījumi un muzikāli priekšnesumi.
Z. Lazda dzimusi 1902. gada 6. jūnijā Leimaņu pagasta
„Tanuļos”. Pateicoties tēva Jāņa Šreibera uzņēmībai, 1911.
gadā tika iepirkti „Spēliņi”, kas kļuva par ģimenes īstajām mājām. Z. Lazda ir mācījusies gan Ērgļu pareizticīgo, gan luterāņu draudzes skolā. 1919. gadā iestājās Natālijas Draudziņas
ģimnāzijā, 1923. gadā – Latvijas Universitātes Filoloģijas un
filozofijas fakultātes baltu filoloģijas nodaļā. Z. Lazda kļuva
par talantīgu skolotāju un pamazām sevi pieteica kā dzejnieci,
kura mīlēja savu valsti, godāja tās valodu un visu latvisko.
Z. Lazda strādāja Rīgā, bet vasaras pavadīja Ērgļu pagasta
„Spēliņos”, kur jutās vislabāk, kur varēja saplūst ar dabu,
rakstīt un palīdzēt vecākiem. 1944. gads nāca ar savām pārmaiņām – Z. Lazda devās bēgļu gaitās. Sākumā dzīvoja Vācijā, tad ASV. Lai arī ārpus dzimtenes dzejniece jutās drošībā,
viņa skuma un ilgojās pēc Latvijas, svešajā zemē Z. Lazda nīkuļoja un nekad neiedzīvojās. Viņas skaistākais atstātais mantojums ir dzeja – pieci dzejoļu krājumi: „Zaļie vārti”, „Staru
viesulis”, „Tālais dārzs”, „Bēgle”, „Saules koks”. Z. Lazdas
atdzimšana sākās 1980. gadu beigās, 1990. gados, jo pirms
tam Latvijā par viņu neviens neko īsti nezināja. 1990. gadā
pie „Spēliņu” mājām atklāja dzejnieces piemiņas plāksni,
2002. gadā Ērgļos atzīmēja Z. Lazdas 100. dzimšanas dienu,
2012. gadā – 110 gadu jubileju, un 2022. gadā atcerējāmies
dzejnieci 120. dzimšanas dienā.
Ērgļu bibliotēkā pasākumu vadīja „Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte un Ērgļu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate. Dzeju izjusti lasīja Ērgļu teātra aktieri – Ieva Vilnīte,
Elita Ūdre, Kaiva Bukovska, un dzejnieces tēlā iejutās Iveta
Pedele (to varēja skatīties video formātā). Par muzikālajiem
priekšnesumiem paldies Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas audzēknēm Laimai Leldai Kalniņai un Emīlijai Apsītei (skolotāja Evija Dāve). Paldies par interesantajiem un saturīgajiem
video, kurus bija ierunājušas skolotājas Mārīte Breikša un
Indra Rone, Jumurdas bibliotēkas vadītāja Agita Opincāne un
novadpētniece Dace Zvirgzdiņa. Vislielākais paldies Antrai
Dičai-Milnei no apvienības „Mana Filmu Studija” par pasākumam veidoto prezentāciju, par video materiāliem, par profesionālu sava darba veikumu.
Lai popularizētu dzejnieci Zinaīdu Lazdu, pēc 6. jūnija
„Braku” muzeja mājaslapā un facebook vietnē varēs noskatīties „Braku” muzeja un apvienības „Mana Filmu Studija”
veidoto raidījumu par dzejnieci. Paldies Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam par atbalstu un sadarbību! Godāsim un celsim saulē savus dižgarus, savas literatūras pērles
un atcerēsimies, ka mums ir latviska, patriotiska un liela savas
Latvijas mīļotāja – dzejniece Zinaīda Lazda.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
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Mans vaļasprieks ir mans prieks!

Dace Dombrovska. 					
Foto no Daces Dombrovskas personīgā arhīva
			
Pēc Sausnējas muzejā notikušās izstādes „Mans vaļasprieks” sarunai par rokdarbiem piekrita Dace Dombrovska un
Anita Cielava.
Atcerēsimies bērnības laiku! Vai skolas gados patika
rokdarbu stundas?
Dace: - Kad mācījos Odzienas astoņgadīgajā skolā, man
patika darbmācības un zīmēšanas stundas. Ar prieku pildīju
visdažādākos darbiņus.
Anita: - Es mācījos Jumurdas astoņgadīgajā skolā un arī
man patika rokdarbu stundas.
Vai jūsu ģimenē kāds nodarbojās ar rokdarbiem, piemēram, mamma vai vecmāmiņa?
Dace: - Mūsu ģimenē Antonijas tante, mana tēta māsa, bija
ļoti laba rokdarbniece; viņa prata adīt, tamborēt, izšūt, aust.
Tantes ikdienas nodarbošanos es uzmanīgi vēroju, un kādu
reizi, tantei neko nesakot, paņēmu dziju un tamboradatu, lai
pamēģinātu izveidot kaut ko tikpat skaistu. Protams, nekas izcils man nesanāca, bet, kad izstāstīju savu nodomu iemācīties
tamborēt, Antonijas tante ar prieku parādīja pirmos rakstiņus
un ievadīja mani rokdarbu pasaulē.
Anita: - Gan mana mamma, gan abas vecmāmiņas bija
čaklas rokdarbnieces, prata dažādus darbus.
Tamborēšana vai adīšana – kāpēc tāda izvēle?
Dace: - Es protu arī adīt, taču tamborēšana man ir tuvāka.
Liekas, ka tamborējumiem tiek izmantots mazāk dzijas un darbiņš ātrāk virzās uz priekšu.
Anita: - Man labāk patīk adīšana. Piemēram, adot varu
skatīties televizoru un sekot līdzi filmas vai raidījuma gaitai.
Vai atceraties savu pašu pirmo nopietnāko darbiņu?
Dace: - Atceros gan! Bērnībā vasaras brīvdienās mums bija
jāiet ganos. Pēc 5. klases, īsinot laiku, es notamborēju savu
pirmo skaisto vesti. Veste bija veidota no motīviņiem zilganos
toņos, man tā patika. Joprojām tā atrodas manu vecāku mājās.
Anita: - Kad man bija 7 vai 8 gadi, ar mammas palīdzību
izadīju sev zeķes. To es uzskatu par savu pirmo nopietno adījumu.
Kādas krāsas visbiežāk izvēlaties saviem adījumiem un
tamborējumiem? Kāpēc?
Dace: - Nezinu kāpēc, bet man patīk košie krāsu toņi: no
gaiši rozā līdz violetam. Reti izvēlos pelēcīgo un bālo nokrāsu
dziju.
Anita: - Nemaz nevaru to izskaidrot, bet man nav vismīļākā krāsu toņa. Zeķēm izvēlos tumšākas nokrāsas dziju, citiem
adījumiem – gaišākas. Krāsu daudzveidība ir tik plaša!
Kur smeļaties idejas saviem rokdarbiem?
Dace: - Ir ļoti daudz iespēju. Kādreiz bija žurnāls „Sieviete”, kur atrodami gan tehniskie zīmējumi, gan raksti un piegrieztnes. Iecienīta bija arī „Hedvigas Kundzes Avīze” ar vērtīgiem materiāliem rokdarbniecēm. Mūsdienās ideju pārpilnība
sastopama interneta portālos. Ja ir interese, viss ir atrodams,
vajag tikai darīt.
Anita: - Senāk noskatīju skaistus rakstus dažādos žurnālos
un žurnālu pielikumos. Tagad lielisks palīgs ir internets, vajag
tikai laiku un apņēmību.

Anita Cielava.

Foto no Anitas Cielavas personīgā arhīva

Vai bieži nācies izārdīt savu darbu un sākt visu no jauna?
Dace: - Es nevarētu teikt, ka bieži, bet ir nācies ārdīt, ja
gadījusies kāda kļūme.
Anita: - Ir gadījies arī izārdīt – kā jebkurai adītājai. Kļūdas
jālabo!
Kāds ir visjaunākais, nesen tapušais darbiņš?
Dace: - Esmu notamborējusi sev vesti un gandrīz jau pabeigusi tamborēt plediņu visjaunākajai mazmeitiņai.
Anita: - Ir tā, ka es dažreiz strādāju paralēli ar diviem darbiem, lai pamainītu to veidus. Nesen izadīju sev tuniku un arī
izveidoju no pērlītēm glezniņu. Tas ir mans pēdējā laika veikums.
Vai mācīsiet rokdarbus arī savām mazmeitām?
Dace: - Tad, kad mazmeitas paaugsies un viņām būs interese un vēlēšanās, es noteikti palīdzēšu kaut ko vērtīgu iemācīties.
Anita: - Noteikti iemācīsimies, ja būs gribēšana un patika.
Ko varat ieteikt citām rokdarbniecēm?
Dace: - Atcerēsimies, ka visu nav iespējams nopirkt veikalā! Čaklu roku veidots adījums, tamborējums vai cita veida
darbs ir mīļāks, siltāks, jo tas domāts konkrētam cilvēkam un
tajā ielikta daļiņa no sirds. Emocijas jau nevar nopirkt.
Anita: - Noteikti vajag apgūt ko jaunu, meklēt iespējas un
neatlaidīgi pilnveidot savas prasmes.
Vai jums ir vēl citi vaļasprieki?
Dace: - Man ir vairāki vaļasprieki, ar kuriem nodarbojos
jau daudzu gadu garumā. Patīk izgatavot apsveikumu kartītes
dažādiem svētkiem. Strādājot skolā, bieži nācies gatavot rotājumus un dekorēt skolas telpas dažādiem pasākumiem. Arī ģimenes godos noformēju svinību telpas. Man patīk dārza darbi,
prieku sagādā dažādas puķes, it sevišķi – mārtiņrozes, kuras
audzēju vairumā.
Anita: - Mani rokdarbi neaprobežojas ar adīšanu, esmu
iemācījusies veidot skaistas glezniņas no sīkām pērlītēm. Labprāt darbojos arī konditorejas jomā, man labi padodas napoleonkūkas un eklēri.
Ko vēl noderīgu gribētos iemācīties dzīvē?
Dace: - Vēl daudzas lietas būtu jāapgūst. Gribētu iemācīties zīda apgleznošanu, arī pērļošanu un citas mūsdienu prasmes.
Anita: - Jācenšas sevi pilnveidot, noteikti jāseko jaunu tehnoloģiju ienākšanai. Galvenais – atrast laiku darbu īstenošanai.
Ko novēlat sev?
Dace: - Gribētos vairāk laika veltīt atpūtai. Rast iespēju ceļošanai, dažādu skaistu vietu iepazīšanai, apmeklējot izstādes,
skaisti veidotus dārzus un parkus. Vēlētos biežāk satikties ar
mazbērniem.
Anita: - Mans novēlējums sev: tos darbus, ko esmu apņēmusies paveikt, izdarīt pēc iespējas ātrāk, lai vairāk laika atliek
atpūtai un kopā būšanai ar savējiem.
Paldies par atbildēm! Novēlu veiksmi un izdošanos, radošu
domu bagātību un darba prieku!
Intervēja Elita Leiboma
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Ērgļu apvienības skolu izdevums

Aizver acis! Ievelc elpu! Kaut uz mazu mirkli cītīgāk ieklausies
putnu dziesmās un sajūti vasaras dvesmu sev visapkārt! Vai tu jūties
gandarīts par visu paveikto aizvadītajā mācību gadā? Uzsit sev uz
pleca un nopūties – viss nu ir padarīts, lai sākas vasara!
Bet tagad uz brīdi plaši atver acis, jo ir jāpriecājas par visiem
interesantajiem notikumiem šī mācību gada pēdējos mēnešos.
Maija sākumā Ērgļu vidusskolas skolēni vienojās vienā kopīgā
zibakcijā – “Apmīļo skolu!”. Visi sadevāmies rokās un cieši “apskāvām” savu mīļo skolu – savu draugu, darbavietu un, pat savā īpašajā
veidā, mājas.
Foršie 8., 9. un 10. klases skolēni un skolotāji devās jautrā ekskursijā, vispirms piestājot Piebalgas porcelāna fabrikā. Tur viņiem
bija jāliek lietā sava vizuālās mākslas stundās iegūtā pieredze un jāapglezno sevis izvēlēta lietiņa – krūze, magnēts vai piekariņš.
Ekskursijas ietvaros viņi apmeklēja arī slaveno Bīriņu pili, kuru
iemīļojuši ir daudzi seriāla “Ugunsgrēks” fani, ieskaitot arī 8., 9. un
10. klases skolēnus. Tas, kā viņi tur lika lietā savas aktiermākslas
prasmes, lai paliek pašu ziņā.
Un, protams, kā nu iesākt vasaras gaidīšanu bez pastaigas gar
jūru? Ekskursanti devās arī uz Saulkrastiem, kur pēc ilgas jautrošanās viņi pamērcēja savas nogurušās kājas vēsajā ūdenī. Mājup braucot, gan viss nogurums bija pārgājis, un visas klases vienojās kopīgā
dziesmā.
Aktīvie jaunsargi arī nesēž mierā – ir notikusi laivošana pa Ogres
upi, kā arī šaušana šautuvē. Lepojamies ar to, ka daži no mūsu skolas
jaunsargiem pārstāvēja Vidzemes novadu Mālpils jaunsargu sporta
sacensībās.
Kā katru gadu sirsnīgi tika aizvadīts pēdējais zvans. 9. klases
skolēni katram skolotājam pateica lielu paldies ar gaiļbiksīšu pušķi.
Savukārt 12. klases skolēni saņēma žetona gredzenus.
Neaizmirsīsim arī par talantīgajiem tautisko deju dejotājiem, kuri
raitā dejas solī veiksmīgi piedalījās skatē.
Maija beigās norisinājās sporta diena, kuras ietvaros visas klases,
izstaigājot dažādus kontrolpunktus, veica visdažādākās klases saliedēšanas aktivitātes.
Beidzot 9. un 12. klases skolēni nokārtoja eksāmenus, kuriem
bija gatavojušies tik ilgi. Šis ceļš viņiem tiešām nav bijis viegls. Bet
nu ar vieglu elpu varam pateikt: “Es darīju visu, kas manos spēkos”
un uzsākt nākamo dzīves posmu.
Tomēr ar vieglu elpu vien nepietiks – vajag kārtīgi nosvinēt! Nu
jau bijušie devītās klases skolēni savu izlaidumu nosvinēja godam,
ar lieliem radu pulkiem un draugu bariņiem. Svinīgā sajūta neatstāja
nevienu vienaldzīgu, un dažam varbūt arī nobira pa asarai, pieliekot
punktu šim dzīves posmam.
Esam droši, ka 12. klases skolēniem saviļņojums ir vēl krietni
lielāks, jo viņi saka atvadas šai skolai pavisam un iesoļo lielajā dzīvē.
Absolventiem novēlam vieglu soli un veiksmi ikkatrā dzīves līklocī.
Tik daudz ir strādāts un tik daudz ir smiets… Bet nekas jau nebeidzas! Lai mums visiem atraktīva un smieklu pilna vasara!
Alīna Muša, 9. klases skolniece

Ērgļu jauno orientieristu starti
Ērgļu jaunie orientieristi veiksmīgi aizvadījuši vasaras sezonas pirmo
posmu. Vasaras sezona sākās ar Latvijas skolu kausu
izcīņu, kur ļoti labs starts
izdevās Unai Sipčenko un
Undīnei Ceplītei, attiecīgi
11. un 15. vieta 82 dalībnieču konkurencē.
Aktīvākie skolēni startē divos Madonas novada
orientēšanās seriālos. Madonas kausu izcīņā pēc 11
kārtām Klāvs Konovalovs
ir 1. vietā savā vecuma
grupā, Una Sipčenko – 2.,
Undīne Ceplīte un Sendijs
Vīgups – 3., Līna Madsena – 4. Seriālā “Apvārsnis” Una – 1., Klāvs un
Undīne – 3., Sendijs – 4.
Līna Madsena distancē Latvijas
Latvijas kausa posmos
kausa izcīņas sacensībās.
ļoti veiksmīgi startējis
Jura Švarca foto
Klāvs. Divos posmos viņš
izcīnījis augstas vietas – 6. un 9. Šīs vietas jāuzskata par labu
sasniegumu, jo parasti sacensībās startē 30 līdz 40 dalībnieki.
Veiksmīgi ar sarežģītajām distancēm arvien labāk tiek galā arī
Undīne, Una un Līna.
Jūlija vidū atsāksies novada orientēšanās seriāli, un augusta
sākumā jaunajiem orientieristiem paredzēta treniņnometne Vestienā.
Juris Švarcs, Madonas BJSS orientēšanās treneris
“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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Sveika, skola!
Tālu kad iesi nākotnes ceļos,
Sāpēs un priekos dvēsele ies,
Atmiņas klusas kā liepziedu šalkas
Šeit no skolas laikiem būs.
Laiks skrien vēja spārniem.
Divdesmit vienam 9. klases skolēnam mazais lidojums Ērgļu vidusskolā noslēdzās 11.
jūnijā. Tā bija ĪPAŠA diena, kas rakstīta lieliem burtiem, to mūsu sirdīs, prātos saglabāsies mūžam. Izlaidumu gaidīja ikviens. Mēs
tam gatavojāmies ļoti nopietni, jo vajadzēja
vēl visiem kopā pēdējo reizi paspīdēt ar to, ko
kopā protam vislabāk, vajadzēja teikt skaistus
paldies vārdus vecākiem, skolotājiem un atklāt
savus mazos noslēpumus. Mēs visi esam neizsakāmi laimīgi un pateicīgi par ikviena ierašanos mūsu nozīmīgajā brīdī. Paldies ikkatra
laimes asariņai, kas nobira tajā saulainajā dienā, tā mums sasildīja sirsniņas. Un lika mums
vēlreiz apstiprināt, cik ļoti mēs kopā esam saraduši, lika saprast, cik daudz mēs cits citam Laimīgie absolventi.
Klāva Andriksona foto
nozīmējam un ka mēs esam gājuši pareizā
rotākais. Tātad varbūt 10. klase būs lielāka…
virzienā.
Mēs kopā vai katrs atsevišķi sasniegsim vēl augstākas virMēs, 12 skolēni, aizvērām Ērgļu vidusskolas durvis, lai vērtu nākamās, taču šo dzīves posmu mēs savās sirdīs saglabāsim sotnes, gūsim jaunas emocijas, iepazīsim jaunus apvāršņus. Mēs
vienmēr. Savukārt deviņi šīs durvis vēl neaizvēra un savas skolas sapņosim un mūsu sapņi piepildīsies. Paldies ikvienam, kurš bija
gaitas turpinās Ērgļu vidusskolas 10. klasē. Daži klasesbiedri vēl mums līdzās šos deviņus gadus!
Anda Andriksone, 9. klases absolvente
ir pusceļā, pārdomās, kur izglītoties tālāk, kurš ceļš ir vispiemē-

Mūsu 12. klase
1. jūlijā savā izlaidumā dokumentu par vidējās izglītības iegūšanu saņēma astoņi Ērgļu vidusskolas 12. klases
skolēni.
Priecājamies par absolventu rezultātiem centralizētajos eksāmenos.
Visos mācību priekšmetos tie ir augstāki nekā valstī kopumā. Vislabākie
rezultāti ir angļu valodā – vidēji 75%,
latviešu valodā – 56%, matemātikā –
45%.
Šī gada 12. klases skolēni ir motivēti, sabiedriski aktīvi, darbojušies
skolēnu domē. Skolas gados no šīs
klases ir bijuši divi audzēkņi skolas
prezidenti – Lauma Zača un Endijs
Magons. Savukārt Aigars Putniņš ir
bijis apzinīgs un meistarīgs skolas pasākumu apskaņošanas meistars. Par
visu klases skolēnu aktivitāti, talan- 12. klase Pēdējā zvana svētkos.
tiem, atbalstu skolas pasākumu orgaSindijas Rudzītes, 11. klases skolnieces, foto

nizēšanā liecina tas, ka 12. klase jau
janvārī motivācijas spēlē “Zīļu spēle”
bija sasniegusi 3. uzvaru un balvu
100.00 eiro apmērā klases pasākumam – izlaidumam.
Katru gadu Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar VAS “Latvijas Loto” īsteno
stipendiju atbalsta programmu vidējās
izglītības iestādes izvēlētam absolventam par mācību sasniegumiem,
sabiedrisko darbu, iesaistīšanos sporta
aktivitātēs, pilsonisko aktivitāti. No
mūsu skolas šo stipendiju 500.00 eiro
apmērā saņem Endijs Magons.
Vēlam arī turpmāk mūsu absolventiem pilnveidot lieliskās īpašības
un prasmes, kuras tika parādītas Ērgļu
vidusskolā. Veiksmi tālākajos ceļos!
Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas
direktora pienākumu izpildītāja

3. un 4. klašu ekskursija 26. maijā
Mācību gada sākumā 4. klases skolēni piedalījās akcijā
“Zoozīļuks 2021” un balvā ieguva atlaidi ieejas biļetēm zoodārzā. Jauki, ka ekskursijā skolotāja V. Dāve uzaicināja arī trešklasniekus, kuriem šī bija pirmā iespēja doties ceļojumā ar klasesbiedriem.
Ceļš uz Rīgu tika īsināts ar dziesmām, jo iepriekšējā dienā
bērniem bija koru kopmēģinājums Madonā, kur īpaši bija iepatikusies R. Kaupera dziedātā “Mana dziesma”.
Ierodoties Rīgā, vispirms devāmies uz Latvijas Nacionālo
bibliotēku, kur vispirms izmantojām iespēju nokļūt ēkas 11. un
12. stāvā, lai aplūkotu pilsētas panorāmu. Tad sadalījāmies grupās, lai piedalītos orientēšanās spēlē. Katrā stāvā bija jāsameklē
atbildes uz āķīgiem jautājumiem, jāsameklē tur novietotas lietas.
Beidzot bija iespēja pašu acīm skatīt Dainu skapi, par kuru bijām
runājuši latviešu valodas stundās, kā arī izmēģināt, cik grūti bijis
rakstīt skala gaismā. Apskatījām vairākas izstādes. Ceturtklasnieki darbojās patstāvīgāk, bet ar 3. klases skolēniem bibliotēkas
plašumos kopā devās arī līdzatbraukušie vecāki. Liels paldies
par to!
Interesanti, ka, pārrunājot redzēto nākamajā dienā, bērni atzina, ka labprāt uz LNB aizvestu savas ģimenes.
Tālāk devāmies uz zoodārzu. Divas stundas tur pagāja nemanot. Vienmēr interesanti ir vērot, kā dzīvnieki tiek baroti, kā viņi
dzīvo savu dzīvi, apskatīt citu zemju dzīvniekus tuvumā, sameklēt informāciju, fotografēt un filmēt.
Ekskursijas nobeigumā mēģinājām iztēloties, ka esam Dzies-

Ekskursanti 11. stāvā.

Foto no personīgā arhīva

mu svētku dalībnieki un dodamies gājienā uz estrādi. Šoreiz gan
neizdevās iemēģināt balsis, stāvot koristu rindās, jo notika gatavošanās koncertam, bet priekšstatu par jauno būvi varēja iegūt.
Cerams, ka nākamgad skolēniem būs iespēja doties klases
ekskursijās. Paldies skolai un vecākiem par iespēju doties ceļojumā!
Sandra Stankeviča, 3. klases audzinātāja
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Jaunsargu sacensības
Mālpilī

Šķēršļu joslā.

Foto no personīgā arhīva

Mūsu skolas jaunsargiem no 14. līdz 15.
maijam bija iespēja piedalīties sacensībās, kas
notika kopā ar citiem Latvijas labākajiem jaunsargiem. Brauca dažāda vecuma jaunsargi, kuri
pēc tam tika iedalīti divās vecuma grupās.
Man šķiet, ka ikvienam jau autobusā kņudēja vēders, jo nezinājām, kas mūs sagaida. Sēžot autobusā, iepazināmies ar abu dienu plānu
un sacensību norisi. Jāsacenšas bija dažādos
veidos – šķēršļu trasē, orientēšanās sportā, slavenajā trīscīņā un volejbolā. Sacensību beigās
tika noskaidrots visaktīvākais un labākais Latvijas novads.
Ierodoties vietā, kur nakšņojām, saģērbāmies jaunsardzes sporta tērpos, kas uzreiz deva
noskaņu un lika morāli sagatavoties startiem.
Sacensību laikā galvenais bija spēt sadarboties
komandā un izlikt visus savus spēkus. Dienas
beigās atkal visi satikāmies un apspriedām, kā
gājis. Nespējām vien sagaidīt rezultātus.
Otrajā dienā tikām sadalīti jauktās komandās ar patiešām nepazīstamiem un pirmo reizi
redzētiem jaunsargiem. Kopā ar jauno nodaļu pildījām kompleksos uzdevumus. Pēc tam
sekoja apbalvošana. Visi bija satraukušies un
čaloja cits ar citu. Kopvērtējumā mūsu – Vidzemes – novada pārstāvji uzvarēja visus pārējos
Latvijas novadu pārstāvjus, un mēs ieguvām
ceļojošo kausu.
Bijām patiešām lepni. Devāmies mājas ar
uzvaras sajūtu. Augsim Latvijai!
Samanta Ungure, 9. klases skolniece

Vai basketbolistiem ir
brīvdienas?

Sporta un mākslas diena
Atskatoties uz pavadīto mācību gadu, pirmspēdējā dienā sarīkojām arī sporta dienu. Tā kā
gada sākumā vēl nevarējām rīkot nekādus pasākumus, nolēmām, ka būtu laba ideja noslēgt
gadu ar pēdējo kopīgo aktivitāti.
No 1. līdz 3. klasei bija savas stafetes un
nodarbības pie skolas, tikmēr 4. – 11. klasei tika
sarīkotas dažādas citas stafetes. Mazajām klasītēm tika atskaņota arī mūzika, kas skanēja pa
visu skolas pagalmu. Vecākās klases pavadīja
rītu, meklējot nākamo stafeti no iedotajām kartēm un piedaloties dažādās spēlēs.
Katrā stafetē bija savi uzdevumi un savas
izpriecas. Pie dažādiem punktiem varēja sastapties ar disku golfu, aklajām vistiņām, mīnām un
daudzām citām interesantām atrakcijām.
Skolēni, kuri beidza sportiskās aktivitātes,
varēja doties uz vēstures kabinetu un 4. klases
telpu, kur notika smilšu terapija projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Mākslas darbnīcas
vadītāja Daiga Kaufmane ar savu palīdzi vadīja
darbnīcu “Glezniecība tradicionāli un netradicionāli”. 1.- 4. klases skolēni “krāsoja” dažādu būtņu zīmējumus ar krāsainām smiltīm, bet vecāko
klašu skolēni relaksējās, “krāsojot” mandalas.
Dienas beigās bija daudz smieklu un jautrības, laiku pavadot kopā ar saviem klasesbiedriem un izbaudot jau vasaras sākuma karstās
dienas. Atbrīvotības sajūtu sniedza arī mācību
gada beigas un tuvais vasaras brīvlaiks.
Keita Una Daumane, 9. klases skolniece

1., 2. klases skolēnu smilšu gleznas.

Lienas Bukovskas, 2. klases audzinātājas, foto

Ilgi gaidītā ekskursija
Maijā devāmies ilgi gaidītā skolas ekskursijā kopā ar 9. un 10. klasi uz dažādām apskates
vietām. Tā kā sen nebijām braukuši nevienā
ekskursijā kopā ar klasi dažādu iemeslu dēļ, tāpēc bijām priecīgi, kad beidzot tikām ārā no
skolas ierastās rutīnas.
Pirmais apskates objekts projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros mums bija Piebalgas
Porcelāna fabrikas Apgleznošanas galerija. Tur
mums tika dota izvēle apgleznot ar porcelāna
krāsām magnētiņu, krūzīti vai kādu citu lietu.
Katrs no mums apgleznoja priekšmetus savādāk – viens izvēlēto lietiņu izrotāja ar puķēm
vai zvaigznēm, bet cits ar detalizētām līnijām
un citiem zīmējumiem. Mūsu personalizētās apgleznotās lietiņas saņēmām mūsu īpašumā pēc
apmēram nedēļas.
Uz nākamo apskates objektu jau bija jābrauc nedaudz ilgāk, jo devāmies uz Vidrižu
pagastu, kur atrodas Bīriņu pils. Tā, protams,
mums visiem asociējas ar pazīstamo seriālu
“Ugunsgrēks,” kura filmēšana dažreiz notika
pilī un tās skaistajā dārzā. No plašā dārza atmiņā visvairāk palika lielais koks, kura zaros karājas simtiem zvaniņu, kas simbolizē visas kāzas,
kuras notikušas pils dārzā. Pašā pilī ir daudz
greznu istabu ar antīkām mēbelēm un gleznām.
Bija tiešām interesanti apskatīt šīs telpas. Bet
vēl interesantāka ir pils spoka leģenda, kas vēsta par sievieti, kura pakārās pilī un tagad dažādos, bet miermīlīgos veidos izrāda savu klātbūtni ar pēkšņi vaļā atrautiem logiem, durvīm u.c.
spocīgiem atgadījumiem, par kuriem stāsta pils
apsaimniekotāji un gidi.

Ekskursanti Bīriņu pils pagalmā. 				
Pēdējais objekts – Saulkrastu pludmale. Lai
gan pie jūras nepavadījām īpaši daudz laika, tomēr bija arī laiks bilžu uzņemšanai un galvas
izvēdināšanai, jo pie jūras jau neesi katru dienu.

Foto no personīgā arhīva

Kopumā pavadījām labu laiku katrā no apskates objektiem, jo tiešām bija jauki izrauties
no ierastās rutīnas.
Liene Feldberga, 8. klases skolniece

Meža dienas Tērvetē

Atzeles 3x3 turnīra posmu norises vietas.
Ir sākušās skolēnu brīvdienas, trenerim ir
atvaļinājums. Bet vai basketbolistiem ir brīvdienas? Tāpat notiek treniņi, tikai atvieglotā
režīmā – trīs reizes nedēļā.
Vasarā piedalāmies Atzeles 3x3 turnīrā, tās
ir Austrumvidzemes reģiona sacensības. Mūsu
astoņi puiši spēlē ar gadu vecākiem jauniešiem.
Līdz šim ir notikuši divi posmi – Madonā
un Alūksnē. U14 zēni (Dāvis Millers, Jorens
Vezetiu, Kārlis Dūdums) Madonā bija 9. vietā, bet Alūksnē – 4. vietā. U15 grupa (Gustavs
Dūdums, Linards Leimanis, Dāvis Ludboržs,
Eduards Bukovskis, Valters Rešņa) abos posmos bija 7. vietā. Puišiem jātiek astotniekā, lai
varētu piedalīties finālspēlēs.
1. jūlijā notika spēle Smiltenē.
Ivars Teteris, treneris
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27. maijā “Latvijas Meža
dienu 2022” ietvaros “Latvijas
Valsts meži” dabas parkā Tērvetē notika vides pasākums – ZAĻĀS JOSTAS VIDES SVĒTKI.
Ērgļu vidusskolas skolēniem, kuri piedalījās “Zaļās
jostas” rīkotajā makulatūras un
bateriju vākšanas konkursā un
savāca lielāko daudzumu, tika
dota iespēja kopā ar skolotāju
Baibu Kaļvu doties uz Tērveti.
ZAĻĀS JOSTAS VIDES
SVĒTKOS un “Latvijas Meža
dienās 2022” vienkopus pulcējās dažādi ar mežu un ar vidi
saistītu organizāciju un uzņēmumu pārstāvji. Viņi aicināja
visu vecumu bērnus, jauniešus un pieaugušos iesaistīties
daudzveidīgās meža un dabas
izziņas radošās darbnīcās.
“Meža dienās” skolēni
varēja piedalīties 80 dažādās
meža izziņas pieturās, varēja Aktīvākie skolēni makulatūras un bateriju vākšanas konkursā.
Foto no personīgā arhīva
iepazīt meža audzēšanas ciklu

no sēkliņas līdz koka mājai, kā
arī izzināt izglītības un karjeras
iespējas meža nozarē.
Bērniem visvairāk patika
pastaiga pa Tērvetes dabas parku, rūķīšu mājas un kāpšana
skatu tornī.
Interesantas bija nodarbības
darbnīcās, kurās varēja noteikt
kokus pēc sēklām, koku lapām,
iemācīties iestādīt augu. Visi
bija sajūsmā par smilšu darbnīcu, kurā varēja vērot smiltis
mikroskopā, uzzināt, no kā tās
sastāv, uzzināt, kur tās izmanto,
izbaudīt smilšu vannu masāžas.
Jauki bija pabūt svaigā gaisā dabā kopā ar draugiem. Skolēniem ekskursija ļoti patika ar
domu, ka nākamajā gadā vēlētos braukt atkal.
Valda Griezāne, Ērgļu
vidusskolas direktores
vietniece saimnieciskajā darbā
Baiba Kaļva, dabaszinību
skolotāja
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Novadpētniecības darbs „Braku” muzejā
(14. turpinājums)

„Ziemeļi”/ Blaumaņa iela 7

Blaumaņa iela 7, 1950. gadi.
Foto no Ādamsonu ģimenes personīgā arhīva

ki, bet arī ļaudis no tuvākās apkārtnes.
1990. gadu sākumā māju atguva bijušā īpašnieka mantiniece – Ausma Lāce (prec. Pole), kura tālāk to nodeva meitai
Gintai Ādamsonei. Vecajā „Ziemeļu” mājā (Blaumaņa ielā 9)
jau dzīvoja Aina Lāce (prec. Brence) ar dēlu Jāni Brenci. 1994.
gadā Ginta Ādamsone ar ģimeni pārcēlās uz „Ziemeļu” mājām (Blaumaņa ielā 7). Pamazām ēkā tika veikts kosmētiskais
remonts. Daudz laika un pūļu bija nepieciešams, lai sakārtotu
apkārtni.
Tā kā ēka Blaumaņa ielā 7 ir liela, tad atsevišķi dzīvokļi
tiek izīrēti. Savukārt mājas Blaumaņa ielā 9 tika pārdotas, nu
tai citi saimnieki, kas ir pārveidojuši teritoriju, uzcēluši pirtiņu, šķūni, izrakuši dīķi. Kādreizējās „Ziemeļu” mājās, kurās
ar plašu vērienu reiz gribēja saimniekot Jānis Lācis, nu rosās
Ādamsonu ģimene un viņu īrnieki. Apkārtne ir sakopta, dārzos
ik gadus skaisti zied puķes – pavasaros, vasarās, rudeņos. Tā
kā tuvumā ir mežs, tad dažkārt ienāk kāda stirna vai cits meža
zvērs. Saimnieki te jūtas labi, jo dzīvo skaistā Ērgļu nostūrī.

„Straumēni”/ Smilšu iela 1

Smilšu ielā 1 ir dzīvojušas. To skaits ir 99. Pēdējais ieraksts ir
datēts ar 1999. gadu. 1980. gadu beigās māju izdevās atgūt tās
agrākajai īpašniecei Veltai Svīķei. Viņa atbrauca no Rūjienas
uz Ērgļiem un sāka te dzīvot. Māja bija ļoti nolaista – caurs
šīfera jumts, izdrupuši logi, grīdas utt. 1998. gadā par mājas
īpašnieku kļuva Jānis Āboliņš. Ēkā tika veikti remontdarbi, iekopta apkārtne. Pēc J. Āboliņa nāves 2018. gadā māju mantoja
dzīvesbiedre Anna Kuzina, kura daudzus gadus ir bijusi „Braku” muzeja vadītāja, zināma kā novadpētniece un kultūrvēsturisku grāmatu autore – „Blaumaņu pavārgrāmata”, „Blaumanis
tuvplānā”, „Reiz Ērgļos”, „Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca”.
A. Kuzina 2021. gadā aizgāja no dzīves, taču mājā turpina
dzīvot meita Diāna Kuzina un viņas dzīvesdraugs Jānis Līcītis,
kā arī mazdēls Gundars Jānis Āboliņš ar draudzeni Evelīnu
Solozemnieci. 2022. gadā mājai pielikta plāksne ar kādreizējo
nosaukumu – „Straumēni”.

„Grotupes”

Skats uz „Grotupēm”, 1930. gadi.
Blaumaņa iela 7, 2019. gads.

Z. Saulītes foto

Ērglēniešiem zināmā Blaumaņa iela savu nosaukumu ir
ieguvusi 1952. gadā. Pirms tam to sauca par Lielo ceļu, pa
kuru brauca no muižas uz Rīgu. Uz tagadējās Blaumaņa ielas
vecākā ēka ir Blaumaņa ielā 3, kas sākotnēji celta kā muižas
krogs. Pabraucot tālāk, atradās „Ziemeļu” mājas. 1930. gados
tās saimnieks bija skroderis Bērzkalns. „Ziemeļos” kādu laiku
ir darbojusies arī frizētava, tās īpašnieks – Voldemārs Kauliņš.
1930. gadu vidū mājas nopirka Jānis Lācis no Ērgļu pagasta „Podniekiem” (mājas atradās netālu no „Anduļēniem”).
Saimnieks bija stalts, strādīgs, vienkāršs un miermīlīgs, sieva
Antonija – čakla, gudra, mērķtiecīga, bet straujas dabas. Jānis
Lācis bija viņas otrais vīrs, iepriekšējais krita Pirmajā pasaules
karā, atstādams divas meitas – Gaidu un Veltu (abas pāragri
nomira). Lāču ģimenē uzauga divas atvases – Aina un Ausma.
Nopērkot „Ziemeļu” zemi, Jānim bija nopietni mērķi –
1936. gadā tika izstrādāts jaunās mājas celtniecības plāns,
cirsti meži kokmateriāliem, rīkotas talkas grants vešanai ar
pajūgiem, iesaistot kaimiņus no „Šļaujēnu”, „Lukstu”, „Gruņģu”, „Anduļēnu” un citām apkārtnes mājām. 1946. gada jūnijā
notika meitas Ausmas iesvētību balle jaunās mājas pagalmā,
jo iekšdarbi vēl nebija pabeigti. Uz pasākumu bija ieradies pat
orķestris.
„Ziemeļu” jaunajai mājai bija dakstiņu jumts, logi bija ar
šķērskoku sadalīti uz pusēm, veidojot sešas mazākas rūtis. Bija
ieplānota arī veranda, taču to cēla jaunā vara. Lāču ģimene tā
arī savā mājā netika dzīvojusi, jo pēc kara tajā izmitināja karavīrus, kas bija demobilizējušies. Viņi atradās pagasta pārraudzībā un veica dažādus darbus: taisīja tiltu pāri upei, strādāja
pie Blaumaņa kapiem. „Ziemeļu” mājas istabās tika sanestas
siena paunas un uz tām gulēja karavīri.
Kara laikā „Podnieku” dzīvojamā māja nodega, palika tikai klēts. Kādu brīdi Lāču ģimene uzturējās vecajā „Ziemeļu”
mītnē kopā ar citiem strādniekiem. 1950. gada 6. janvārī ēkas
nacionalizēja. Lāču ģimene sūri un grūti strādāja, lai uzceltu
mājas Ratakalna pakājē – gan paši sev, gan vecākajai meitai
Ainai. 1966. gadā uz Ērgļiem pārcēlās meita Ausma ar ģimeni
un uzņēmās tālākās rūpes par māju.
Lielajā un plašajā „Ziemeļu” mājā no 1950. gada 19. augusta sāka darboties Ērgļu rajona pasta un sakaru nodaļa, telegrāfs, krājkase, 2. stāvā bija dzīvokļi pasta darbiniekiem. Pasts
pastāvēja līdz 1977. gadam, jo Ērgļu centrā uzbūvēja jaunu
ēku. Laika gaitā līdzās mājai bija uzcelti šķūnīši, kūts, iekopti
dārziņi, kuros saimniekoja ne tikai Blaumaņu ielas 7 iemītnie-

Smilšu iela 1, 2019. gads. 			

Z. Saulītes foto

Ērgļos nav daudz māju, kuras ir celtas Latvijas pirmās brīvvalsts laikā un ir daļēji saglabājušās. Viena no tādām ir dzīvojamā ēka Smilšu ielā 1. Mājas pirmvārds bija „Straumēni”, un
to ir cēluši Kārlis un Velta Svīķi. Viņi bija ienācēji no Rūjienas. Kārlis Svīķis 1930. gados bija Ērgļu – Vestienas lopkopības instruktors. 1930. gados uz Ērgļiem būvēja dzelzceļa līniju, kas savienoja Rīgu ar Ērgļiem. Šajos darbos bija iesaistīti
daudzi strādnieki, tāpēc Svīķu ģimene sāka būvēt māju, kurā
bija paredzēti daži izīrējami dzīvokļi dzelzceļa strādniekiem.
Divi no tiem atradās pagrabstāvā un divi bēniņos. Paši saimnieki apdzīvoja mājas vidusdaļu, kurā atradās četras istabas.
Dzelzceļa staciju Ērgļos atklāja 1937. gadā. Līnija bija plānota līdz Madonai. Šos plānus izjauca Otrais pasaules karš.
1941. gadā Svīķu ģimene pārcēlās dzīvot uz Limbažu pusi, tā
paglābdami sevi no deportēšanas uz Sibīriju. Kara beigās māja
bija palikusi bez saimnieka, un tā daļēji bija arī cietusi – nodedzis bēniņu stāvs, ložu sašauta austrumu mājas fasāde.
Ērgļu rajona laikā „Straumēnus” nacionalizēja, un tie pārgāja rajona pārziņā. No 1955. gada mājas adrese ir Smilšu iela
1. 1970. gadu beigās šajā ēkā iekārtoja Ērgļu mežniecības kantori. Otrajā stāvā bija darbinieku dzīvokļi. 1987. gadā no Ērgļu
mežniecības atdalīja un izveidoja Katrīnas mežniecību. 1980.
gadu otrā pusē (1986./1987.g.) Ērgļu mežniecības kantori pārcēla uz Vēja ielu, savukārt Katrīnas mežniecības kantoris turpināja darboties Smilšu ielā 1 līdz 1990. gadu sākumam. Ap
1990/1991. gadu Katrīnas mežniecības kantoris tika pārcelts
uz Vēja ielu, kurā darba telpas atradās gan Ērgļu mežniecībai,
gan Katrīnas mežniecībai. Vēja ielā mežniecība pastāvēja līdz
2000. gadam.
„Straumēnu” mājai sākotnēji bija ievilkts ūdensvads no
vietējās akas un ierīkota autonomā kanalizācija. Ūdens tika
ņemts no avota akas, kas atradās mājas austrumu galā. Pēc
kara aka nedarbojās. Tā bija aizbērta ciet. Pēc nostāstiem kara
beigās, kad Ērgļos norisinājās sīvas kaujas, akā tikuši samesti
kritušie zaldāti, un arī mājas tuvumā daži tika aprakti turpat
zemē, kur bijis sakņu dārzs. Tagad šajā vietā ir iestādīti skuju
koki – kalnu priede, paegļi un dažas tūjas. Mācītājs ir iesvētījis
šo vietu kā nezināmu karavīru apbedījuma kalniņu. 2017. gada
oktobrī, uzarot piemājas lauciņu, tika atrasts akmens, kurā bija
iekalta krusta zīme (16.–18.gs.). Tagad šis krustakmens atrodas Ērgļu luterāņu baznīcā.
Pēc ierakstiem mājas grāmatā var izsekot, kādas personas

O. Akmentiņa foto

Ērgļos starp J. Grota un Vēja ielu ir atradušās mājas „Grotupes”, kuras saistītas ar dzejnieku Jāni Grotu (1901–1968).
Viņam pēc karadienesta Latvijas armijā 1920. gadu sākumā
piešķīra Vēju kalnā zemes gabalu, kas bija 60 pūrvietu liels un
robežojās ar pareizticīgo draudzes zemi. Bija gan aramzeme,
gan pļavas, gan birzs, kas pārgāja jauktu koku mežā un izbeidzās pie Dāvelnīša ezera.
1924. gadā uz šīs zemes dzejnieka tēvs Jānis Grots uzcēla
nelielu māju, ko nosauca par „Grotupēm”, taču jau 1927. gadā
aizgāja no dzīves – 68 gadu vecumā. Viņš ir bijis gan Ērgļu pagasta skolotājs, gan rentnieks vairākās Ērgļu apkaimes mājās.
Dzejnieka māmuļa Marija Grota bija liela dziedātāja, Jāņos varējusi visu nakti līgot. Dažkārt daudzas jaunas dziesmas ir radušās uz vietas, ejot Jāņu naktī no vienas mājas uz otru. Iespējams,
dzejnieka talants dēlam Jānim Grotam mantots no mammas.
Pēc tēva nāves māte „Grotupēs” bieži bija viena, jo dēls
Jānis strādāja Rīgā (vecākais dēls Kārlis bija pāragri aizgājis
no dzīves). Vasaras J. Grots parasti pavadīja laukos. Dzejnieks
mīlēja savus Ērgļus un arī „Grotupes”. Te bija lauku klusums
un miers. Viņš vēlējās, lai mājas apkārtne būtu skaista, tāpēc
speciāli no Rīgas esot vedis ābelītes, lai stādītu pagalmā, par
tām rūpējās. Ļoti gaidīja, kad atklās Ērgļu dzelzceļa staciju,
par godu šim notikumam 1937. gadā ir veltījis pat dzejoli. Jāņa
Grota dzīve bija it kā starp divām pasaulēm – Rīgas trauksmainību un Ērgļu harmoniju. 1940. gados „Grotupēs” vairākas reizes ciemojās arī dzejnieks Aleksandrs Čaks, kurš ātri
iemantoja Jāņa Grota māmuļas labvēlību ar savu vienkāršību,
smalkjūtību un cilvēcību.
Trauksmains nāca 1944. gads, kad septembrī Ērgļos notika
sīvas kaujas un Grotu mājas tika nopostītas. Ģimene pārcēlās
uz „Kalvēniem”. Īss bija māju mūžs – vien 20 gadu. Atminoties „Grotupes”, dzejnieks 1946. gadā rakstīja:
„Bij ziedošs Ērgļu ciems. Un mana māja kalnā.
Bij saule. Birzis šalca. Aizvējā tur drošs.
Vēl krāšņi ziedēja pat vēlā rudens salnā
Mans sārtais magoņlauks, pār leju mirgojošs.”
Godinot dzejnieku Jāni Grotu, mājvietā izveidoja nelielu
piemiņas zīmi, bet 2000. gada augustā, atzīmējot J. Grota ielas
svētku 5 gadu jubileju, uzstādīja piemiņas akmeni. Tā bija arī
kā dāvana dzejnieka gaidāmajai 100. dzimšanas dienai 2001.
gadā. Mūsdienās piemiņas akmens joprojām ir aplūkojams un
no Vēju kalna paveras īpaši skaists skats uz Ērgļiem.
Materiālu apkopoja Zinta Saulīte,
„Braku” muzeja vadītāja

KAPUSVĒTKI Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagastā 2022. gadā
Kapusvētki Jumurdas pagasta
kapos:

Kapusvētki Sausnējas pagasta
kapos:

Jumurdas kapos 16. jūlijā plkst. 14.00;
Vējavas kapos 16. jūlijā plkst. 16.00

Runakalna kapos 13. augustā plkst. 15.00;
Liepkalnes kapos 13. augustā plkst. 17.00;
Sausnējas kapos 20. augustā plkst. 16.00

Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums 2022. jūlijs

Kapusvētki Ērgļu pagasta kapos:
Miera kapos 13. augustā plkst. 12.00;
Sauleskalna kapos 13. augustā plkst. 15.00;
Katrīnas kapos 20. augustā plkst. 14.00;
Blaumaņa kapos 3. septembrī plkst. 13.00
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