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ĒRGĻU SVĒTKOS – 2022
Ar moto “Mums iekšā ir vēlme augt tajā vietā, kur esam iestādīti” no 29. līdz 31. jūlijam Ērgļos tika svinēti svētki. Šī tradīcija sniedzas vairāku desmitu gadu garumā. Un katru reizi tiem
ir bijusi sava tēma.
Šogad svētkus bagātināja sadarbība ar Kalsnavas arborētuma komandu. Ar tās gādību uz Ērgļiem atceļoja 2022. gada
koks – egle. Līdz šim ziemā svētku egle tika atvesta un uzstādīta saieta nama priekšā, bet tagad par zaļo svētku rotu varēsim
rūpēties visu gadu, iestādot egli saieta nama pagalmā. Dabas
enerģiju pētnieki teic, ka egle ir arī lielisks vietas sargs. Šī koka
enerģija palīdz kontrolēt emocijas, sakārtot domas, tāpēc liels
paldies par izvēlēto skaistumu Kalsnavas arborētuma vadītājai
Sanitai Vaivodei-Āzenai, tūrisma un informācijas centra vadītājam Gatim Teilim, dendroloģei Lienei Opincānei un visai
Kalsnavas darbinieku komandai, kas palīdzēja, lai mūsu svētki
taptu bagātāki. Pirmais sveiciens eglītei bija, protams, no bērniem un deju kolektīva “Pienenīte” vadītājas Antras Grinbergas ar deju “Vāverīte ezim teic”. Virtuozi atklāšanas ceremoniju vadīja Mārcis Feldbergs, aicinot Ērgļu apvienības pārvaldes
vadītāju Elitu Ūdri teikt spēka vārdus eglītei un Ērgļu stiprākos
vīrus aicināja to iestādīt. Pēc tam saieta nama zālē tika atklāta
Kalsnavas arborētuma veidota interaktīva izstāde “Māsas egles”. Tā veidota, akcentējot dendrologu biedrības izraudzīto
2022. gada koku – parasto egli (picea abies L.). Izstādes apmeklētāji tika aicināti doties ceļojumā, iepazīstot parasto egli
un tās māsas – arborētumā augošās egļu sugas, kuras kolekcijā
pārstāvētas vairāk nekā 20 dažādībās. Skatītāji varēja arī izmēģināt, kā notiek egļu sēklu “kulšana”, kā arī baudīt čiekuru
vannu un, uzliekot virtuālās brilles, sajusties kā mežā.
Šogad, jau sākot no svētku atklāšanas brīža, katram bija iespēja iegādāties Ērgļu suvenīrus (kreklus, uzlīmes, magnētus,
krūzītes u. c.), uzzināt informāciju par svētku norisi, kā arī saņemt svētku programmiņas. To piedāvāja tūrisma informācijas
centra konsultante Ilze Feldberga.
Bet saieta nama balkonā jau piektdienas vakarā sākās pirmās
sacensības – tradicionālais zolītes mačs, kura norisi kā vienmēr
profesionāli sagatavoja Juris Jakunovs.
Tradicionālajā piektdienas vakara brīvdabas koncertā visus
ielīksmoja mūzikas grupas ”Carnival Youth” sirsnīgā un atraktīvā uzstāšanās. Ērgļu estrāde sen nebija piedzīvojusi tik daudz
priecīgu klausītāju klātbūtni. Savukārt ballēties gribētāji dejoja
sākumā pie Ilzes un Guntara atskaņotās mūzikas, bet vēlāk pie
mikrofoniem stājās grupas “Pipari” azartiskie vīri.
Kad pēdējie ballētāji ieradās mājās, pirmie sestdienas sacensību dalībnieki posās startam – makšķernieki devās uz vietu
izlozi Ogres upes dambī. Iegūtais loms kā vienmēr bija pamats
draudzīgajam mielastam pie zivju zupas lielā katla stadionā pie
upes. 26 dalībnieki vecumā no 7 līdz 70 gadiem kopā izvilka
apmēram 12 kilogramus zivju. Vistālākais dalībnieks makšķernieku sacensībās bija ieradies no Aglonas. Interesanti, ka 26 dalībnieku konkurencē bija tikai viena dāma, kura tad arī izvilka
lielāko lomu.
Visi svētki mums šogad bija koka zīmē. Arī no tā izgatavotās lietas savā veidā turpina dzīvot un uz mums iedarboties.
Tāpēc ikviens sestdien tika aicināts Ērgļu pils parkā uz plenēru
“Koka simfonija”, kura laikā notika Andra Džiguna un Gundara
Kozlovska koka solu grebšanas un veidošanas meistarklase.
Vadītāji paguva izgrebt divus egles koka solus, trešais tiks pabeigts. Tie paliek parkā, kur apmeklētājiem atpūsties un uzņemt
pozitīvo enerģiju. Interesenti varēja arī noskaidrot, kāds ir solu
materiāls, kā strādāt, kas ar soliem notiks tālāk. Turpat Kalsnavas arborētuma ļaudis ielūdza interesentus uz izzinošām un
atraktīvām darbnīcām. Varēja iejusties meža Pelnrušķītes tēlā
un ātri sašķirot pa kastēm kopā sajauktos triju veidu čiekurus,
varēja arī celt papīra torņus.
Pils parkā darbojās arī muzeju “Braki” un “Meņģeļi” radošās
darbnīcas, kurās iesaistījās lieli un mazi. Katrs bija aicināts izmēģināt rakstīt svētku dzejoli ar nosacījumu, ka ik rindiņā jābūt
kādam vārdam, kas saistīts ar koku. Apmeklētāji varēja koku sasmaržot un noteikt, kas tas ir. Tāpat bija jāuzmin senie darbarīki
no koka pēc attēliem un jāizskaidro senvārdi, kuros arī ir saistība
ar koku.
Paldies čaklajām darbnīcu vadītājām – Ievai Vilnītei un
Kristīnei Lūsei! Paldies visiem, kas darbojās un uzzināja daudz
ko jaunu!
Citās darbnīcās Ievas Lapiņas vadībā bērni uz koka ripiņām
– rotām ar kontūrkrāsām veidoja sev tīkamus rakstus. Kā Ieva
minēja, viņai bijušas 100 sagataves. Un tās visas tikušas izmantotas. Vizma Veipa kopā ar Mākslas un mūzikas skolas komandu
īstenoja praksē ziemā izstrādātu projektu valsts konkursam par
izstādes iekārtošanu. Darbnīcā “Koku rotājumi” bija skatāmi
audzēkņu darbi, izmantojami viņu gleznotie šabloni – lapa, vabole, putns, lietuslāse.

Bērni ļoti gaidīja kārtējo tikšanos ar Dzeņu ģimenes dzīvnieku fermas dzīvniekiem, kurus varēja samīļot, paauklēt, kopā
nofotografēties un arī daudz ko jaunu uzzināt par viņu uzvedību,
kopšanu, ēdināšanu.
Laukumā pie slimnīcas notika mūsu dejotāju un mūziķu
koncerts, kurā uzstājās Antras Grinbergas vadītais bērnu deju
kolektīvs “Pienenīte”, dāmu deju grupa “Varbūt”, kā krāsaini
ziedi vējā līgoja Sandras Avotiņas sarīkojumu deju kolektīva
“Vizbulīte” mazie un lielie dejotāji un Ievas Vilnītes studijas
jaunie vokālisti – Kristena Picka, Emīlija Apsīte, Kate Māliņa,
Laura Apsīte.
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Vienas no jautrākajām, jaukākajām un emocionālākajām
vienmēr ir visjaunāko dalībnieku mazulīšu rāpošanas sacensības, kā arī izrotāto bērnu ratiņu parāde estrādē. Šogad mazulīšu
bija īpaši daudz – 20. Rāpotāju sacenšanos arī attālākiem skatītājiem ir amizanti vērot, jo ar aktivitāti izceļas tieši paši vecāki,
kas, mudinādami mazulīšus uz rāpošanu, kā ierosmi izmanto
gan grabulīšus, gan mobilos telefonus, gan atslēgu saišķus.
Vainagojums bērnu priekam ir viņu īpašais pasākums –
Putu ballīte. Tās dalībnieku sajūsmu raksturo mirdzošās acis
un dzirkstošie smiekli, skaļie prieka spiedzieni!
Karstajā svētku saulē šogad kaislības virmoja arī nopietnā-
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kajās sacensībās. Volejbola un 3x3 basketbola
mačus pārliecinoši vadīja Ērika Bukovska un
Ivara Tetera tiesnešu komandas. Īpaši aizrautīgas tās dara nemainīgā tradīcija – komandu
dalībnieku izloze pirms mačiem. Arī Aivja Masaļska vadībā ar siena ruloniem iekārtotā auto
veiklības braucienu trase pulcēja ievērojamu
dalībnieku skaitu. Emocijas un azarts staroja
gan no dalībniekiem, gan no skatītājiem.
Jaunums svētkos bija braucieni uz laiku ar
supu pa Ogres upes dambi. Jaunas sacensības,
jauni organizatori kopā ar Mārtiņu Ūdri.
Ērgļu disku golfa čempionāts pirmo reizi
notika disku golfa parkā ”ĒRGĻI”. Tā organizators Aldis Jēkabsons saka lielu paldies
par atbalstu Vidzemes Gaisa spēku kluba
biedram bijušajam ērglēnietim Jurim Čeičam. Šī gada čempionātā piedalījās (deviņi
gadi notiek) vislielākais dalībnieku skaits no
dažādiem Latvijas novadiem – 51.
Daudzi Ērgļu svētku dalībnieki ar prieku
izmanto iespēju pārbaudīt veiklību un galvenais – iegūt uzvarētāja krekliņu sīkmačos, kuros tika mestas, šautas dažāda veida mērķos
gan bumbiņas, gan šautriņas, gan diski. Kādi
prieka saucieni skanēja, kad bērniem dažā
elementā izdevās pārspēt vecākus! Kādas
asprātības virmoja, kad sacensību gars uzliesmoja starp kādreizējiem klases vai skolas
biedriem! Paldies par radošo izdomu Aldim
Jēkabsonam!
Sestdienas pēcpusdiena un vakars pienāk
ar mākslinieciskām aktivitātēm. Prieks, ka
Ērgļu luterāņu baznīcā jau vairākus gadus varam baudīt sirsnīgus koncertus. Šogad viesi
bija Dzelzavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Variants” un Sarkaņu pagasta
tautas nama “Kalnagravas” vokālais ansamblis “RONDO”.
Vakarpusē estrādē vērojām Rīgas teātru
aktieru skatījumu izrādei pēc R. Blaumaņa
darbu motīviem “Īsa pamācība mīlēšanā”.
Lai gan daudzas ainas jau zināmas gandrīz no
galvas, bet līdzīgi kā “Skroderdienās Silmačos” skatītāji tās sagaida ar smiekliem. Teātra
izrādi ar dejām kuplināja Ērgļu saieta nama
deju kolektīvi “Rūdis” (vad. A. Grinberga) un
“Pastalnieki” (vad. M.Taškāne). Un noslēguma lielā balle grupas ZELTA KNIEDE un Dj
ALEKSS vadībā jau liek ilgoties un plānot
ierašanos nākamajos Ērgļu svētkos.
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Svētdiena šogad izskanēja “Dzīvības
koka” zīmē, meditējot un domājot par savu
veselību. Sirsnīgi padomi, nerimstoša enerģija strāvoja no Ukrainas psiholoģes un ģimeņu konsultantes Lidijas Neikures uzstāšanās,
kura izskaidroja, kā pašiem iegūstams un noturams “Prieks, spēks un sirdsmiers ikdienai
un svētkiem”.
Ērgļos atgriezusies Laine Bajāre dziedošo kristāla trauku skaņu vibrāciju pavadībā
iepazīstināja klātesošos ar meditācijas praksēm, ļāva izjust enerģiju plūsmu. Iespējams,
ja būtu interesenti, Laine varētu strādāt ar
grupu arī Ērgļos.
Visā svētku laikā bija skatāmas arī dažādas
izstādes. Saieta namā – “Novada kultūrvēsturiskie objekti” un Rīgas Amatniecības kameras
mežģīņu darinātāju apvienības “Savija” izstāde – knipelējumi –“Ābele mežģīnēs”.
Īpašs atklājums bija tiem stipriniekiem,
kas devās pārgājienā kopā ar Māri Olti “Pa
“Sniedziņa” pēdām”. Māra plāns esot bijis
doties uz Pārsteiguma kalnu, tālāk uz “Vanagiem”, ieiet “Brakos”, tad gar Pulgosni noiet
līdz Rūķīšu ozolam. Un tā tas arī notika. 13
pārgājiena dalībnieki, no kuriem jaunākajam
9 gadi, devās ceļā un sev par pārsteigumu
vienā paņēmienā nogāja 17 ar pusi kilometrus. Tad caur Ērgļiem, izjūtot svētku garšu un
sportot gribētāju lielo azartu, gar pilskalna
sargsuņiem atpakaļ uz Ērgļu staciju. Un uzdevums izpildīts!
Bet Pārsteigumkalnā varēja apmeklēt
vides mākslas objektu taku TAKUŽŪNS.
Dzejnieks Kirils Ēcis ir speciāli “Optižūnam”
un “Takužūnam” izveidojis dzejas ciklu “Ja
šķērslis atsakās iet malā”, un katrs mākslinieku grupējums veidoja savu objektu, meklējot
iedvesmu vienā no dzejoļiem. Šogad programmā ir 10 jauni vides mākslas objekti un
iespēja apskatīt arī iepriekšējo gadu vides
objektus.
Svētki, kas ir pašu veidoti un izloloti, beigušies. Pagājušas trīs bagātas un piepildītas
dienas, jo “mēs esam koki ar saknēm zemē –
senčos, ar zariem nākotnē – bērnos. Bet stumbrs – esam mēs paši –TE un TAGAD”.
Uz tikšanos nākamā gadā jūlija nogalē Ērgļu svētkos – 2023!
Rakstu sagatavoja Indra Rone
un Sandra Avotiņa
Santas Helēnas Pedeles foto

Ērgļu svētkus gatavoja un pie norises strādāja

Organizatori, saimnieciskie darbinieki, rīkotāji un sporta veidu tiesneši: Aldis Jēkabsons,
Laimonis Kļaviņš, Madars Bērziņš, Ilze Feldberga, Mārcis Feldbergs, Elita Ūdre, Madara
Ūdre, Gunta Bērziņa, Elita Ratniece, Eva Lasmane, Santa Helēna Pedele, Justs Jēkabsons,
Dace Jēkabsone, Kate Jēkabsone, Paula Piebalga, Paula Konovalova, Paula Konovalova,
Alise Andriksone, Ance Jēkabsone, Ilona Tauniņa, Jānis Tīrons, Antra Grinberga, Mārīte
Taškāne, Lienīte Šmite, Sanita Jansone, Evelīna Jansone, Kaiva Bukovska, Rita Dudko, Igors
Dudko, Ivars Teteris, Reinis Braķis, Māris Grīnbergs, Mārīte Gailīte, Andris Bērziņš, Andris
Tauriņš, Guntis Vīnakmens, Didzis Gailītis, Ņina Vasiļjeva, Ludmila Soleckova, Andrejs
Priedītis, Aldis Olte, Juris Čeičš, Toms Rota, Aivis Masaļskis, Valts Masaļskis, Haralds Masaļskis, Signe Masaļska, Monta Masaļska, Jānis Vasiļkovs, Juris Jakunovs, Kaspars Cers,
Ēriks Bukovskis, Jānis Feodorovs, Edgars Rudzītis, Valdis Grīnbergs, Andris Stalīdzāns,
Santa Helēna Pedele, Ivars Teteris, Sarme Kantāne, Vizma Veipa, Indra Rone, Daira Pleša,
Matīss Palsāns, Ingus Akulovs, Liene Štrušeļe, Aivars Štruseļs, Mārtiņš Ūdris, Laine Bajāre,
Ieva Lapiņa, Sanda Ekerte, Ieva Vilnīte, Kristīne Lūse, Oļegs Jegorskis, Sergejs Vasiļjevs,
Valdis Židavs, Ilma Židava, Ilgvars Ratnieks, Ivans Vihtodenko, Aleksandra Vihtodenko,
Baiba Mika, Dzintra Leiboma, Ginta Patkovska, Māris Olte, Inese Olte u.c.
Kalsnavas arborētuma darbinieki: Gatis Teilis, Liene Opincāne, Evija Pontāga, Saiva
Kārkliņa, Klinta Lāce, Sanita Vaivode-Āzena.
Paldies SIA “Ērgļu slimnīca” – Ainai Braķei un Uldim Braķim.
Pateicība “Veselības klubiņam” un personīgi Baibai un Agrim Bērziņiem.
Plenērā “Koka simfonija” strādāja: Andris Džiguns un Gundars Kozlovskis.
Paldies “Mana filmu studija” Antrai Dičai-Milnei un Andrim Milnim par operatīvu pieeju svētku programmas atspoguļošanā un svētku filmēšanu, un mūsu profesionālajai fotogrāfei – Santai Helēnai Pedelei.
Paldies Baibai Bērziņai par zirga pajūga ratiem izrādei “Īsa pamācība mīlēšanā”!
Paldies atbalstītājiem: Ērgļu spēkstacijai (Rolandam Krastiņam), Ērgļu spēkstacijai
(Rolands Krastiņš), Ērgļu luterāņu draudzei (Ivars Cišs), BENU aptiekai Ērgļos (Baibai
Mikai, Dzintrai Leibomai un Vijai Skraustai arī par personīgu finansiālu atbalstu bērnu
balviņām) u.c.
Sandra Avotiņa, Ērgļu saieta nama vadītāja
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SPORTA SACENSĪBU UZVARĒTĀJI:

ZOLES MAČS

(Kopējais dalībnieku skaits – 22)

Zolmaņu grupā:
1. vieta – Andris Apinis;
2. vieta – Ainārs Strazdiņš;
3. vieta –Juris Vids.
Amatieru grupā:
1. vieta – Rita Pučekaite;
2. vieta – Andris Ābels;
3. vieta – Pēteris Nebars / Gunārs
Zemenovskis.

MAKŠĶERĒŠANA

(Kopējais dalībnieku skaits – 26)

Kopējais loma svars – 12,0529 kg
Jauniešu konkurencē
1. Tomass Šīrons –
loma svars 0,490 kg;
2. Raivo Milnis –
loma svars 0,09 kg;
3. Rihards Bērzkalns
Dāmu konkurencē
1. Ilze Barūkle –
loma svars 2,080 kg
Vīru konkurencē
1. Rolands Kaļeiņikovs –
loma svars 1,605 kg;
2. Viktors Ūdris –
loma svars 1,470 kg;
3. Jānis Viļēvičs –
loma svars 1,230 kg
Mazākā zivs
Viktors Ūdris – 0,0273 kg
Lielākā zivs
Ilze Barūklis – 0,280 kg

Kluba VGS
(Vidzemes gaisa spēku)
un AP “BRAKU TAKAS”
9. Ērgļu čempionāts
DISKU GOLFĀ
(kopējais dalībnieku skaits – 51)

Junioru apakšgrupa
1. Magone Apine;
2. Dārta Rudzīte;
3. Annija Vārpsaliete
Amatieru klase – vīrieši (AV)
1. Edijs Krastiņš;
2. Māris Jermacāns;
3. Andris Apinis un Raivis Džigurs
Meistaru klase –vīrieši (MV)
1. Francis Zosārs;
2. Ingus Akulovs;
3. Kalvis Māliņš un Vitālijs
Ribakovs
Amatieru klase – sievietes (AS)
1. Alise Andriksone;
2. Gunta Vārpsaliete;
3. Justīne Elizabete Vanaga un
Dace Kalniņa
Meistaru klase – sievietes (MS)
1. Alise Olte;

2. Irita Kaviere;
3. Inese Rudzīte

3×3 BASKETBOLS

(kopējais dalībnieku skaits – 31)

Dāmu konkurencē
1. Jana Gulbe;
Līva Grēta Tirzmale;
Agate Štila
2. Anda Andriksone;
Samanta Ērgle;
Estere Truksne
Vīru konkurencē
1. Gusts Jekociņš;
Ritvars Šreibers;
Edgars Strautmanis
2. Rihards Vasels;
Artūrs Šmits;
Artis Truksnis
3. Gustavs Dūdums;
Dāvis Ludboržs;
Linards Leimanis

MAZULĪŠU RĀPOŠANAS
SACENSĪBAS
(kopējais skaits – 11)

1. Patriks Prauliņš;
2. Neila Purniņa;
3. Zavgars Cojs
Stella Eiduka
Dārta Reizniece
Elizabete Avotiņa
Egons Grigulis
Sāra Sabo
Ārons Tiltanovs
Lote Jungfermane
Otto Lazdiņš

IZROTĀTO BĒRNU
RATIŅU PARĀDE

(kopējais dalībnieku skaits – 9)

Gusts Truksnis;
Neila Purniņa;
Amēlija Sidorova;
Rūdis Vasiļevskis;
Lūkass Dreiblats;
Amēlija Lasmane;
Gustavs Ūdris;
Andris Trumans;
Ričards Jēkabsons

VOLEJBOLS

(dalībnieku skaits – 55)

Dāmas
1. Sabīne Romule
Elita Lapsa
Agnese Romule
2. Sabīne Svilpe
Jana Gulbe
Madara Miķelsone-Pobiaržena
3. Sigita Stuķēna
Līga Tirzmale
Lauma Zača
Vīri
1. Jānis Opincāns
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Rinalds Ilgsalietis
Jānis Purviņš
2. Sergejs Plaunovs
Agris Pobiaržens
Lauris Bičevskis
3. Artūrs Vīgants
Mareks Viļums
Mārtiņš Picka
Vīri (40 +)
1. Juris Sirmais
Modris Vilcāns
2. Edgars Rudzītis
Andris Stalīdzāns
3. Ēriks Bokovskis
Dainis Jansons
4. Jānis Feodorovs
Ainārs Strazdiņš

BRAUCIENS AR SUP
DĒLI PA DAMBI….

(kopējais dalībnieku skaits – 23)

Vīru konkurencē
1. Arnis Reiznieks;
2. Jānis Bokta;
3. Matīss Ūdris
Dāmu konkurencē
1. Ieva Kuļikovska;
2. Marija Rudzīte;
3. Rita Šeibe

“KOKU GONKA” veiklības
brauciens ar auto
(kopējais dalībnieku skaits –18)

Dāmu konkurencē
1. Līga Tirzmale;
2. Ilze Feldberga;
3. Līga Eglīte-Pundure
Vīru konkurencē
1. Niks Jegorskis
2. Ralfs Lazdiņš
3. Klaids Purniņš

SĪKMAČI
DISKU MEŠANA UZ
LAIKU

(kopējais dalībnieku skaits – 90)

Bērni (līdz 13 gadiem)
1. Paula Piebalga;
2. Alberts Immermanis;
3. Undīne Ceplīte
Dāmas
1. Alise Andriksone;
2. Ance Kaimiņa;
3. Gunta Vārpsaliete
Vīri
1. Justs Jēkabsons;
2. Elviss Pērsis;
3. Jancis Tīrons

BUMBIŅU MEŠANA
MĒRĶĪ

(kopējais dalībnieku skaits – 111)

Bērni (līdz 13 gadiem)

1. Alberts Immermanis;
2. Regnārs Jungfermanis;
3. Klāvs Konovalovs
Dāmas
1. Baiba Kaļva;
2. Sarmīte Kauliņa;
3. Tīna Tirzmale
Vīri
1. Matīss Vasks;
2. Kristaps Kurzemnieks;
3. Klaids Purniņš

ŠAUŠANA AR KAĶENI
(kopējais dalībnieku skaits – 97)

Bērni (līdz 13 gadiem)
1. Valters Bērziņš;
2. Rodrigo Laimiņš;
3. Emīls Kučinskis
Dāmas
1. Līva Āboliņa Ābola;
2. Ance Kaimiņa;
3. Lāsma Hermane
Vīri
1. Edgars Baužis;
2. Dagnis Vasks;
3. Ingus Vībāns

SPRINTS AR DĒĻU
KURPĒM

(kopējais dalībnieku skaits – 72)

Bērni (līdz 13 gadiem)
1. Paula Luize Piebalga;
2. Otto Bokta;
3. Klāvs Konovalovs
Dāmas
1. Dace Freivalde;
2. Sanda Ekerte;
3. Ance Kaimiņa
Vīri
1. Raimonds Kaimiņš;
2. Edgars Baužis;
3. Jānis Bokta

PĀRU SPRINTS
AR DĒĻU KURPĒM

(kopējais dalībnieku skaits – 30)

1. Edgars Baužis un
Loreta Šmite;
2. Andris Vilcāns un Madara
Miķelsone- Pobiaržena;

3. Mārtiņš Vecvagars un Agnija
Vecvagare

KOKA RIPU RIPINĀŠANA
(kopējais dalībnieku skaits – 107)

Bērni ( līdz 13. g. vec.)
1. Roberts Dūdums;
2. Austra Ozola;
3. Alberts Immermanis
Dāmas
1. Linda Priede;
2. Laima Millere;
3. Krista Picka
Vīri
1. Kristaps Kairišs;
2. Klaids Purniņš;
3. Rolands Kalniņš

ŠAUTRIŅU MEŠANA
MĒRĶĪ

(kopējais dalībnieku skaits – 103)

Bērnu konkurencē
(līdz 13. g. vecumam)
1. Santa Kisele;
2. Toms Strautmanis;
3. Rodrigo Laimiņš
Dāmu konkurencē
1. Madara MiķelsonePobiaržena;
2. Sinora Lazdiņa;
3. Birute Rozentāle
Vīru konkurencē
1. Ralfs Lazdiņš;
2. Gatis Truksnis;
3. Mārtiņš Vecvagars

KROKETĀ

(kopējais dalībnieku skaits – 60)

Bērni (līdz 13 gadiem)
1. Paula Luīze Piebalga;
2. Otto Bokta;
3. Klāvs Konovalovs
Dāmas
1. Evita Bernšteine;
2. Alise Andriksone;
3. Sanda Ekerte
Vīri
1. Jānis Bokta;
2. Justs Jēkabsons;
3. Nauris Bertmanis
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Paziņojums

par atkritumu apsaimniekošanas
līguma noslēgšanu

Madonas novada pašvaldība 2022. gada 29. jūnijā pieņēma
lēmumu ar 2022. gada 1. septembri Madonas novada Ērgļu administratīvajā teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas namsaimnieks”.
Pamatojoties uz iepriekšminēto:
SIA “Madonas namsaimnieks” aicina Madonas novada
Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagasta iedzīvotājus un juridiskās personas noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu
izvešanu!!!!
Lai veicinātu raitāku līgumu sagatavošanas un parakstīšanas procesu, klientiem lūgums iepriekš iesūtīt informāciju uzņēmuma e-pastā: info@madonams.lv vai zvanīt speciālistiem
– 27095245; 29641552, vai aizpildīt anketu. Anketa ir pieejama
Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldē Klientu apkalpošanas centrā vai SIA “Madonas namsaimnieks” mājaslapā: www.
madonams.lv. Aizpildītu anketu var iesniegt Madonas novada
Ērgļu apvienības pārvaldē Klientu apkalpošanas centrā.
LĪGUMUS IESPĒJAMS NOSLĒGT ARĪ ELEKTRONISKI, parakstot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu ar
drošu elektronisko parakstu. Par līgumu slēgšanu elektroniski pieteikumu lūgums sūtīt uz e-pastu: info@madonams.lv.
Līgumus klātienē būs iespējams noslēgt:
Oškalna ielā 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads
(Ērgļu vidusskola)
Datumi un laiki:
11.08.2022. no plkst. 10:00 līdz 19:00;
pārtraukums no plkst.13:00 līdz 14:00;
15.08.2022. no plkst. 14:00 līdz 20:00;
16.08.2022. no plkst. 14:00 līdz 20:00.
Ezera iela 2, Jumurdas pagasts, Madonas novads
Datums un laiks:
18.08.2022. no plkst. 09:00 līdz 13:00.
“Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads
Datums un laiks:
18.08.2022. no plkst. 14:00 līdz 18:00.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Papildu informācija pieejama telefoniski – 27095245;
29641552; 64807077 vai līguma slēgšanas laikā.
Citos laikos līgumus ir iespējams noslēgt: SIA “Madonas
namsaimnieks” Augu ielā 29, Madonā, iepriekš piesakoties, zvanot uz iepriekšminētajiem telefona numuriem.
SIA „Madonas namsaimnieks” administrācija
Atgādinām, ka Latvijas Republikas normatīvie akti paredz
atbildību fiziskai vai juridiskai personai par neiesaistīšanos pašvaldības organizētajos atkritumu apsaimniekošanas pasākumos.

Sākusies pieteikšanās mācībām
pieaugušajiem

Šī gada 2. augustā sākusies pieteikšanās mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8.
kārtai. Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu
nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabot
savas digitālās prasmes.
Pieteikties mācībām varēs līdz 2022. gada 31. augustam,
aizpildot pieteikumu mājaslapā: www.macibaspieaugusajiem.lv.
Kā iepriekšējās kārtās, tā arī šajā pieteikties izglītības programmām varēs strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no
25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki,
kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba
attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties
sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.
Arī šajā kārtā mācību izmaksas 95 procentu apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt
profesiju, sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošā līdzmaksājums ir 5 procenti. Savukārt profesionālās pilnveides izglītības
programmās un studiju kursā ES fondi un valsts sedz mācības
90 procentu apmērā, un strādājošā līdzmaksājums ir 10 procenti.
Personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām,
kas ir darba attiecībās, mācības ir bez maksas.
Apstiprināto mācību programmu saraksts būs pieejams publiski mājaslapā: www.macibaspieaugusajiem.lv vienlaikus ar 8.
kārtas izsludināšanu. Aicinām sekot informācijai Valsts izglītības
attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos: Facebook, Twitter un Draugiem.
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Sporta diena Sausnējā
Vasaras pilnbriedā ir svarīga ne vien rosīšanās dārzā vai
siena pļavā, tas ir laiks ceļojumiem un atpūtai pie dabas. Kāpēc gan neiesaistīties sportiskās
aktivitātēs, jo vasara tam ir tik
piemērots gadalaiks.
Sausnējas pagasta iedzīvotāji – gan seniori, gan vidējā
paaudze – atceras Sporta dienas pirmsākumus, kad dažādu
paaudžu sportiski noskaņoti
ļaudis pulcējās Liepkalnes vai
Sausnējas skolas sporta laukumos, lai apliecinātu sevi dažādos sporta veidos. Tradīcijai ir
varens spēks! Pēdējos gados
šīs aktivitātes rīkojam Marijas
dienas ietvaros un pieminam
skolotāju Mariju Šmiti, jo viņai
patika dažādas aktivitātes.
Sportiskais gars nav mazinājies vai zudis. To pierādīja
Sporta dienas dalībnieki, kuri
23. jūlijā pulcējās Sausnējas
parkā, lai nodotos kopīgai sportošanai. Pavisam bija 38 dalīb- Sporta dienas dalībnieki Sausnējas parkā.
Valijas Leles foto
nieki. Un tas mūsu nelielajam
pagastam ir ievērojams skaits. Slavējami ir tas, ka pasākumā nu! Paldies par atsaucību mūsu tiesnešiem, punktu skaitītājiem:
startēja 19 bērni. Diviem visjaunākajiem mazulīšiem – Luīzei un Dzidrai, Dacei, Elitai! Paldies Valijai un Anitai par sacensību
Rihardam – šovasar nosvinēta viena gada jubileja. Bērni sportoja laukuma sagatavošanu! Vislielākais paldies Valijai – galvenakopā ar vecākiem vai vecvecākiem komandā, kurai izdomāja no- jam virzītājspēkam un šo svētku virsvadītājai! Paldies Ingai un
saukumu un ievēlēja komandas kapteini. Startēja šādas koman- Oskaram par pagatavoto sātīgo zupu uz ugunskura! Tā garšoja
lieliski!
das: „Ūdrīši”, „Radiņi”, „Mellenes”, „Lieliskais piecinieks”.
Noslēgumā bērni priecājās par lielajiem, skaistajiem burbuLai gan valdīja sacensību gars un vēlme sasniegt labus rezultātus, šoreiz galvenā uzmanība tika pievērsta sportiskajam azar- ļiem, krāsainajiem baloniem, baudīja saldējumu un konfektes.
tam, kustību priekam un kopīgai atpūtai, nevis iegūtajai vietai. Visi Sporta dienas dalībnieki tika iemūžināti kopīgā fotogrāfijā.
Tiksimies un sportosim atkal nākamvasar!
Noslēgumā uzzinājām, ka uzvarējusi draudzība.
Elita Leiboma
Paldies Inesei, Valijai un Elitai par uzdevumu sagatavoša-

Jumurdas bibliotēka aicina piedalīties programmā
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”
Bibliotēkās sācies lasīšanas maratons “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2022”. Aicinām iesaistīties lielus un
mazus lasītājus, kā
arī vecākus šajā lasīšanas piedzīvojumā.
Jumurdas bibliotēkā pieejama daļa no
“Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijas 2022”
kolekcijas
grāmatām. Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
notiek jau 22. gadu. Šī gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas”
kolekciju veido 33 grāmatas no 10 izdevniecībām. Tās ir 15 oriģinālliteratūras grāmatas. No tām vairākas debijas bērnu literatūrā – Rebekai Lukošus, Ilzei Skrastiņai, Žanetei Lazdovskai, kā
arī iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu autoru devums – Juris
Zvirgzdiņš, Daina Ozoliņa, Luīze Pastore un Laura Vinogradova.
Kolekcijā iekļauta arī Ineses Zanderes, Ineses Paklones, Lotes
Vilmas Vītiņas dzeja un dzejnieku kopdarbs –dokumentālajai izrādei “Netikumīgie” rakstītie dzejoļi. Tulkoto literatūru pārstāv
18 grāmatas no 11 valodām – igauņu, angļu, poļu, franču, vācu,
lietuviešu, nīderlandiešu, norvēģu, somu, slovēņu un zviedru.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijas iegādi
un norišu īstenošanu atbalsta LR Kultūras ministrija, metodikas sastādīšanu – Valsts izglītības satura centrs (VISC). Satura
pilnveidošanu un organizatorisko darbu veic Latvijas Nacionālā
bibliotēka kopā ar reģionālajām bibliotēkām, lasītāju iesaisti un
vērtēšanu vada lokālās bibliotēkas un skolas.
Programmas grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām un vēsturiskām tēmām, pieskaroties tādiem mūžīgiem jautājumiem kā atbildība par saviem tuvākajiem, uzticība, cerība un pieaugšana.
Līdz gada beigām žūrijas dalībniekiem jāizlasa sešas grāmatas
no grāmatu kolekcijas, jāaizpilda elektroniskā grāmatu novērtēšanas anketa. Dalībnieki drīkst mainīt ieteikto vecumgrupu, brīvi
izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma. Ikviens
žūrijas dalībnieks, kurš būs izlasījis sešas grāmatas, aizpildījis
novērtēšanas anketu, saņems pārsteiguma balviņu noslēguma
pasākumā.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022. gada grāmatas
Jumurdas bibliotēkā
5+
1. “Ko dara jūtas?” Tina Oževiča. Rīga: Jāņa Rozes apgāds,
2021.
2. “Mana negantā diena”. Amēlija Žavo. Rīga: Latvijas Mediji, 2022.
3. “Nepaklausīgais vectēvs”. Rebeka Lukošus. Rīga: Liels un
mazs, 2021.

4. “Rijīgā čūska un gudrā pele”. Juris Zvirgzdiņš. Rīga: Pētergailis, 2021.
5. “Uz mājām”. Indreks Kofs. Rīga: Pētergailis, 2021.
9+
1. “Diena, kad ome salauza internetu”. Marks Uve Klings.
Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2021.
2. “Kaķis uz klavierēm”. Inese Zandere. Rīga: Liels un mazs,
2021.
3. “Lieliskā dzīve bez Zoom”. Ilze Skrastiņa. Rīga: Iddea,
2021.
4. “Neatskaties”. Žanete Lazdovska. Rīga: Zvaigzne ABC,
2022.
5. “Pandēmijas detektīvi”. Daina Ozoliņa. Rīga: Zvaigzne
ABC, 2021.
6. “Tētis un suns”. Laura Vinogradova. Rīga: Zvaigzne ABC,
2021.
11+
1. “Glimmerdāles Tonje”. Marija Parra. Rīga: Liels un mazs,
2021.
2. “Ir mēness zelta kuģis”. Juhani Pitseps. Rīga: Jāņa Rozes
apgāds, 2021.
3. “Laimes bērni”. Luīze Pastore. Rīga: Liels un mazs, 2021.
15+
1. “Netikumīgie”. Rīga: Liels un mazs, 2021.
2. “No un es”. Delfīne de Vigāna. Rīga: Jāņa Rozes apgāds,
2021.
3. “Puika, kurmis, lapsa un zirgs”. Čārlijs Makesijs. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2021.
4. “Sirds plaukstā”. Vinko Mēderndorfers. Rīga: Aminori,
2021.
5. “Tu redzēji?” Sigri Agnēte Hansena. Rīga: Liels un mazs,
2021.
6. “Ūdenstornis”. Lote Vilma Vītiņa. Rīga: Liels un mazs,
2021.
Vecākiem
1. “Izglītotā”. Tara Vestovera. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020.
2. “Kalendārs mani sauc”. Andris Kalnozols. Rīga: Orbīta,
2020.
3. “Pār jumtu debess vien”. Nataša Apanā. Rīga: Omnia mea,
2021.
4. “Rīgas raganas”. Linda Nemiera. Rīga: Zvaigzne ABC,
2021.
5. “Tūlīt paliks labāk”. Iveta Troalika. Rīga: Mansards, 2021.
12. augustā pulksten 14.00 Jumurdas pagasta bibliotēkā
atklāsim lasīšanas maratonu. Laipni aicināti visi grāmatu
lasītāji – lieli un mazi –, kuriem patīk piedzīvot jaunas, pozitīvas, pārsteidzošas emocijas. Uz tikšanos Jumurdas bibliotēkā!
Agita Opincāne, Jumurdas bibliotēkas bibliotekāre

Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums 2022. augusts

Jaunākās grāmatas Jumurdas bibliotēkā
Jaunās grāmatas Jumurdas bibliotēka saņēma no Latvijas
Nacionālās bibliotēkas projekta ,,Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”.
Lilija Berzinska ,,Atmiņu kaste”
“Atmiņu kastē” notikumi virknējas ap uzticamo draugu
četrotni – žiperīgo lietu kārtotāju Sipriki, racionālo domātāju
Acaini, ēdelīgo labsirdi Krakānu un nerimtīgo fantastu Liedaga Trusi –, kuri sastop Pelēko…
Rolanda Bula ,,Fantoma lieta”
“Fantoma lieta” – ceturtais romāns par izmeklētājiem Asnāti Griezi un Juri Zvirbuli. Šoreiz viņiem tiek uzdota lieta, kas
izskatās pēc pašnāvības. Kaut arī nav nekādu pierādījumu, abu
pieredze liek domāt, ka tā tomēr varētu būt bijusi pašnāvība.
Taču kam gan ievajadzējies nogalināt Parīzē strādājošo Bellu
Lielezeru, kurai Latvijā nav ne īsti draugu, ne ienaidnieku?
Gundega Repše ,,Sarunas ar Sīko”
Šis teksts ir dzirksteļojošs kailu nervu kamols, jebkurš vārda pieskāriens izraisa domāšanai tik nepieciešamo trauksmi, jo
uzrakstītais nav radīts patikšanai, Sīkais apņēmīgi sacērt itin
visas mākslas patērētāja ērtību važas un dodas meklēt atbildes. Ja lasītājs sajutīs teksta neticamo dzīvības smaržu gluži kā
spilgtu paša atmiņu, tad Sīko sapratīs.
,,Sirdsapziņas ugunskurs”
Tas ir stāsts par likteņiem, kas bija nonākuši kādreizējā
milicijas un čekas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā Cēsīs. Ne
tikai par tiem, kas pretojās okupācijas varām, bet arī kāda tipiska čekista stāsts. Grāmata ļaus lasītājam iejusties stāstos ar
atmosfēriski ietilpīgām Anša Starka fotogrāfijām no izstādes
un īpašā dizaineru Kristas un Reiņa Dzudzilo mākslinieciskajā
iekārtojumā.
Adele Fābere ,,Kā runāt ar bērnu?”
Šajā izdevumā abas speciālistes dalās ar jaunākajām atziņām un ierosinājumiem, kas balstās uz gadu gaitā vadītajos semināros gūto atgriezenisko saikni. Viņu ieteiktās efektīvās komunikācijas metodes un paņēmieni piedāvā novatorisku pieeju
dažādu attiecību un uzvedības problēmu risināšanai. Tekstu
papildina un labāk izprast palīdz brīnišķīgas karikatūras, kas
ilustrē aprakstītās situācijas.
Roberts Valzers ,,Laupītājs”
Laupītājs (Der Räuber, 1925) ir vēlīns un izteiksmes līdzekļu ziņā visradikālākais Valzera romāns – tāda bezmērķīgas esības fragmentu plūsma, kuru ne velti salīdzina ar kaleidoskopu. Laupītājs staigā un stāsta par savām iemīļotajām
(Edīti un Vandu), salīdzina viņas, cīnās ar istabu saimniecēm

un viņu tīkojumiem. Nejauši un šķietami nevainīgi nāk gaismā
apslēptais, uz robežas esošais, turklāt Valzera novērojumu trāpīgums un smalkais humors nebeidz vien sajūsmināt lasītājus
arī mūsdienās.
Ēriks Tomsons ,,Pārcēlāji”
Grāmatā apkopotas triju bēgļu laivu vadītāju atmiņas no
Otrā pasaules kara beigu posma. Būdami Latvijas valsts vienaudži, Pēteris Jansons, Laimonis Pētersons un Ēriks Tomsons
jaunu cilvēku aizrautībā glāba Latvijas iedzīvotājus no otrreizējās padomju okupācijas. Ilgu laiku par viņiem nekas netika
dzirdēts. Latvijas Centrālās padomes uzdevumā viņi darbojās
nelegāli un bieži palika nezināmi pat laivās pārceltajiem. Tikai
mūža otrajā pusē viņi beidzot varēja uzticēt atklātībai savus
neparastos dzīvesstāstus – kā Latvijā, tā Zviedrijā.
Kristīna Olsene ,,Spoku mājiņas noslēpums”
Tuvojas Ziemassvētki. Alba un viņas jaunākā māsa Ellena
ir aizbraukušas uz Zvaigžņu ieleju apciemot tēvoci Baltsaru.
Kādu dienu, kad gaudo vējš un virpuļo putenis, tēvocis parāda
māsām vecu miniatūru mājiņu, kuru izgatavojis slavens galdnieks. Mājiņa Albu nobiedē. Naktīs viņa dzird balsis, kas čukst
kaut ko par Kolekcionāru un to, ka Ziemassvētki esot visbīstamākais laiks gadā. Turklāt mājiņas mazajā krāsnī kāds ir iekūris uguni. Tikmēr sniegavētra kļūst aizvien stiprāka un draud
izolēt ciemu no ārpasaules. Neviens nevar turp aizbraukt, un
neviens nevar tikt projām.
Dace Judina ,,Uz dzīvību un nāvi” Lielās mājas kriminālpārvaldes ekspertiem līdz kaklam varas visatļautība, viņi nodibina paši savu ekspertīžu centru, taču darba maiņu iztraucē
baisu notikumu virkne. Deviņu mūzu fonda direktoram, pret
kuru sākta finanšu pārbaude, tiek nolaupīts dēls, dēla sieva un
divi darbinieki. Prasība – atkāpties no amata, citādi kāds dabūs
cementa zābaciņus, bet kāds cits būs ilgi jāvāc kopā. Un Annai Elizabetei gandrīz katru dienu kāds zvana un sēcoši draud.
Nakts vistumšākā ir pirms rītausmas...
Arno Jundze ,,Vienīgais liecinieks”
“Rakstīju trilleri, bet sapratu, ka pandēmijas laikam nepiestāv klasiskās žanra shēmas. Tāpēc trilleris šoreiz pārvērtās par
pandēmijas laika pasaku. Tā varonis ir valdonīgs, sabiedrībā
populārs četrdesmitgadnieku paaudzes pārstāvis, kuram šķiet,
ka pasaule griežas ap viņu. Tomēr tā nenotiek. Vienas dienas
laikā viņš zaudē savu TV šovu, sievu, labāko draugu un auto“.
Informāciju sagatavoja Jumurdas bibliotekāre
Agita Opincāne

Atgādinājums jubilāriem,
kuri šajā gadā svin 80, 85, 90, 95, 100 …
Lūgums attiecīgā mēneša jubilāriem līdz 15. datumam atnākt uz Sociālo dienestu Ērgļos un uzrakstīt iesniegumu pabalsta saņemšanai. Līdzi jāņem bankas konta numurs, kurā tiks ieskaitīts jubilejas pabalsts.
Tikai tiem, kuriem konta nav, iesniegumā jānorāda tālrunis (savs vai kādas uzticības personas), adrese, kurā
jubilārs dzīvo.
Ja nevar atnākt, iesniegumu var uzrakstīt mājās un uzticēt kādam to aiznest uz Sociālo dienestu.
Pabalstu ir tiesīga saņemt persona, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Ērgļu, Sausnējas vai Jumurdas pagastā un pastāvīgi dzīvo tajā ne mazāk kā piecus gadus.
Teiksma Eglīte, Madonas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Ērgļos

Izstādes “Mans vaļasprieks” noslēguma pasākums

Izstādes „Mans vaļasprieks” noslēguma pasākuma dalībnieki muzejā „Līdumi”. 		
Dzeltenos liepu ziedos dūc bites,
uz meldriem sēd spāres.
Es guļu pļavā un lūkojos debesīs:
visapkārt ir Saule un Dievs...
9. jūlijā Sausnējas muzejā „Līdumi” notika izstādes „Mans
vaļasprieks” noslēguma pasākums – dalībnieku tikšanās. Priecīgā, sirsnīgā gaisotnē dalījāmies pārdomās par dzīvi, vērtībām,
pastāstījām par iespējām brīvajā laikā nodarboties ar sirdij tīkamām lietām, atbildējām uz dažiem klātesošo jautājumiem.
Ieklausījāmies latviešu tautas dainu vārsmās, kopīgi dziedājām
visiem zināmas tautas dziesmas par čakliem darba darītājiem.
Nodibinājām divus dāmu ansambļus – „Magones” un „Rudzupuķes”. Jaunizveidotie ansambļi startēja nelielā dziesmu konkursā,
kuru vērtēja kompetenta žūrija – „Dadži”. Uzvarēja, protams,
visu puķu draudzība kā krāšņi ziedoša pļava jūlijā. Sekoja saviesīgas sarunas, jautājumu un atbilžu spēle un pašu sarūpēto
gardumu baudīšana. Paldies visiem, kuri vasaras viducī, pašā
karstākajā darba laikā, atrada iespēju būt kopā mūsu pasākumā!

Ērgļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums 2022. augusts

Elitas Leibomas foto

Vasariņa ir tik čakla un steidzīga, ka, ikdienas darbus darot,
nepamana rudeni tuvojamies. Augusts liek sarosīties skolas bērniem un vecākiem, jo straujiem soļiem tuvojas 1. septembris.
Cienījamie Sausnējas pagasta ļaudis! Jaunā mācību gada
priekšvakarā atcerēsimies savas skolas gaitas, piedalīsimies izstādē ar nosaukumu „Uz skolu!”. Gatavojoties izstādei, lūdzu,
pārskatiet savus krājumus un atsauciet atmiņā savu, savu vecāku vai vecvecāku bērnību! Piedalieties izstādē ar skolas laika
materiāliem: mācību grāmatām, rakstu darbu burtnīcām, zīmējumiem, dažādiem skolas piederumiem, kas ir saglabājušies. Jo
senāks materiāls, jo vērtīgāks.
Lūgums iesniegt materiālus Elitai Leibomai līdz 18. augustam muzeja „Līdumi” darba laikā: otrdienās, piektdienās un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00, ceturtdienās – no plkst.12.00
līdz 17.00. Izstādi atklāsim 19. augustā. Mums atkal būs, ko apskatīt, vērtēt un apbrīnot. Paldies par atsaucību!
Materiālu sagatavoja novadpētniecības speciāliste
Elita Leiboma

Ērgļu bibliotēka
aicina…

Pēc veiksmīgi noslēgta krājuma inventarizācijas procesa bibliotēka ir atsākusi darbu ierastajā ritmā. Tas nozīmē, ka grāmatas
un žurnāli tiek izsniegti lasīšanai uz mājām. Šajā laikā ir iegādātas jaunas grāmatas, kuras iepriecinās gan mazus, gan lielus
lasītājus.
Latviešu autoru darbi:
Johansons A. “Esejas”
Briedis l. “Skuķe”
Andersone Dž. “Dadži”
Freimane G. “Tur, niedrēs, čukst rīts”
Šadre D. “Malduguns”
Judina D. “Kas lēni nāk”
Bērziņa I. “Saulrieta spēles mākoņos”
Segliņa I. “Atrast pazaudēto sevi”
Kalniņa Dz. “Dzīve kā piedzīvojums” (atziņas)
Zālīte M. “Visas lietas” (dzeja)
Krekle M. “Atraitnes dēls”( Plūdoņa jūtas un dziņas)
Jundze A. “Es nemiršu nekad” (par E. Veidenbaumu)
Ābele K. “Voldemārs Zeltiņš”
Šneps - Šneppe M. “Ilgu mūžu Latvijai”
Ārzemju autoru darbi:
Niohausa N. “Kas vēju sēj”
Sabaļauskaite k. “Pētera imperatore” II daļa
Bakena E. “Šķirti kopā”
Bleidela S. “Tēvs”( “Ģimenes mistērijas”2. daļa)
Bernāra K. “Dzīves krāsas. Frīda Kālo”
Kostello M. “Čeringemas mistērijas”
Šepetis R. “Klusējošās strūklakas”
Ferrante E. “Pieaugušo melīgā dzīve”
Grāmatas bērniem:
“Skeleta Juhana gaitas”, “Raibi labā nometne”, “Kad es biju
lapsa”, “Rokasgrāmata supervaroņiem”, “Labrīmes”, “Delfs un
viņa komandas piedzīvojumi”, “ Atmiņu kaste”, “Akmentiņš”,
“Starp mums”.
Uz tikšanos bibliotēkā!
Sarmīte Dreiblate, Ērgļu bibliotēkas vadītāja

Ērgļi grāmatā
„Mazozoli gadu ritumā”
15. jūlijā sirsnīgā gaisotnē Mazozolu kultūras
namā uz grāmatas „Mazozoli gadu ritumā” atvēršanas svētkiem pulcējās
daudz cilvēku no tuvākas un tālākas apkārtnes.
Daļa no Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles
novadpētniecības muzeja
krājuma materiāliem nu
pieejami plašam interesentu lokam. Grāmata ir Mazozolu filiāles vadītājas
Veras Gruzniņas un viņas
meitas vēstures skolotājas
Daigas Zamarinas sirdsdarbs. Te atrodam ieskatu pagasta senvēsturē, arī Foto grāmata „Mazozoli gadu
ritumā”.
netālos vēsturiskos notikumos un kultūras dzīves
tradīcijās. Iestāžu apraksti, cilvēku dzīvesstāsti un atmiņas ir
vērtīgas dokumentālas liecības par pagātni un tagadni.
Ogres novada Mazozolu pagasts atrodas vien 15 km attālumā
no Ērgļiem, braucot pa Ērgļu – Rīgas ceļu. Ērgļu rajona laikā
(1950-1959) Mazozolu ciems bija iekļauts tā teritorijā. Gar Mazozolu pagasta robežu tek Ogre, caur abiem pagastiem plūst arī
12 km garā Ogres labā krasta pieteka Nāruža ar leģendām apvīto
Velna grāvi.
Vairākās grāmatas lappusēs var atrast saskarsmi ar Ērgļu pagastu. 19. gadsimtā te darbojusies Annas Rubīnas privātskola,
kurā mācījies Rūdolfs Blaumanis. Rakstnieka darbos vairāki
personvārdi un mājvārdi, piemēram, Rembēni, Klaucēns, Roplaiņi, Vīndedzes, Zemītis, ņemti no Mazozolu apkārtnes. 1950.
gados bijusi doma Ogres septiņgadīgo skolu nosaukt par Rūdolfa Blaumaņa skolu. Šo ideju atbalstījusi Valsts Centrālā muzeja
etnogrāfijas nodaļa, Valodas un literatūras institūts, kā arī Raiņa
Literatūras muzejs, skolai dāvinot R. Blaumaņa portretus. Iecere
netika īstenota, jo 1959. gadā Ērgļu rajons beidza pastāvēt.
Interesants ir fakts, ka reiz bijusi māju rindu ar „Braku” vārdu: „Vecie Braki”, „Kūts Braki”, „Upes Braki”, „Apsenes Braki”, „Kalna Braki”, „Meža Braki”, bijis pat „Braku” ķieģeļu ceplis. ”Braku” mājvārds saglabājies arī mūsdienās.
Grāmatā izlasāma arī dzelzceļa līnijas Rīga – Ērgļi ierīkošanas vēsture, līnijas atklāšana 1937. gada 10. decembrī un atjaunošana pēc Otrā pasaules kara.
Gan agrāk, gan tagad uz Ērgļu vidusskolu dodas Mazozolu jaunieši pēc pamatskolas beigšanas, tāpat vairāki ērglēnieši
mācās Taurupes pamatskolas Mazozolu filiālē. Mazozolu iedzīvotāji ir atraduši darbavietas Ērgļos, speciālisti no Ērgļu pagasta
strādā arī Mazozolos.
Grāmatu interesanti lasīt būs ikvienam, kuram ir kāda saikne
ar tuvējo kaimiņu pagastu.
Mārīte Breikša
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Darbs – mana
prieka avots
Mana bērnība pagāja
netālu no
Sidrabiņiem –
„Tiltiņos”.
Mācījos
Liepkalnes
astoņgadīgajā skolā,
kur rokdarbu un
mājturības
stundās
apguvām
dažādu
mājsaimniecības
darbu
iemaņas.
Mājturības
skolotājas
Zentas
Šteinbergas Vaira Ābelīte.
Foto no personīgā arhīva
vadībā
meitenes stundā mācījās pareizi pagatavot pankūku mīklu un
cept pankūkas.
Bērnībā adīšanas prasmi es apguvu mājās, vērojot
savas mammas darbu. Viņa prata adīt, tamborēt, arī cept
maizīti un kūkas – kā daudzas sievietes laukos tolaik.
Mans pirmais adījums bija jaka, kura tika adīta ar adāmadatām, mammai piepalīdzot izveidot pogcaurumus. Šo
jaku es valkāju ikdienā skolas laikā. Mamma iemācīja arī
tamborēt, taču sākumā tamborēšana man īsti nesanāca, kā
gribētos, tādēļ nolēmu pievērsties adīšanai. No bērnības
acu priekšā redzu uz galda novietotu lielu adāmmašīnu,
ar kuru veikli darbojās mamma, adot jakas un džemperus
mūsu ģimenei. Šis darbs ar adāmmašīnu likās interesants,
un es pat nodomāju, ka varētu strādāt par adītāju Ogres
trikotāžas kombinātā. Mēs turējām savas aitas, nocirpām
vilnu, to mazgājām, žāvējām, plucinājām un nodevām apmaiņas punktā, pretī saņemot dziju. Jāsaka, tolaik zeķes
un cimdi no aitu dzijas bija silti, taču nedaudz asi. Tagad
es nopērku veikalā un lieku adījumiem klāt kazlēnu dziju,
kas ir mīksta.
Adīšana ir mans galvenais vaļasprieks jau daudzu gadu
garumā. Idejas saviem darbiem visbiežāk meklēju interneta portālos, mājās man ir daudz grāmatu ar visdažādākajiem adījumu rakstiem. Patīk arī sarežģīti raksti, ar kuriem
nav tik viegli tikt galā, taču, kad darbs ir veiksmīgi pabeigts, jūtu prieku un gandarījumu par veikumu. Saviem
darbiem visbiežāk izvēlos baltu, melnu, tumši brūnu vai
gaiši brūnu dzijas nokrāsu. Skaists ir arī Latvijas karoga
karmīnsarkanais tonis. Katrs adījums ir neatkārtojams, un
ir tā, ka dažreiz gribas kādu darbu paturēt sev, nedāvināt
un nepārdot nevienam.
Mani adījumi ir ceļojuši uz dažādām izstādēm, tie ir
iecienīti arī ārzemēs. Ar Vinetas meitas Ingas starpniecību pārdodu zeķes cilvēkiem Vācijā. Kaimiņienes Līgas
mazmeita Amanda dzīvo Anglijā, un viņas paziņas labprāt
iegādājas manus adījumus. Ērgļos ir veikals „Ievziedi un
ogas”, kur nopērkami mani darbi. Mans visnesenākais
rokdarbs – pieci zeķu pāri dzeltenos un zilos toņos – tapuši
Ukrainas kara sākumā ar domu tos dāvināt kādai bēgļu ģimenei ar bērniem. Zeķes nosūtīt pa pastu neizdevās, taču
noteikti dāvināšu tās Ukrainas cilvēkiem, kuri ieradīsies
no kara plosītās valsts.
Ar adīšanu nodarbojos parasti ziemā, vasarā – gandrīz
nemaz, jo tad ir darāmi citi darbi. Man patīk ravēt dārzu,
audzēt puķes. Priecājos par krāšņām rozēm, lilijām un citām puķēm, kuras zied mājas pagalmā. Dārzā audzēju arī
melones un arbūzus. Pagājušajā vasarā tie bija padevušies
ļoti saldi un sulīgi, pat garšīgāki nekā veikalos nopērkamie.
Neesmu ārzemju ceļojumu cienītāja, bet patīk būt pie
dabas tepat Latvijā. Viens no maniem vismīļākajiem atpūtas un izklaides veidiem ir makšķerēšana. Vasarās ar
ģimeni dodamies uz Kāla ezeru, kur pavadām laiku, atpūšoties un baudot dabas skaistumu. Mūsu ierastās vakara pastaigas Sidrabiņu apkārtnē ir relaksējošs un veselīgs
pasākums.
Muzicēšana man ir patikusi kopš bērnu dienām. Mūsu
tētis pašmācības ceļā bija apguvis dažu mūzikas instrumentu spēli un kopā ar citiem muzikantiem spēlējis dažādos godos Liepkalnē. Es jaunībā pratu spēlēt ģitāru, arī
cītaru un akordeonu. Man ļoti patīk dziedāt. Es nopietni
sekoju sporta notikumiem, interesējos par latviešu sportistu gaitām. Visinteresantākais šķiet komandu sports: basketbols, hokejs, futbols.
Sev un visiem tuviem un mīļiem cilvēkiem novēlu veselību, izturību un prieku, katram savu darbu darot. Lai
visiem viss izdodas!
Vairas Ābelītes stāstījumu uzklausīja un pierakstīja
Elita Leiboma
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Mana vislielākā bagātība
Mēs nākam no savas bērnības.
Mūsu sākums ir dzimtās mājas, ģimene, skola.
Mana pirmā skola bija Liepkalnes
astoņgadīgā skola, par kuru ir saglabājušās siltas, mīļas atmiņas. Te pagājušas arī darba gaitas man kā skolotājai vairāku gadu desmitu garumā.
Skolas gados man patika darbmācības
stundas, kuras meitenēm pasniedza
skolotāja Zenta Šteinberga. Atceros,
kā mēs pagatavojām kartupeļu klimpas ar mērci. Garšoja ļoti labi! Šuvām
blūzes no linu auduma, rotājot tās ar
cauro vīli, izšuvām sedziņas, adījām
cimdus. Es atceros pirmos pašas adītos cimdus – pelēks ar zaļu. Mamma
nedaudz palīdzēja, pamācīja, kā pareizi visu izdarīt.
Mamma ierāda ne tikai dažādu
rokdarbu pamatprasmes, atklāj kulinārijas un mājsaimniecības noslēpumus, mamma un tēvs ieaudzina ģimenes vērtību nozīmi. Vecāku padoms ir
zelta vērts! Mana vecmāmiņa – tēta
mamma – bija prasmīga rokdarbnie- Vita Zariņa.
ce. Viņa adīja cimdus un zeķes, piezolēja vilnas zeķes. Vecmamma mani
iemācīja adīt. Joprojām adīšana ir man tīkama, tur varu izpausties. Lepojos ar to, ka esmu noadījusi pirmās zeķītes visiem saviem pieciem mazbērniem. Adījumiem parasti izvēlos zilganos,
violetos, sārtos krāsu toņus. Diezgan plaši pielietojami ir pasteļtoņi un melnā krāsa. Galvenais - lai krāsas būtu saskanīgas.
Mēdz teikt, ka laimīgs ir tas cilvēks, kura darbs ir arī viņa
vaļasprieks, jo tie viens otru papildina. Es daru to, kas manai
sirdij tīkams, sagādājot prieku sev un līdzcilvēkiem. Papildinu zināšanas, apmeklējot visdažādākos kursus, apgūstu jaunus
mākslas veidus, kas noder ne tikai sevis pilnveidošanai, bet arī
skolotājas darbā. Knipelēšana, mezglošana, filcēšana, zīmēšana

uz auduma, glezniņu veidošana - tās
ir vienreizējas iespējas radošo dotumu izpausmei. Gandarījumu sniedz
gaumīgs, rūpīgi paveikts darbs, par
to ir prieks gan pašam darītājam, gan
vērtētājiem. Par atbildību es atgādinu
arī skolēniem, jo tas attiecas uz ikvienu, kurš radoši darbojas. Priecājos, ka
mazbērni interesējas par rokdarbiem,
ka viņi pastāsta man un parāda savu
veikumu.
Strādājot skolā, esmu daudzreiz
veidojusi telpu noformējumu gan
Latvijas Valsts svētkiem, gan latvisko
gadskārtu svētkiem, gan citiem skolas
pasākumiem un svinībām. Man patīk
šis darbiņš, tas paver ceļu radošajai
fantāzijai, izdomai un iespējām. Dažādu dekoru un apsveikuma kartīšu
izgatavošana arī pieder pie maniem
vaļaspriekiem. Idejas smeļos galvenokārt internetā piedāvātajās adresēs,
jo mūsdienās to klāsts ir apbrīnojami
plašs. Izmantojot radošu pieeju, top
interesanti darbi.
Kulinārijas lietas arī ir sirdij tuElitas Leibomas foto
vas. Protu siet garšīgu sieru. Kopā
ar mammu esam cepušas gan rudzu
rupjmaizīti, gan saldskābo maizi, gan pīrāgus un kūkas. Esmu
apņēmusies atsākt maizes cepšanu.
Mana bagātība un prieka avots ir mans puķu dārzs. Zied īrisi,
peonijas, dienlilijas, rozes, flokši, miķelīši... Šis skaistums prasa
darbu un pacietību, taču atalgojums ir prieka mirkļi, kad vērojam
krāšņi uzziedam puķes pie mūsu mājām.
Mana vislielākā bagātība ir ģimene. Sev es novēlu veselību,
dzīvesprieku un laiku iecerēto darbu paveikšanai, laiku atpūtai
un kopā būšanai ar mīļajiem mūsu kuplās dzimtas pārstāvjiem.
Vitas Zariņas stāstījumu uzklausīja un pierakstīja
Elita Leiboma

,,Sentimentāls pieskāriens” Jumurdas Saieta ēkā

Liepas zied….
Zeltainā vainagā pelēkās mājas.
Velti, velti auj kājas,
Liepas zied….
Vasara apliek tev rokas,
Noņem ziemu no pleciem, sirds mokas.
Liepas zied….
Medainas vēsmas lido un staigā,
Pati dzīvība atveras maigā –
Liepas zied….
Kā zeltainas acis pār tevi liecas…..
Liepas zied…..
Zinaīda Lazda

9. jūlijā, reibinošo liepu ziedēšanas laikā, Jumurdas Saieta
ēkā atklājām krāšņu mākslas darbu izstādi ,,Sentimentāls pieskāriens”. Izstādi Jumurdas ļaudīm, viesiem un draugiem par
prieku izveidoja akvareļu meistars Zigmunds Šnore. Zigmunds
izstādīja savas gleznas, kurās dominē skaisti, romantiski ziedu
gleznojumi. Izstādē savus tēlniecības darbus izvietoja arī Zigmunda Šnores klases biedrs un draugs Mārtiņš Veide no Rīgas.
Mārtiņš Veide ir akmeņkalis, bet brīvos pārdomu brīžos veido
koka skulptūras, attēlojot vīrišķo spēku, drosmi un sievišķās dailes trauslumu. Zigmunds Šnore Jumurdā savu radošo iedvesmu
rod vasarās. Jau 40 gadus mēs, jumurdieši, Zigmundu saucam
par savējo. Izstādes atklāšanas pasākuma apmeklētāji varēja aplūkot mākslinieku darbus, parunāt ar pašiem darbu radītājiem,
klausīties Jumurdas pagasta sieviešu vokālā ansambļa ,,Ievziedi”
muzikālo sveicienu. Izstādi Jumurdas Saieta ēkā varējām apskatīt visu jūlija mēnesi. Sirsnīgs paldies māksliniekiem Zigmundam Šnorem un Mārtiņam Veidem par jauko iespēju skatīties,
priecāties, sajūsmināties! Paldies Zigmunda kundzei Zanei par
ideju rīkot šādu izstādi! Dzīves gudri, radoši, darbīgi cilvēki
sniedz iedvesmu, spēku apkārtējiem, uzmundrina gara spēku,
spodrina mūsu Jumurdas vārdu.
Agita Opincāne, Jumurdas bibliotēkas bibliotekāre
Agitas Opincānes foto
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Novadpētniecības darbs „Braku” muzejā
(15. turpinājums)

Top TV raidījums par filmu
„Purva bridējs”

nedēļā brauca feldšere un vienā no „Lejasezeru” telpām pieņēma
slimniekus. 1980. gados te izveidoja medību māju. 1990. gados,
uzrodoties mantiniekiem, ēka tika atbrīvota. Šobrīd pakļauta
„laika zobam”.

„Sīmaņi”

„Laktas”

„Kalna Sīmaņi”, 1930. gadi. Foto no „Braku” muzeja krājuma
Dodoties pa ceļu Ērgļi-Rīga, pēc 4,5 km jānogriežas Kaķaraga pieturā pa labi un jābrauc vēl divi km, līdz ceļa malā atrodas
„Lejas Sīmaņu” mājas, bet no „Kalna Sīmaņiem” palikušas vien
drupas. „Sīmaņu” mājas vēstures avotos ir minētas jau 17. gadsimtā. „Kalna Sīmaņos” 20. gadsimta sākumā saimniekoja Jānis
Bērziņš ar ģimeni. Bērziņu dzimta uzskatāma par vienu no vecākajām Ērgļos. Pēc Jāņa saimniekošanu pārņēma dēls Pēteris Bērziņš, par kura sievu kļuva Alma Blaumane no „Lejas Brāžiem”,
uzaudzinot divus dēlus un meitu. 1941. gadā uz Sibīriju izsūtīja
gan Pēteri Bērziņu, gan dēlu Mintautu. 1960. gados „Kalna Sīmaņos” iekārtoja veikalu, kurā varēja nopirkt maizi, konservus,
alkoholu, taču šī ēka 1970. gados nodega.

„Lejas Sīmaņi”, 2021. gads.
Z. Saulītes foto
„Lejas Sīmaņos” 20. gadsimta sākumā saimniekoja Jānis
Plaudis, tad mājas iepirka Jānis Kļaviņš, kurš te dzīvoja ar sievu
Paulīnu, pasaulē laižot dēlu Arvīdu Kļaviņu. Sākoties Pirmajam
pasaules karam, vīru Jāni paņēma armijā, un viņš vairs neatgriezās. Paulīna apprecējās otrreiz – ar Pēteri Porieti, ģimenē uzauga
trīs meitas. Pēc sievas Paulīnas nāves 1940. gadu sākumā Pēteris
apņēma jaunu sievu Zelmu, kopīgā laulībā piedzima četras meitas – Aija, Vija, Tija, Ida.
Kad pēc Pirmā pasaules kara „Lejas Sīmaņu” mājās ienāca
Pēteris Porietis, viņš pamazām iekopa saimniecību – 1920. gados
uzcēla kūti, klēti, šķūni, piedarbu un riju. Pēteris paplašināja arī
māju – vienā galā izveidoja pagrabu, otrā – verandu. Otrā pasaules kara laikā atsevišķas saimniecības ēkas izpostīja, bet Poriešu
ģimenei mājas nācās pamest, jo kolhozs te ierīkoja govju kūti un
mājā iemitinājās slaucējas. Beidzot pastāvēt padomju saimniecībai „Ērgļi”, Poriešu ģimenes atvasēm bija iespēja atgriezties
dzimtajā pusē. 1992. gadā „Lejas Sīmaņos” iesāka saimniekot
Aija Rudzīte, izveidodama zemnieku saimniecību „Lejas Sīmaņi”, pēc tam to 1994. gadā pārņēma māsa Vija Poriete.
Vija audzēja un kopa gotiņas, apsaimniekoja mežu, allaž ir
bijusi stipra, enerģiska un rosīga. Vijai pārnākot dzīvot uz Ērgļiem, no 2018. gada „Lejas Sīmaņos” saimnieko Aivis Kārkliņš
un Sanita Skuja, kuri ir iekārtojuši mini zoodārzu. Te var apskatīt vistas, paipalas, fazānus, baložus, trušus, kazas, pundurcūkas,
zirgus u.c. Aivja pārziņā ir arī liellopu audzēšana.

„Lejasezeri”

„Lejasezeri”, 2020. gads.

Z. Saulītes foto

Katrīnā netālu no kādreizējās skolas ēkas atrodas „Lejasezeru” mājas. Latvijas brīvvalsts laikā tajās saimniekoja Juris
Bazulis. Bija skaista māja, liela kūts un saimniecības ēkas. Pēc
Otrā pasaules kara mājas palika tukšas. No 1946. līdz 1963. gadam „Lejasezeros” atradās Katrīnas ciema padome. 1949. gadā
te dibināts kolhozs „Varonis”. „Lejasezeros” notika arī pirmās
padomju vēlēšanas. Ēkas otrajā stāvā tika iekārtota bibliotēka.
1950. gadā nodibināja dramatisko pulciņu, bibliotekāre Milda
Līcīte sāka veidot lugu iestudējumus. Mēģinājumi notika „Lejasezeros”, bet izrādes – „Kalna Ruģēnos”. Katrīnieši bija aktīvi
teātra spēlētāji, kuri iepriecināja skatītājus ne tikai Katrīnā, bet
arī devās viesizrādēs. 1960. gadu beigās pamazām pieklusa teātra aktivitātes.
Tā kā pēc kara Katrīnā nebija sava tautas nama, kultūras pasākumiem sākotnēji tika pielāgota skolas ēka, tad „Kalna Ruģēnu” un „Lejasezeru” māja. 1960. gados „Lejasezeros” tika
iekārtota zāle ar skatuvi – pasākumiem un ballēm, galā – neliela piebūve, lai varētu rādīt kino. Te notika ballītes, organizēja
arī bēru mielastus. Bija virtuvīte, kur gatavoja ēst, un palielāka
telpa, kur uzklāja galdu. No 1975. līdz 1980. gadu vidum reizi

U. Pūcītis un V. Artmane filmā “Purva bridējs”.
Skats uz „Laktām”, 2020. gads.

Z. Saulītes foto

Vējavas skaistums ir kalni un pakalni, kas paver brīnišķīgu
skatu uz pļavām un mežiem. Ar savu stāstu īpašas ir Laktas, kas
ir vēsturiski sena vieta, kurā Laktu kalna (250,4 m) pakājē ir
atradušās vējdzirnavas, krogs un mājas. Kalna lejā plūst Laktupīte, kura savienojas ar Virdzīti un ietek Ogrē. Laktu vējdzirnavas (holandiešu tipa mūra ēka) zviedru dokumentos minētas
jau 1638. gadā. Laktas krogs ir atradies pie ceļa, te bijusi sava
ierastā kroga dzīve – ar iedzeršanu, kāršu spēli, kaušanos utt.
20. gadsimta sākumā krogs pamazām zaudēja savu nozīmi, ēka
nolietojās un beidza savu eksistenci.
Tuvāk pie vējdzirnavām atradās
mājas „Mazās Laktas”, kurās saimniekoja Liepiņi. Vēl
19. gadsimta otrā
pusē vējdzirnavas
aktīvi darbojās. Tās
veica darbu, izmantojot vēja enerģiju,
te mala graudus,
bija zāģētava un
notika koku apBijušās vējdzirnavas, 2020. gads.
strādāšana. 19./20.
Z. Saulītes foto
gadsimtu
mijā
„Laktu” vējdzirnavu noslodze mazinājās, jo apkārtnē tika izveidotas ūdensdzirnavas. „Mazo Laktu” saimnieks Andrejs Liepiņš
Otrā pasaules kara laikā tika noslepkavots. Viena no viņa meitām
apprecējās ar Baumani no „Vēveru” mājām. Pēc kara Baumaņu ģimene dzīvoja „Mazajās Laktās”, arī dēls Pēteris, kas bija
pēdējais šo māju iemītnieks, aiziedams mūžībā ap 1980. gadu
sākumu. Pēc viņa mājas palika tukšas un pamestas, kā arī „laika
zobs” bija darījis savu.
„Laktās” jau no zviedru laikiem, kad dalīja zemes un uzvārdus, ir dzīvojuši Lapiņi – krietni un strādīgi ļaudis. Saimniecība
ir bijusi liela un spēcīga, darbos palīdzēja kalpi. „Laktās” audzēja sugas zirgus. Latvijas brīvvalsts laikā saimniekoja Roberts Lapiņš. Viņa ģimenē pasaulē nāca divi dēli – Miervaldis un Livārs.
Otrā dēla dzemdībās sieva Antonija nomira, Roberts apprecēja
vienu no kalponēm – čaklu poļu tautības sievieti Helēnu. 1933.
gadā piedzima abu kopīgā meita Maija.
Vējavieši Robertu zināja kā darbīgu un godīgu vīru, vairākus
gadus viņš bija Vējavas pagasta vecākais. 1940. gads bija liktenīgs – R. Lapiņu noslepkavoja. Mainoties varai, „Laktās” kādu
brīdi bija zirgu iznomāšanas punkts. Otrā pasaules kara laikā
Roberta dēls Miervaldis strādāja Madonas dzelzceļā, kas atradās
Vissavienības pakļautībā un nodrošināja transportu kara vajadzībām. Madonas dzelzceļš bija Miervalža vienīgā darbavieta.
Savukārt Roberta Lapiņa otrs dēls Livārs kara gados aizdevās uz
Vāciju, tur apprecējās un izveidoja ģimeni.
1949. gadā uz Sibīriju izsūtīja Helēnu un Maiju Lapiņas. Kad
izveidoja kolhozu „Sarkanā zvaigzne”, kūtī izmitināja kolhoza
teļus, vēlāk iekārtoja cūku fermu, 1950. gadu otrā pusē audzēja
aitas. Netālu no „Laktu” mājām uzcēla jaunu aitu fermu. Veicot būvniecības darbus, ievilka ūdensvadu, arī elektrību ne tikai
fermā, bet arī „Laktu” mājās. Attīstot aitkopību, šī lopu novietne kļuva par vienu no lielākajām aitu fermām Latvijā (500-600
aitas). Galvenā aitkope bija Alma Caune, kura dzīvoja „Laktās”
kopā ar savām meitām – Anitu un Antu. Viņas mammai daudz
palīdzēja. 1980. gados pakāpeniski aitu skaits samazinājās, līdz
ferma beidza pastāvēt.
Lai arī vējdzirnavas ilgus gadus nedarbojās, 1980. gados
LKP Madonas rajona komitejas 1. sekretāram Leo Bērziņam
bija ideja šo celtni atjaunot un iekārtot restorānu, viesnīcu. Tika
atvesti ķieģeļi, uzsākti atjaunošanas darbi, taču apsīka, jo 1985.
gadā valstī izsludināja „Sauso likumu” jeb pretalkohola kampaņu. Mūsdienās no vējdzirnavām ir saglabājušies akmens mūri,
kā arī iesāktais ķieģeļu krāvums.
Kādreizējo turīgo „Laktu” māju saimnieka Roberta Lapiņa
dēls Miervaldis savu dzīvi saistīja ar Madonu. Viņa ģimenē uzauga meita Iveta Lapiņa (prec. Banka), kas 1990. gados atguva
dzimtas īpašumu – „Laktas”. Lai arī Iveta dzīvo un strādā Rīgā,
lauku mājas ir sakoptas un uzturētas kārtībā. „Laktas” ir brīvdienu mājas, vieta, kur relaksēties, atpūsties un baudīt tikai Vējavas
pusei raksturīgo skaistumu.
Materiālu apkopoja Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
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21. jūlijā „Braku” muzejā viesojās Latvijas Televīzija, lai režisores Agitas Cānes-Ķīles vadībā veidotu raidījumu par Rīgas
kinostudijas 1966. gadā uzņemto filmu „Purva bridējs”. „Braki”
ir tikai viena no pieturvietām, lai uzzinātu ko vairāk par rakstnieka R. Blaumaņa ieceri rakstīt noveli „Purva bridējs” un lugu
„Ugunī”, par darbu prototipiem un filmas popularizēšanu mūsdienās.
Sarunu ar „Braku” muzeja vadītāju Zintu Saulīti vadīja žurnāliste un kino kritiķe Daira Āboliņa. Kā R. Blaumanim radās
doma rakstīt noveli „Purva bridējs”? Iecere saistīta ar R. Blaumaņa darbu Kokneses muižā, kurā no 1885. līdz 1887. gadam
viņš strādāja par skrīveri. Te noskatīti arī noveles prototipi. Kristīnes tēlam tās ir divas Mades. Viena – muižas vešerienes meita
Made Kapmale – un otra – muižas iesalnieka meita Made Svile.
Edgaram – muižas staļļa puisis Pēteris Jirgensons. Daudzi tēli
ir ņemti no reālās dzīves – gan Kokneses barons, muižas pārvaldnieks, saimniecības pārzine, kučieris un sulainis. Kā pats R.
Blaumanis atzīst – viņš jau neko nav izdomājis, bet tēlojis reālo
Kokneses muižas dzīvi, novelē un lugā tā ir Alaine.
Novele „Purva bridējs” publicēta 1898. gadā, bet luga „Ugunī” – 1906. gadā. Pēc darba attiecību beigšanas Koknesē R.
Blaumanis ilgi auklēja ideju par skaistu mīlas stāstu, taču pagāja
vairāk nekā 10 gadu, līdz darbs uzrakstīts. Arī reālo varoņu dzīve bija traģiska – Made Kapmale gan apprecējās ar Pēteri Jirgensonu, taču pēc dēliņa piedzimšanas drīz mira ar diloni. Vīrs
apprecējās otrreiz, taču arī ātri aizgāja no dzīves, jo saslima ar
diloni. R. Blaumanis ir gribējis Jirgensonu dēlu adoptēt, taču to
viņam neļāva. Otrs Kristīnes prototips – Made Svile – apprecējās ar Jāni Peņģerotu, inteliģentu un gudru cilvēku. Šai sievietei
ar laiku iepatikās, ka viņu dēvēja par īsteno Blaumaņa Kristīni,
un Made Svile-Peņģerote izveidoja leģendām apvītu stāstu par
viņas un R. Blaumaņa lielo un cēlo mīlestību…
1966. gadā tika uzņemta filma „Purva bridējs”. Režisors –
L. Leimanis, scenārija autori – J. Sīlis un A. Stankevičs. Kristīni
atveidoja Vija Artmane, Edgaru – Uldis Pūcītis, vešerieni – Lūcija Baumane, Asta madāmu – Elza Radziņa, Frišvagaru – Kārlis Sebris, Sutku – Eduards Pāvuls. Spilgts aktieru ansamblis,
skaisti dabas skati, spraigs sižets un dramatiski spēcīgs mīlas
stāsts – tas viss radīja lielu popularitāti un interesi par filmu,
kaut gan kritika bija nesaudzīga. Vai filmas tēli un sižets atbilst
R. Blaumanim? Vai Kristīne un Edgars nav pārāk pārveidoti un
izmainīti? Jā, daudz diskutēja un rakstīja, taču filma joprojām
nav zaudējusi savu aktualitāti un ir viena no režisora L. Leimaņa
labākajiem darbiem.
1998. gadā, sagaidot rakstnieka R. Blaumaņa 135. dzimšanas dienu un atzīmējot noveles „Purva bridējs” 100 gadu jubileju, Ērgļos un „Brakos” ciemojās aktieri – Vija Artmane un Uldis
Pūcītis. Skaista tikšanās ar ērglēniešiem, sarunas, atmiņas un
kopā būšana.
„Braku”
muzeja krājumā ir arī Jetes
Užānes adītie
cimdiņi, kas
veltīti Kristīnei un Edgaram. Vieni
veidoti balti
ar sārtu rozīti,
otri – violeti
un melngani,
caurvīti ar E
burtu.
Intervijas laikā tika pāršķirstīta A. Kuzinas „Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca”, kurā var atrast tik daudz vārdu, kas minēti novelē „Purva bridējs” un lugā „Ugunī”, piemēram, blašķe,
draņķis, feins, frīštiks, gardīne, ģīmis, karakters, klenderēt,
lubraks, telēķis, Interesanti, ka novelē Kristīnei ir uzvārds Goba,
bet lugā – Avotiņa. Edgaram uzvārds ir tikai lugā – Bērzkoks.
Abos darbos ir minētas profesijas, kādu mūsdienās vairs nav,
kā kučiers (cilvēks, kas vada pajūgu), modere (govju vai piena
pārzine muižā), vešeriene (veļas mazgātāja), dienastniece (kalpone), skrīveris (rakstvedis), strožs (vagars, uzraugs).
Saruna bija interesanta un bagātīga ar faktiem. To visu varēs
uzzināt raidījumā par filmu „Purva bridējs”, ko varēs noskatīties
rudenī Latvijas TV1.
Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja
Zintas Saulītes foto
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no 29. jūlija līdz 26. augustam
Rīgas Amatniecības kameras
mežģīņu darinātāju apvienības
“SAVIJA”

knipelēto darbu izstāde

“Ābele mežģīnēs”

To iekārtoja Rīgas Amatniecības kameras mežģīņu
darinātāju apvienības “SAVIJA” dalībniece Maija Siliņa
ar vēl trijām savām kolēģēm.
Skaistas, smalkas mežģīnes var aplūkot izstādē. Un
neviļus grūti noticēt, ka to veikušas sievietes rokas.
Knipelēšana ir ļoti sena rokdarbu tehnika, kas īpaši ir
attīstījusies Rietumeiropas valstīs. Taču arī latviešu
sievietes ar knipelētām mežģīnēm ir rotājušas gan
apģērbu, gan dvieļus un gultas veļu. Knipelēšanai
izmanto uz speciāliem „kuģīšiem” uztītus diegus,
kurus krusto un vij, savienojuma vietas nostiprinot ar
kniepadatām uz speciālas polsterētas pamatnes. Kādreiz
uzskatīja, ka tikai knipelējumi ir „īstās mežģīnes”. It
kā nekas sarežģīts: krusto un vij, krusto un vij... Tieši
tā – ar vienkāršiem darbarīkiem – knipelītēm –, vijot
un krustojot diegus, tiek veidotas knipelētās mežģīnes.
Saulessargi, apģērba detaļas un rotājumi, ziedi,
dekoratīvas kompozīcijas, gultas veļas un dvieļu rotājumi
– knipelētajām mežģīnēm pielietojumu var atrast jebkurā
sadzīves jomā. Ar smalkumu, sarežģītību un skaistumu
šie rokdarbi pieskaitāmi pie patiesajām mākslas vērtībām.

26. augustā plkst. 17.00 – izstādes noslēguma dienā – meistardarbnīca,
kur katrs varēs nedaudz iepazīt un iemēģināt
roku šajā smalko rokdarbu darināšanas
mākslā.
(Ieteicams iepriekš pieteikties saieta namā, lai
varētu sagatavot materiālu darbam).

Ērgļu estrādē
19. augustā plkst. 19.00
koncerts
“ĒRGĻU RAKSTI”
Koncertā viesojas
KOHILAS deju grupa (Igaunija)

Koncertā piedalās deju grupas no LATVIJAS:
“RŪDIS” (Ērgļi)
“RŪDOLFS” ( Ērgļi)
“MUDURAINIS XO” (Vecpiebalga)
“ATVASARA” (Madona)
“IRŠI” (Aizkraukle)

Pēc koncerta
BALLE

Spēlē – Pēteris Leiboms

13. augustā plkst. 18.00
pie Ērgļu saieta nama

Muzikālās apvienības
Igauņu ģimenes kapelas
koncerts
“…TU MANĀ SIRSNIŅĀ!”
Igauņu ģimenes kapelā spēlē pieci mūziķi, kuru dzimtā
puse ir Rēzeknes novada Gaigalava. Mamma Rasma
(cītara, akordeons, perkusijas, stabule un balss), tēvs
Gunārs (akordeons, kokle, stabule, garmoška un balss).
Meitas: Liene (vijole, mandolīna, garmoška, balss),
Marta (vijole, mandolina, perkusijas un balss) un Laima
(stabule, bungas, perkusijas, flauta un balss).
Kopš 1991. gada Starptautiskā folkloras festivāla
“Baltica ‘91” Igauņu ģimene muzicē visā Latvijā, kā
arī festivālos citās valstīs (Lietuvā, Igaunijā, Polijā,
Uzbekijā, Itālijā, Portugālē, ASV un citur). Lielu
popularitāti Igauņu ģimene ieguvusi, piedaloties LNT
šovā “Dziedošās ģimenes”, LTV raidījumā “Latvijas
šlāgeraptauja” un “Latvijas sirdsdziesma”.
Ieeja bez maksas

Lietus gadījumā pasākums notiks
Ērgļu saieta namā.

„Braku” muzejā
10. septembrī plkst. 14.00
Valmieras Viestura vidusskolas Tautas
teātra „Sprīdītis”

brīvdabas izrāde
Rūdolfs Blaumanis „Trīnes grēki”

PIEMINAM
MIRUŠOS:

Režisors – Roberts Segliņš

KAPUSVĒTKI

Ērgļu un Sausnējas pagasta kapos:
Miera kapos – 13. augustā plkst. 12.00
Sauleskalna kapos – 13. augustā
plkst.15.00                                                          
Runakalna kapos – 13. augustā plkst. 15.00
Liepkalnes kapos – 13. augustā plkst. 17.00
Sausnējas kapos – 20. augustā plkst. 16.00
Katrīnas kapos – 20. augustā plkst. 14.00
Blaumaņa kapos – 3. septembrī plkst. 13.00

GUNTIS SARKANĀBOLS
miris 60 gadu vecumā;
GUNTARS UNGURS
miris 54 gadu vecumā;
AIGARS MEDNIS
miris 64 gadu vecumā;
LILITA VUŠKĀNE
mirusi 74 gadu vecumā;
AUSMA ĀBELE
mirusi 92 gadu vecumā;
AIVARS APĪNIS
miris 60 gadu vecumā.

IZDEVĒJS - MADONAS NOVADA ĒRGĻU APVIENĪBAS PĀRVALDE. Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840, tālr. 64871231. E-pasts: ergli@madona.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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