
Lobērģi.

Pagātne un tagadne.





Lobērģi:
● Apdzīvota vieta Smiltenes novadā. 
● 2018.gada rudenī šeit dzīvo 172 cilvēki.
● No sabiedriskajam labumam domātām ēkām 

darbojās vairs tikai Bilskas bibliotēkas ārējais 
apkalpošanas punkts Lobērģos.

● Lobērģu izcelsme meklējama 16.-17.gs.ar 
baltvāciešu ienākšanu.

● Agrāk Lobērģus sauca par Blumbergskofu, 
vietējie iedzīvotāji nevarējuši šo vārdu izrunāt, 
un iesaukuši par Lobērģiem.

● Reiz bija arī pasts, veikals, pienotava, Cirgaļu 
pamatskola. 

● Tagad darbojās SIA “Druva,” gateris “Eirotilts,” 
kā arī zemnieku saimniecība “Kalējiņi,” tāpat ir 
arī vairākas, mazākas saimniecības. 

● No Lobērģiem nāk Zigfrīds fon Fēgenzaks. 
● Pēdējos gados daudzas viensētas Lobērģos 

kļuvušas neapdzīvotas un ir pakļautas laika 
zobam.



Lobērģi.

Pagātne.



Reiz “Gaismas” 
govju ferma, nu 
tikai drupas. 



Padomju laikos 
Lobērģos darbojās 
kolhozs, tagad SIA 
“Druva” turpina tā 
darbību, tomēr 
daudzas vecās ēkas 
ir kļuvušas liekas. 
Mehāniskās 
darbnīcas. 



Aizgājušo laiku 
palieka. 



“Atsalas”.
Pēdējā dzīvoja 
Krūmiņa Millija ar 
ģimeni.



“Stūrīši”.
Pēdējie dzīvoja 
Atkalu ģimene. 



“Palejas”.
Pēdējie dzīvoja 
Skrodeļu ģimene.



“Kalna Otkari”.
Pēdējā dzīvoja 
Ozola Milda. 



“Lejas Otkari”.
Pēdējie dzīvoja 
Nagla Ļubova.



“Arāji”.
Pēdējie dzīvoja 
Straubergu 
ģimene. 



“Zariņi”.
Pēdējais dzīvoja 
Konde Pēteris. 



“Vāveres”.
Pēdējais dzīvoja 
Roga Ziedonis. 



“Papēžu ferma”.
Reiz tā bija jaunlopu 
ferma, tagad netiek 
apsaimniekota.



“Stirnas”.
Pēdējā dzīvoja 
Kalniņa Milda. 



“Celmnieki”.
Pēdējā 
dzīvoja 
Celmiņa 
Anna.





“Pakulīši”.
Pēdējais 
dzīvoja Vilks 
Pēteris.



“Dzeņi”.
Pēdējie dzīvoja 
Gagarinu 
ģimene.



“Svari”.
Ilgu laiku pašā 
Lobērģu centrā 
atradās teļu ferma, 
bet nu dažus gadus 
tajā svilpo tikai 
vējš.



“Podes”.
Pēdējā dzīvoja 
Birģeļu ģimene. 



“Jaunpodes”.



“Pīlādži”.
Pēdējā dzīvoja 
Puriņa Mirdza.



“Zīles”.
Pēdējā dzīvoja 
Čaplinska 
Hilda. 



“Janīši”.
Pēdējā dzīvoja 
Bruža Īda.



Citas zudušās 
mājas: 

“Kaupi”, dzīvoja Sīļu ģimene.
“Lejnieki”, dzīvoja Brauveri.
“Skrastiņi”, dzīvoja Alkšņu ģimene.
“Lejasroņi”, dzīvoja Šķibusti.
“Jaundzemes”, dzīvoja Krūmiņu ģimene.
“Zemgaļi”.
“Gāršas”, dzīvoja Sirsniņu ģimene.
“Kazkalns”, dzīvoja Kondes ģimene.
“Krūmiņi”, dzīvoja Krūmiņš Milvards.
“Upmači”, dzīvoja Mašiņšs.
“Bērziņi”, dzīvoja Ščutcku ģimene.
“Karnītes”.
“Avotiņi”, dzīvoja Sparāne Emma.
“Kalēji”, dzīvoja Mozgu ģimene.



Citas zudušās 
mājas: 

“Cīruļi”, dzīvoja Bērziņu ģimene.
“Zeltiņi”, dzīvoja Ikšeļu ģimene.
“Ozoliņi”, dzīvoja Miezīšu ģimene.
“Upmaļi”, dzīvoja Kalniņa Aina.
“Kaijas”, dzīvoja Trallas.
“Vītoliņi”, dzīvoja Konde Alfons.



Lobērģi.

Tagadne.



Lai arī daudzas 
sētas ir izzudušas, 
citāda, bet dzīve 
Lobērģos turpinās.



Reiz šeit atradās 
Cirgaļu 
pamatskola, 
tagad šī ir 
mājvieta 
vietējām 
ģimenēm.



Modrā sardze 
vienmēr vietā. 
Lobērģu ozolu aleja.



Lobērģos 
joprojām 
atrodas SIA 
“Druva” govju 
ferma.



“Krogzemji”.
Agrāk šeit atradās 
krogs, bet tagad 
mājvieta vietējiem 
iedzīvotājiem.



Skolas iela.
Lobērģu miers.



Agrāk “Dzeņu” 
ferma, tagad gateris 
“Eirotilts”. Darba 
vieta daudziem 
vietējiem 
iedzīvotājiem. Jauna 
elpa. 



Ne tikai Smiltenes 
novadā, bet pat 
visā reģionā viena 
no lielākajām 
zemnieku 
saimniecībām.
“Kalejiņi 1”.



“Priedītes”. 
Vienas sētas zūd, 
citām top īpašas 
māju norādes. 



Lobērģos joprojām 
ir aktuāli lieli 
akmeņi. 



Lobērģu vienīgā 
daudzdzīvokļu 
māja.



“Sautiņi”.
Vēl viena māja ar 
īpašu norādi. 



Lobērģu pietura.  Ceļš 
vienmēr ved uz 
priekšu.



Lobērģu muiža. 
Agrāk te bija 
pienotava un 
pasts. Tagad 
dzīvo vietējie 
iedzīvotāji.



Vēsturiskā 
perspektīva. 
Lobērģu muiža 
1920.gados.



Lobērģu muiža 
vēl no cita 
skatpunkta. 



“Mūri”.
Agrāk bija 
veikals, tagad 
šajās telpās 
atrodās Bilskas 
bibliotēkas ārējais 
apkalpšanas 
punkts 
“Lobērģos”.



… un tā 
izskatās 
bibliotēkas 
iekštelpās. 



Lobērģu 
piederības 
zīmes - ne tikai 
ēkas un cilvēki, 
bet arī dabas 
tuvums.





Lobērģi.

Pagātne un tagadne.

Sagatavoja Dzintra Fridrihsone, 
bibliotekāre Lobērģos.

2018.gada oktobris.


