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�rg�u novad� rekultiv�s tr�s normat�vo aktu pras�b�m
neatbilstošas izg�ztuves

2018. jūlijs

Br�vpr�t�go darbs �rg�u novada
muzejos

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki - Ērgļu novada amatiermākslas kolektīvi:
2. j�lij� starp Vides ministriju k�
Otr� projekta ietvaros – normat�vo
atbild�go iest�di un �rg�u novada aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u novadomi k� nans�juma sa��m�ju tika da Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidraparakst�tas vienošan�s par tr�s nor- bi�i”.
mat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo
Savuk�rt treš� projekta ietvaros pareizg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �s- dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�tenošanu. Šos projektus �stenos Ma- b�m neatbilstošo �rg�u novada Jumurdonas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
Savien�bas Koh�zijas fonda l�dzŠo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sanans�t�s 3.5.1.2.1. apakšaktivit�tes st�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m
„Normat�vo aktu pras�b�m neatbil- 179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas
stošo izg�ztuvju rekultiv�cija” ietva- Savien�bas Koh�zijas fonds, bet p�r�jo
ros.
summu 35,65 t�kstošu latu apm�r� iePirm� projekta ietvaros tiks rekulti- gulda �rg�u novada dome.
v�ta normat�vo aktu pras�b�m neatMin�t�s vienošan�s nosl�gtas, pamabilstoš� �rg�u novada �rg�u pagasta iz- tojoties uz Ministru kabineta 2008.gada
g�ztuve “Lemp�ni”.
30.j�nija noteikumiem Nr.490 „NoteiJauktais koris “Ērgļi”, vadītājs Ralfs Šmīdbergs.

Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
�u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikuHemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra- un latviešiem k� par attur�giem zieme�došo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labnieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
dz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
nas sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
ja Lase un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir noIeva Viln�te.
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rVair�k past�st�šu par Kristi�nu, kurš valstu viesiem. „Braku” bukleta tekstu,
darbojas „Braku” muzej�. Vi�a darba
Ērgļu vidusskolas
deju reiz�
kolektīvs
“Ērgļuatv�ršanu
jaunieši”, vadītāja Antra Grinberga.
diena s�kas
ar muzeja
un beidzas ar t� sl�gšanu. Uz „Brakiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
arodvidusskolas dienesta viesn�c�.
Kristi�nam ir 20 gadu. Vi�š ir m�c�jies
p�rsvar� pa pašvald�bas ce�iem. Mar- tirdzniec�bas m�rketinga koledž� Ausšrut� tiks uzst�d�tas maršruta mar��ju- trij�, bet turpm�k m�c�sies par saimniema z�mes, pie Jumurdas ezera izveidota c�bas m�rketinga skolot�ju. Ja �sum�
atp�tas vieta, �rg�os novietota velo no- b�tu j�raksturo Kristi�ns, tad j�saka t�:
k� cilv�ks Kristi�ns ir �oti simp�tisks,
vietne pie �rg�u vidusskolas.
ar vi�u pat�kami un viegli kontakt�ties,
Projekta ieviešanas laiks ir no š� gada
k� darbinieks – lab�ku nevar�tu iedoapr��a l�dz 2010. gada augustam. Prom�ties jebkur� sf�r�. �imen� ir audzijekta realiz�cijas laik� tiks izdota ro- n�ts darba dz�vei vislab�kaj� š� v�rda
Kristi�ns J��u vakar� Brakos,
kasgr�mata par velot�rismu, organiz�ts noz�m�. R�p�gs, korekts, izdar�gs, at23. j�nij�.
semin�rs t�risma nozares uz��m�jiem,
izdotas velot�risma broš�ras un velot�risma kartes.
kumi par darb�bas programmas “Infrastrukt�ra un pakalpojumi” papildin�juma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo
aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju
rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un
Latvijas Republikas normat�vajiem aktiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar�
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem
par min�to Eiropas Savien�bas Koh�zijas fonda projektu iesniegumu apstiprin�šanu.
No Vides ministrijas komunik�ciju
noda�as informat�v� pazi�ojuma

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

�rg�u novada dome piedal�s Igaunijas - Latvijas p�rrobežu sadarb�bas
programm�, kuras realiz�cijas laik� tiek
�stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais
partneris ir Vidzemes t�risma asoci�cija, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes,
C�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un
Valkas rajona padomes, M�lpils pagasta padome, Siguldas novada dome. Kop�jais projekta budžets ir 1519238,13
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�bas programmas nans�jums, 5% valsts
l�dznans�jums, 10% partneru l�dznans�jums.

Projekt� tiks izstr�d�ts starptautisks
velo maršruts „Dienvidigaunija – Zieme�latvija”, kura viens posms b�s pa
Madonas rajonu un ar� �rg�u novadu.
No liel� velo maršruta tiks veidoti vair�ki ap�veida maršruti, lai pied�v�tu iesp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas,
caur kur�m v�sies lielais loks. Mums
tuv�kie mazie ap�veida maršruti b�s pa
Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un
�rg�u apk�rtni.
�rg�u mazais velo maršruts tiks pied�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
Jumurdas izbraucot uz Madonas-Vestienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots

Barona taka ar� �rg�os

Ilze Daugiallo,
Inform�cijas speci�liste
Ērgļu vidusskolas 3. - 4. klašu deju kolektīvs, vadītāja Antra Grinberga.

Jauniešu deju kolektīvs “Pastalnieki”, vadītāja Mārīte Taškāne.
Ir zin�ms fakts, ka 1859. gad�
Krišj�nis Barons, b�dams T�rbatas universit�tes Matem�tikas
fakult�tes students, 24 gadu vecum� ce�oja k�j�m 5 ned��as no
T�rbatas cauri Valkai, Smiltenei,
Raunai, Taurenei, Inešiem, �rg�iem, Koknesei, Skr�veriem,
�eipenei, L�gatnei, Siguldai, R�gai, Jaunpilij, Irlavai, Kandavai,
Lorenco (st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.
Sabilei, Talsiem l�dz sav�m m�j�m Dundag�. �rg�os vi�š ierabild�gs. Kad projekta vad�t�ja Sintija kuru izveidoja Kristi�ns ab�s svešvalod�s t�p�c, ka te dz�voja studiju
jaut�ja, k� Kristi�ns str�d� un uzvedas, d�s, cerams, var�sim iespiest tipogr�biedrs, v�l�kais Vecpiebalgas
tad par vi�u ir tikai viena atbilde – gri- j�, kad mums b�s lab�ka nansi�l� si�rsts, m�zi�u Jurj�nu t�va br�lis
b�tu, bet nevar saskat�t nevienu vi�a tu�cija.
tr�kumu. Vai tieš�m m�dz b�t tik ide�li
Par it��u puisi Lorenzo Bianco „Me�J�nis Anžs Jurj�ns. Tr�s dienas
�e�u” vad�t�ja Ieva Viln�te st�sta, ka
jaunieši?!
Krišj�nis Barons viesoj�s Me�Abi puiši raksta person�g�s dienas- puisis pal�dz saimnieciskajos darbos –
�e�os, kop� ar Jurj�nu iepaz�Barona takas dal�bnieki Brakos.
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mazg�Jau piekto gadu notiek velomaratons Barona taka, kad 17 dienu laik� šan�s Me��e�u pirti��, Meža m�tes ai- veldzi vasaras karstum�, pasp�l�j�m Sarun�s noskaidroj�m vi�u domas par mu organiz�šan�. Lorenzo akt�vi str�d�
deju kolektīvs
“Rūdis”,
vadītāja
Antra
Grinberga.
ce�ot�ji
iejut�s
daž�dos
meža klavieres viesu istab�. Tad dev�mies pa mums, latviešiem, k� ar� uzzin�m daudz pie br��u Jurj�nu muzeja m�jaslapas iztiek veikts aptuveni Jauniešu
1000 km garais
ce�š, cin�ti,
interesanta par dz�vi un cilv�kiem vi�u veides un septembr� pl�no noorganiz�t
ko savulaik k�j�m g�jis Krišj�nis Barons. t�los un paši sevi un cits citu p�rsteidza tak�m. Ieelpoj�m p�avu reibinošo smar- dzimten�. Uz jaut�jumu, kas Latvij� m�zikas pas�kumu.
Barona takas idejas autore ir neform�l� ar savu erud�ciju par Latvijas augu un žu, sa��m�m pozit�vo ener�iju no Zi- pat�k visvair�k, atbilde skan�ja – pirJaunieši ir �oti zin�tk�ri un atsauc�gi.
bensš�elt� akmens un nodzied�j�m matn�j�, neskart� daba – p�avas, lauki. Ir apmekl�juši vair�kus pas�kumus �rvides izgl�t�bas projekta „P�das” vad�t�ja dz�vnieku valsti.
„N�kamaj� r�t� viesi klaus�j�s m�zi- dziesmu, pasveicin�j�m skulpt�ru „Ed- Dz�ves temps sal�dzin�jum� ar Austriju pus muzeja un piedal�jušies vis�s abos
Vita Jaunzeme, kura kopš 2002. gada uzs�ka Lielo Talku organiz�šanu Latvij�, �u Jurj�nu dz�vesst�stu, tuv�k iepazina gars” un apl�koj�m v�griežu p�av�s pa- un It�liju vi�iem liekoties pie mums muzejos notikušaj�s aktivit�t�s. Nebaibet pirms 5 gadiem pirmoreiz �stenoja muzeja apk�rtni, priec�j�s par Pulgoš�a sl�pušos Lejas aku, kur� esot tas lab�- daudz l�n�ks, gaus�ks, šeit ir t�, k� d�s str�d�t ar� zisku darbu - p�auj z�li,
savu Barona takas projektu. Vitas Jaun- ezera vilin�jumu,” st�sta br��u Jurj�nu kais �dens. K� jauku piemi�as z�mi Austrij� tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. uzkopj apk�rtni, rav� pat pu�u dobes, ja
zemes aizraut�ba un azartiskums droši muzeja vad�t�ja Ieva Viln�te. „Veloma- dal�bnieki iest�d�ja rozi P�rs Gints, Iespaidi, kuri izbr�na, ir, ka, piem�r�m, ir vajadz�ba. Vi�i labpr�t pam�c�tu k�vien radies m�tes, izcil�s š��pmet�jas, ratona dal�bnieku trad�cija ir ar� koku kura kuplos pie dz�vojam�s m�jas. Kat- uz iel�m, cilv�ki nesveicin�s. Kristi�ns diem skol�niem ar� ang�u, v�cu un it��u
Melburnas olimpisko sp��u �empiones vai košuma kr�mu st�d�šana viet�s, ku- ru gadu, ciemojoties Brakos, tiek iest�- dz�vo sav� dzimten� mazpils�t�, kur ar� valodu. Varb�t k�di �rg�u jaunieši vai
�rg�os ar� jaun�ko klašu skol�ni v�las to dar�t,
ras vi�i apmekl�juši. Š� gada dal�bnieki d�ts k�ds koks, bet šoreiz t� bija roze sveši cilv�ki viens otru sveicina.
Ineses Jaunzemes iespaid�.
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ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMĒ

Īsziņas

Pārskats par 2018. gada jūnija domes sēdē lemto

Foto no Ilzes Feldbergas personīgā arhīva

a28. jūnija pievakarē Ērgļos ierauca BalticCycle Baltijas simtgades ekspedīcijas dalībnieki. Velobrauciens notiek cauri visām trim Baltijas valstīm no 16. jūnija līdz 14. augustam ar
sākumu Viļņā un ar finišu tajā pašā vietā pēc sešdesmit dienām.
Latvijā ekspedīcijas maršruts sākās Daugavpilī, pēc tam tas vedīs caur Krāslavu, Andrupeni, Rēzekni, Lubānu, Ērgļiem, Siguldu, Cēsīm un Valku. Atpakaļceļā no Igaunijas ekspedīcija ieradīsies Ainažos 21. jūlijā un tad dosies caur Carnikavu, Rīgu, Enguri, Kolku,
Ventspili, Kuldīgu, Pāvilostu, Liepāju un Rucavu. Interesenti ekspedīcijai varēja pievienoties jebkurā maršruta posmā.
Ekspedīcijas mērķis ir atzīmēt Baltijas valstu simtgadi un aicināt cilvēkus aizdomāties par
cilvēku neapdomātas rīcības radītām traģēdijām - kariem un ekoloģiskām katastrofām un to
sekām, un uzsvērt to, ka neatkarīgi, no kurienes mēs nākam, draudzīgi un gudri sadarbojoties, veidojam labāku pasauli.
Veloekspedīcijas dalībnieki nakšņoja “Trijupēs”, kur bija iespēja tikties, uzklausīt velobraucēju pieredzi. 29. jūnija rītā velobrauciens turpinājās. No Ērgļu novada braucienam
vienas dienas garumā līdz Nītaurei pievienojās divi dalībnieki - Ilze Feldberga un Laimonis
Kļaviņš.
aPasakot paldies par profesionalitāti un pašaizliedzību, īstenojot
dienesta misiju “Glābt un saglabāt
cilvēku dzīvības”, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests
(NMPD) 2. jūlijā svinīgā ceremonijā Rīgā apbalvoja savus darbiniekus no visas Latvijas - gan brigāžu
mediķus, dispečerus un operatīvo
transportlīdzekļu vadītājus, gan
dienesta mācību spēkus, gan tehniskos darbiniekus. Apbalvojumi
tika pasniegti vairākās nominācijās.
Apbalvojumu nominācijā “Par
ilggadību” saņēma arī Ērgļu NMP
punkta vecākā ārsta palīdze Vaira Grahoļska. Vaira jau 25 gadus strādā šajā grūtajā un atbildīgajā darbā, rūpējoties par cilvēka dārgākajām vērtībām - veselību un dzīvību.

aPiešķīra Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 9508,31 apmērā biedrībai “Ērgļu
sirds” biedrības projekta “Ērgļu pils parka teritorijas labiekārtošana” realizācijai.
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījumi Ērgļu
novada pašvaldības domes 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam””. Saistošie noteikumi iesniegti Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, tie ir brīvi pieejami Ērgļu novada pašvaldības domē, novada
pagastu pārvaldēs, pašvaldības mājaslapā internetā.
aNolēma izsludināt pieteikšanos uz pašvaldības zemes vienības 12,7 ha platībā, kas atrodas
“Cīrulīšos”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, iznomāšanu. Ja neviena persona divu nedēļu
laikā no informācijas izvietošanas nepiesakās uz zemes vienības nomu, tad, ņemot vērā, ka ir
saņemts fiziskas personas iesniegums par zemes vienību nomu, iznomāt minēto zemes vienību
fiziskai personai.
aNolēma izsniegt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” atļauju bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei atradnē ”Jumurda”, kas atrodas Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, nekustamajā
īpašumā “Karjers Jumurda”, laika periodam līdz 2027. gada 31. decembrim.
aNolēma izdarīt grozījumus 2011. gada 24. novembrī apstiprinātajā Sausnējas bibliotēkas
nolikumā.
aNolēma apmaksāt ēdināšanas izdevumus Ērgļu novada bērniem basketbola treniņu nedēļas
laikā no šā gada 30. jūlija līdz 3. augustam.
aNolēma apmaksāt biedrības “Ērgļu pensionāri” Ērgļu novada pensionāru vienas dienas ekskursijas pa Latviju transporta izdevumus.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu. Ar publisko pārskatu
var iepazīties www.ergli.lv sadaļā Pašvaldība - Normatīvie akti - Publiskais pārskats.
aNolēma izsludināt pieteikšanos uz pašvaldības zemes vienības 0,9607 ha platībā, kas atrodas Vestienas ielā 2C, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, iznomāšanu ar apbūves tiesībām. Ja
neviena persona divu nedēļu laikā no informācijas izvietošanas nepiesakās uz zemes vienības
nomu, tad, ņemot vērā, ka ir saņemts juridiskas personas iesniegums par zemes vienību nomu,
iznomāt minēto zemes vienību juridiskai personai.
aNolēma dot atļauju Ērgļu novada pašvaldības iestādei ģimenes atbalsta centram “Zīļuks”
pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) EUR 3000 apmērā ar mērķi mēbeļu iegādei bērniem no nodibinājuma “BritCham Labdarības fonds”.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai iesaistīties Latvijas Zaļo ceļu asociācijas uzsāktajā “Interreg Europe” programmas projektā DESTI-SMART, kurā paredzēts veicināt motorizētā un
nemotorizētā transporta sasaisti un sadarbībā ar nozares ekspertiem izstrādāt detalizētu novada
zaļā ceļa attīstības scenāriju, kas tiktu ietverts kopējā Latvijas Zaļo ceļu Attīstības stratēģijā,
garantējot no Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem līdzfinansējumu dalībai projektā.
aNolēma izīrēt Ērgļu novada pašvaldībai piederošu dzīvokli fiziskai personai, kura pēc
ugunsgrēka ir palikusi bez pajumtes.
aNolēma uzsākt saskaņošanas procedūru par invalīdu autostāvvietas ierīkošanu Rīgas ielā 5,
Ērgļos, uzlabojot vides pieejamību publisko ēku un būvju teritorijā.
aNolēma finansiāli atbalstīt Ērgļu saieta nama deju kolektīvu “Rūdolfs” un “Rūdis” dejotāju
dalību festivālā Portugāles pilsētā Viseu laikā no 2018. gada 25. līdz 30. jūlijam, piešķirot
daļēju transporta izmaksu segšanai paredzētu pašvaldības finansējumu EUR 800,00 apmērā.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 205 237,00 apmērā Ērgļu vidusskolas vienkāršotai atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai, lai apvienotu
sākumskolu un vidusskolu zem viena jumta - vienā ēkā - Ērgļu vidusskolā, Oškalna ielā 6,
Ērgļos.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 131 503,00 apmērā
virtuves bloka pārplānošanai Ērgļu novada pašvaldības PII “Pienenīte”, lai nodrošinātu ēdināšanu visiem Ērgļu novada Ērgļu pagasta izglītojamiem.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Projekts “Ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Jumurdas ezeram Ērgļu novadā”

Ievas Šreiberes foto
Jurgens un Ingrīda Vemeli, Karina Rēdere kopā ar PII “Pienenīte” bērniem, saņemot
vācu viesu dāvanu - batutu.
Ineses Šaudiņas foto

Liena Bukovska ar vācu viesu sarūpētajām skolas somām Ērgļu skolēniem.

aNo 3. līdz 6. jūlijam Ērgļos viesojās draugi no mūsu sadraudzības pašvaldības Vācijā
Ķelnes - Reizīkes (Koelln - Reisiek). Viņi apmeklēja vairākas vietas Ērgļos, tostarp, mūsu
izglītības iestādes, jauno ugunsdzēsēju depo, “Braku” muzeju. Nedēļas nogalē viņi apmeklēja Latvijas Dziesmu un Deju svētku koncertus Rīgā.
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Ērgļu novada pašvaldība iesniedza projektu Latvijas
vides aizsardzības fondam aktivitātē - publisko ūdeņu
pārvaldība, projektu vadlīnija „Ūdeņu aizsardzība”,
apakšaktivitāte - plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai ar vēlmi veikt Jumurdas ezera
ekosistēmas zinātnisko izpēti, izstrādāt ekspluatācijas
noteikumus, rast iespējamos attīstības virzienus.
Jumurdas ezers ar apkārtējo ainavu ir dabas liegums, kuram ir publiskā ezera statuss.
Jumurdas ezeru ir iecienījuši makšķernieki visos gadalaikos, kā arī ūdens atpūtas cienītāji.
Jumurdas ezers ir kā vērtība pagasta iedzīvotāju vidū. Lai Jumurdas ezera resursus izzinātu
un saglabātu, ir nepieciešama profesionāļu palīdzība. Jumurdas ezera krastam piekļaujas
aktīvā darbībā esošas teritorijas, kuru ietekme nav apzināta.
Ir notikušas vairākas iedzīvotāju, interesentu tikšanās jautājumā par Jumurdas ezeru.
Tikšanās reizēs Jumurdas ezeram pieguļošo zemju īpašnieki, makšķernieki un pašvaldības
pārstāvji runāja par Jumurdas ezera zivju resursu saglabāšanu, papildināšanu, kā arī par
turpmāko ezera apsaimniekošanu. Sarunu laikā nonācām pie secinājuma, ka ir jāveic Jumurdas ezera resursu izpēte no profesionāļu viedokļa.
Ilgtermiņā tiek plānots saglabāt un uzlabot Jumurdas ezera ekoloģisko stāvokli, paaugstināt
ezera sociālekonomisko vērtību. Projekta ietvaros izstrādātie ezera ekspluatācijas noteikumi
ļaus plānot ūdens objekta praktiskos apsaimniekošanas pasākumus desmit gadu griezumā.
Latvijas vides aizsardzības fonds pieņēma lēmumu atbalstīt finansiāli projektu “Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Jumurdas ezeram Ērgļu novadā”, reģ. Nr.1-08/109/2018. Piešķirtais finansējums 4120,00 eiro apjomā no budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības
projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem.
Ērgļu novada pašvaldība, ievērojot visas nākamās vadlīnijas projekta realizācijas gaitā,
slēdza līgumu par darbu izpildi ar nodibinājumu “VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS”, reģistrācijas Nr. 50008131571, juridiskā adrese: “Lidlauks”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads. Izpildītājs apkopo esošos datus par ezera ekosistēmu kopumā, veic ūdens kvalitātes
izpēti, mikroskopisko aļģu (fitoplanktona) sabiedrības izpēti, ūdensaugu sabiedrības izpēti,
ihtiofaunas izpēti, zivju barības bāzes sugu sastāva un biomasu izpēti, hidroloģisko izpēti,
iegūto datu apstrādi un kompleksu analīzi. Izstrādā un saskaņo ekspluatācijas noteikumus.
Līguma summa par “Ekspluatācijas noteikumu izstrādi Jumurdas ezeram Ērgļu novadā”
EUR 4120,13 (četri tūkstoši viens simts divdesmit eiro un 13 centi), neietverot pievienotās
vērtības nodokli 21% apmērā - turpmāk PVN EUR 865,23 (astoņi simti sešdesmit pieci eiro
un 23 centi). Līguma izpildes termiņš - 2019. gada 30. aprīlis.
Ērika Purviņa, Jumurdas pagasta pārvaldes lietvede
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Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas mācību gada noslēgums

Parasti mācību gada pēdējie mēneši ir jāizdzīvo nedaudz citādākā ritmā nekā viss pārējais
mācību gads. Kā pirmo pasākumu, kas atšķīrās no parastās skolas darba ikdienas, minēšu
piedalīšanos Madonas novada bibliotēkas organizētajā mākslas skolu audzēkņu darbu izstādē.
Tajā piedalījās Cesvaines, Lubānas, Varakļānu un Ērgļu jaunie mākslinieki ar saviem darbiem.
Mūsu skolu pārstāvēja iepriekšējo gadu noslēguma darbi, kopumā desmit, kuru autori ir Marta
Simona Štila, Ralfs Bolzans, Lauma Kodola un Adīna Blaua.
Savukārt šajā mācību gadā, 1. jūnijā, savus noslēguma darbus aizstāvēja Krista Daniela Ieleja
(“Dzīvība mandalā”), Benita Kārkliņa (“Diennakts ceļojums”), Ralfs Petročenkovs (“Gaisma
mālā”), Artūrs Šmits (“Drifta toņi”), Santa Tipaine (“Pilsētu nokrāsas”), Lauma Zača (“Sajūtu
x-ray”). Šos darbus ir iespējams apskatīt līdz septembrim saieta nama 2. stāvā.
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas izlaiduma pasākumā muzicēja arī mūzikas nodaļas pūšaminstrumentu klases absolventi Kārlis Žīgurs, Guna Nikolajeva, Beatrise Ļebedeva un Marta
Purviņa.
Pārējiem mākslas nodaļas audzēkņiem mācību gads vēl turpinājās divas nedēļas kā mācību
prakse - plenērs. Pārsvarā tas ir mācību gada laikā gūto teorētisko zināšanu praktisks pielietojums, attēlojot dabu. Lai dažādotu mācību procesu, skolotāji izveidoja divas tādas mācību
dienas, kurās tika nomainīti mācību paņēmieni.
Pirmajā nedēļā tika veidoti raksti un faktūras uz neierastiem objektiem. Viens no tiem bija
sausais koks un tā apstrāde. Audzēkņiem koka un pašu rotāšana šķita interesanta, bet skolotāji
saprata, ka šāda objekta izveidē ir jāiegulda lielāks plānošanas un organizatoriskais darbs, lai
rezultāts būtu harmoniskāks un videi piemērotāks.

Zigmunda Šņores akvareļu izstāde
Madonā un Jumurdā

Patrīcija Nikola Bolzane, ĒMMS 4. kurss

Otrs uzdevums bija pašu veidoto cepumu rotāšana. Tas bija smaržām un emocijām piepildīts
mirklis. Paldies Inesei Koklačovai, “Našķotavas” saimniecei, kura mūs laipni uzņēma un vadīja nodarbību.
Nākamajā nedēļā kā piedzīvojums tika organizēts brauciens uz kazu fermu “Sniķeri” Jumurdā. Paldies Ērgļu pašvaldības darbiniekiem un tiem vecākiem, kuri atbalstīja skolu un palīdzēja mums tur nokļūt un atgriezties mājās. Tēmu “Dzīvu būtņu attēlošana” varējām izpildīt
pilnā apmērā. Suņi, kaķis, mājputni un pāri visiem kā karalienes - kazas. Tās gan šķita īpaši
apmācītas, lai varētu mums visādi izrādīties un izpatikt, bet varbūt tiešām pašas ir tik gudras.
Šeit par laipnību un gādību pateicamies saimniecei Santai Lasmanei -Radzvilavičai.
Šoreiz prakses noslēguma dienā audzēkņi saņēma ne tikai liecību, bet arī īpašus atzinības
rakstus. Skolotāji bija centušies saskatīt katra audzēkņa stiprās puses viņu zīmējumos.
Plenēra darbu izstāde būs aplūkojama, sākot no septembra Ērgļu vidusskolas zālē 2. stāvā.
Vizma Veipa, skolotāja
Vizmas Veipas foto

Jūnijs Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā
vienmēr notikumiem bagāts

Vasaras saulgriežu burvības gaidās, 15. jūnijā, tika atklātas divas izstādes. Viena Madonas
muzeja izstāžu zālē un otra Jumurdas pagasta Saieta ēkā. Abām izstādēm ir kas vienojošs izstādēs aplūkojamo akvareļu autors mākslinieks Zigmunds Šņore. Zigmunds Šņore dzimis
1942. gada 3. novembrī Rīgā. Bērnība un jaunība pavadīta Jūrmalā, Dzintaros. Beidzis Majoru
pamatskolu. Līdz iesaukšanai padomju armijā mācījies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā.
Vēlāk papildinājis savas prasmes VEF Kultūras pilī Tautas glezniecības studijā pie gleznotājas
Ilzes Strekavinas. Mākslinieks izstādēs piedalās kopš 1969. gada. Mākslinieku savienības
biedrs kopš 1995. gada. Darbi ir privātkolekcijās Latvijā, ASV, Zviedrijā, Austrālijā, Vācijā.
2001. gadā piedalījies 2. internacionālās biennāles “Neues AQUARELL” izstādē Vācijā. 2010.
gadā iegūta 1. vieta mākslas galerijas “Laipa” rīkotajā konkursā “Ainava 2010”. Mākslinieka
darbi aplūkojami 2014. gadā Baltijas valstu akvareļu biennāle Kauņā, 2016. gadā un 2017.
gadā Vispasaules akvareļu izstādē Itālijā. Šovasar mākslinieks piedalās ar saviem darbiem
Starptautiskā akvareļu izstādē “Jūra vieno” Jūrmalas muzejā. Akvareļglezniecība no mākslinieka prasa īpašu pacietību, vieglumu, precizitāti. Ja reiz ota ir skārusi papīru, tad labot var
tikai ūdens šalts. Ar savu rotaļīgumu, vieglo krāsu plūdumu akvarelis ir mākslas darbs, kurš
vistiešāk uzrunā izstāžu apmeklētājus. Zigmunda Šņores akvareļos mēs varam aplūkot krāšņas dabas ainavas, reālas vietas, lauku sētas, kā arī darbus noskaņas un emociju atraisīšanai.
Mākslinieka darbus vieno gaiša, silta noskaņa. Madonas muzejā izstādītos darbus Zigmunds
Šņore dāvina Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam. Tā ir dāvana Latvijas jubilejā.
Izstāžu tapšanai finansiālu atbalstu sniedza atsaucīgie jumurdieši Aina un Uldis Irbenieki. Izstādes Madonas muzejā un Jumurdā varam aplūkot līdz 29. jūlijam. Paldies māksliniekam par
dāsno dāvanu mūsu Latvijai! Lai iedvesmojoši darbi un radoša ikdiena!

12. jūnijā Ērgļu
novada
sociālās
aprūpes centrā notika ugunsdzēsēju
mācības.
Darbinieki un iemītnieki tam gatavojās
atbildīgi. Saņemot
trauksmes signālu, darbinieki steidza evakuēt SAC
klientus, izvedot
viņus no piedūmotās ēkas pagalmā. Iemītniekiem
šis bija izglītojošs
pasākums, jo viņi
redzēja, ka ugunsdzēsēju darbs ir
atbildīgs un grūts.
Iemītnieki saprata
situācijas nopietnību un bija atsaucīgi.
13. jūnija rītā
grupiņa iemītnieku brauca ekskursijā uz Sausnējas
pagasta
muzeju
“Līdumi”, kur viņus laipni uzņēma
muzeja darbiniece
Ilga Kronīte. Tālāk
ceļš veda uz aprūpes centru “Kastaņas”, lai redzētu,
kā dzīvo centra
klienti. Visus pārsteidza plašās telpas, kā arī iemītnieku aktivitāte, piedaloties darba terapijā. Tika apmeklēta
arī zemnieku saimniecība “Griezītes“, kur saimnieki audzē alpakas. Šie dzīvnieki tiešām ir
skaisti un dažādi: balti, brūni un melni.
18. jūnijā Līgo svētku ieskaņas pasākums. Viesos atbraukušas ansambļa “Ievziedi” dalībnieces ar svētku programmu un Jāņuzālēm. “Ievziedi” tika sagaidīti pagalmā, jo laiks bija
brīnišķīgs. Cienastā sponsoru sarūpēts Jāņu mielasts un centra saimniecīšu cepta rabarbermaize.
22. jūnijs, kad ozollapu vainagi tiek likti galvā centra trim Jāņiem, pušķota māja ar bērzu
meijām un Jāņu zālēm. Kā jau svētkos - cienastā dažādi kārumi.
Visbeidzot tika godināti arī jūnija jubilāri, sveikti ar puķēm un ar laba vēlējumiem.

Agita Opincāne Jumurdas pagasta pārvaldē
Agitas Opincānes foto

Ināra Tirzmale, Ērgļu novada sociālās aprūpes centra sociālā rehabilitētāja
Ingunas Jaunozoliņas foto

Mākslinieks Zigmunds Šņore ar kundzi izstādes atklāšanā Madonas muzejā.
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Andrejs Jurjāns un Pirmie Dziesmu svētki
Laikā, kad Latvijā svin Dziesmu svētkus,
vēlējos padalīties ar muzeja krājuma materiāliem, kuros atspoguļota Jurjānu Andreja
došanās uz Pirmajiem Vispārējiem dziesmu
svētkiem.
Pirmie Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā
1873.gadā bija galvenie Jurjānu Andreja ierosinātāji izvēlēties mūzikas mākslu par dzīves darba lauku. Ar pukstošu sirdi jaunais
censonis esot vērojis Vecpiebalgas Labdarības biedrības kori, kas diriģenta J. Korneta
vadībā posās uz dziesmu svētkiem. No Vecpiebalgas uz dziesmu svētkiem braukuši pavisam 28 dziedoņi. Līdz Kokneses dzelzceļa
piestātnei no “Meņģeļiem” Jurjānu Andreju
aizvedis viņa brālis Juris. Iebraucis Rīgā,
Jurjānu Andrejs devies uz Latviešu biedrības namu, kur lieli ļaužu bari stāvējuši ārpus
biedrības nama gaidīdami, kas notiks. Vilcienam pienākot, dziedoņu kori pušķotiem
karogiem gājienā devušies no dzelzceļa piestātnes uz biedrības namu. Apklususi ļaužu
tērzēšana un ikviens godbijībā raudzījies
dziedoņos, kas no Latvijas ziedošiem laukiem bija pilsētas mūros devušies svinēt pirmos tautas svētkus. Svēts klusums valdījis
visapkārt un licies, ka tēvu tēvu gari pirmo
reizi runātu verdzinātai un daudz mocītai
tautai. Dziesmu dievs bija nolaidies no dievišķā augstuma... Jurjānu Andrejs – jauns un
nepiedzīvojis zēns ar pukstošu sirdi to visu
esot vērojis. Kad pēc biedrības priekšnieka runas atskanēja Baumaņu Kārļa “Dievs,
svētī Latviju!” jaunekļa jūtīgā dvēsele esot
izplūdusi asarās.
Pirmo Vispārējo Dziesmu svētku izjūta Jurjānu Andrejam bija radījusi paliekošu atmiņu par
tiem. Kādreiz vēl savos nespēka gados viņš atcerējies kādu pantiņu no A.Bernta komponētās
dziesmas “Lai dzīvo augsti Latvija!”, ko dziesmu svētkos izpildījis Baltijas Skolotāju semināra koris. Šīs patriotiskās dziesmas vārdi:
“Mēs latvju dēli dzīsimies,
Kā tautieši cīnīsimies,
Mēs latvji dzīsimies!
Lai mūsu tauta aug un zied
Un citām tautām līdzi iet,
Lai dzīvo augsti Latvija!”
nekad Jurjānu Andrejam nezuda no atmiņas un labprāt viņš tos atkārtoja vēstulēs saviem
draugiem...
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja
Foto no muzeja krājumiem

Līgo noskaņas „Brakos”

Līgo svētki Sausnējas pagastā
Lēni, lēni Jānīts brauca
No kalniņa lejiņā;
Saules meitas vārtus vēra
Zvaigžņu cimdi rociņā.
(tautas dziesma)
Līgo svētki latviešiem ir visskaistākie, līksmākie, gaidītākie un populārākie svētki, kad saule
ir pakāpusies visaugstāk pie debesīm un ir sagaidīta visgarākā diena un visīsākā nakts. Tad šalc
vasaras vidus reibums, pasaules zaļās un ziedošās dzīvības pielūgsme un cilvēka līdzdalība lielajā saulgriežu mistērijā. Gaidot Līgo svētkus, ikviens cenšas sakopt māju, tās apkārtni, izravēt
dārzus, sagādāt cienastus Jāņa bērniem, ar Jāņu zālēm izrotāt savu māju un sētu. Jāņu vainagu
vīšana, siera siešana, alus brūvēšana, ugunskuru kuršana, skanīga līgošana nodrošina labu
ražu, veselību un uzvaru pār tumšajiem spēkiem. Tādēļ arī šogad Līgo vakara un Jāņu dienas
gaidās Sidrabiņos, pie pagasta pārvaldes ēkas, tika aicināti visi pagasta ļaudis un ciemiņi uz
kopīgu svinēšanu. Lai gan šajā dienā laiks bija krasi mainījies no saulainā un siltā uz vējainu,
lietainu un drēgnu, mūsu ļaudis tas nebiedēja, un svētku svinēšana varēja sākties.

“Tik nopietni kā dzīvē” makšķernieki Valdis Zosārs un Normunds Ūdris.

Šogad, lai kuplinātu pasākumu, ciemos bijām aicinājuši Ērgļu saieta nama teātri (vadītāja
Terēza Kaimiņa), kuri mums bija atveduši izrādi “Tik nopietni kā dzīvē!”. Iestudējums, kurā
neizpalika arī skanīgas dziesmas Elitas, Normunda, Valda un Pētera izpildījumā, bija humora
pilns, smiekli nebeidza vien rimties. Šeit tika apspēlētas dažādas mūsu laiku sadzīviskās ainas.
Tā, redz, gadās, kad makšķerēšanas laikā ne tikai makšķerē, bet blēņojas ar ko grādīgāku par
tēju vai kafiju, tad, mājās pārnākot, arī visvisādas ķibeles ir neizbēgamas. Pēc jautrās izrādes
noskatīšanās visi kopīgi gājām iedegt Jāņuguni. Pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre sveica
visus pagasta ļaudis tuvojošos svētkos. Viņa arī bija noskaidrojusi, ka pagastā dzīvo 9 Līgas
un 29 Jāņi. Sveicieni un skaļi aplausi tika sūtīti visiem viņiem, jo visi jau šajā vakarā kopā ar
mums nebija. Kad ugunskurs jau cēla dzirksteles augstu gaisā, tad neizpalika arī tradicionālā
cienāšanās ar sieru, pīrāgiem, kvasu un alu. Par to liels paldies mūsu labvēļiem: Sausnējas pagasta pārvaldei un SIA „Ūdņēni 2” vadītājai Ilgai. Lai mēs varētu nobaudīt arī mājās gatavotu
dažādu sieru un pīrāgu veidus, par to bija parūpējušās Elita, Liena, Sarmīte, Ņinai un Lūcija.
Mīļš paldies viņām par to! Kad jau visi bijām nedaudz iestiprinājušies, tad bija laiks skanīgai līgo dziesmai un lustīgiem dančiem kopā ar “Aizezeres muzikantiem”. Līdz lielai tumsai
visi kopā - lieli, mazi, veci, jauni - dziedājām, dejojām un svinējām. Paldies par skaisto un
diženo Jāņu ugunskuru Aināram ar Gundaru un viņu darba komandai, jo tas vēl noteikti līdz
rīta gaismai sildīja nosalušos un samirkušos Jāņa bērnus. Līgo svētki un Jāņu diena nu jau aiz
kalniņa, tādēļ vasarā visi mazliet atpūtīsimies un uzkrāsim spēkus jaunam rudens un ziemas
darbu cēlienam. Lai laba atpūta vasarā! Un tiekamies atkal visi kopā 22. jūlijā Marijas dienas
sportiskajā pasākumā Sausnējā!
Inese Leiboma
Valijas Leles foto

Vasara Jumurdas bibliotēkā

Vieni no skaistākajiem vasaras svētkiem ir Jāņi, kad visīsākā nakts un visgarākā diena, kad
daba savā krāšņākajā plaukumā un kad „uzzied” lieli un mazi ugunskuri - svētībai, veiksmei
un laimei. Arī „Braku” muzejā svētīgi aizritēja Jāņu svinēšana.
21. jūnijā notika vasaras saulgriežu pasākums „Līgojat(i), līgojat(i)!”, kurā piedalījās tautas
mūzikas kopa „Pulgosnieši”, vadītāja Vineta Dāve. Kopīgi tika appušķota „Braku” sēta,
aplīgotas pļavas un lauki, meklētas trejdeviņas Jāņu zāles, veikti Līgo rituāli un lustīgi
dziedāts.
23. jūnijā muzejā ciemojās arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, Madonas un Ērgļu katoļu draudze ar prāvestu Pāvilu Kamolu un Siguldas, Jēkabpils un Inčukalna katoļu draudze prāvesta
Riharda Rasnača vadībā. Arhibīskaps Z. Stankevičs iepazinās ar „Braku” muzeju un teica
uzrunu Līgo pasākumā Ērgļos.
Ciemiņi „Braku” sētā kopīgi gatavojās Līgo svētkiem, vijot vainagus un klājot svētku galdu.
Vakarā visus vienoja kopīga lūgšana un dziedāšana, bet, saulei rietot, Jāņkalniņā tika aizdegts ugunskurs un iets rotaļās. Drosmīgākie pat devās peldēties uz Pulgošņa ezeru, laida
uguns plostiņus, izturīgākie Jāņkalniņā sagaidīja sauli uzlecam. Jāņu vakars un nakts priecēja ar jauku, mierīgu un brīnišķīgu laiku, redzot, cik skaisti saulīte noriet un, aiz mākoņiem
paslēpusies, uzlec. Lai mums viesiem svētīgs gads un izdošanās!
Zintas Saulītes, „Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto
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20. jūnijā Jumurdas bibliotēkā,
vasaras saulgriežus gaidot, lieli
un mazi tika aicināti uz radošu
darbošanos, kopīgi gatavot vainagus un rotas no dabas materiāliem.
Šogad vasaras sākums sausuma dēļ bija paskops ar ziedu
daudzveidību un krāšņumu, tāpēc pamēģinājām meistarot vainagus no kļavu lapām. Izdevās
lieliski un rezultātā cēli savas
galvas rotas rādīja mazas princeses Elza, Agate, Rūta un pat
viens princis - Henrijs. Ar mammu un lielo meiteņu Alīnas un
Madaras palīdzību tapa arī rotas
- piespraudes un galda dekori
no smilgām un lauku puķītēm.
Kā jau pienākas uz Līgo svētkiem, tika nobaudīts arī ķimeņu siers un gardās zemenes.
Paldies čaklajiem meistarotājiem un atbalstītājiem!
Vasara vēl tikai pusē un ceru, ka ikvienam ir ieplānotas interesantas nodarbes un pasākumi.
Taču, ja nu ir tā, ka vairs nekā nav ko darīt un paliek garlaicīgi, aicinu apmeklēt bibliotēku.
Bibliotēkas fonds regulāri tiek papildināts ar jaunām grāmatām. Jauno grāmatu saraksts ir
pieejams bibliotēkā. Ja ir vēlēšanās, tad to varu nosūtīt tieši jums. Atliek tikai to darīt zināmu
man un vienoties par veidu, kā šis saraksts pie jums nokļūs.
No 1. līdz 27. augustam trešdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 bibliotēkā notiks
dažādas aktivitātes bērniem - radošas darbošanās, kopīgas grāmatu lasīšanas, rotaļas u.c. Jebkurā no šīm dienām var nākt un piedalīties aktivitātēs. Ja ir interese, aicināti līdzdarboties arī
vecāki.
Apmeklētājiem!
Bibliotekāre atvaļinājumā no 16. līdz 30. jūlijam.
Sarmīte, bibliotēkas vadītāja
Agitas Opincānes foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2018. jūlijs

Aicinājums visiem, kam
Jumurda sirdī

Februāra avīzes numurā ir izlasāms šis aicinājums. Sakām
paldies tiem, kuri jau ir atsaukušies un iesūtījuši savus stāstus. Gaidām jaunus aprakstus un fotogrāfijas, jo novembris
tuvojas.
Daudzi domā, ka ir vajadzīgs kāds reāls darbs. Nebūt nē.
Tam nav jābūt darbam šī vārda tiešajā nozīmē. Doma ir tāda,
ka katrs ar savu devumu piedalās šī kopdarba veidošanā. Un
tas arī ir tas jūsu DARBS.
Šobrīd ir iesūtīts: no senas grāmatas (vācu valodā) ieskenēts
raksta fragments par Jumurdas muižu un arī pārtulkots, eseja
par dzīves nozīmīgu mirkli saistībā ar Jumurdu, uz parastas
rūtiņu lapas rokrakstā uzrakstīta pateicība no sirmas kundzes
Jumurdas labajiem gariņiem, kuri viņai palīdz ikdienā, apraksti par tradicionāliem pasākumiem, kuri notiek Jumurdā.
Tie ir tikai daži piemēri.
Ierosmei. Varbūt kāds ierauga kādu neparastu dabas veidojumu Jumurdas apkārtnē, varbūt kāds cilvēks ar savu ikdienas
rosīšanos izraisa pozitīvas emocijas, varbūt kāds ir uzrakstījis
dzejoli par Jumurdu… Neturiet sveci zem pūra, lieciet savas
domas un emocijas uz papīra un sūtiet:
apa pastu - Ezera iela 2, Jumurda, Ērgļu novads, LV 4844
ae- pasts: jumurdas_biblioteka@inbox.lv
apersonīgi Jumurdas bibliotēkā
Vēstnešu grupas vārdā Sarmīte Dreiblate Jumurdas bibliotēkā

Ērgļu bibliotēkas ziņas
Kaut arī vasarā laiku vairāk aizņem dārza un citi āra darbi,
bet varbūt palaimējas un kāda lietaināka diena palutina ar brīvo laiku lieliskas lasāmvielas baudīšanai.
Jaunieguvumi Ērgļu bibliotēkā:
Daiļliteratūra:
• A.Toda “Before Pirms”
• G. Hanimena “Eleanorai Olfintai viss kārtībā”
• N. Noihausa “Dzīvie un mirušie”
• Dž.Nolla “Laimīgā meitene”
• K. Hiekapelto “Kolibri”
• K. Hanna “Lakstīgala”
• Ž.P. Didjēlorāns “Lasītājs vilcienā 6.27”
• K. Hūvere “Manas laimes lauskas”
• N. Abgarjana “No debesīm nokrita trīs āboli”
• K.Teilore “Pļavas ziedu vasara”
• Jū Nesbē “Slāpes”
• E. L. Džeimsa “Tumsas dzīlēs”
• M. Hāge “Uz mūžu. Līdz sestdienai”
Vēsturiska satura literatūra:
• “15. maija Latvija”
• Ņ. Petrovs “Bendes viņi pilda Staļina pavēles”
• A. Remess “Kara ēna sekoja man”
• V. Hants “Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē. Asinis mežā”
• A. Manfelde “Mājās pārnāca basa”
• “Nyet Nyet Soviet” (Stāsti par latviešu politiskajām demonstrācijām trimdā)
• S. Aleksijeviča “Sievietes karā”
Biogrāfiska satura grāmatas:
• S. Holcmane “Mīlestības elpa”
• I. Meimane “Nora Bumbiere. Nepalikt vienai tumsā”
• M. Brauns “Saule. Mārtiņš. Daugava”
Par un ap dzīvi:
• N.Vujačičs “Dzīve bez robežām”
• B. Džonsone “Māja bez atkritumiem”
• M. Heigs “Iemesli dzīvot tālāk”
• R. Zuili “Kā izprast mūsu bērnu emocijas”
• “Simt jaunu domu” (dzīves atziņas)
• A. Dilvars “Vergs”
Dažādi:
• G. Hauks “Glābjot medusbiti”
• E. Bražūne “Pipari, paprika un citi augi”
• R.Vebstere “Radošā vizualizācija”
• XXVI Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
“Sadziedāšanās nakts grāmata”
Oriģinālliteratūra:
• A. Eglītis “Homo novus”
• M. Liberte “Kaimiņiene”
• Latviešu tautas pasakas
• I. Bauere “Palieku Tev uzticams Juris Neikens”
• A. Akmentiņš “Skolotāji”/Mēs XX gadsimts
• J.Veinberga “Svešais draugs”
• D. Avotiņa “Tāds laimīgs cilvēks”
• M. Pohodņeva, M. Pelsis “Prāgas pastkartes”
• I. Puriņa “Sirdspuksti viņpus robežām”
• D. Judina “Uzraksti man… vakar”
Bērniem un jauniešiem:
• A. Kļavis “Bēgšana no čūsku valstības”
• B. Sortlanns, T. Parvela, P. Pitkenens “Kepler62 2 Pirms
starta”
• F. Hārdinga “Melu koks”
• J. Zvirgzdiņš “Rīgā, kādu nakti”
• A. Nopolo, T. Nopolo “Salmenīte Čībiņa un plikpauris
Pēcis”
• L.Vinogradova “Snīpulītis no Snīpuļciema”
• E. Favilla un F. Kavallo “Vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm”
Kaiva Bukovska, Ērgļu bibliotēkas vadītāja

Jūnija jubilāri Jumurdā

Jumurdas pagasta
Vējavas “Krastmaļos”
24. jūnijā 90 gadu jubileju atzīmēja Vera
Ozoliņa. 1928. gada
24. jūnijā Ludzas apriņķa Pildas pagastā
Antona un Helēnas
Barišņikovu ģimenē
kā saulgriežu ziediņš
uzplauka Veriņa. Bērnība paiet kopā ar māsām Faniju, Antoniju
un brāli Vladislavu.
Tēvs piedalījās Pirmajā pasaules karā.
Atgriežoties
mājās,
saņēma īpašumā zemi,
uzcēla māju. Dažādu notikumu ietekmē
Barišņikovu ģimene
pārceļas uz dzīvi Vestienas pagasta “Lauskiem”. Sešgadīgā Veriņa sāk strādāt pie
saimnieka, gana govis. Vestienas Tolkas skolā Veriņa sāk mācīties uzreiz otrajā klasē, jo meitene labi pieprot lasīšanas,
rakstīšanas prasmes. Barišņikovu ģimene saņem piedāvājumu
no Vējavas muižas pārvaldnieka Dzeņa un ģimene pārceļas uz
Vējavas “Urlēniem”. Otrā pasaules kara laikā ģimene zaudē
tēvu. Bērnu atbalsts ir tikai māmiņa. Bērniem jāuzsāk darba
gaitas, jārod sava iztikšana. Veriņa apgūst zināšanas Vējavas
skolā sešās klasēs. Tad sāk strādāt Vējavas muižas zirgu punktā, vietā, kur var iznomāt zirgus dažādu lauku darbu veikšanai. Pēc Otrā pasaules kara Veriņa tika nosūtīta uz Rīgu, lai
kursos apgūtu bibliotekāres darba iemaņas. Darba vieta tika
nodrošināta Vējavas bibliotēkā. Veriņa atceras, kā kājām gāja
uz Madonu, lai nogādātu atskaites. 1951. gada 25. decembrī
Veriņa slēdz mūža derības ar Evaldu, tiek nodibināta Ozoliņu
ģimene. 1952. gada 3. augustā Ozoliņu ģimene sagaida meitiņu Astrīdu. Savukārt 1955. gada 3. septembrī piedzimst dēls
Modris. Veriņa saņem piedāvājumu strādāt pienotavā Vējavas
“Virdzēs”. Vīrs Evalds strādā par sakarnieku, bieži projām ir
visu nedēļu darba komandējumos. Veriņai vienai jātiek ar visu
galā. Pienotavā Veriņa veic vecākās pārraudzes pienākumus.
Pienotavā strādāja 12 meistari maiņu darbā. Te raudzēja kultūru, gatavoja sviestu, krējumu, meistaroja kastītes, kur ievietot sviestu. 1957. gadā vīrs uzcēla ģimenes māju “Krastmaļi”.
No pienotavas Veriņa aiziet, jo sarūgtina kolēģu nesaimnieciskā rīcība, piena piegādātāju “apdalīšana”. Viņa sāk strādāt
lauku brigādē - krauj sienu gubās, ved barību uz šķūņiem fermām. Strādā nobarojamo jaunlopu fermā. Pelnītā atpūtā dodas 55 gadu vecumā. Veriņa ir izlolojusi savus bērnus, dzīves
prieku sniedz mazbērni Evita, Eva, Raivis, Gunita, Guntars
un mazmazbērni Jānis, Linda, Renāte, Reinis, Toms, Emīle,
Esterīte, Grietiņa. Veriņas 90 gadu jubilejas dienā visi sabraukuši sumināt māmuļu. Veriņas ikdienas darbi šodien ir vistiņu
apmīļošana, dārza ravēšana, puķu dobju aprūpēšana. Saulai-

nas ir tās dienas, kad atbrauc mīļie, spēcinoši ir viņu teiktie
vārdi, siltie apskāvieni. Lai Veriņai stipra veselība, možs gars
un dzīves spars!
Jumurdietis Rolands Dedels 19. jūnijā atzīmēja savu 80.
gadskārtu. Rolands kopš 2011. gada marta dzīvo, strādā, aktīvi
rosās Jumurdas pagasta “Ievās“. Mūsu tikšanās reizē Rolands
vairāk kavējās atmiņās par savas
dzimtas cilvēkiem, viņu likteņiem,
paveiktiem darbiem. Rolanda dzīves ceļš iesākās Daugavpilī 1938.
gada 19. jūnijā Eduarda Jūlija un
Mildas Dedeļu ģimenē. Ģimenē
brālīti sagaidīja māsa Inta. Rolanda tēvs strādāja dzirnavās. Tad nu
mazajam puisēnam bija iespēja
vērot tehniskos procesus, pētīt, kā
griežas zobratiņi, kā jālabo, jātīra
ierīces. Arī pats varēja izmēģināt
kādu darbiņu, gūstot pieredzi un
prasmes. Vecāki bija aizņemti savos darbos, tad nu bērniem
pašiem jāatrod nodarbe, jāpierod pie patstāvības. 15 gadu vecumā Rolands dodas uz Rīgu, apmetas pie radiem, sāk strādāt
dažādus darbus. Rolands strādā pie Oktobra tilta (tagadējais
Akmens tilts) margu atliešanas. 1956. gadā aizsākās Rolanda
trīs gadu dienests padomju armijā Ukrainā. Kad 1959. gadā
Rolands atgriezās, viņš brauca ar satiksmes autobusiem par
šoferi, ar MAZU pārvadāja 40 metrus garos krānus, ar ZILU
veica tālbraucēja reisus uz Krieviju. Veiksmīgi uzsāka darba
gaitas “Lattelecom” par telefona kabeļu lodētāju, nostrādāja
30 gadus - līdz pat aiziešanai pensijā. Kabeļu lodētāja arods
prasa precizitāti, uzmanību, roku stiprumu. Bija noteikta dienas norma, jāsavieno 380 pāri telefonu vadu. Par panākumiem
darbā 1980. gadā Rolands saņēma atzinību. Kā spilgtu savas
dzīves notikumu Rolands atceras 1986. gadu. Laulības ar Beatrisi Rīgā Jāņa baznīcā. Tā bija uzdrīkstēšanās, tam laikam
par spīti. Pelnītā atpūtā aizejot, Rolands pievēršas savas mājas
iekārtošanai Lubānas “Dambīšos”, kopā ar sievu Beatrisi tiek
saimniekots pa dārzu, tiek celts pagrabs. Visus tehniskos darbus var izdarīt pats, traktoros var novērst jebkuru problēmu.
Tehnikas izpratne jau no bērnības dienām. Kā pierādījums tam
ir bērnībā apgūtā prasme iedarbināt motociklu bez atslēgām,
izbraukāties ar to un palikt neatklātam no vecāku puses. Rolanda turpinājums - divas meitas Gerda un Iveta. Abas meitas
strādā sirdij tīkamās darbavietās. Znoti atbrauc palīgā veikt
mājas remontdarbus Jumurdā. Rolanda dzimtai piebiedrojās
trīs mazbērni un divi mazmazbērniņi. Dzimta aug, kuplojas,
iepriecina cits citu. Rolands ar sievu Beatrisi dzīvo saskaņā,
atbalsta viens otru, iepriecina, rūpējas. Patīkami, kā viņi prot
atrast katrai dienai savu nodarbošanos, aktualitāti, kā sevi uztur aktīvā rosībā.
Pie jubilāriem viesojās Agita Opincāne
Foto no jubilāru personīgā arhīva

KustƯbas saraksts
lƯdz 1. jǌlijam
KustƯbas saraksts no 2. jǌlija
Ērgļi – izmaiņas autobusu
maršrutos
(ieskaitot)

Autotransporta direkcija dara zināmu, ka, lai uzlabotu sabiedriskā transporta pakalpojumu efektivitāti, no 2018. gada
Autotransporta
direkcijamaršrutā
dara zinƗmu,
lai uzlabotu
2. jūlija
gaidāmas izmaiņas
Nr. 6365ka,
Madona-KusasabiedriskƗ
transporta
pakalpojumu
efektivitƗti,
no 2018. gada 2.
Ērgļi,
Nr. 6515
Ērgļi-Katrīna,
Nr. 6517
Ērgļi-Liepkalne-Sausjǌlija un
gaidƗmas
izmaiƼas
maršrutƗ Nr. 6365 Maršrutos
Madona-Kusa-Ɯrgƺi,
nēja
Nr. 6353
Madona-Vestiena-Ērgļi.
mainīNr. 6515 Ɯrgƺi-KatrƯna, Nr. 6517 Ɯrgƺi-Liepkalne-SausnƝja un Nr.
sies
reisu
izpildes
laiks
un
to
izpildes
dienas,
tiks
samazināts
6353 Madona-Vestiena-Ɯrgƺi. Maršrutos mainƯsies reisu izpildes
vai,
palielināts
reisu
Savukārt
Nr.
laikstieši
un otrādi,
to izpildes
dienas,
tiksskaits.
samazinƗts
vai,maršrutā
tieši otrƗdi,
6367
Ērgļi-Liepkalnes
pasažieru
pārvadājumi
vairsƜrgƺinepalielinƗts
reisu skaits.skola
SavukƗrt
maršrutƗ
Nr. 6367
Liepkalnes
skola
pasažieru pƗrvadƗjumi
vairspuses
netikssedz
veikti,
jo tƗ
tiks
veikti, jo
tā uzturēšanai
valsts no savas
76,7%
uzturƝšanai
no savas puses
un lƯdz
izmaksu
un valsts
līdz Liepkalnes
skolaisedz
var 76,7%
tikt ar izmaksu
citu maršrutu
Liepkalnes skolai var tikt ar citu maršrutu autobusiem.
autobusiem.
Maršruts Nr. 6365 Madona-Kusa-Ɯrgƺi

Maršruts Nr. 6365 Madona-Kusa-Ērgļi
KustƯbas saraksts lƯdz 1. jǌlijam
(ieskaitot)
Autobuss no Madonas autoostas
izbrauc plkst.7,00.
Autobuss no Madonas autoostas
izbrauc plkst.10,10; reiss tika
izpildƯts no pirmdienas lƯdz
sestdienai.
Autobuss no Madonas autoostas
izbrauc plkst.15,20.
Autobuss no Ɯrgƺiem izbrauc
plkst.8,40; reiss tiek izpildƯts
darbadienƗs.
Autobuss no Ɯrgƺiem izbrauc
plkst.10,40; reiss tika izpildƯts no
pirmdienas lƯdz sestdienai.
Autobuss no Ɯrgƺiem izbrauc
plkst.14,40; reiss tika izpildƯts no
pirmdienas lƯdz sestdienai.

KustƯbas saraksts no 2. jǌlija
Autobuss no Madonas autoostas
izbrauks plkst.6,20; reiss tiks izpildƯts
no pirmdienas lƯdz sestdienai.
Reiss turpmƗk netiks nodrošinƗts.

Autobuss no Madonas autoostas
izbrauks plkst.14,40; reiss tiks
izpildƯts katru dienu.
Autobuss no Ɯrgƺiem izbrauks
plkst.8,40 (tajƗ pašƗ laikƗ); reiss tiek
izpildƯts arƯ sestdienƗs (no
pirmdienas lƯdz sestdienai).
Reiss turpmƗk netiks nodrošinƗts.
Autobuss no Ɯrgƺiem izbrauks
plkst.15,20; reiss tiks izpildƯts
darbadienƗs.

Maršruts
Ērgļi-Katrīna
Autobuss no pieturvietas
ƜrgƺiNr. 6515
Autobuss
no pieturvietas Ɯrgƺi
darbadienƗs
izbrauc plkst.16,00;
darbadienƗs izbrauks
plkst.16,00
KustƯbas
KustƯbas
KustƯbas saraksts
saraksts lƯdz
lƯdz 1.
1. jǌlijam
jǌlijam
KustƯbas saraksts
saraksts no
no 2.
2. jǌlija
jǌlija
reiss tiek izpildƯts skolƝnu mƗcƯbu
visa gada garumƗ.
(ieskaitot)
(ieskaitot)
laikƗ.
Autobuss
no
pieturvietas
Ɯrgƺi
Autobuss
no
pieturvietas
Ɯrgƺi
Autobuss no pieturvietas Ɯrgƺi
Autobuss no pieturvietas Ɯrgƺi
Autobuss no pieturvietas
KatrƯna
Autobuss no pieturvietas
KatrƯna
darbadienƗs
darbadienƗs
darbadienƗs izbrauc
izbrauc plkst.16,00;
plkst.16,00;
darbadienƗs izbrauks
izbrauks plkst.16,00
plkst.16,00
darbadienƗs
izbrauc
plkst.16,30;
darbadienƗs
izbrauks plkst.16,30
reiss
tiek
izpildƯts
skolƝnu
mƗcƯbu
visa
reiss tiek izpildƯts skolƝnu mƗcƯbu
visa gada
gada garumƗ.
garumƗ.
reiss tiek izpildƯts skolƝnu mƗcƯbu
visa gada garumƗ.
laikƗ.
laikƗ.
laikƗ.
Autobuss
Autobuss
Autobuss no
no pieturvietas
pieturvietas KatrƯna
KatrƯna
Autobuss no
no pieturvietas
pieturvietas KatrƯna
KatrƯna
darbadienƗs
darbadienƗs
darbadienƗs izbrauc
izbrauc plkst.16,30;
plkst.16,30;
darbadienƗs izbrauks
izbrauks plkst.16,30
plkst.16,30
Maršruts
Nr.
6517
Ɯrgƺi-Liepkalne-SausnƝja
reiss
visa
reiss tiek
tiek izpildƯts
izpildƯts skolƝnu
skolƝnu mƗcƯbu
mƗcƯbu
visa gada
gada garumƗ.
garumƗ.
laikƗ.
laikƗ.
KustƯbas saraksts lƯdz 1. jǌlijam
KustƯbas saraksts no 2. jǌlija
(ieskaitot)
Maršruts
6517
Ɯrgƺi-Liepkalne-SausnƝja
Maršruts
Nr.
6517
Ɯrgƺi-Liepkalne-SausnƝja
Maršruts
Nr. Nr.
6517
Ērgļi-Liepkalne-Sausnēja
Autobuss no SausnƝjas izbrauc
Autobuss no SausnƝjas izbrauks
plkst.14,35.
plkst.14,20; reiss tiks
izpildƯts
KustƯbas
KustƯbas
KustƯbas saraksts
saraksts lƯdz
lƯdz 1.
1. jǌlijam
jǌlijam
KustƯbas saraksts
saraksts no
no 2.
2. jǌlija
jǌlija
darbadienƗs.
(ieskaitot)
(ieskaitot)
Ɯrgƺiem izbrauc
Ɯrgƺiem izbrauks
Autobuss
no
SausnƝjas
izbrauc
Autobuss
no
SausnƝjas
izbrauks
Autobuss no SausnƝjas izbrauc
Autobuss no SausnƝjas izbrauks
plkst.13,50 un galapunktƗ pienƗk
plkst.13,50 un galapunktƗ
pienƗks
plkst.14,35.
plkst.14,20;
plkst.14,35.
plkst.14,20; reiss
reiss tiks
tiks izpildƯts
izpildƯts
plkst.14,30.
plkst.14,20.
darbadienƗs.
darbadienƗs.
AtklƗts jauns Ɯrgƺiem
reiss; autobuss
Autobuss
Autobuss
Autobuss no
no Ɯrgƺiem
Ɯrgƺiem izbrauc
izbrauc
Autobuss no
no Ɯrgƺiem izbrauks
izbrauks
darbadienƗs nogalapunktƗ
SausnƝjas izbrauks
plkst.13,50
plkst.13,50
plkst.13,50 un
un galapunktƗ
galapunktƗ pienƗk
pienƗk
plkst.13,50 un
un galapunktƗ pienƗks
pienƗks
plkst.8,00.
plkst.14,30.
plkst.14,20.
plkst.14,30.
plkst.14,20.
-AtklƗts
jauns
reiss;
autobuss
AtklƗts jauns reiss; autobuss
Ɯrgƺiem izbrauks
darbadienƗs
darbadienƗs no
no SausnƝjas
SausnƝjas izbrauks
izbrauks
plkst.7,30.
plkst.8,00.
plkst.8,00.
-AtklƗts
jauns
reiss;
autobuss
AtklƗts jauns reiss; autobuss
darbadienƗs
darbadienƗs no
no Ɯrgƺiem
Ɯrgƺiem izbrauks
izbrauks
plkst.7,30.
plkst.7,30.
Maršruts Nr.6535 Ɯrgƺi-Liepkalne-SausnƝja
Maršruts
Nr.6535 Ērgļi-Liepkalne-Sausnēja

KustƯbas saraksts lƯdz 1. jǌlijam
KustƯbas saraksts no 2. jǌlija
(ieskaitot)
Maršruts
Maršruts Nr.6535
Nr.6535 Ɯrgƺi-Liepkalne-SausnƝja
Ɯrgƺi-Liepkalne-SausnƝja
Autobuss no Madonas autoostas
Autobuss no Madonas autoostas
izbrauc plkst.18,40; lƯdz
reiss tiek
izbrauc plkst.18,40 (laiks
nemainƗs);
KustƯbas
KustƯbas
KustƯbas saraksts
saraksts lƯdz 1.
1. jǌlijam
jǌlijam
KustƯbas saraksts
saraksts no
no 2.
2. jǌlija
jǌlija
izpildƯts no pirmdienas lƯdz
reiss vairs netiks izpildƯts sestdienƗs.
(ieskaitot)
(ieskaitot)
sestdienai.
Autobuss
Autobuss
Autobuss no
no Madonas
Madonas autoostas
autoostas
Autobuss no
no Madonas
Madonas autoostas
autoostas
Autobuss no Ɯrgƺiemreiss
izbrauc
Autobuss no Ɯrgƺiem
izbrauks
izbrauc
izbrauc
izbrauc plkst.18,40;
plkst.18,40; reiss tiek
tiek
izbrauc plkst.18,40
plkst.18,40 (laiks
(laiks nemainƗs);
nemainƗs);
plkst.19,50;pirmdienas
reiss tiek izpildƯts no
plkst.19,50netiks
(laiks nemainƗs);
reiss
izpildƯts
reiss
izpildƯts no
no pirmdienas lƯdz
lƯdz
reiss vairs
vairs netiks izpildƯts
izpildƯts sestdienƗs.
sestdienƗs.
pirmdienas lƯdz sestdienai.
vairs netiks izpildƯts sestdienƗs.
sestdienai.
sestdienai.
Autobuss
Autobuss
Autobuss no
no Ɯrgƺiem
Ɯrgƺiem izbrauc
izbrauc
Autobuss no
no Ɯrgƺiem
Ɯrgƺiem izbrauks
izbrauks
plkst.19,50;
plkst.19,50
plkst.19,50; reiss
reiss tiek
tiek izpildƯts
izpildƯts no
no
plkst.19,50 (laiks
(laiks nemainƗs);
nemainƗs); reiss
reiss
pirmdienas
lƯdz
sestdienai.
vairs
netiks
izpildƯts
sestdienƗs.
pirmdienas lƯdz sestdienai.
vairs netiks izpildƯts sestdienƗs.
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Maršruts Nr. 6515 Ɯrgƺi-KatrƯna

Apskausim Latviju!
Pīsim vainagu!
Tad kā ozoli būs mūsu vīri.
Tad ozolu staltumā augs mūsu dēli.
Tad pēc vēlreiz simt gadiem
atkal varēsim
Jāņu vainagus vīt!

PASĀKUMU AFIŠA
12. ĒRGĻU NOVADA SVĒTKI
27. – 29. jūlijs 2018. gads
SVINAM LATVIJAS SIMTGADI!

Vainags - skaistākā rota,
Saules simbols, kas sargā no ļauna,
Meitenēm iemirdzas acis, vainagu nēsājot,
Vīru vainags - spēks un pārticība.
27. jūlijs
17.00 Ērgļu novada pagastu satikšanās, sveiciens Latvijas
100gades gadā, svētku vainaga rotāšana un svētku atklāšana
Ikviens aicināts ierasties ar savu svētku vainagu galvā
18.00 Literārā konference “R. Blaumanim- 155” Ērgļu saieta
namā
Piedalās: B. Kalnačs, J.Zālītis, L. Grudule, E. Tišheizere, A.
Kuzina. Konferenci vada Zinta Saulīte
18.00 Zoles mačs Ērgļu vidusskolas zālē
21.00 Brīvdabas koncertā - grupa RAKSTU RAKSTI pie Ogres
upes dambja
Viesojas-Kristīne Kārkle-Puriņa (balss, vijole, kokle), Marts
Kristiāns Kalniņš (balss, harmonijs, taustiņinstrumenti, oboja), Edgars Kārklis (balss, dūdas, akordeons, stabule), Kārlis
Auzāns (čells, mandolīna, ģitāra, buzuki), Armands Treilihs
(bass), Artis Orubs (sitamie instrumenti).
23.00 Apvienības “Latvijas Goda aplis” sveiciens Latvijas
100gadē, video demonstrējumi uz pašvaldības ēkas sienas un
Uguns strūklakas Ogres upes dambī uz salas
nama
23.30 - 03.00 Nakts diskotēka pie dambja
28. jūlijs
9.00- 15.00 6. Ērgļu čempionāts Disku golfā atrakciju parkā
„Braku takas”
10.00 Lielās koka spēles uz Oškalna ielas
10.00 Šaušana pa māla paipalām “Vizbuļu” šautuvē Katrīnā pie
Kreveļu ozola
10.00 3x3 Basketbols vīriešiem un sievietēm Ērgļu vidusskolas
sporta laukumā
10.00 - 15.00 Piepūšamās atrakcijas zālājā pie Oškalna ielas.
Biļetes cena: 1.50 EUR
10.00- 12.00 Orientēšanās – Pastaiga bērniem vecumā līdz 6 g.
Starts Oškalna un Skolas ielas krustojumā
10.00-13.00 Kajaku un Sup dēļu braucieni Ogres upes dambī
(Biļetes cena 2.00 EUR)
10.00 “Dzeņu ģimenes dzīvnieku ferma” pie saieta nama
10.00 Satīrisks Ērgļu teātra uzvedums pēc R. Misūnes darba
motīviem “Tik nopietni kā dzīvē” pie saieta nama
10.00 - 12.00 Muzeju “Braki” un “Meņģeļi” darbnīcas pie saieta nama
TLMS „Ērgļi” darbnīca - pirts paklājiņu aušana
11. 00 Ērglēniešu SVĒTKU TORTE!
Aicināts ikviens kūkas cepējs piedāvāt degustācijai un vērtējumam savu uzcepto kūku pie saieta nama (1 kūkas gabaliņš
0.50 EUR)
11.00 NASKIE PIRKSTIŅI - darbnīcas bērniem uz Oškalna
ielas
11.00 - 14.00 Sīkmači - pie Ērgļu vidusskolas
11.00 - 14.00 Sporta sacensības senioriem zālājā pie Oškalna
ielas
11.00 Velo veiklības brauciens bērniem līdz 16. g. uz Oškalna
ielas, individuāli starti
13.00 Braucieni uz laiku ar Kajaku un Sup dēli Ogres upes
dambī
14.00 Gastronomiskais randiņš stacijā
14.00 Orientēšanās sacensības bērniem un pieaugušajiem starts uz Oškalna ielas
15.00- 17.30 Auto - moto orientēšanās Ērgļu novadā. Starts pie
saieta nama
15.00- 17.30 Simts soļi Ērgļos (komandā 2 vai vairāk dalībnieki), starts pie saieta nama
16.00 Koncerts Ērgļu luterāņu baznīcā
17.00 - 21.00 Mākslas un teātra festivāls “Optižūns” Pārsteiguma kalnā
18.00 - 20.00 Muzikālā amatu darbnīca “Ievziedi”- seno amatu
iepazīšana un dziesmu karaokes dziedāšana konditorejas “Našķotava” pagalmā
19.00 Sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana pie saieta nama

21.00 LAIMIS RĀCENĀJS un grupas NEAIZMIRSTULĪTES
koncerts un balle estrādē
24.00 Zaļumballē pēc tam grupa “KOMPROMISS”
29. jūlijs
5.00 Makšķerēšana dambī
10.00 Volejbols stadionā pie upes
10.00 Piepūšamās atrakcijas estrādē. Biļetes cena: 1.50 EUR
10.00 Mākslas darbnīcas pie estrādes
10.00- 13.00 Veselības klubiņš svētkos- interaktīvas un izzinošas darbnīcas estrādē
10.00 -13.00 Spēle DESAS stadionā
11.00 - 15.00 Bamperfutbols futbols, Loku šaušanas spēle
“Strēlnieku kauja” stadionā pie upes
11.00 Ūdens bumbas (par maksu) Ogres upē pie stadiona
11.00 Izrotāto bērnu ratiņu parāde “DZIMIS LATVIJAI” un
mazulīšu rāpošanas sacensības estrādē. Atbalsta Ērgļu BENU
aptieka
12.00 Draudzīgs mielasts pie zivju zupas un putraimu putras
lielā katla līcī pie upes
12.00 “Mana dzimšanas diena” R/a “Teātris un ES” izrāde visai
ģimenei estrādē
13.00 Ieskaņas pasākums akcijai “100 dižkoki no 100 novada
ģimenēm” Muižas parkā pie Ērgļu slimnīcas
13.30 Koncerts “Rūdolfa smaids” pie R. Blaumaņa pieminekļa
Ērgļu slimnīcas pagalmā, piedalās Ērgļu amatiermākslas kolektīvi.
Tikšanās ar rakstnieci Ingūnu Baueri, izstādes apskate Muižas
parka velvju pagrabā
13.30 Lauku KROSFIT sacensības estrādē
15.00 Putu ballīte pie saieta nama Zaļās ielas pusē
16.00 EKSTRĒMAIS MOTOŠOVS ar motosportistu Andri
Grīnfeldu estrādē
17.00 Sacensību dalībnieku apbalvošana
Svētku LAIKĀ būs skatāmas izstādes:
- Ērgļu bibliotēka piedāvā: “Pieķerts lasot” Ērgļu saieta
namā,;
- “Novada kultūrvēsturiskie objekti” Ērgļu saieta namā;
- “Ērgļu novada simbols” Ērgļu mākslas skolas audzēkņu
izstāde ar iespēju nobalsot par labāko darbu;
- Izstāde Livonijas pils laika velvju pagrabiņā “MANĀ DĀR
ZĀ…”.
28. jūlijā PĀRSTEIGUMKALNĀ Mākslas un teātra festivāls
“Optižūns”
17.00 Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” teātra “Zī
ļuks” izrāde “Sprīdītis”
18.20 Gleznu un vides objektu izstādes atklāšana un “Vienkārši
lādētājs” muzikāls priekšnesums
19.00 Improvizācijas teātra priekšnesums
19.30 Teātra “Zīļuks” izrāde jauniešiem “Gadījumi”
28. jūlijā ĒRGĻU STACIJĀ
No plkst. 14.00 līdz pēdējam klientam PUSDIENU piedāvā
zika un laba atmosfēra
14.00-15.00 Māris Olte piedāvā gastronomisko meistarklasi
“Daba tavā šķīvī” Kaspara Jansona izpildījumā
16.00 un 18.00 Stacijas apskates tūres (gids Māris Olte)
Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks.
Lai līdzi ozoliem sakuplo mūsu dzimtas.
Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup.
Lai sargā Latviju
mūsu mīlestības un uzticības spēks.
/Māra Zālīte/

R. Blaumaņa memoriālajā muzejā izstāde
“Viss par un ap kāzām”
21. jūlijā plkst.22.00 Jumurdas pagasta estrādē
ZAĻUMBALLE
4. augustā Brāļu Jurjānu muzejā “MEŅĢEĻI”
RADOŠI IZZINOŠA DIENA “SAJŪTU PĻAVA”
Plkst. 11:00 AROMTERAPIJA Ineses Zvaigznes vadībā
Plkst. 12:30 ZĀĻU PAKLĀJU GATAVOŠANA kopā ar
Ilzi Mailīti
Plkst. 14:00 KOPĪGA ZUPAS BAUDĪŠANA
Plkst. 14:30 MANDALU AUŠANA Justīnes Kindzuļes
-Tirzmales vadībā
Plkst. 16:00 PIRTS GUDRĪBAS Initas Lapsas vadībā
Plkst. 18:00 “DZIEDINĀŠANĀS CAUR TAUTASDZIESMU” kopā ar Ingu Karpiču
Plkst. 19:30 PĒRŠANĀS DŪMU PIRTIŅĀ
PASĀKUMS DRAUDZĪGS ARĪ ĢIMENĒM AR BĒRNIEM!
Līdzi jāņem:
1) pleds vai sega sēdēšanai
2) bļoda un karote zupas baudīšanai
3) cienasts kopīgajam pusdienu galdam
4) cepure un dvielis pirts baudīšanai
12.08.2018. plkst. 11.00 Ērgļu saieta namā
pasākums “Esi sveiks, mazais novadniek!”
12. augustā - Blaumaņu dzimtas 3. salidojums
Sākums plkst. 14.00 Ērgļu saieta namā,
tad ciemošanās “Braku” muzejā

Aicinām apmeklēt pasākumu
“Esi sveiks, mazais novadniek!”
12.08.2018. pl.11:00
notiks pasākums “Esi
sveiks, mazais novadniek!”. Pasākumā tiks
godināti tie mazie Ērgļu novada iedzīvotāji, kas ir dzimuši 2017.
gadā. Tāpat aicinām
savu dalību pieteikt to
bērnu vecākus, kuri vēlas, lai bērniņiem dzīvē
blakus soļotu kūmas jeb
krustvecāki. Dalību varat pieteikt telefoniski, elektroniski vai
personīgi, vēršoties dzimtsarakstu nodaļā.
Pasākumu vadīs lelle Lupe no televīzijas raidījuma “Kas te,
es te”, tāpēc mīļi gaidīts ir ikviens.
Baiba Bukovska, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja,
kontaktinformācija: tālruņa numuri - 64871297, 29510875,
elektroniskais pasts - dzimtsarakstu.nodala@ergli.lv

Kapusvētki Ērgļu novadā
2018. gadā
Jumurdas kapos 21.jūlijā plkst.14.00
Vējavas kapos 21.jūlijā plkst.16.00
Miera kapos 11.augustā pl. 12:00,
Sauleskalna kapos 11.augustā pl.15:00
Runakalna kapos 11.augustā plkst. 15.00
Liepkalnes kapos 11.augusts plkst. 17.00
Katrīnas kapos 18.augustā pl.14:00
Sausnējas kapos 18.augusts plkst.16.00
Blaumaņa kapos 1.septembrī pl.13:00

PIEMINAM MIRUŠOS:
Austra Zīlmane
mirusi 86. mūža gadā;
Jānis Arvīds Iraids
miris 91. mūža gadā.
IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZDEVĒJS
ĒRGĻU NOVADA
PAŠVALDĪBA
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag.,
Ērgļu nov.,– LV-4840,
tālr. 64871231
Adrese: Materiālus
Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu
pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv.
apkopoja:
I. Daugiallo.
info@ergli.lv.
Materiālus apkopoja:
Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums E-pasts:
2. Datorsalikums.
Ofsetiespiedums.
Metiens I.
550
eksemplāri.
SIA “ERANTE”,
Madonā,
Saieta laukums
2. atbild
Datorsalikums.
550 eksemplāri.
eksemplāri.
Par Iespiests:
rakstu saturu,
stilu un sniegtās
informācijas
precizitāti
autors. Ofsetiespiedums. Metiens 1100
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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