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

Foto no Sintijas Māliņas personīgā arhīva
Otr� projekta ietvaros – normat�vo kumi par darb�bas programmas “Infraaktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u nova- strukt�ra un pakalpojumi” papildin�juda Sausn�jas pagasta izg�ztuve “Sidra- ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo
aktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju
bi�i”.
Savuk�rt treš� projekta ietvaros pare- rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un
dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�- Latvijas Republikas normat�vajiem akb�m neatbilstošo �rg�u novada Jumur- tiem par Koh�zijas fonda vad�bu, k� ar�
uz Vides ministrijas k� atbild�g�s iest�das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
Šo tr�s projektu kop�j�s izmaksas sa- des 2009.gada 21.janv�ra l�mumiem
st�da 215,23 t�kstošus latu, no t�m par min�to Eiropas Savien�bas Koh�zi179,58 t�kstošus latu nans� Eiropas jas fonda projektu iesniegumu apstipriSavien�bas Koh�zijas fonds, bet p�r�jo n�šanu.
No Vides ministrijas komunik�ciju
summu 35,65 t�kstošu latu apm�r� ienoda�as informat�v� pazi�ojuma
gulda �rg�u novada dome.
Min�t�s vienošan�s nosl�gtas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada
30.j�nija noteikumiem Nr.490 „Notei-
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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,
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„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

“Raibā līnija” atzīmē 10 darba gadus

Drosmīgākās sievas un vīri izmēģina arī darbojošos eksponātus: rokas drezīnu un sliežu trīsriteni.
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Ērgļu novada
pašvaldības domē
Pārskats par 2019. gada jūnija
domes sēdē lemto

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var
noklausīties pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv
aNolēma finansiāli atbalstīt biedrību “Ērgļu pensionāri”,
piešķirot pašvaldības finansējumu EUR 550, 00, lai segtu ekskursijas transporta izdevumus.
aNolēma piešķirt pašvaldības finansējumu EUR 300,00 apmērā Kristapam Priedem, daļēji sedzot transporta izdevumus,
lai no 2019. gada 18. jūlija līdz 2. augustam piedalītos LASALLE College of the Arts mākslas projektā “13th Tropical
Lab Singapore 2019” Singapūrā.
aNolēma neuzdot Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektoram pieņemt darbā projektu un attīstības speciālistu.
aNolēma neveidot Ērgļu novada muzeju komisiju (darba
grupu) Ērgļu novada muzeju - R. Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki”, Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi”
un Sausnējas pagasta vēstures muzejs “Līdumi” - ilgtspējīgas
attīstības veicināšanai.
aApstiprināja Ērgļu novada pašvaldības 2018. gada publisko
pārskatu. Publiskais pārskats publicēts pašvaldības mājaslapā
internetā: www.ergli.lv un nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

Jauki līgot Sausnējā!

Jāņu ielīgošana „Brakos”

Jāņu gaidīšanas laiks ir
skaists, maģisks un svētīgs, un tāds tas arī bija
16. jūnijā „Brakos”, kad
muzejā pulcējās Studenšu
Prezidiju Konventa koris
(vadītāja Dace Bite), Dzērbenes folkloras kopa „Māras bērni” (vadītāja Mārīte
Šķēle), Cesvaines folkloras
kopa „Krauklēnieši” (vadītāja Baiba Putniņa), tautas
mūzikas kopa „Pulgosnieši” (vadītāja Vineta Dāve)
un Pļaviņu folkloras kopa
„Āre” (vadītāja Agita Lindenberga).
Pasākuma pirmajā daļā
„Braku” pagalmā, kur jauki
smaržoja baltais āboliņš un,
klusi sanēdamas, darbojās
bitītes, katra kopa dziedāja
trīs četras Līgo dziesmas,
un pārējie varēja skanīgi
dungot līdzi. Interesanti, ka
Jāņu dziesmas ir tik krāšņas un daudzveidīgas - vienai melodijai var būt dažādi vārdu varianti un arī vārdiem var būt atšķirīgas melodijas. Retākas un mazāk zināmas Līgo dziesmas
izpildīja folkloras kopa „Āre”.
Kad jauki padziedāts un izgodināta mājas māte - muzeja
vadītāja Zinta Saulīte -, kopīgi devāmies pie Jāņu ugunskura,
kuru simboliski aizdedzām un veicām dažādus rituālus - veiksmei, veselībai un auglībai. Gan dziedājām, gan arī izrunājām
spēka vārdus. Gājām rotaļās un veicām rituāla dejas, cienājā-

mies ar dažādiem sieriem un pīrādziņiem, malkojām „Braku”
zāļu tēju. Viss, lai izdošanās un svētība lauku sētai un „Braku”
mājām.
Pasākuma laikā virmoja liels pozitīvisms, labestība, prieks
par iespēju pārmantot Līgo tradīcijas un tās nodot tālāk. Šķīrāmies ar apņemšanos, ka līgosim „Brakos” arī citu gadu.
Zintas Saulītes,
„Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

Vasaras saulstāvji “Meņģeļos”

Līgo lauki, līgo pļavas,
Savas dienas gaidīdami;
Kad atnāca Jāņa diena,
Visiem ziedu seģenītes.
(L.t.dz.)
Vasaras saulgrieži ir laiks, kad daba tērpusies savā visskaistākajā rotā, zeme ir pilnbriedā un naktis ir īsākas par dienu.
Mēs, latvieši, varam būt lepni, ka turam godā savas tradīcijas un svinam visi kopā šos priecīgos, dziesmotos un spožām
ugunskuru liesmām vītos svētkus.
Vasaras saulgriežu laikā līdz zemei nonāk visvairāk saules
gaismas. Šī enerģija veicina gan dabā, gan cilvēkos spēku
un auglību.
Tādēļ arī šogad 22. jūnija pēcpusdienā Sidrabiņos, pie pagasta pārvaldes ēkas, tika kopā aicināti visi līgotgribētāji
gan no mūsu - Sausnējas - pagasta, gan ciemiņi.
Pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre visus sveica Līgo
svētkos, it īpaši izceldama Līgas un Jāņus.
Tur man tika Jāņos iet,
Kur lustīga Jāņa māte;
Kur lustīga Jāņa māte,
Tur lustīga līgošana.
		
(L.t.dz.)
Protams, mūsu pārvaldes vadītāja ir lustīga Jāņa māte, tādēļ
viņa visus klātesošos sveica ar skanīgu Līgo dziesmu.
Jāņu ielīgošanas pasākumā cilvēkus priecēja gan pašmāju
pašdarbnieku, gan viesu uzstāšanās. Skatītāji sajūsminājās
par eksotisko deju priekšnesumu Līgas Krastiņas izpildījumā, par Vietalvas līnijdejotāju kolektīva “Smaidas” jautro
uzstāšanos, par Ulda Vabuļa muzikālo sniegumu. Sausnējas
pagasta līnijdeju kolektīvs “Dzīvojam dejā” skatītāju priekam bija sagatavojis vairākas līnijdejas, kas pārsteidza ar
teatralizētiem uznācieniem un atraktivitāti, Aina un Vija
locīja balsis skanīgās līgo dziesmās, bet pagasta dramatiskais kolektīvs rādīja anekdošu savirknējumu - skeču. To, ka
priekšnesumi skatītājiem patika, liecināja smiekli un aplausi. Priecē, ka kolektīva sastāvs šogad papildinājies ar jauniem talantiem - Leldi un Aināru.
Pēc priekšnesumiem visi devāmies pie ugunskura, lai baudītu sarūpēto cienastu, kopīgi palīgotu un padejotu.
Vēlot siltu un saulainu vasaru - pasākuma dalībniece Inga
Jutas Skrabes foto
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Arvien biežāk Latvijā cilvēki sākuši godināt sauli un svinēt vasaras saulgriežus jeb
saulstāvjus 21. jūnijā - dienā, kad iestājas astronomiskā vasara. Arī “Meņģeļos” šogad tika
svinēti saulstāvji. Nedēļu pirms pasākuma
tika izsludināts konkurss “Radi savu līgo jeb
apdziedāšanās dziesmu!”. Savas sacerētās apdziedāšanās dziesmas iesūtīja četri autori, kuri
tika pie veicināšanas balvām.
Vasaras saulstāvjos aicinājām ikvienu, kurš
vēlējās šajā dienā būt dabā, skaistā vietā, kopīgi svinēt šos svētkus. Gājām pļavās un pinām
vainagus, pušķojām “Meņģeļu” sētu, sējām
pirts slotiņas, dziedājām līgo dziesmas, baudījām dažādu veidu sierus un mājās ceptu maizi
ar vareni gardu sviestu. Tika kurināta pirts, un
ikvienam bija iespēja izbaudīt pēršanos silti omulīgajā “Meņģeļu” dūmu pirtiņā. Saules rietu sagaidījām ar ugunskura iekuršanu un uguns plosta palaišanu dīķī. Visa vakara un nakts garumā kokles pavadījumā tika dziedātas latviešu tautasdziesmas un
līgo dziesmas. Izturīgākie plkst. 4.17 no rīta sagaidīja saulītes mošanos “Meņģeļu” kalnā.
Brīnišķīgo sajūtu iespaidā nolēmām, ka arī nākamajā gadā svinēsim šos svētkus.
Ieva Vilnīte,
Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja
Ievas Vilnītes foto

Vasara sociālās aprūpes centrā “Kastaņas”
Ir vasaras pilnbrieds.
Tas šogad atnācis ar
negaisa mākoņiem, ir
maz saulītes un daudz
drēgnu dienu. Sociālās aprūpes centra
„Kastaņas” iemītnieki
savas sirsniņas silda
ar jaukām atmiņām
par saules pielieto,
tveicīgo vasaras sākumu.
Darbīgākie
iemītnieki, kā katru
gadu, piedalījās rabarberu sagatavošanā
ziemas
krājumiem,
kuri ziemā visiem labi
garšo. Kopīga darbošanās vienmēr ir saliedējoša un arī jautra.
Mēneša sākumā aprūpes centra iemītnieki devās ekskursijā uz
„Kandžas laboratoriju”. Sirsnīgs paldies
tās saimniekam Mārcim par atsaucību, par aktīvo pastaigu pa meža taku, kā arī par
atraktīvo stāstījumu par stipro dzērienu gatavošanu. Ceļotāji
mājās atgriezās, lai arī noguruši, tomēr pozitīvām emocijām
pārbagāti. Paldies par jaukajiem iespaidiem!
Kad saulīte tuvojas savam augstākajam punktam, kad dienas
ir garas un gaišas, „Kastaņu” iemītnieki un darbinieki kopīgi
gatavojās vasaras Saulgriežu svinēšanai. Iemītnieki kopā ar
Viju Vilmani akordeona pavadījumā atkārtoja Līgo dziesmas,
dekorēja telpas un gaidīja svētkus. Līgo svētkus ieskandināja,
kā arī ar nopietnām un nenopietnām dziesmām priecēja kapela „Aizezeres muzikanti”. Īstu jautrību sagādāja Sausnējas

aktieru kolektīvs ar humora pilnu skeču, savukārt par dančiem un dziesmām gādāja Uldis Vabulis, kā arī Aina un Vija.
Paldies visiem sirdssiltajiem un enerģiskajiem cilvēkiem, kuri
atbalsta, atrod laiku un iespēju, lai atbrauktu uz mūsu aprūpes
centru un tā iemītniekiem ikdienu krāsotu priecīgākās krāsās!
Lai arī šobrīd laiks laukā mūs nelutina, turpināsim baudīt
vasaru, gaidīt saulīti un siltu laiku.
Evita Vaska, sociālās aprūpes centra „Kastaņas
sociālā darbiniece
Evitas Vaskas foto

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. jūlijs

Komēdijas „Trīnes grēki” joki „Brakos”

29. jūnijā „Brakos” Jēkabpils Tautas teātris izspēlēja Rūdolfa Blaumaņa komēdiju „Trīnes grēki”, režisore Inta Ūbele.
Lugu caurstrāvoja humors, pārpratumi, Trīnes „grēki” un lielā
vēlme precēties, bet tā arī neviens precinieks neatradās, ja nu
vienīgi - Pupiņu Spricis ar astoņiem bērniem un vienu aci…
Skatītāji bija priecīgi par iespēju lugu skatīties tieši „Brakos”,
kur Blaumanis vislabāk varēja rakstīt.
Pāršķirstot vēstures lappuses, var atrast, ka komēdijas „Trīnes grēki” pirmizrāde notika Rīgas Latviešu teātrī 1896. gada
4. decembrī. Jautra, smieklīga un gaiša luga, ko tauta atzinīgi
pieņēma, bet kritika bija nesaudzīga un skarba. „Trīnes grēkus” R. Blaumanis pats iestudēja Ērgļos un atveidoja Ābramu.
Lugā spēlēja arī divi pagastskolas zēni - Kārlis Melbārdis bija
Vilis, un Hermanis Kreicers - žīds Joske. R. Blaumanis bija
enerģisks režisors, talantīgs, īsts un patiesi komisks Ābrams,
lielisks padomdevējs grimēšanā un labs kupleju dziedātājs.
Ērglēniešu atmiņās rakstnieks ir palicis kā spilgts Ābrama
lomas tēlotājs. Pēteris Blaus atceras: „Savās lugās vismīļāk
viņš tēloja Ābramu, un tur viņš bija nepārspējams tiklab izskatā, kā kustībās, izrunā, žestos un citos raksturīgos sīku-

mos, tā ka prieks bija redzēt - vienalga, vai tas bija Ābrams
„Zagļos”, „Trīnes grēkos” vai citā lugā. Pie tam Blaumanis
nebūt nepārgāja vulgārā klaunismā, turpretim allaž turējās attiecīga, mākslinieciski noskaidrota rakstura robežās. Lai gan
Ābrams figurē vairākās viņa lugās, tomēr visās tajās tas nav
gluži viens un tas pats. Katrā lugā viņam ir sava apstākļu radīta tipiska savādība. Un Blaumanis zināja un prata to izcelt.
Tas viņam nebūt nenācās grūti, jo uz humoru tiecās visa viņa
daba, un Ābrams arī viņa lugās figurē tikai humora labad.”
R. Blaumaņa komēdija „Trīnes grēki” tautā ir mīlēta pirms
simts gadiem un arī tagad. Kaut „Brakos” ik pa laikam ir iespēja noskatīties šo jauko un sirsnīgo lugu, cilvēki nāk, skatās
un smejas, un apgalvo: „Cik laba izrāde!” Paldies Jēkabpils
Tautas teātrim, kuri spēlēja šo lugu jau 43. reizi, bet „Brakos”
- pirmo reizi! Un viņiem izdevās lieliski!
Uz tikšanos 7. septembrī, kad „Brakos” izrādi „Velniņi” rādīs Valmieras Viestura vidusskolas Tautas teātris „Sprīdītis”!
Zintas Saulītes,
„Braku” muzeja vadītājas, teksts un foto

Ciemos pie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ērgļos
Lai arī aiz loga laiks ir lietains, Ērgļu novada sociālās aprūpes centra gan darbinieki, gan klienti pielāgojas laika apstākļiem.
5. jūlijā noorganizējām braucienu uz Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestu Ērgļos, kurā piedalījās arī viens no kādreiz brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Juris S. Ar lielu interesi
Juris un pārējie klausījās interesantajā stāstījumā par ugunsdzēsēju darbu mūsdienās. Tas deva iespēju dalīties ar atmiņu
stāstiem, kā darbs noritēja kādreiz.
Pēc VUGD apmeklējuma mūsu klientiem bija daudz ko pārdomāt, cik atbildīgs un sarežģīts ir ugunsdzēsēju darbs. Tas
lika saprast, cik katrs izsaukums ir atbildīgs - gan tas, kad
jāglābj kaķis, kas uzrāpies par augstu, vai tie ir cilvēki, kas
nonākuši dzīvībai bīstamos apstākļos. Ugunsdzēsējs ir tikai
amata nosaukums. Tieši šie puiši ir tie, kuri glābj no visām
dzīves situācijām, kurās tiek apdraudētas visas dzīvās radības
uz pasaules.
Varam tik puišiem teikt lielu paldies par savas karjeras izvēli. Paldies, ka esat, paldies, ka varam justies drošāk, jo jūs
esat mūsu tuvumā!
Ieva Liepiņa
Ievas Liepiņas foto

Laiks atvērt atmiņu lādītes…
Katram no mums ir stāsti, ko mēs “nesam sevī”. Varbūt šos
stāstus nenovērtējam un nepastāstām, jo liekas, ka tajos jau nekā
īpaša un interesanta nav. Taču mūsu kultūrvēsturisko mantojumu veido arī atmiņas par ikdienu - bērnības spēlēm, rotaļām,
nedarbiem, stāsti par skolas gaitām, sadzīves apstākļiem, notikumiem, darba dzīvi un tml. Arvien mazāk paliek to cilvēku,
kuri var pastāstīt par kara laiku, par sadzīvi 50. un 60. gados. Jau
pasena vēsture šķiet arī 70. un 80. gadu notikumi. Stāsti bija, ir
un būs - dalīsimies ar to, kas visvairāk palicis atmiņā, lai atstātu
nākamajām paaudzēm nevis sausus vēsturiskus faktus, bet katra
sajūtas un emocijas par laika notikumiem.
Aicinu ikvienu “pārcilāt savas atmiņu lādītes” un sūtīt stāstus
apkopošanai. Šie stāsti nepretendē uz vēsturisko patiesību, ne
arī uz gramatisku un stilistisku precizitāti. Ja problēmas sagādā stāstījuma uzrakstīšana, aiciniet, un mēs pierakstīsim jūsu
stāstus. Gaidīsim arī fotogrāfijas un rakstiskas liecības, kas tiks
ieskenētas. Ja rodas jautājumi, zvaniet vai sūtiet ziņu uz e- pastu:
jumurdas_biblioteka@inbox.lv
Un vēl…
Tiek veikts pētījums par Ērgļu novada nozīmīgākajām ēkām
un kultūrvēsturiskajām vietām. Aicinām iesniegt fotogrāfijas (ar
nelielu aprakstu) par Jumurdas pagasta ēkām un objektiem kā senatnē, tā šodien līdz 15. augustam Jumurdas bibliotēkā vai iesūtīt ieskenētas uz e-pastu: jumurdas_biblioteka@inbox.lv. Pēc apstrādes iesniegto fotogrāfiju oriģināli tiks atdoti to īpašniekiem.
Sarmīte Dreiblate Jumurdas bibliotēkā
Tel. 28741487

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. jūlijs

Vasarā Jumurdas bibliotēkā
Kad lietus jau sāk palikt apnicīgs, garastāvokļa uzlabošanai
iesaku palasīt grāmatas. Bibliotēkas jaunieguvumi latviešu
autoru darbu cienītājiem:
L. Brīdaka ”Mūža noslēpums”; K. Ketnere “Samta nakts
bērns”; I. Dimante “Komjaunietes pūra nauda”; Dz. Žuravska
“Kā pa plānu ledu”; I. Paegle “Visas sēdvietas izpirktas”; D.
Dreika “Villa Majorehofa”; A. Rušmane ”Vienpatnieki”.
Biogrāfisko romānu un ceļojumu aprakstu lasītājiem piedāvājumā:
J. Lorencs ”Vīna un garšu pasaulē”; I. Kārkliņa ”Labdien un
sveiki. Alfrēds Jaunušāns”;
I. Jēruma ”Teātra bērni”; I. Bauere ”Jānis Lūsēns trešais” ; V.
Rūmnieks ”No Raiņa līdz Čakam”.
Ārzemju autoru grāmatas:
L. Railija “Mēness māsa”; E. Meins “Naturālists” u.c.
Jaunas, krāsainas, interesantas grāmatas ir arī bērniem.
No 10. jūlija līdz 15. augustam katru trešdienu un ceturtdienu bibliotēkā bērniem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes ar
devīzi - “Vasara - bibliotēka - bērni, kopā - jautri - radoši”.
No plkst. 11.00 līdz 14.00 kopīgi spēlēsim spēles un rotaļas,
lasīsim grāmatas, zīmēsim un līmēsim, radoši darbosimies,
risināsim sarunas utt.
Sarmīte, bibliotekāre

“Esi sveiks,
mazais novadniek!”

Jaunas dzīvības ienākšana ikkatrā ģimenē saistās ar brīnumu,
ar cerību un ticību. Ērgļu novadā jau ceturto gadu norisinājās
mazo novadnieku godināšanas pasākums “Esi sveiks, mazais
novadniek!”. Uz pasākumu tika aicināti visi 2018. gadā dzimušie Ērgļu novadnieki. Mazajiem Ērgļu iedzīvotājiem tika
pasniegta īpaša piederības zīme - sudraba karotīte ar Ērgļu
novada ģerboni. Pasākumu ar savu klātbūtni, atraktivitāti un
dziesmām bagātināja daudzu bērnu iemīļotās lelles no televīzijas raidījuma “Kas te, es te” - Lupe un Konstantīns. Novēlu ikkatram mazajam novadniekam laimi un veselību!
Baiba Bukovska,
Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Valda Zirņa foto

Vaijes mākslinieces Lilianas Bruningas

izstāde

“DZĪVES KASTĪTĒS”
Ērgļu saieta namā

28. jūlijā Ērgļu novadā viesojās Vaijes (Vācija) delegācija gandrīz 30 cilvēku sastāvā. Diena sākās ar pieņemšanu pašvaldībā,
pēc tam - Ērgļu sociālās aprūpes centra, Jumurdas muižas un
brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” apskate. Bet dienas
noslēgumā Ērgļu saieta namā tika atklāta Vaijes mākslinieces
Lilianas Bruningas sīkplastikas darbu izstāde “Dzīves kastītēs“
- mazi lodziņi ar lielu saturu un katrā no tiem maza figūriņa ar
savu īpašo stāstu.
Darbu autore uzaugusi Vaijē, pabeigusi mācības zeltkales profesijā, vēlāk paplašinot savas zināšanas Beļģijā un Portugālē. Pēc
atgriešanās Vaijē apguvusi zobu tehniķes profesiju.
Varbūt jau tad viņai ienāca prātā ideja pagatavot kā dāvanu mazu
figūriņu, kura rāpjas uz zoba. Un tā radās Lilianas mazās pasaules. Vispirms miniatūrās figūriņas tiek pagatavotas no vaska un
iegremdētas ģipša masā. Tad veidne tiek uzsildīta un vasks izkūst. Iegūtajā dobumā ielej šķidru sudrabu. Kad sudrabs ir sacietējis, ģipša veidni noņem, un figūriņa ierauga dienas gaismu, bet
tā vēl nav līdz galam pabeigta. Vēl jāveic smalkā apdare, līdzināšana, slīpēšana, pulēšana, līdz ir sasniegts galīgais rezultāts.
Tā ir tehnika. Taču, lai pagatavotu šīs filigrānās figūriņas, ir nepieciešama arī pirkstu veiklība, koncentrēšanās spēja, roku stabilitāte, telpiskā domāšana, zināšanas par anatomiju un proporcijām un, protams, estētikas izjūta.
Lilianas sīkās figūriņas ir ļoti izteiksmīgas tieši savā niecīgumā.
Tās ir samazinātas līdz būtiskajam, un māksliniecei izdodas piešķirt tām kustības iespaidu.
Piemēram: meitene, kura, lecot ar aukliņu, pārlec pāri savai
ēnai, tātad pārvar sevi, cilvēks, kurš ir nokavējis vilienu un vēl
cer to panākt, golfa spēlētājs, kurš cenšas pārvarēt handikapu...
Katrā no šīm situācijām ir savs zemteksts, slēptā nozīme, kuru
mēs esam aicināti atklāt. Māksliniece vēlas rosināt uz pārdomām. Viņa ir intensīvi pētījusi arī Austrumu relaksācijas metodes un cenšas izteikt tās mākslas valodā. To var redzēt lodziņā
“Saules piemērotība centrā”. Šī ir vienīgā apzeltītā figūriņa,
kuras centrā ir sauli izstarojoša sieviete. Citos lodziņos redzam
pretstatu, dzīves gudrību, ikdienas notikumu un pasaku pasaules
tematiku.
Apmeklējot izstādi, sameklējiet savu kompozīciju, ieraugiet
Hemfriju Bogartu lietusmētelī vai pievienojieties “Ego dejai”!
Papriecājieties par izdevušos miniatūru pasauli vai sasildieties pēc tam, kad esat nosaluši pie “Ledainā aukstuma” - kā mazais
eņģelītis pie “Šķīstītavas uguns”.
Ērgļu saieta namā izstādi Tradīciju zālē varēs apskatīt līdz augusta sākumam. Autores Lilianas Bruningas vēlme ir, lai izstādi
apmeklē daudz ieinteresētu apmeklētāju.
Sandra Avotiņa,
Ērgļu novada pašvaldības speciāliste - kultūras darba organizatore
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Pasākumu afiša
26. - 27. 07. 2019.
Ē R G Ļ U N O VADAS V Ē T K I
Krāsaini sapņi pār Tevi,
Krāsaini sapņi pār mums!

26. jūlijs
18. 00 Literāri muzikāla konference “Ērgļu brāļi Jurjāni Latvijā un pasaulē” Ērgļu saieta namā.
Piedalās: Zane Prēdele, Dace Balode, Arnolds Klotiņš. Konferenci
vada Ieva Vilnīte. Piedalās Ērgļu mūzikas skolas audzēkņi.
18.00 Zoles mačs Ērgļu vidusskolas zālē.
21.00 Brīvdabas koncerts - mūzikas grupas ”Big All & The
Jokers” Ērgļu estrādē.
23.00 Salūts pils parkā.
23.00 (pēc salūta) Nakts 3x3 basketbols vīriešiem un sievietēm
pie saieta nama Zaļās ielas pusē.
23.30 filma HOMO NOVUS uz ekrāna pie saieta nama.
23.30 - 03.00 Nakts diskotēka estrādē. Dj Eris
27. jūlijs
5. 00 Makšķerēšana dambī.
No plkst. 8.00 visas dienas garumā Stacijas ēdienu, mūzikas un
atmosfēras baudīšana.
9. 00 - 13.00 7. Ērgļu čempionāts disku golfā atrakciju parkā
„Braku takas”.
10.00 Brain games (Lielās galda spēles) estrādē.
10.00 Volejbols stadionā pie upes.
10.00 AUTO simulators (“SRC Riga” simulators) estrādē.
10. 00 Piepūšamās atrakcijas estrādē.
Biļetes cena - 2,00 EUR
10.00 Šaušana pa prom lidojošiem māla mērķiem “Vizbuļu”
šautuvē Katrīnā pie Kreveļu ozola.
10.00 Atrakciju parks visai ģimenei pie estrādes.
Biļetes cena - 2,00 un 3,00 EUR
10. 00 “Dzeņu ģimenes dzīvnieku ferma” estrādē.
10.00 - 12.00 Muzeju “Braki” un “Meņģeļi” darbnīcas pils
parkā.
TLMS „Ērgļi” darbnīca - pils parkā.
10.00 -12.00 Kokles spēles meistarklase Anša Jansona vadībā
pils parkā.
11. 00 Izrotāto bērnu ratiņu parāde “Mazais sapnītis” un
mazulīšu rāpošanas sacensības estrādē. Atbalsta Ērgļu BENU
aptieka.
12. 00 Radošās darbnīcas bērniem “Noķer savu sapni!” .
12. 00 Mākslas darbnīcas pie estrādes pie Andra Džiguna Ērgļu
estrādē.
12. 00 Draudzīgs mielasts pie zivju zupas lielā katla stadionā pie
upes.
13.00 Kašera sapņu fabrikas šovprogramma bērniem Ērgļu
estrādē.
11. 00 - 14. 00 Sīkmači - stadionā pie Ogres upes.
14.00 Veiklības braucieni ar auto atpakaļgaitā stadionā pie upes.
15. 00 Putu ballīte pie saieta nama Zaļās ielas pusē.
16. 00 Cēsu Baptistu draudzes ZVANU KORA “SOLI DEO
GLORIA” koncerts Ērgļu luterāņu baznīcā.
18.00 Sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana estrādē.
19.00 Amatiermākslas kolektīvu koncerts Ērgļu estrādē.
20.00 Ērgļu pūtēju orķestra koncerts - balle Pētera Leiboma
vadībā Ērgļu estrādē.
21.00 Grupas LAUKU MUZIKANTI koncerts - balle estrādē.
No 01.00 Zaļumballe, spēlē Juris Neretnieks, grupa “KOLIBRI”.
Svētku laikā būs skatāmas izstādes:
-Ērgļu bibliotēka piedāvā:
Latvijas mediju izstādi - “Alekseja Naumova, Ilzes Dambes,
Gundegas Muzikantes un Signes Ērmanes zīmējumi no Ulda
Ausekļa grāmatas “Četras otas””.
- “Novada kultūrvēsturiskie objekti” Ērgļu saieta namā.
- Krustdūrienā izšūto gleznu izstāde Ērgļu saieta namā.
- Vaijes pašvaldības ( Vācija) mākslinieces Lilianas Bruningas
izstāde “Dzīves kastītēs” Ērgļu saieta namā.
27. jūlijā ĒRGĻU STACIJĀ
No plkst. 09.00 līdz 12.00 RĪTA KAFIJA UN BROKASTIS.
No plkst. 14.00 līdz pēdējam klientam - POP-UP MEKSIKĀŅU
GAUMĒ.
Šefpavārs ar pipariņu - Havjers Garsija
Viesmīlis/barista - Māris Olte.
No plkst. 22.00 līdz plkst. 2.00 izbraucieni pa Vecmuižas ezeru
ar caurspīdīgām kanoe laivām, aprīkotām ar LED apgaismojumu.
Cena 20 min -2,00 EUR personai.
No plkst. 8.00 visas dienas garumā Stacijas ēdienu, mūzikas un
atmosfēras baudīšana.
27. jūlijā pie viesnīcas “ĒRGĻI”
CONSISTENCY RACE
Latvia Ergli 2019
Pasākums, kas apvienos visu veidu motobraucējus. Vecumam, pieredzei un motocikla veidam, kā arī jaudai nav nozīmes. Šīs ir sacensības,
kurās uzvarētāju nosaka katra dalībnieka spēja sajust savu braucamo.
Noteikumi vienkārši - dalībniekiem ar aizklātiem spidometriem divas
reizes turp atpakaļ jāmēro 30 km garš posms Ērgļi - Ķeipene. Šajās
sacensībās mērķis nav pieveikt doto maršrutu visātrāk, bet gan visus
četrus braucienus nobraukt iespējami vienādā laikā.
• 9.00 - 10.30 ierīču uzstādīšana / spidometru aizklāšana
• 10.30 - instruktāža pie sekretariāta
• 11.00 starts - 12.00 kontrollaiks ( Ērgļi - Ķeipene )
• 12.30 starts - 13.30 kontrollaiks ( Ķeipene - Ērgļi )
• 14.30 starts - 15.30 kontrollaiks ( Ērgļi - Ķeipene )
• 16.00 starts - 17.00 kontrollaiks ( Ķeipene - Ērgļi )
• 18.00 - Apbalvošana
http://www.consistencyrace.com
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Disku golfs

Līdz 12. augustam Ērgļu saieta namā
skatāma vācu profesionālās mākslinieces
Lilianas Bruningas izstāde “Dzīves kastītēs”
(“Living in a Box - kleine Welten in handlichen Kästen”)
,,Vējava, vējzeme mūžīgi būs,
Un laiku pa laikam kāds bērnības kamolu attīs…”
2019. gada 20. jūlijā plkst.17.30 Vējavā,
,,Kalnu Lācu “ pļaviņā,
būsiet mīļi gaidīti
VISLATVIJAS VĒJAVIEŠU SALIDOJUMĀ
21. jūlijā plkst.14.00 Sausnējas parkā
Sportiskās Marijas dienas
Sportosim gan individuāli, gan ģimeņu komandās!
3. AUGUSTĀ Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā “Meņģeļi”

RADOŠI IZZINOŠS PASĀKUMS “SAJŪTU PĻAVA”

11.00 Rotāšanās meistarklase Ineses Štilas vadībā.
12.00 Flow Jogas nodarbība pasniedzējas Lienes Leo vadībā (nepieciešams ērts apģērbs, paklājiņš vai pleds).
14.00 Kopīga pusdienošana (līdzi ņemiet bļodu, karoti un nelielu
cienastu kopējam galdam).
14.30 Saldo pildījumu meistarklase Ineses Koklačovas vadībā.
15.30-17.30 “Valmelia” radošā darbnīca “Pašas radīts vieglums” “string art” mākslinieces Lienes Kājiņas pavadībā.
17.30 Nidra Joga pasniedzējas Lienes Leo vadībā (nepieciešams
ērts apģērbs, paklājiņš vai pleds, silta jaka un zeķes).
18.30 Sadziedāšanās ar Signi Masaļsku (nepieciešama sedziņa vai
pleds).
19.30 “Meņģeļu” pirts baudīšana (nepieciešams dvielis, pirts slotiņa, cepure).
IEEJA - BEZ MAKSAS! Pasākuma laikā tiks fotografēts.
Tālrunis informācijai – 29431659
FRANČU DEJU KOLEKTĪVS
“PAYS DE HANAU” ĒRGĻOS!
No 7. līdz 12. augustam Ērgļos viesosies franču tautas folkloras un
deju grupa “PAYS DE HANAU” no Imbsheimas Francijā. Imbsheima ir ciems Lejasreinas departamentā, Austrumfrancijā Bouxwiller
pašvaldībā. 2017. gadā uz festivālu Francijas pilsētā Bouxvillerā devās vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rūdolfs”. Piedaloties festivālā
Bulgārijā, deju kolektīva “Rūdolfs” dejotāji bija iepatikušies franču
grupai un drīz saņēma ielūgumu doties ciemos uz Franciju. Grupas
līdere Georgeta Weber ļoti neatlaidīgi aicināja izvēlēties laiku, un tā
2017. gadā notika šis brauciens pie franču draugiem. Šogad Ērgļu
deju kolektīvs uzņems viesus Latvijā, arī pie mums Ērgļos.
7. augustā franču tautas folkloras un deju grupa “PAYS DE
HANAU” ieradīsies Rīgā, kur viņus sagaidīs mūsu vidējās paaudzes deju kolektīva “Rūdolfs” dalībnieki.
8. augustā franču viesi tiks iepazīstināti ar Ērgļiem un Madonu.
9. augustā pedalīšanās koncertos Cēsīs un Līgatnē.
10. augustā ĒRGĻU ESTRĀDĒ:
plkst. 18.15 tautas un folkloras deju kolektīvu gājiens no Ērgļu saieta nama uz Ērgļu estrādi;
plkst. 19.00 koncerts “ĒRGĻU RAKSTI” Ērgļu estrādē. Piedalās
franču tautas folkloras un deju grupa “PAYS DE HANAU” no Imbsheimas Francijā, Kohilas deju grupa no Igaunijas, “Žuburi” no
Lubānas, “Dejotprieks” no Rīgas un Ērgļu deju kolektīvi “Rūdis”,
“Rūdolfs”, kā arī Ērgļu pūtēju orķestris Pētera Leiboma vadībā.
Pēc koncerta - ZAĻUMBALLE Ērgļu estrādē.
11. augustā folkloras un deju grupas “PAYS DE HANAU” koncerts pie Ērgļu pansionāta.

Starpvalstu sadarbības projekta “Strūves maršrutu tīkls”
aktivitātes veltītas Strūves ģeodēziskajam lokam - 19.
gadsimta garākajai un precīzākajai ģeodēzisko uzmērījumu sistēmai.

21. augusts
10.30 konference Sausnējas pagasta muzejā “Līdumi”, Sausnēja,
Sausnējas pagasts, Ērgļu novads.
Priekšlasījumi:
“Strūves loka vēsture Latvijā”;
“Strūves loks un tūrisms”.
Piemiņas monētu - Sestu-kalns - kalšana.
14.30 Strūves ģeodēziskā loka punkts Gaissa-kalns (Gaiziņš) - punkta apmeklējums. Pārgājiens kopā ar vides gidu.
Viesu namā “Gaiziņstars” piemiņas monētas Gaissa-kalns kalšana. Tikšanās Bērzaunes pagasta Gaiziņkalns pie atpūtas kompleksa
“Dāmu paradīze” jeb “Lejas Gaiziņi”.
22. augusts
11.30 Strūves ģeodēziskā loka punkta Nessaule - kalns ( Nesaules
kalns) atjaunošana. Ceļš: Cesvaine - Kārzdaba - 1. zīme “Nesaules
kalns” - mājas “Zosēni” virzienā līdz 2. zīmei “Nesaules kalns”. Tālāk kājām.
No 13.00 Cesvaines tūrisma centrā piemiņas monētas Nesaulekalns kalšana.
23. augusts
9.00 Tūrisma maršruts “No Strūves līdz GPS”.
Programmā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras demonstrējumi triangulācijā, nivelēšanā un GPS. Izbraukšana Ērgļos no
viesnīcas “Ērgļi” stāvlaukuma (Rīgas iela 31).
Pieteikties mnf@inbox.lv, norādot datumu, punktu, personu skaitu.
Iespēja pieteikties novada iedzīvotājiem. Dalībnieki brauc ar savām automašīnām.
7. septembrī plkst. 15.00 „Brakos” izrāde „Velniņi”
Spēlē Valmieras Viestura vidusskolas Tautas teātris „Sprīdītis”, režisori - Roberts Segliņš un Inese Ramute.

22. jūnijā Līgo svētku noskaņās disku golfa parkā “Ērgļi” notika Latvijas kausa trešais posms disku golfā. Pieteikušies bija 78
spēlētāji, no kuriem 16 spēlētāji bija no Ērgļu Gaisa spēku kluba.
Kopumā ĒGS kluba spēlētāji nostartēja ļoti labi, īpaši meitenes.
Vēl jāatzīmē Jānis Zosārs un Rūdolfs Jānis Zosārs ar iemestu
ACE (no starta iemetot disku grozā ar vienu metienu).
Vīrieši (līdz 40 gadiem)
3. vieta Rūdolfam Jānim Zosāram
Sievietēm
1. vietā Alise Olte
2. vietā Elīza Dālbiņa
3. vietā Sanita Skuja
Vīrieši 40+
2. vietā Jānis Zosārs
Nākamās sacensības - Latvijas čempionāts - norisināsies disku
golfa parkā “Ērgļi” 17.-18. augustā.
Lai visiem labi lido!
Aldia Jēkabsona,
Ērgļu Gaisa spēku kluba spēlētāja, teksts un foto

Jūsu veselībai!
14. augustā no plkst.
10.00 līdz plkst.17.00
Ērgļos, Parka ielā 7
(pie slimnīcas),
MOBILĀ
DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības
dienesta
uzaicinājuma
vēstuli - BEZ MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 2,85 EUR;
• bez nosūtījuma - 25,00
EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija - 9,00 EUR,
(ģimenes ārsta nosūtījums
nav nepieciešams).
D vitamīna noteikšana 6,00 EUR
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstu
lūdzam veikt pie ģimenes ārsta.

KAPUSVĒTKI NOVADĀ 2019. gadā
Runakalna kapos - 10. augustā plkst. plkst.15.00
Liepkalnes kapos - 10. augustā plkst.17.00
Sausnējas kapos - 17. augustā plkst.16.00
Jumurdas kapos - 20. jūlijā plkst.14.00
Vējavas kapos - 20. jūlijā plkst.16.00
Miera kapos - 10 augustā plkst.12.00
Sauleskalna kapos - 10. augustā plkst.15.00
Blaumaņa kapos - 14. septembrī plkst.13.00
Katrīnas kapos - 17. augustā plkst.14.00

PIEMINAM MIRUŠOS:
Astrīda Jirgena mirusi 81. mūža gadā;
Marija Ozola mirusi 77. mūža gadā;
Lilita Kaša mirusi 70. mūža gadā;
Aigars Audjukevičs miris 59. mūža gadā;
Anita Andersone mirusi 81. mūža gadā;
Anna Miezīte mirusi 89. mūža gadā;
Genovefa Lepņeva mirusi 93. mūža gadā;
Regīna Liepiņa mirusi 87. mūža gadā.
Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. jūlijs

