Ērgļu novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 8 (153)

�rg�u novad�
rekultiv�s
normat�vo aktu pras�b�m
Svētku
dienatr�s
Vējavā
neatbilstošas izg�ztuves

2019. augusts

“Sajūtu
pļava” darbs
“Meņģeļos”
Br�vpr�t�go
�rg�u novada

Kā āboliņa lauks zied mana vasara,
Nav laime mūžīga, ne rūgta asara,
j�lij� pārmainās
starp Videsun
ministriju
k�
Viss2.pāriet,
pazūd putekļos,
Otr� projekta ietvaros – normat�vo
Tik
mūžam iest�di
balti bērzi
atbild�go
un šalko
�rg�upakalnos.
novada aktu pras�b�m neatbilstoš� �rg�u novaUn
bites
nes, briest
druvas rudenī
domi
k�medu
nans�juma
sa��m�ju
tika -da Sausn�jas pagasta izg�ztuve “SidraTavs
mūžs kāvienošan�s
atspīdums viz
ūdenī. bi�i”.
parakst�tas
pargaišā
tr�s normat�vo aktu pras�b�m neatbilstošo Ilze Kalnāre
Savuk�rt treš� projekta ietvaros pare-

muzejos

Apr��a m�nes� „Braku” un „Me��e- priekšniec�bu. Tas esot k� komunism�.
kumi par darb�bas programmas “Infra- �u” muzejos darbu uzs�ka divi br�vpr�- Nesaprotami esot, k�p�c Latvij� gultas
strukt�ra un pakalpojumi” papildin�ju- t�gie jaunieši no Eiropas – Kristi�ns ve�a ir �s�ka par matra�iem. Par to esot
ma 3.5.1.2.1.apakšaktivit�ti “Normat�vo Bruno Hemetsbergers (Christian Bruno br�n�jušies visi br�vpr�t�gie, kad satikuaktu pras�b�m neatbilstošo izg�ztuvju Hemetsberger) no Austrijas un Lorenco šies sav�s p�rrun�s.
rekultiv�cija””, Eiropas Kopienas un Bianko (Lorenzo Bianco) no It�lijas.
Pirms braukšanas las�jis par Latviju
izg�ztuvju rekultiv�cijas projektu �s- dz�ts rekultiv�t normat�vo aktu pras�- Latvijas Republikas normat�vajiem ak- Šis pied�v�jums n�ca no biedr�bas „Ra- un latviešiem k� par attur�giem zieme�Vējava, vēja
dziesmu, augstu
darba
tikuma �rg�u
zeme.novada
Vējavas
kalni, lejas,
noKoh�zijas
kurām fonda vad�bu, k� ar� došo Efektu darbn�ca” (RED). Abi jau- niekiem, bet �sten�b� sastapušies ar labtenošanu.
Šos projektus
�stenos pakalnu,
Ma- b�m
tiem par
neatbilstošo
Jumurmazie
ezeriņi
kā
dzidras
acis
raugās
saules
košumā.
Nelīdzeni
tīrumi
mainās
ar
lapu,
skuju k� atbild�g�s iest�- nieši jau ir iestr�d�jušies un j�tas sam�- sird�giem un laipniem cilv�kiem. Nav
donas rajona �rg�u novad� Eiropas das pagasta izg�ztuvi “Andrupi”.
uz Vides ministrijas
koku
mežiem,
bagātīgiem
purviņiem.
mežu
ierobežotā
cilvēks21.janv�ra l�mumiem r� labi. Vi�u m�r�is ir iepaz�t citu zin�ms, vai t� abiem jauniešiem liekas,
Savien�bas
Koh�zijas
fonda
l�dz- Nonācis
des 2009.gada
Šo tr�s ieplakā
projektu vai
kop�j�s
izmaksas
sa- klajumā,
Eiropas tautu kult�ru, saimniecisko vai tas ir tikai kompliments mums.
var
pārredzēt
tikai kādu
puskilometrust�da
sev visapkārt,
bet, uzkāpis
kādā
Vējavas
nans�t�s
3.5.1.2.1.
apakšaktivit�tes
min�topakalEiropas Savien�bas Koh�zi215,23 t�kstošus
latu, no
t�mno par
dz�vi, iem�c�ties latviešu valodu ikdieKristi�ns izlas�ja visus tekstus v�cu
niem,
var lūkoties
vairākus neatbildesmit kilometrus
tālu. Vietām
tik jāpaiet
ceļa iesniegumu apstipri„Normat�vo
aktu pras�b�m
fondano
projektu
179,58 t�kstošus
latu nans�
Eiropasdažijasmetri
nas sarunvalodas l�men�. Vi�u darb�bu un ang�u valod� par rakstnieku R�dolfu
mežā,
un tur vari,
neviena netraucēts,
nogulēt sūnās
kautfonds,
veselu
stošo izg�ztuvju
rekultiv�cija”
ietva- Savien�bas
n�šanu.klausīties
Koh�zijas
betdienu,
p�r�jo mierīgi
koordin� biedr�bas RED vad�t�ja Sinti- Blaumani. Sast�d�ja savu ekskursijas
koku
Vējavas
daba
spēj latu
apburt
visos
Ziemā
ros. šalkšanā, zemes sirds pukstēšanā.
No Vides
ministrijas komunik�ciju ja Lase un „Me��e�u” muzeja vad�t�ja vad�bas tekstu pa „Brakiem” un ir nosummu
35,65
t�kstošu
apm�r�
ie-gadalaikos.
Sadziedāšanās
ar Signi Masaļsku “Meņģeļu” kalnā.
Pirm� projekta
ietvaros
tiks rekultiVējavas
pakalnos,
Bākūžkalna
apvidū,gulda
piesnigušajos
silos
jauka slēpošana. Sniega
košajā
noda�as
informat�v� pazi�ojuma Ieva
�rg�u novada
dome.
Viln�te.
vad�jis vair�kas ekskursijas muzej� �rv�ta
normat�vo
aktu
pras�b�m
neatbaltumā, vēja straujajā plūsmā acis žilbst,
prāts vienošan�s
priecājas. nosl�gtas,
Rudenī Vējavas
Min�t�s
pama- apkārtnes mežos
Vair�k
past�st�šu
par Kristi�nu,
kuršatmosfērā
valstu viesiem.
„Braku” jau
bukleta
tekstu,
3. augustā Brāļu Jurjānu
muzejā
“Meņģeļi”
pozitīvā
tika aizvadīts
otrais
rabilstoš�
�rg�u sēņu,
novadaogu
�rg�u
pagasta izliela
riekstu,
bagātība,
lapu tojoties
dzeltēšanas
laikā kabineta
apbrīnojama
mežu krāsainība. Va- doši izzinošais pasākums
uz Ministru
2008.gada
darbojas
„Braku”
muzej�.
Vi�a darba
“Sajūtu
pļava”.
Pasākuma
mērķis ir plašākai publikai parādīt Ērgļu
diena s�kas reiz� ar muzeja atv�ršanu
g�ztuve
“Lemp�ni”.
30.j�nija noteikumiem
sarā
Vējavas
košais zaļums, allaž spirdzinošais
vējš, spēcīgāNr.490
zemes„Noteiauglība, augstās debesis novada cilvēku talantus.
un beidzas ar t� sl�gšanu. Uz „Braatstāj neatvairāmu, dziļu iespaidu. Tāpēc nav jābrīnās, ka Vējavas ļaudis ar visu savu būtību
Šajā gadā tika organizētas sešas meistarklases. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja izgatakiem” brauc ar divriteni, dz�vo �rg�u
lolo, saudzē savu tēvu zemi, godā senču piemiņu, spodrina Vējavas vārdu.
vot dažādu veidu rotas,
iegūt skaistu hennas zīmējumu, iemācīties gatavot saldos pildījumus,
arodvidusskolas dienesta viesn�c�.
diegu mākslas tehnikā
(“string
izšūt Vi�š
auskariņus,
piedalīties jogas nodarbībās, kopīgā saKristi�nam irart”)
20 gadu.
ir m�c�jies
dziedāšanās
kā arī izbaudīt
pēršanos
dūmu
pirtiņā.
m�rketinga
koledž�
Ausce�iem. pasākumā,
Mar- tirdzniec�bas
�rg�u novada dome piedal�s IgauniProjekt� tiks izstr�d�ts starptautisks p�rsvar� pa pašvald�bas
Diena
izvērtās
negaidīti
saulaina
un
skaista.
Apmeklētāji
jas - Latvijas p�rrobežu sadarb�bas velo maršruts „Dienvidigaunija – Zie- šrut� tiks uzst�d�tas maršruta mar��ju- trij�, bet turpm�k m�c�sies par saimnie- bija pozītīvi un ar vēlmi piedalīties.
Lielākā daļa pasākuma apmeklētāju ļāvās piedāvātajām aktivitātēm un “Meņģeļos” pavadīja
programm�, kuras realiz�cijas laik� tiek me�latvija”, kura viens posms b�s pa ma z�mes, pie Jumurdas ezera izveidota c�bas m�rketinga skolot�ju. Ja �sum�
visu dienu. Varam lepoties ar saviem Ērgļu novada cilvēkiem - Inesi un Martu Štilām, Inesi
�stenots projekts „Ar velo caur Vidzemi Madonas rajonu un ar� �rg�u novadu. atp�tas vieta, �rg�os novietota velo no- b�tu j�raksturo Kristi�ns, tad j�saka t�:
Koklačovu, Lieni Kājiņu,
Signi
Masaļsku
unsimp�tisks,
Lieni Leo, kuras dalījās savās zināšanās un ar
k� cilv�ks
Kristi�ns
ir �oti
un Dienvidigauniju”. Projekta vadošais No liel� velo maršruta tiks veidoti vai- vietne pie �rg�u vidusskolas.
savu aizraušanos ieinteresēja
gan vietējos
gan arī apmeklētājus no citām Latvijas
ar vi�u pat�kami
un vieglicilvēkus,
kontakt�ties,
Projekta ieviešanas laiks ir no š� gada
partneris ir Vidzemes t�risma asoci�ci- r�ki ap�veida maršruti, lai pied�v�tu ievietām.
k� darbinieks – lab�ku nevar�tu iedoaugustam.
Pro- visām meistarklašu vadītājām! Paldies ikvienam, kurš atrada laiku un atja, projekta partneri Latvij�: Al�ksnes, sp�ju ce�ot�jiem plaš�k iepaz�t vietas, apr��a l�dz 2010. gadaNo
sirds pateicos
m�ties jebkur� sf�r�. �imen� ir audzitiks līdz
izdota
ro- n�ts darba dz�vei vislab�kaj� š� v�rda
C�su, Gulbenes, Madonas, Ogres un caur kur�m v�sies lielais loks. Mums jekta realiz�cijas laik�
brauca
“Meņģeļiem”!
Kristi�ns J��u vakar� Brakos,
organiz�ts
Valkas rajona padomes, M�lpils pagas- tuv�kie mazie ap�veida maršruti b�s pa kasgr�mata par velot�rismu,
noz�m�.
R�p�gs,
korekts, izdar�gs, atUz tikšanos
nākamajā
“Sajūtu
pļavā”!
23. j�nij�.
ta padome, Siguldas novada dome. Ko- Cesvaines, Madonas, Gaizi�kalna un semin�rs t�risma nozares uz��m�jiem,
izdotas velot�risma broš�ras un velot�p�jais projekta budžets ir 1519238,13 �rg�u apk�rtni.
Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu muzeja “Meņģeļi” vadītāja
EUR. Budžeta nans�juma avoti: 85%
�rg�u mazais velo maršruts tiks pie- risma kartes.
Evelīnas Solozemnieces foto
Igaunijas-Latvijas p�rrobežu sadarb�- d�v�ts pa loku: �rg�u centrs – Palšu
Ilze Daugiallo,
bas programmas nans�jums, 5% valsts purvs- Viesakas – Jumurda – �rg�i (no
Inform�cijas speci�liste
l�dznans�jums, 10% partneru l�dz- Jumurdas izbraucot uz Madonas-Vesnans�jums.
tienas-�rg�i ce�a). Brauciens pl�nots
Katra diena ir kā jauns sākums,

„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju”

Viena īpaša diena...

katra diena atnes kaut ko jaunu, vēl
nebijušu. Sociālās aprūpes centru
iemītnieku dienai ir savs ritms,
sava ierasta kārtība. Bet pa vidu
Ir zin�ms fakts, ka 1859. gad�
tām pavisam īpašas, pēc kurām var
Krišj�nis Barons, b�dams T�rbapārdomāt un pārrunāt notikušo.
tas universit�tes Matem�tikas
Viena no tādām - 24. jūlijs - ikfakult�tes students, 24 gadu vegadējie sporta svētki. Un ne tikai.
cum� ce�oja k�j�m 5 ned��as no
Diena bija piepildīta ar daudziem
T�rbatas cauri Valkai, Smiltenei,
un dažādiem pasākumiem. Ieradās
Raunai,
Taurenei,
Inešiem,salidojuma
�rVislatvijas
vējaviešu
dalībnieki Vējavas “Kalnu Lācu” pļaviņā 20. jūlijā.
ciemiņi no Liepkalnes SAC “Kasg�iem, Koknesei, Skr�veriem,
taņas”, otrpus ielas Ērgļu pašval20. jūlijuL�gatnei,
Vējavā Siguldai,
visi gaidīja
�eipenei,
R�- ar darbīgu rosīšanos un patīkamu satraukumu. Vējavas skoli- dības SIA “Ērgļu slimnīca”, kā arī
ņas
pļaviņā
trešais Vislatvijas vējaviešu salidojums pulcēja vienkopus visus, pavisam tāli viesi no starptautiskas
gai,,,Kalnu
Jaunpilij,Lācu”
Irlavai,
Kandavai,
kam
Vējavas
vārds
un domās. Pēc kapusvētku piemiņas brīžiem Jumurdas un un starpkonfesionālasLorenco
(st�v pie piekabes) un Kristi�ns Braku sakopšanas talk� 17. apr�l�.
Sabilei,
Talsiem
l�dz sirdī,
sav�m darbos
m�organizāciVējavs
kapsētās
visi vi�š
devāmies
j�m Dundag�.
�rg�os
iera- uz saposto “Kalnu Lācu” pļaviņu, kur mūs sagaidīja saim- jas “Jaunatne ar misiju”
un
es,
Inā-projekta vad�t�ja Sintija kuru izveidoja Kristi�ns ab�s svešvalobild�gs. Kad
nieks
Gunārs
Ar foto
izstādi “Vējavas mirkļi” mūs iepriecināja darbu autore Karolīna ra Strazdiņa.
d�s t�p�c,
ka Ūdris.
te dz�voja
studiju
jaut�ja, k� Kristi�ns str�d� un uzvedas, d�s, cerams, var�sim iespiest tipogr�Tarvida
izstādesVecpiebalgas
veidotāja Jumurdas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate. Savukārt par
Vispirms visi kopā,
biedrs, un
v�l�kais
tad parpalīdzot
vi�u ir tikai viena atbilde – gri- j�, kad mums b�s lab�ka nansi�l� simuzikālu
sveicienu
un saskat�t nevienu vi�a tu�cija.
�rsts, m�zi�u
Jurj�nu parūpējās
t�va br�lis Jumurdas pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Ievziedi” mei- personālam, brīvprātīgajiem
b�tu, bet nevar
tenes
vadītāju
Ievu
tr�kumu.pasauVai tieš�m m�dz b�t tik ide�li
Par it��u puisi Lorenzo Bianco „Me�J�nis ar
Anžs
Jurj�ns.
Tr�sVilnīti.
dienasJaudīgi draisku zaļumballi Vējavas pakalnos ieskandināja Pē- jauniešiem no daudzām
teris
Leiboms.
satikšanās prieks, atmiņu stāsti, patiesā kopības atmosfēra, dabas les valstīm, devāmies
uz muižas
�e�u” vad�t�ja Ieva Viln�te st�sta, ka
jaunieši?!
Krišj�nis
BaronsVējaviešu
viesoj�s Me�Abivietu,
puiši ap
raksta person�g�s dienas- puisis pal�dz saimnieciskajos darbos –
mātes
lieliskieiepaz�laika apstākļi - baudījums dvēselei, garam un prātam. Draudzīgā parku, kur pastāstīju par
�e�os, sarūpētie
kop� ar Jurj�nu
Barona ikdienas
takas dal�bnieki
gr�matas.
Tas noz�m�, ka vi�i v�ro un gan kopj muzeja apk�rtni un uzkopj
to lapenītē
kopā
sniedza gandarījumu, spirdzinājumu turpmākajām
gaitām.Brakos.
Ir tik jauki kuru radās Ērgļi un kā
damsbūšana
�rg�u apk�rtni.
ar� savus v�rojumus �rg�os. telpas, gan ar� piedal�s muzeja pas�kugleznojumos
parādījisapraksta
mākslinieks
būtJau
saskaņā
dabisko
draudzīgiem
cilvēkiem.
Pasākuma
izska- sajut�m
dolfslaikā
Blaumanis,
m�ju liego
l�ti un M�r�ti
Breikšu, bet
pirms mazg�piekto ar
gadu
notiek lauku
veloma-vidi, sirsnīgiem,
Sarun�s
noskaidroj�m vi�u domas par mu organiz�šan�. Lorenzo akt�vi str�d�
Ivars Mailītis.
Un tagad
sargsuņi
vasaras karstum�,
pasp�l�j�m
šan�s košuma,
Me��e�u pirti��,
Meža
m�tes
ai- veldzi- Oskaram
nēja
paldies
vārda un
goda
spodrināšanā
ratons
Baronalabo
taka,darbu
kad 17darītājiem
dienu laik�Vējavas
mums, latviešiem,
sargā
arī šī novada
vērtī- k� ar� uzzin�m daudz pie br��u Jurj�nu muzeja m�jaslapas izklavieres
viesu istab�.
Tad dev�mies
pa kultūras
iejut�sFreivaldam,
daž�dos meža
Buķelim
dzimtu,
Viesturam
Tālivaldim
Aivaram
Vītoliņam,
tiek veiktsar
aptuveni
1000
km garais Freivaldam
ce�š, cin�ti,unce�ot�ji
interesanta
par dz�vi un cilv�kiem vi�u veides un septembr� pl�no noorganiz�t
bas.
Tālāk
bija
saruna
pie
Rūdolfa
tak�m.
Ieelpoj�m p�avu reibinošo smart�los un
paši sevi
un cits cituRubenim,
p�rsteidza Dainai
Solvitai
Apinei,
Pētersonei,
Fiļovai,
Reimāram
Mazmačai,
ko savulaik
k�j�m Izoldei
g�jis Krišj�nis
Barons. Mārītei
dzimten�.
Uz
Blaumaņa
noskaidro- jaut�jumu, kas Latvij� m�zikas pas�kumu.
žu, sa��m�m
pozit�vo
ener�iju pieminekļa,
no Ziar savu Tarvidai,
erud�ciju par
Latvijas
Gunāram
Ūdrim,
Rudītei
un augu
VilimunJēgeriem,
Marutai
Barona takas
idejasMelitai
autore irLielupei,
neform�l�Karolīnai
pat�k
visvair�k,
atbilde
pir- lugas
Jaunieši
�oti zin�tk�ri un atsauc�gi.
jot,
kāpēc
tas
atrodas
šeit,
kādus
darbus
katrsskan�ja
atceras,–kādas
skatītuirvēl.
bensš�elt�
akmens un nodzied�j�m matn�j�,
valsti.
Vītoliņai
ar ģimeni.
ļaudis
pēdējodz�vnieku
piecu gadu
laikā ir godājuši savu Vējavu
ar labiem,
vides izgl�t�bas
projekta Šie
„P�das”
vad�t�ja
neskart�
daba
–
p�avas,
lauki.
Ir
apmekl�juši
vair�kus
pas�kumus
�rUnskulpt�ru
tad jau sākās
noslodzes sporta aktivitātes, kurās piedalījās arī viesi:
bumbas
mešana
pasveicin�j�m
„Ed- nelielas
r�t� viesi klaus�j�s
m�ziskaistiem
darbiem.
Ar 2002.
vārdugada
“gods”
saprotu pienākumu
pret savu
zemi,dziesmu,
tās vērtībām.
Vita Jaunzeme,
kura kopš
uz- es „N�kamaj�
Dz�ves
tempsmešana,
sal�dzin�jum�
ar Austriju
pus
muzeja
un
piedal�jušies
vis�s
abos
grozā
un
mērķī,
riņķa
un
šautriņu
makšķerēšana,
torņa
celšana
un
citas
aktivitātes.
Visi
dagars”
un apl�koj�m v�griežu p�av�s pa- un It�liju vi�iem liekoties pie mums muzejos notikušaj�s aktivit�t�s. Nebai�u Jurj�nu
dz�vesst�stu,
tuv�k
iepazina
s�ka Lielo
organiz�šanu
Latvij�,
Gods
ir būtTalku
saticīgam
savā tautā,
savā ģimenē,
būt
saimniekam
savā
zemē, sētā,
dzīvesvietā.
īpašas draudzības medaļas, bet Aleksandrs, Aivars un Inta kā veiksmīgākie saņēma
sl�pušos
Lejas
aku, lībnieki
kur� esotsaņēma
tas lab�apk�rtni, priec�j�s
par Pulgoš�a
bet pirms
gadiemstrādā
pirmoreiz
�stenoja
Tiem,
kuri5dzīvo,
mūsu
Vējavā,muzeja
tās labklājībai,
košumam
veltot savus
spēkus,
saku
daudz l�n�ks, gaus�ks, šeit ir t�, k� d�s str�d�t ar� zisku darbu - p�auj z�li,
pārsteiguma
balvas.
sacensību norises laiku varēja mieloties ar kārumiem: tēju, kafiju, sulu.
kaissavas
�dens.dzimK� jauku piemi�as z�mi Visu
br��u Jurj�nu
Austrij� tas bijis pirms 30 – 40 gadiem. uzkopj apk�rtni, rav� pat pu�u dobes, ja
savu Barona
takas projektu.
Vitas
Jaun- ezera
sirsnīgu
paldies!
Vējavieši
pārliecinoši
pašivilin�jumu,”
prot vadīt st�sta
savu dzīvi,
lai uzturētu
Par
to P�rs
paldies
īpašamIespaidi,
labvēlim
Andrim.
paldies arī par
Rutas
kundzes
kuri
izbr�na,Viņam
ir, ka, piem�r�m,
ir loteriju,
vajadz�ba.kurā
Vi�ivisas
labpr�t
pam�c�tu
k�dal�bnieki
iest�d�ja
rozi
Gints,
muzeja
vad�t�ja
Ieva
Viln�te.
„Velomazemes
aizraut�ba
azartiskums bijis
droši pamats visos laikos. Vējavieši vienmēr pratuši cits citam
tas
saknes.
Darbsun
vējaviešiem
taurenīša
veidā
sagatavotās
biļetes
bija
pilnas
ar
balvām.
Pēc
pusdienām
vēl
ansambļa
“Sandra”
uz
iel�m,
cilv�ki
nesveicin�s.
Kristi�ns
diem
skol�niem
ar�
ang�u,
v�cu
un
it��u
kura
kuplos
pie
dz�vojam�s
m�jas.
Katratona
dal�bnieku
trad�cija
ir
ar�
koku
vien
radies
m�tes,
izcil�s
š��pmet�jas,
palīdzēt un savai tēvu zemei vairāk dot, nekā ņemt. Vai gan laimīgāks cilvēks dzīvē var būt, koncerts.
gadu, ciemojoties
tiek iest�- dz�vo sav� dzimten� mazpils�t�, kur ar� valodu. Varb�t k�di �rg�u jaunieši vai
vai košuma
kr�mustrādā,
st�d�šana
viet�s,
olimpisko
sp��usev
�empiones
jaMelburnas
spēj daudz
citiem dot,
nekā neprasot?
Vējavieši
godā
un kumīl toru- nevis
vieglā- Brakos,
Viesi un paši vēl varēja
apskatīt ļoti interesanto Santas Ludboržas dabas foto izstādi.		
d�ts ar
k�ds
koks,unbet šoreiz t� bija roze sveši cilv�ki viens otru sveicina. �rg�os ar� jaun�ko klašu skol�ni v�las to dar�t,
vi�i apmekl�juši.
Š� gadaVējavieši
dal�bnieki dzīvo
Ineses
ko,
betJaunzemes
grūtāko! iespaid�.
Vējavieši prot sargāt, ras
neatdot
to, kas mantots.
domu
								
t�
nav.
Kad vi�š sveicin�jis k�du �rgl�- tad izmantojiet situ�ciju. Kristi�nas ir
saules
kr�s�.”
Me��e�ulai
�be�d�rz�
�bel�ti.”
11. j�lija
vakar�sēsim,
š� gadapļausim,
Barona klētī
ta- bērsim,
darbu,
ka arsim,
atmatāsiest�d�ja
šī zeme
nepaliek. dzelten�
Vējavieši
dēsta
Arī man tā bija īpašunieti,
emociju
pilna diena.
Skatoties
sejās, redzēju,
šī diena
visus vienoja,
bija
tas
gandr�z
uz��mis
to ar bail�m–
str�d�jiskapar
audzin�t�ju
b�rnu d�rz�
„Latvijas
„Pusdienlaik�
Barona
takas zeme
ce�ot�jivar lepoties
kas dal�bnieki
ierad�s
Me��e�os,
bērzus,
ozolus un
liepas,
lai jaunilai
koki mūsu
Vējavā zaļo.
Vējavas
ar daba,
stip- kult�ra
pilnaun
ar trad�cijas–
īpašu gaišumu.
kas vi�š t�ds, k�p�c vi�š mani sveicina? Austrij� un vi�am �oti pat�k darbs ar
t�s tieši
ir v�rt�bas,
kuras mums
dotas
man(26 ģimenes
dal�bnieki)saknes,
apmekl�ja
Kautzaļot
tuv�kdēliem,
iepaz�tu meitām,
vietu, kurkuri
pirmsstiprina
150 ga-savas
riem
lai Brakus.
tās turpina
Vējavā.
Vēlreiz
pārliecinājos,
ka valoda
un ar�
vecums
saprastos. Saku paldies visam perVi�us
p�rsteidz
tas, kanav
piešķērslis,
mums, laib�rniem.
kaspar
mums
ir piem�ram,
ar� daudzi
te bijuši,”
saka Braku tojum�, bet t�s ir v�rt�bas,
diem
pabijisVislatvijas
Krišj�nis vējaviešu
Barons. Pie
Uz
tikšanos
salidojumā
pēc jau
pieciem
gadiem!
sonālam
to īpašo,
ne tikai profesionālo,
bet arī
sirds no
siltumaKristi�ns
un mīlestības
labpr�tpilno
st�staattieksmi
par visu pret
un ir
muzej�, viss tiek
noteikts
par kur�mkuriem
j�r�p�-mājas
ugunskura risin�j�s saruna par �rg�u muzeja speci�liste Zinta Saul�te, „tom�r j�iepaz�st, j�sarg� unsavējiem,
augšas,
ir šeit.muzeja direktors atrodas tik jau t�ri labi iem�c�jies run�t latviski. Vi�i
Braku s�tu,Jumurdas
izt�loj�- pagasta
jas”, t� pārvaldē
savas darb�bas misiju apzin�s t�lu no muzeja un darbiniekiem Mado- darbu turpin�s l�dz oktobra
senatni un šodienu ar gr�matas „�rg�i v�lreiz izstaig�j�m
Ināra beig�m.
Strazdiņa
Agita Opincāne
R�- Vita
Jaunzeme.
desmit gadsimtos” autor�m Inesi Mai- mies laiku, kad dz�vojis rakstnieks Daces
n�, un katrs jaut�jums ir j�saska�o ar
Anna Kuzina,
Lienes Strušeles
foto
Kārkliņas
foto

Barona taka ar� �rg�os

M�r�te Breikša

Ērgļu
augusts
Çrgïu novada
novadainformatīvais
informatîvaisizdevums
izdevums2019.
2009.
j�lijs

Braku muzeja vad�t�ja

1

Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2019. gada jūlija domes sēdē lemto
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā, kuru var noklausīties
pašvaldības mājaslapā: www.ergli.lv
aPieņēma Ērgļu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2019. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ērgļu novada
pašvaldības budžetu 2019. gadam””.
aNolēma izdarīt grozījumus Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikumā, nosakot:
1. otru iestādes izglītības programmu īstenošanas vietu - Ērgļu novada pirmsskolas izglītības
iestāde “Pienenīte” filiāle “Rīti”, adrese - “Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads,
LV-4841;
2. iestādes darba laiku:
2.1. Ērgļu novada PII “Pienenīte” adresē J. Grota iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,
LV-4840, darba dienās no 7.00 līdz 19.00. Pirmssvētku dienā darba laiks tiek saīsināts par
vienu stundu;
2.2. Ērgļu novada PII “Pienenīte” filiālē “Rīti” adresē “Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts,
Ērgļu novads, LV-4841, darba dienās no 7.30 līdz 17.30. Pirmssvētku dienā darba laiks tiek
saīsināts par vienu stundu.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 68 540 apmērā ielu
apgaismojuma izbūvei Ērgļos ceļa posmā no Rīgas ielas 46, Ērgļos, līdz Piebalgas ielai 1,
Ērgļos, nosakot aizņēmuma atmaksas termiņu 10 gadi un garantējot aizņēmuma atmaksu ar
Ērgļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
aNolēma Ērgļu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 152 923,23 apmērā
Ērgļu sociālās aprūpes centra rekonstrukcijai “Kastaņās”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā,
nosakot aizņēmuma atmaksas termiņu 10 gadi un garantējot aizņēmuma atmaksu ar Ērgļu
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre S. Māliņa

SIA „ŪDAS” augusts. Pārdomas
Kaut kā ienāca doma galvā - sen nav rakstīts, laikam nebija noskaņojuma, bet
varbūt darbi neļāva. Neļāva arī. Kad skaties uz remontējamo Rīgas ielu Ērgļos,
priecē šis skats un arī dara uzmanīgu, jo visu laiku jātur rūpe par ūdensvadu un
pārējām mūsu komunikācijām, lai tās netiktu sabojātas. Cepuri nost šā darba
veicējiem, jo visi remontdarbi tiek veikti ar maksimālu piesardzību. Gadās jau arī pa kļūdiņai,
bet, ātri reaģējot, var tās novērst ar minimāliem zaudējumiem. 7. augustā no rīta man piezvanīja Ērgļu bērnudārza vadītāja un jautāja: „Vai tu nezini, kāpēc bērnudārzā nav ūdens?”
Skaidrība parādījās momentāni. Ātri reaģējot, mēs atslēdzām ūdeni Ērgļu urbumā un pēc 10
minūtēm pieteicās ūdensvada bojātājs. Centrālais ūdensvads pie konditorejas „Kore” bija sabojāts. Ūdens piegāde tika atjaunota pēc 4,5 stundām. Normāli! Galvenais, ka netiek slēpts
bojājums, tad var izlabot kļūdu ātri, neradot lielas neērtības ūdens patērētājiem.
SIA „ŪDAS” virza savu darāmo darbu skaitu uz priekšu. Ir sakārtota kanalizācijas sistēma
Rīgas ielā 32. Ir iegādāti materiāli un apzināti apjomi, lai likvidētu bīstamo kanalizācijas tvertni pie Grota ielas 7. Darbi notiks šā gada augustā. Salabosim kanalizācijas trasi Rīgas ielā 40.
Tur ir izveidots padomju laika brīnums - caurules savienotas 90 grādu leņķī, kas nodrošina
regulāru to aizdambēšanos. Arī augusta darbi. 13. augustā “Latvenergo” izbūvēs elektrības
pieslēgumu Cēsu un Rīgas ielas krustojumā, lai mēs varētu uzstādīt ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu tur esošajā akā. Tikko ir pieslēgums, liekam sūkni iekšā un paceļam ūdens
spiedienu uz Mehanizatoru ielas virzienu līdz divām vai trim atmosfērām. Šobrīd tur ir tikai
0,9 atmosfēras. Tad runāsim ar Mehanizatoru ielas 1, Cēsu 8, 8a iedzīvotājiem par pieslēgšanos kopējai ūdens piegādes sistēmai Ērgļos. Ceru, ka veselais saprāts uzvarēs un iedzīvotāji
piekritīs, jo ūdens kvalitāte Ērgļos ir tiešām izcila. Māju apsaimniekošanā neiet tik labi, kā
gribētos. Nedaudz uzlabojam dzīves apstākļus Mehanizatoru 10 un Rīgas 42 iedzīvotājiem.
Diemžēl visu ierobežo naudas trūkums un lielo parādu esamība. Daudz darāmā. Garlaicīgi nav.
Pirms daudziem gadiem pie manis pienāca cienījams vīrs, kuram bija mini mokiks „Delta”,
sarkans, un man prasīja: ”Juri, kāpēc tad, kad es braucu ar mopēdu ar 50 km stundā, visi brauc
man garām?” Es centos korekti paskaidrot, ka varbūt viņš kļūdās, spidometrs ir neprecīzs, bet
iekšēji sapratu - vecīt, tu jau brauc tikai ar mopēdu, garām jau brauc tie, kuriem ir mašīnas.
Noteikumi visiem nav vienādi. Fui, ko es tikko pateicu! Noteikumiem ir jābūt visiem vienādiem! Citādi tie nav vajadzīgi. Un šajā sakarā.
Ērgļu novada dome ir izstrādājusi un ir apstiprināti saistošie noteikumi par decentralizētajām
tualetēm (sausās tualetes). Ideja ir vienkārša - tiks apzinātas vietas, kur tās izbūvētas (privātmājas) un ar katru tās īpašnieku tiks slēgts līgums, cik reižu gadā ir obligāti tā jāizved. Minimālais reižu skaits varētu būt divas. Bet tas būs kā noteikums - obligāts. Savādāk ir ar vietām,
kur tualete ir, bet izvesta netiek, jo viss pārpalikums no cilvēka aiztek dabā, to piesārņojot. Un
tas ir nepareizi. Apzināšanu veiks SIA „ŪDAS”. Centīsimies dzīvot tīrākā pasaulē!
Radio 2 ir sadaļa no rītiem - “Dziesmu zelta graudi”. Tur tiek atskaņotas vecās labās latviešu
dziesmas, kuras ir prieks klausīties. SIA „ŪDAS” turpina sadaļu - “Vecie, labie parādnieki,
kuri ir stabili nobrieduši un ar lielu pelējuma kārtu”. Bet tā jau gluži nav, rodas arī pa kādam
jaunam tīrradnim. Jocīgi, ja par elektrību, sakariem nedrīkst nemaksāt, jo tad tie tiks atslēgti,
tad par ūdens lietošanu var nemaksāt, jo ūdens taču „nāk” no zemes. Tātad par brīvu. Ierosinu
izveidot komunistisko grupu no parādniekiem, kuriem viss būtu par brīvu - veikalā par brīvu
viss, uz kino par brīvu, autobuss uz Rīgu un Daugavpili bezmaksas un, protams, ūdens, arī
kanalizācija brīvā lietošanā. Leiputrija! Protams, pārējie apzinīgie maksātāji turpina maksāt,
tādējādi uzturot “komunistisko brigādi”. Tagad noskurināšos, lai nopurinātu murgus, kurus
iepriekš izteicu, lai kļūtu vieglāk. Mēs turpināsim mērķtiecīgu darbu ar “komunistisko nemaksātāju brigādi”. Un tas ir tikai laika jautājums, lai cilvēks saprastu, ka viss maksā tik, cik
tas maksā. Ja rodas finansiālas problēmas, tās vajag un var risināt, tikai jāatnāk uz „ŪDĀM”,
jāizstāsta un kopīgi var rast risinājumu. Pagastā ir arī sociālais dienests, kas sniegs palīdzību,
ja problēma būs pamatota.
Šogad ir laba vasara. Raža būs padevusies ne pa jokam. Kartupeļi, burkāni, bietes - kā no veikala skatloga. Saku PALDIES apzinīgajiem mūsu pakalpojumu lietotājiem. Pateicoties jums,
„ŪDAS” spēj strādāt, nodrošinot ar kvalitatīvu ūdeni Ērgļus. Raža visiem teicama būs, ja
darīsim to, kas jādara katram un par to saņemsim to, kas mums pienākas.
Juris Šaudiņš, SIA „ŪDAS” valdes loceklis

Sociālā dienesta informācija
Darba izmaiņu sakarā sociālajā dienestā katrs sociālais darbinieks klientus pieņems atsevišķā kabinetā, mainīsies arī klientu pieņemšanas laiki.
Sākot ar septembri, sociālā dienesta speciālisti klientus pieņems:
pirmdienās, otrdienās, trešdienās no 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 17.00.
M. Briede,
Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja
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13. ĒRGĻU NOVADA SVĒTKI
“Noķer savu sapni!”
Šī vasara iesākās ar Ērgļu novada iedzīvotāju sen lolota sapņa realizēšanu dzīvē - mūsu centrālās
- Rīgas - ielas remontu. Tieši remontdarbu dēļ Ērgļu novada svētki šogad norisinājās divas dienas,
bet tie bija tikpat krāšņi, laikapstākļu lutināti, dzirkstoši un pozitīvām emocijām pilni kā vienmēr,
kad satiekas sen neredzēti draugi, radi, tuvinieki un paziņas.
Svētki iesākās
piektdienas vakarā
ar Ievas Vilnītes vadītu literāri muzikālu konferenci “Ērgļu
brāļi Jurjāni Latvijā
un pasaulē”, kurā
piedalījās Alfrēda
Kalniņa Cēsu mūzikas skolas skolotāja
un folkloras kopas
“Dzieti”
vadītāja
Dace Balode (tēma: “Jurjānu Andrejs - latviešu mūzikas folkloras zinātniskās izpētes celmlauzis”);
muzikoloģe Zane Prēdele (tēma: “Brāļi Jurjāni un Jāzeps Vītols: attiecību konteksti”); mūzikas
vēsturnieks Arnolds Klotiņš (tēma: “Andrejs Jurjāns un mūzikas latviskuma tapšana”). Ar muzikāliem priekšnesumiem konferences klausītājus un lektorus priecēja Ērgļu mūzikas skolas audzēkņi.
Tikmēr azartiskākie Ērgļu novada kāršu spēlmaņi jau uzsāka zoles maču Ērgļu vidusskolas sporta zālē, kas noslēdzās tikai
rīta gaismā ar uzvarētāju
sumināšanu.
Pēc visu trīs pagastu vadītāju - Guntara Velča,
Elitas Ūdres un Agitas
Opincānes - svētku atklāšanā izteiktā novēlējuma
varēja sākties brīvdabas
koncerts, ko šogad baudījām estrādē, kurā gan lieli,
gan mazi varēja izdejoties
grupas “Big All & The Jokers” pozitīvās un atraktīvās mūzikas ritmos. Pēc
koncerta no pils parka virs
koku galotnēm uzdzirkstīja salūts. Un svētki varēja
turpināties ar 3×3 nakts
basketbola sacensībām pie
saieta nama. Sacensībās
piedalījās gan daudz dalībnieku, gan bija arī krietns
līdzjutēju pulks. Cīņa par
uzvaru noslēdzās, tikai
gaismai austot. Otrpus saieta namam kino cienītāji
noskatījās vienu no krāšņākajām 100 gades kostīmfilmām
“Homo Novus”. Bet paši aktīvākie
dejotāji turpināja ballēties estrādē DJ
Eris vadītajā diskotēkā.
Sestdienas rīts visagrāk uzausa
makšķerniekiem, kuri pie dambja
sāka pulcēties jau plkst. 4.30, lai apmainītos ar “Ne asakas!” vēlējumiem
un sacenstos lielākā loma nozvejā.
Mazliet vēlāk atrakciju parkā “Braku takas” sākās rosība un dalībnieku
reģistrēšanās 7. Ērgļu čempionātam
disku golfā.
Šogad jau trešo reizi pēc kārtas
“Vizbuļu” šautuvē Katrīnā pie Kreveļu ozola mednieki sacentās meistarībā šaušanas sacensībās pa
māla paipalām. Šoreiz dalībniekiem tika dota iespēja precizitātē spēkoties, arī tēmējot
pa meža cūkas siluetu.
Plkst.10.00 no rīta stadionā
pie Ogres upes par uzvaru
sāka cīnīties pludmales volejbolisti un turpat blakus visas
dienas garumā norisinājās
sīkmači: šaušana ar kaķeni;
rokas vinčošana; ūdens balonu mešana; florbols ar pleznām; maisa mešana; bumbiņu
sišana mērķī; basketbola soda
metieni; šautriņu mešana mērķī. Bet estrādē un tās apkārtnē darbojās auto simulators,
Brain games galda spēles,
piepūšamās atrakcijas un atrakciju parks visai ģimenei ar
batutiem, ūdens bumbām un
sitiena spēka mērītāju, Dzeņu
ģimenes dzīvnieku ferma ar
dažnedažādiem eksotiskiem
mīluļiem un radošās mākslas
darbnīcas bērniem. Un, kad
aktīvajās nodarbēs enerģija
bija iztērēta, tad to atjaunot un
iestiprināties varēja pie lielā
katla draudzīgajā zivju zupas
mielastā stadionā pie upes.
Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2019. augusts

Raksta turpinājums.

Kūciņas no Kašera Sapņu fabrikas. Pēc lustīgas izkustēšanās bērni varēja doties uz saieta namu,
kur jau brīdi vēlāk valdīja smiekli un sajūsmas spiedzieni svētku neiztrūkstošajā sastāvdaļā - Putu
ballītē.
Kad diplomi izcīnīti sīkmačos un volejbolā, tad lielu skatītāju atsaucību ieguva veiklības brauciens ar auto atpakaļgaitā “Vēžu gonka”, kurā speciāli izveidotā trasē stadionā dalībnieki ar saviem
auto varēja pierādīt meistarību, braucot neierastā virzienā.
Savukārt tie, kam sirdij tuva mūzika, varēja doties uz Ērgļu luterāņu baznīcu baudīt Cēsu baptistu
draudzes Zvanu kora “Soli De Gloria” koncertu.
Svētku laikā Ērgļu saieta namā bija apskatāmas vairākas izstādes: “Novada kultūrvēsturiskie objekti”, “Krustdūrienā izšūtas gleznas” un Vaijes (Vācija) mākslinieces Lilianas Brūningas izstāde “Dzīve
kastē”. Ērgļu bibliotēka piedāvāja Latvijas mediju izstādi - Alekseja Naumova, Ilzes Dambes, Gundegas Muzikantes un Signes Ērmanes zīmējumus no Ulda Ausekļa grāmatas “Četras otas”.
Pēc tik piesātinātām svētku dienām, kurās katrs apmeklētājs varēja atrast un izbaudīt sev tīkamo,
atlika vien apbalvot sacensību uzvarētājus un visiem kopā baudīt amatiermākslas kolektīvu koncertu estrādē. Pēc koncerta zaļumballi ieskandināja Jelgavas pūtēju orķestris “Zelmeri Pro” diriģenta
Tomasa Kokamegi vadībā. Vēlāk uz skatuves kāpa grupa “Lauku muzikanti” un pašā nakts vidū
grupa “Kolibri”. Pavisam neierastas sajūtas varēja baudīt Vecmuižas ezerā, dodoties izbraucienā ar
caurspīdīgām kanoe laivām, kas aprīkotas ar LED apgaismojumu, radot romantisku piedzīvojumu
naktī ezera viļņos. Bet zaļumballe turpinājās līdz pat rīta gaismai.
Uz tikšanos 14. Ērgļu novada svētkos!
Rakstu sagatavoja Lelde Strazdiņa
Ilzes Daugiallo foto

Ērgļu Stacijā no paša rīta varēja baudīt brokastis ar kafiju
un gardām kūkām, bet vēlāk
Pop-up restorānā - šefpavāra
Kaspara Jansona gatavotos
pusdienu piedāvājumus.
Paralēli aktīvajām nodarbēm
pils parkā valdīja meditatīva
noskaņa Anša Jansona vadītajā kokles spēles meistarklasē. Kokļu mūzikas pavadībā
ikvienam bija iespēja izliet
vaska sveci un izgatavot vaska drāniņu ēdiena uzglabāšanai Tautas lietišķās mākslas
studijas “Ērgļi” darbnīcā, kā
arī iepazīt koka mūzikas instrumentus muzeju “Braki” un
“Meņģeļi” sagatavotajā darbnīcā.
Atgriežoties estrādē, mazo
rāpotāju distanci sacensībās
“Mazais sapnītis” šogad veica tikai viens mazulis - drosmīgais un žiperīgais Emīls
Smeilis. Paldies Amandas Bičevskas, Toma Avotiņa, Katrīnas Ābelas un Elzas Pundures
ģimenēm par atsaucību un radošumu izrotāto bērnu ratiņu
parādē. Kā katru gadu ierasts,
skatītājus un dalībniekus uzmundrināja lielais Benu putns.
Visi mazulīši un viņu ģimenes
saņēma dāvaniņas no mūsu
sponsoriem - Intas Oltes un
Ērgļu BENU aptiekas. Katra
mazulīša garderobi tagad papildinās arī Ērgļu novada svētku krekliņš. Pēc mazuļu uznāciena nedaudz lielākus bērnus
uz jautrām rotaļām, dziesmām
un dejām aicināja atraktīvās

13. Ērgļu novada svētkos strādāja!
Organizatori, rīkotāji un sporta veidu tiesneši: Aldis Jēkabsons, Justs Jēkabsons, Ivars Teteris,
Reinis Braķis, Toms Rota, Ieva Rota, Atis Koklačovs, Inta Olte, Laimonis Kļaviņš, Māris Olte,
Inese Olte, Ilze Daugiallo, Sandra Konovalova, Maiga Picka, Auseklis Picka, Aivis Masaļskis,
Mudīte Kļaviņa, Juris Jakunovs, Andris Stalidzāns, Valdis Zirnis, Ilmārs Kaņķelis, Indra Rone,
Daira Pleša, Sanda Ekerte, Andris Džiguns, Līga Ezergaile, Egils Ezergailis, Sanita Skuja, Matīss
Palsāns, Ilona Palsāne, Liene Štrušeļe, Aivars Štruseļs, Lelde Gangnuse - Bērziņa, Aigars Bērziņš,
Ivans Vihtodenko, Aleksandra Vihtodenko, Kaiva Bukovska, Monta Masaļska, Katrīna Dudko,
Rita Dudko, Dace Jēkabsone, Ervīns Salenieks, Armands Cirsis, Ingus Akulovs, Alise Andriksone,
Zane Jēkabsone, Ilona Tauniņa, Dace Bērziņa, Toms Siliņš, Ance Jēkabsone, Sanita Jansone, Zeltīte Cepurīte, Sarmīte Dreiblate, Sandra Lauberte, Uldis Cirsis, Simona Cirse, Nauris Rūniks, Baiba
Mika, Mārīte Taškāne, Antra Grinberga, Ralfs Šmīdbergs, Jānis Opincāns, Rolands Krastiņš, Signe
Masaļska, Ieva Vilnīte, Zinta Saulīte, Ināra Strazdiņa, Ivars Cišs, Kristaps Gūts, Dace Salnīte, Elīna
Svilpe, Madara Salnīte, Kristīne Grāvīte, Rimants Stankevičs u.c.
13. Ērgļu novada svētkus atbalstīja!
SIA AIBI (Artis Ielejs), ELBRA (Atis Koklačovs), tipogrāfija “ERANTE” (Jānis Eriņš), Ērgļu
spēkstacija (Rolands Krastiņš), Ērgļu luterāņu draudze (Ivars Cišs), IK „Ceļotājs” (Svetlana Maija
Čeiča), BENU aptieka Ērgļos (Inta Olte un Baiba Mika), Ērgļu Stacija (Māris un Inese Oltes),
biedrība “C&U”, SIA “Trailer Baltia”, „Braku takas” (Ilmārs Kaņķelis), Ērgļu vidusskola (Inese
Šaudiņa), Ērgļu mākslas un mūzikas skola (Iveta Pedele).

SPORTA SACENSĪBU
UZVARĒTĀJI:
ZOLES MAČS
(kopējais dalībnieku skaits - 24)
Amatieru grupa
1. Gunta Purviņa
2. Haralds Plass
3. Jānis Kažemaks
Zolmaņu grupa
1. Dzintars Galejs
2. Kaspars Cers
3. Andris Mugurevičs
3×3 NAKTS BASKETBOLS
(kopējais dalībnieku skaits - 39)
Dāmu konkurencē
1. Līva Tirzmale
Nikola Jegorska
Biruta Rozentāle
2. Jana Gulbe
Aiga Dombrovska
Ilze Feldberga
3. Ieva Dūduma
Jana Tālmane
Līga Tirzmale
Vīru konkurencē
1. Nemo Olte
Niks Nīgalis
Artūrs Romanovskis
2. Jānis Kalniņš
Roberts Stalidzāns
Gatis Truksnis
3. Kaspars Felkers
Emīls Aleksejevs
Toms Ielejs
MAKŠĶERĒŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 12)
Kopējais loma svars - 11,645 kg
Jauniešu konkurencē
1. Līva Tirzmale loma svars 1,135kg
2. Raivo Milnis loma svars 0,745kg
3. Reinis Pāns - l
oma svars 0,300kg
Dāmu konkurencē
1. Ilze Barūkle loma svars 2,405kg
Vīru konkurencē
1. Valdis Barūklis loma svars 3,750kg
2. Viktors Ūdris loma svars 1,305kg
3. Ivars Hermanis loma svars 0,825kg

Mazākā zivs
Viktors Ūdris - 0,002kg
Lielākā zivs
Valdis Barūklis - 1,525kg
Atrakciju parka “BRAKU
TAKAS” rīkotās sacensības
DISKU GOLFS
(kopējais dalībnieku skaits - 21)
Junioru apakšgrupa
1. Kristaps Tauriņš
2. Kārlis Remesis
3. Kristīna Deksne
Amatieru klase. Vīrieši (AV)
1. Didzis Dzlbiņš
2. Mārtiņš Picka
3. Jānis Tīrons
Meistaru klase. Sievietes (MS)
1. Elīza Dalbiņa
2. Alise Olte
3. Sanita Skuja
Meistaru klase. Vīrieši (MV)
1. Justs Jēkabsons
2. Aldis Olte
3. Jānis Zosārs
ŠAUŠANAS
SACENSĪBAS MEDNIEKIEM
(kopējais dalībnieku skaits - 21)
Dāmu konkurencē
1. Ieva Ceplīte
Vīru konkurencē
1. Dāvis Bērzkalns
2. Diks Aivars
3. Vladimirs Ķišņakovs
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VOLEJBOLS
(dalībnieku skaits - 57)
Dāmas
1. Anda Reine
Aiga Dombrovska
Nikola Jegorska
Līga Tirzmale
2. Ilze Feldberga
Gunita Konovalova
Ance Jēkabsone
Madara Miķelsone-Pobiaržena
Lauma Zača
3. Linda Sudāre
Benita Kārkliņa
Līva Tirzmale
Gunta Jaunozoliņa
Vīri (līdz 40 gadu vec.)
1. Romāns Sidora
Mārtiņš Šatrovskis
Jānis Umulis
Uldis Leškevics
2. Lauris Bičevskis
Rihards Vasels
Oskars Feodorovs
3. Artūrs Vīgants
Uldis Cirsis
Uvis Sarkanābols
Mārtiņš Ūdris
Vīri (pēc 40 gadu vec.)
1. Raimonds Mileiko
Andris Stalidzāns
Dainis
2. Dzintars Greļs
Juris Sirmais
Roberts Čeičs
3. Gundars Ziemelis
Miervaldis Līcītis
Gunārs Jurkovskis
VEIKLĪBAS BRACIENS AR
AUTO ATPAKAĻGAITĀ
(kopējais dalībnieku skaits - 21)
Dāmu konkurencē
1. Signe Cepurīte
2. Rita Pučekaite
3. Ilze Feldberga
Vīru konkurencē
1. Niks Jegorskis
2. Lauris Ruļuks
3. Edgars Baužis
SĪKMAČI
MAISA MEŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 125)
Meitenes (līdz 14 gadiem)
1. Evelīna Estere Jansone;
Samanta Ungure
2. Katrīne Sudāre
3. Sintija Voitišķe

Zēni (līdz 14 gadiem)
1. Edgars Priedītis
2. Ralfs Gomins
3. Daniels Ruļuks
Dāmas
1. Santa Dejus
2. Līga Tirzmale
3. Rita Pučekaite
Vīri
1. Ivans Palancevičs
2. Niks Jegorskis
3. Edgars Baužis; Sergejs Jegorskis

BUMBIŅU SIŠANA MĒRĶĪ
(kopējais dalībnieku skaits - 122)
1. Uvis Konovalovs un Gunita Konovalova
2. Nauris Truksnis un Simona Klodža
3. Ivans Palancevičs un Jevgenijs Palancevičs

BASKETBOLA SODA
METIENI
(kopējais dalībnieku skaits - 95)
Meitenes (līdz 14 gadiem)
1. Līva Tirzmale
2. Paula Konovalova
3. Katrīne Sudāre
Zēni (līdz 14 gadiem)
1. Daniels Ruļuks
2. Jorens Vezetiu; Rodrigo Laimiņš;
Mārtiņš Sudārs
3.Markuss Renckulbergs; Rauls Gomins; Markuss Gomins
Dāmas
1. Monta Šmite
2. Dagnija Kondučuka
3. Simona Klodža; Evita Truksne;
Laura Miltiņa; Aiga Dombrovska
Vīri
1. Jānis Pļaviņš; Ģirts Asmus
2. Marts Bičevskis
3. Dzintars Greļs
ŠAUŠANA AR KAĶENI
(kopējais dalībnieku skaits - 116)
Dāmu/meiteņu konkurencē
1. Ilvija Madsena
2. Marija Rapa
3. Kate Jēkabsone; Daina Stonka
Vīru/zēnu konkurencē
1. Rauls Gomins
2. Maksims Medvedjevs
3. Mārtiņš Sudārs

FLORBOLS AR PLEZNĀM
(kopējais dalībnieku skaits - 85)
Bērnu konkurencē
1. Rauls Gomins
2. Katrīne Sudāre
3. Paula Luīze Piebalga
Dāmu konkurencē
1. Ance Kaimiņa
2. Dagnija Konončuka
3. Gunita Konovalova
Vīru konkurencē
1. Raimonds Kaimiņš
2. Edijs Krastiņš
3. Edgars Smeilis
ŪDENS BALONU MEŠANA
(kopējais dalībnieku skaits - 170)
1. Jevgēnijs Palancevičs un Ivans Palancevičs
2. Ģirts Asmus un Zigmis Bauže
3. Uvis Konovalovs un Gunita Konovalova
ROKAS VINČOŠANĀ
(kopējais dalībnieku skaits - 122)
Meitenes (līdz 14 gadiem)
1. Līva Tirzmale
2. Katrīne Sudāre
3. Sintija Voitišķe
Zēni (līdz 14 gadiem)
1. Jorens Vezetiu
2. Maksims Medvedjevs
3. Edgars Priedītis
Dāmu konkurencē
1. Linda Sudāre
2. Laura Miltiņa
3. Signe Cepurīte
Vīru konkurencē
1. Raimonds Kaimiņš
2. Aldis Indriksons
3. Jānis Smeilis
ŠAUTRIŅU MEŠANA MĒRĶĪ
(kopējais dalībnieku skaits - 173)
Bērnu konkurencē
1. Pauls Gomins
2. Liene Feldberga
3. Katrīne Sudāre
Dāmu konkurencē
1. Ilze Daugiallo
2. Lita Sidorova
3. Sanita Vandere
Vīru konkurencē
1. Artūrs Šmits
2. Toms Ielejs
3. Valdis Zirnis
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“Sportojam Marijas dienā!”
Šāds aicinājums 21. jūlijā kopā sauca Sausnējas apkaimes aktīva dzīvesveida cienītājus, iesildot gaidāmajiem novada svētkiem
nākamajā nedēļā.
Vispirms Sausnējas kapsētā ar ziediem un svecītēm pieminējām
Mariju Šmiti - pedagoģi, novadpētnieci un kultūras darbinieci,
sakot paldies par viņas devumu pagasta sabiedrībai.
Pasākuma ievadā pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre visiem
novēlēja jauku dienu, labu garastāvokli un sekmīgus startus.
Godpilnais pienākums uzvilkt karogu tika pērnā gada sportiskākajai ģimenei - Vestfāliem.
Pasākuma dalībnieki sacentās dažādās disciplīnās - šautriņu
mešanā, pildbumbas mešanā, šķīvīšu lidināšanā, bumbiņu mešanā, ķegļos, aklo vistiņu spēlē.
Šogad uzvarētājus nenoteica atsevišķās disciplīnās, bet kopvērtējumā.

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

Sieviešu konkurencē 1. vietu ieguva Karīna Ozoliņa, 2. vietu Inta
Sīle un 3. vietu Aina Ozola. Vīriešu konkurencē 1. un 2. vietu
dalīja Aivars Mačuks un Edmunds Putniņš. Godalgoto vietu ieguvēji saņēma medaļas un diplomus. Bērnu konkurencē vietas
netika piešķirtas; viņu rezultātus ieskaitīja ģimeņu vērtējumā.
Par sportiskāko ģimeni šogad tika atzīta un ar kausu apbalvota
Putniņu ģimene, pārējām sulīgas un veselīgas veicināšanas balvas.
Sacensību arēnā valdīja jautrība, smiekli un ļoti pozitīva aura.
Jau no agras priekšpusdienas uz ugunskura mutuļoja zupas
katls. Kamēr tiesneši apkopoja rezultātus, sacensību dalībnieki
atguva spēkus, mielojoties ar gardi gardo virumu.
Sacensību organizatoriem sirdi sildīja atzinīgie vārdi no pārnovada viesiem. Paldies visiem, kuri piedalījās pasākumā! Uz
tikšanos nākamgad!
Inese Leiboma
Valijas Leles foto

No 2020. gada 1. janvāra prasības ugunsdrošībai
mājokļos kļūs stingrākas
Nākamā gada 1. janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības
noteikumu prasības - visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina
ar ugunsdzēsības aparātu.
Ieteikumi kļūs par obligātām prasībām
2016. gadā, kad stājās spēkā esošā Ugunsdrošības noteikumu redakcija, noteikumos tika paredzēts pielāgošanās laiks līdz 2020.
gada 1. janvārim, kad dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos un
viendzīvokļa objektu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātu no
ieteikuma par to, kā parūpēties par ugunsdrošību mājoklī, kļūs
par obligātu prasību.
VUGD rīcībā esošā statistika liecina, ka lielākajā daļā gadījumu, kad ugunsgrēkos gāja bojā vai cieta cilvēki, dūmu detektori
nebija uzstādīti. VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku drošību, kā arī būt līdzatbildīgiem, jo katra paša spēkos
ir gādāt par ugunsdrošību mājoklī, piemēram, uzstādot dūmu
detektoru, kas ar spalgu skaņas signālu vēstīs par radušos sadūmojumu un ļaus laikus atstāt bīstamās telpas, saudzējot veselību
vai pat dzīvību.
Dūmu detektoram jābūt katrā mājoklī
Autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem,
ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos
ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to ar
80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt
mājokļa iemītniekus.
Dūmu detektors ir nopērkams dažādās tirdzniecības vietās. Uz
tā korpusa ir jābūt CE marķējumam un informācijai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604. Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša - to piestiprina pie griestiem ar
komplektā pievienotām skrūvēm vai abpusējo līmlenti.
Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz viens dūmu detektors,
bet privātmājā tas jāuzstāda katrā ēkas stāvā. Detektoru jāizvieto
pie griestiem telpās, kurās pārsvarā guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki. Autonomie ugunsgrēka detektori darbojas ar baterijām,
tādēļ būs nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par ko atgādinās
arī pats detektors, raidot īsus skaņas signālus, kā arī ik pa laikam
vajag ar kontroles pogu pārbaudīt detektora darbspēju.

Pasākumu afiša

Privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu
Savukārt ugunsdzēsības aparāts privātmājā lieti noderēs neliela
ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā. Jāatceras,
ka ugunsdzēsības aparātu drīkst izmantot tikai tad, ja dzēšana
nedara draudus veselībai un dzīvībai. Ja notikusi ugunsnelaime
- izvērtējiet situāciju un neapdraudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un
izsauciet ugunsdzēsējus glābējus!
Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jāpievērš uzmanību tam, lai
uz tā korpusa būtu iestrādāts (iespiests) individuālais vai partijas
numurs un CE atbilstības marķējums. Savukārt ugunsdzēsības
aparāta dzēstspējai jābūt vismaz 21A 113B (kur skaitlis nozīmē,
cik lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts ugunsgrēka
klasi: A - kad deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B - kad
deg šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti).
Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mājas saimniekam būs jāveic
vizuālā apskate (vai aparāts nav bojāts un ir atbilstošs spiediena
rādījums), bet tehniskā apkope jāveic sertificētos apkopes punktos saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu vai arī, ja termiņš nav
noteikts, tad reizi piecos gados.
Kā VUGD kontrolēs, vai mājokļos ir uzstādīti
dūmu detektori?
Ugunsdrošības noteikumu prasības nav izstrādātas ar mērķi
sodīt cilvēkus. Noteikumos ir iekļauti ugunsdrošības pasākumi,
kuru ievērošana palīdzēs izvairīties no ugunsnelaimes vai mazināt tās ietekmi.
Skaidrojam, ka VUGD neplāno pārbaudīt katru mājokli. Prioritāri pārbaudes tiks veiktas tajos mājokļos, par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības vai būs notikuši ugunsgrēki. Iespēju
robežās tiks veikta arī dzīvojamā sektora apsekošana un pārbaudīta ne tikai dūmu detektoru esamība, bet arī pārējo ugunsdrošības prasību ievērošana mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs nekas jauns un katru gadu tādas
jau notiek un notiks arī turpmāk.
Cik lieli sodi plānoti par neuzstādītu detektoru vai citu
ugunsdrošības noteikumos minēto prasību nepildīšanu?
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants nosaka, ka:
“par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit eiro,
juridiskajām personām - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš
četrsimt eiro”. Salīdzinājumam - viena dūmu detektora iegāde
izmaksā aptuveni pieci līdz desmit eiro.
Informāciju sagatavoja Inta Palkavniece no
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas
Tel. 67075871, e-pasts: inta.palkavniece@vugd.gov.lv

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
15.30 Strūves ģeodēziskā loka punkts Gaissa-kalns
(Gaiziņš)
Punkta apmeklējums
Pārgājiens kopā ar vides gidu
Viesu namā “Gaiziņstars” piemiņas monētas Gaissakalns kalšana. Tikšanās Bērzaunes pag., 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
Nessaule-kalns 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.
24. augustā Ērgļu estrādē
Latvijas dzinējsuņu medību šķirnes suņu izstāde
Plkst.10:00 reģistrēšanās; plkst.11:30 atklāšana.
31. augustā Slimību profilakses un kontroles centra
aktīvās atpūtas pasākums
“Iepazīsti Latvijas novadu!”
Pulcēšanās vieta: Rīgas iela 10, Ērgļos, dalībnieku reģistrācija no plkst.11:00.
Pasākumu ietvaros visa vecuma iedzīvotāji veidos komandas no trim dažādu paaudžu dalībniekiem un, veicot
pārgājiena maršrutu savu novadu teritorijās, iegūs zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un iepazīs novadu materiālo
un nemateriālo kultūrmantojumu.
Kopējais paredzamais pasākuma ilgums - četras stundas
(pasākuma ilgums var mainīties), paredzamais maršruta
garums - četri kilometri.
Pieteikšanās pa tālruni: 28390935 vai e-pastu: amanda.
brizga@prakse.lv līdz 30. augustam.
7. septembrī plkst. 15.00 „Brakos”
izrāde „Velniņi”
Spēlē Valmieras Viestura vidusskolas Tautas teātris
„Sprīdītis”, režisori - Roberts Segliņš un Inese Ramute.
7. un 8. septembrī Ērgļu stacijā
Tūrisma salidojums
Latvijas tūrisma profesionāļu un entuziastu sanākšana
kopā, lai demonstrētu aktīvā tūrisma prasmes un ļautu
izmēģināt dažādus aktīvā tūrisma veidus ikvienam interesentam.
14. septembrī plkst. 16.00 Brāļu Jurjānu muzejā
“Meņģeļi” Latvijas Pirts diena

KAPUSVĒTKI NOVADĀ 2019. gadā
Blaumaņa kapos 7. septembrī plkst. 13.00

PIEMINAM MIRUŠOS:
Pēteris Armanovs-Grigulis miris 91. mūža gadā;
Inta Stankeviča mirusi 79. mūža gadā;
Velga Ieleja mirusi 69. mūža gadā;
Inta Liepiņa mirusi 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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