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Atvērts multifunkcionālais centrs “Logs”
AKTIVITĀTES
17. februārī Biksērē, J. Ramaņa
ielā 4, svinīgi tika atklāts multifunkcionālais centrs “Logs”. Šo
brīdi bija ilgi gaidījuši daudzi
Sarkaņu pagasta iedzīvotāji, bet
visvairāk — vietējie jaunieši.
Pēc svinīgās lentes griešanas,
ko veica šī raksta autore, Madonas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs un Sarkaņu
pagasta pārvaldes vadītājs Andris
Simtnieks, apmeklētāji varēja doties ekskursijā pa centra telpām.
Tās turpmāk būs vietējo iedzīvotāju pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vieta. Multifunkcionālā
centra mērķis ir radīt labvēlīgu
vidi, kur pulcēties Sarkaņu pagasta iedzīvotājiem, lai kvalitatīvi
pavadītu brīvo laiku, kā arī iegūtu
viņu vajadzībām un interesēm
atbilstošas zināšanas un prasmes.
Multifunkcionālā centra
“Logs” atklāšanas svētkos visvairāk izskanēja vārds “paldies”. Tas
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Atklāšanas dienā centrā “Logs” bija svētki.
tika adresēts visiem, kuri palīdzēja
realizēties idejai par multifunkcionālā centra izveidi, — pašvaldības
vadībai, domes deputātiem, Sarkaņu pagasta pārvaldes darbiniekiem
un jo īpaši vietējiem jauniešiem,
bez kuru iniciatīvas, ticības un
degsmes šīs gaišās un dzīvesprie-

cīgās telpas netiktu sakoptas un
iekārtotas.
Vakara gaitā centra viesus ar
muzikāliem priekšnesumiem priecēja vietējais Sarkaņu pagasta
jaunietis, grupas „Melns uz Balta”
solists Kristers Rudzītis. Radošo
darbnīcu vadīja Valentīna Gailīte,

kas aicināja viesus veidot pašiem
savus logus, jo, kā mēs visi zinām,
katram ir savs iemīļots logs.
KRISTĪNE VORSLAVA,
Sarkaņu pagasta
jaunatnes lietu speciāliste

„Ērgļu vērtums” novadu folklorā
Ādams Tērauds vākuši ne
tikai Ērgļu apkaimes tautasdziesmas, bet arī pasakas
un teikas. Izcilākais Ērgļu
un tuvākās apkārtnes folkloras vācējs bijis Ērgļu pagasta rakstvedis, dzejnieks
un žurnālists Pēteris Blaus.
Viņa devums mērāms vairākos tūkstošos folkloras
vienību.
Juris Rubenis, Voldemārs Eliass, Andžs Zvaigzne, Augusts Briedis, Pēteris Dambītis, Andrejs
Miķelsons, Andrejs Jurjāns,
Osvalds Kreicers, Elza Kurcalte, Juris Bičevskis, Jānis
Liepa, Voldemārs Stelbergs,
Indra Rone — novadnieki,
kas dažādos laikos dažādu
motīvu vadīti pierakstījuši,
apkopojuši, vākuši Ērgļu

JAUNUMS
Sērijā „Novadu folklora” apgādā „Zinātne” nesen iznākusi
grāmata „Ērgļu vērtums”. Tās
sastādītājs, ievada, biogrāfisko
apcerējumu un komentāru autors ir ērglēnietis Gatis Ozoliņš,
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docents,
filoloģijas doktors.
Vairāk nekā 500 lappušu Ērgļu
novada folkloras izlasē iekļauti
Latvijas folkloras krātuvē, arhīvos,
bibliotēkās saglabātie rokraksti
un publikācijas periodikā. Grāmatā izlasāmi Ērgļos un apkārtnē
pierakstītie etnogrāfijas materiāli
un folkloras (tautasdziesmu, teiku, pasaku, buramvārdu, mīklu,
sakāmvārdu, ticējumu un tautasdziesmu melodiju) teksti, kā arī
folkloras vācēju dzīves gājums,
darbības virzieni un personības
raksturojums.
Pirmās tautasdziesmas Ērgļos
19. gadsimta sākumā pierakstījis
vācbaltiešu mācītājs Gustavs fon

Bergmanis, kad viesojies pie sava
dēla Benjamiņa fon Bergmaņa,
kas no 1806. līdz 1814. gadam
bijis mācītājs Ērgļos. Rūdolfa
Blaumaņa laikabiedrs, mācītājs Arnolds Zunte un skolotājs

novada mutvārdu daiļradi.
Kā radies Sausnējas Piķa purvs?
Kas dzīvoja Bābas kalna alā Ērgļu
„Veģeru” māju tuvumā? Kāpēc Jumurdā neizdevās baznīcu uzbūvēt?
Kur Ērgļu Nīnēnu purviņā atrast

mucu ar zelta naudu? Kāpēc jādzer
ar cukuru sajaukta rutku sula? Kāpēc vistām jādod nātru pulveris?
Kā nomierināt sāpošu zobu? Kas
jādara, ja ausīs rūc? Tie ir tikai
daži no jautājumiem, uz kuriem
atbildes var atrast, ielūkojoties
grāmatā „Ērgļu vērtums”.
Šis ir pirmais izdevums, kurā
vienuviet sakopots tik plašs folkloras un etnogrāfijas materiālu
vākums, kas saistīts ar Ērgļu novadu. Kas liek cilvēkiem vākt ko no
pagātnes dzīlēm, notraust putekļus no sen aprakstītajām papīra
lapām, nodot to visu nākamajām
paaudzēm? Gatis Ozoliņš grāmatas
nobeigumā uz šo jautājumu radis
atbildi: „Iespējams, viņi (folkloras
vācēji) vēlējās nepārtrūkt ar savu
māju, pagastu, novadu, ar valodu,
kultūru un dziesmu, turpināt tautu, tradīcijas un sevi.”
Tagadnē ir un nākotnē būs
vērtīgs un derīgs Gata Ozoliņa
kultūrvēsturiskais pētījums un
apkopojums „Ērgļu vērtums” novadu folklorā.
MĀRĪTE BREIKŠA

Veiksmīgi noslēdzies projekts „Krēslu piegāde
Varakļānu kultūras nama skatītāju zālei”
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.—2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju „Cilvēks,
vieta, darbs Madonas reģionā
2015.—2020.” ietvaros Varakļānu
novada pašvaldība ir īstenojusi
projektu „Krēslu piegāde Varakļānu kultūras nama skatītāju zālei”
(Projekta numurs: 16-05-AL23A019.2203-000003).
Projekta mērķis ir uzlabot
Varakļānu kultūras nama piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un
radīt kultūras baudīšanai estētiski
skaistu un ērtu vidi.
Varakļānu kultūras nams ir novada kultūras dvēsele, kur notiek
galvenie novada kultūras pasākumi un ģenerētas idejas aktīvai
kultūras dzīvei. Kultūras nama

skatītāju zālē no 80. gadiem tika
izmantoti krēsli, kas morāli un fiziski ir nolietojušies, sēžamvietas
ir nodilušas un nerada kultūras
baudīšanai ērtu vidi.
Projekta ietvaros ir iegādāti
jauni savā starpā savienoti, pārvietojami 50 trīsvietīgi krēslu bloki
un 50 divvietīgi krēslu bloki. Iepirkumā krēslus piegādāja UAB „ JS
Baltic”. Projekta kopējās izmaksas — 29 100,50 eiro, attiecināmās izmaksas — 16 000 eiro, projekta publiskais finansējums —
11 200 eiro.
AIJA ŠČUCKA,
Varakļānu novada pašvaldības
attīstības nodaļas vadītāja

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

KINOAFIŠA
Madonas pilsētas kultūras
nama filiāle „VIDZEME”
uzaicina noskatīties šādas
filmas:
26. februārī pulksten 19,
2. martā pulksten 19
šausmu filmu
„Apļi” (2017. g.).
Džūlija izmisīgi cenšas
glābt savu draugu un dodas
pretī nezināmajam, lai
atrastu lāsta uzliesmojuma
avotu. Viņas meklējumi
aizved pie noslēpumainas
koledžas studentu grupas
un viņu profesora, kuri pēta
paranormālās parādības.
Viņai ir 7 dienas, lai atrastu
risinājumu, un Samara šo
uzdevumu sarežģī, mainot
spēles noteikumus.
Līdz 12 g. v. neiesaka.
5. martā pulksten 19,
9. martā pulksten 19
asa sižeta piedzīvojumu
filmu
„Logans” (2017. g.).
Nākotne. Profesors Ksavjers
un Logans ir palikuši bez
X-cilvēku komandas, un tikai
viņi abi ir spējīgi stāties pretī
varenai korporācijai, kuras
plānos ir sagraut pasauli,
pametot to uz pašiznīcināšanās
ceļa. Laikā, kad līdz ar vecumu
Logana reģenerēšanās spējas
sāk izzust, bet Ksavjers
cieš no atmiņas zudumiem
progresējošās Alcheimera
slimības dēļ, viņiem palīgā var
nākt tikai Lora Kinnija —
Vilknadža klona sieviešu
versija.
Līdz 16 g. v. neiesaka.
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