14. Latvijas koru saieta dalībnieki!
Mīļie dziedātāji! Gaidām Jūs Ērgļos!
Menģeļos – mājās, kurās 19. gs. sākumā saimniekoja Jurjānu dzimta dzimuši četri
brāļi – Pēteris (1851–1900), Andrejs (1856–1922), Juris (1861–1940), Pāvuls
(1866–1948), kuri kļuva par latviešu mūzikas kultūras pamatlicējiem. 20.
gadsimta. 70. gados Meņģeļu mājās sāka veidot muzeju, kas oficiāli tika atklāts
1990. gadā. Brāļiem Jurjāniem, sava laika mežragu kvarteta dalībniekiem, kas
dzimuši ik pēc pieciem gadiem šogad atzīmējam – Pēterim – 160, Andrejam – 155,
Jurim – 150, Pāvulam – 145 – gadu jubilejas.
• Izbaudīsim atvasaru dziesmotā gaisotnē vispirms, noklausoties garīgās
mūzikas koncertu Ērgļu luterāņu baznīcā, tad pie piemiņas akmens
brāļiem Jurjāniem muzejā „Meņģeļi”, jutīsim līdzi koru konkursa „Par
skatuviskāko brāļu Jurjānu oriģināldziesmu vai tautasdziesmu apdares
izpildījumu” dalībniekiem un sadziedāsim kopā ar Latvijas kora
mūzikas mīļotājiem Meņģeļu pagalmā.
• Tradicionālais Latvijas koru saiets nav tikai satikšanās reizi piecos
gados un dziedāšana, bet arī iespēja aicināt Jūs – koru dziedātājus būt
radošiem, aktīviem un atraktīviem: tāpēc kā sveicienu jubilejā,
lūdzam līdzi ņemt GODA KRONI brāļiem Jurjāniem. Tas var būt vīts
no visdažādākajiem materiāliem – no ozolu, kļavu, vai citu koku
lapām, ziediem, vai no jebkādiem citiem dabas materiāliem. Vēlams,
lai goda kronim klāt būtu dāvātāja- kora nosaukums, vai pat vēlējums.
Koru saieta koncerta laikā tos būs iespēja aplūkot.
• Piedāvāsim pirts gudrības LAPSIŅAS PIRTĪ
• Savīt sava kora DRAUDZĪBAS ZIRNEKLĪTI un atstāt to kopīgā
dziesmu kamola tīklā.

Jūsu ērtībām : Meņģeļos darbosies vairākas bufetes, kur būs
iespēja iestiprināties. Piedāvājumā būs: uz vietas ceptas picas,
vārīta zupa, kartupeļi un citas uzkodas.

Bet –
Pusdienu piedāvājums ar piegādi uz Meņģeļiem no viesnīcas „Ērgļi”

Ēdienkartes piedāvājums koru saietam „Meņģeļos” 2016.gada 17.septembrī
Pusdienas
Zupas
Mājas soļanka
EUR 2.00
Frikadeļu zupa
EUR 2.00
Otrie ēdieni
Kotletes ar vārītiem kartupeļiem, krējuma mērci
EUR 3.20
un svaigu kāpostu salātiem
Vistas veltnītis ar vārītiem kartupeļiem,
krējuma mērci un svaigu kāpostu salātiem
EUR 3.20
EUR 3.00
Gardā Braku biezputra
(grūbas, šķeltie zirņi, kartupeļi; mērcei – šķiņķis, sīpoli, saldais krējums)
Konditorejas izstrādājumi
Biezpiena – rabarberu maizīte
EUR 0.75
Jogurta – aveņu kūciņa
EUR 0.80
Augļu groziņš
EUR 0.70

Visus ēdienus varam piegādāt pēc iepriekšēja pasūtījuma, kuru vēlams veikt ne
vēlāk kā līdz 15. septembrim
e-pasts : ergli@erglihotel.lv vai pa tel nr. 29482053 Anta Velce

Apskatei un brīvam laikam:
BRAKI- RŪDOLFA BLAUMAŅA MEMORIĀLAIS MUZEJS
Braki, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840.
........tālr.4871569;.26406289, e-pasts: braki.muzejs@inbox.lv
Mājas lapa: www.braki.lv
........Vadītāja: Anna Kuzina
........- "Braki" -Ērgļu pagasta zemnieka-rentnieka sēta 19. un 20.gs. mijā, rakstnieka R.Blaumaņa dzīves un darba
vieta .
........Izstādes ........- R.Blaumaņa dzeja, dramaturģija un proza
........- "Braku" muzejs 50 gados
........- Blaumaņu dzimtas koks

ATRAKCIJU PARKS "BRAKU TAKAS"
Ērgļu pagastā, t. 29429125, e-pasts: vejkalnanams@apollo.lv, mājas lapa: www.brakutakas.lv
Piedāvā:
- trošu trases, organizētas ekskursijas Ērgļu apkārtnē, komandas veidošanas pasākumus,
laivu nobraucienus pa Ogres upi, velobrauciena maršrutus, distanču slēpošanas trasi, pārgājienus
ar slēpēm

Ja vēlaties uzkavēties mūsu novadā:
VIESNĪCA "ĒRGĻI"
.......Rīgas iela 31, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
........tālr./fakss: (+371) 648 71604; m.tālr.(+371) 29482053;
........vairāk: www.erglihotel.lv;
........e-pasts: ergli@erglihotel.lv;
........Piedāvā:
........57 vietas nakšņošanai (iespējamas papildvietas); konferenču zāli ar aprīkojumu
80 cilvēkiem;
........atpūtas kompleksu ar baseinu, saunu, burbuļvannu, kā arī biljarda zāli, iespēju nūjot Ērgļu apkartnē;
........ēdināšanu kafejnīcā "Kore", kura var uzņemt līdz 100 viesiem.
........
VIESNĪCA „JUMURDAS MUIŽA”
........Jumurdas muiža, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads, LV-4844
........Tālr. 64871791; m.t. 27852532; fakss: 648711589
........vairāk: www.hoteljumurda.lv;
........e-pasts: info@jumurda.lv
........Piedāvā:
........69 vietas nakšņošanai, konferenču zāli ar aprīkojumu 80 cilvēkiem, atpūtas
kompleksu ar pirti/saunu un biljarda zāli, grupu ēdināšanu ar iepriekšēju pieteikumu, iespēju atpūsties un sportot
brīvā dabā, laivu nomu, makšķerēšanu, slēpšanu.
VIESU MĀJA "PALĪGS"

........Rīgas iela 4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
........m.tālr. 29155503
........Piedāvā:
........26 vietas nakšņošanai; telpas svinībām; pirti / saunu; ēdināšanu.
........
VIESU MĀJA "VĒJKALNA NAMS"
........Vidzemes iela 9, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
........tālr. 64871507; m.tālr.29429125,
........vairāk: www.vejkalnanams.viss.lv
........e-pasts: vejkalnanams@apollo.lv
........Piedāvā:
........16 vietas nakšņošanai; telpas svinībām; pirti / saunu;batutu, virtuvi.
........
.......BRĪVDIENU MĀJA "LAPSALAS"
........Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
........m.tālr.26565064
e-pasts: lapsalas@inbox.lv
........Piedāvā:
........6 vietas nakšņošanai; pirti / saunu; ēdināšanu.

BRĪVDIENU MĀJA "KALMES"
........(pie Pulgošņa ezera), Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
........m.tālr. 29124328
........Piedāvā:
........10 vietas nakšņošanai; telpas svinībām; pirti/saunu; virtuvi; laivas.

BRĪVDIENU MĀJA "UPES SAUSĪTES"
"Upes Sausīts", Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr. 29423342, 29204229, vairāk www.ezerbirzs.lv
e-pasts: aivars_b@flera.lv
Piedāvā: 18 vietas nakšņošanai, virtuvi, pirti, velo nomu, laivu un
ūdensvelosipēdu nomu, pastaigu brīvā dabā.....

JAUNIEŠU TŪRISMA MĪTNE ĒRGĻU ARODVIDUSSKOLA
........Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
........tālr. 64871253,
........vairāk: www.ergliarods.lv
........Piedāvā:
........46 - 146 vietas nakšņošanai; ēdināšanu.

........
TELTS VIETAS
........"Ezermaļi", Ērgļu pagasts, pie Pulgošņa ezera, laivu noma
........tālr. 648 71088
........"Meņģeļi", Ērgļu pagasts, iespēja nopērties melnajā pirtī
........tālr. 29431659
ZS "Ramuļēni", pie Pulgošņa ezera, iespējams iegādāties lauku produkciju,
vērot savvaļas zirgus ganībās, izjādes ar zirgiem, braucieni pajūgā, makšķerēšana,
laivu noma
tālr. 29809745 , e-pasts: elknusi@inbox.lv

Aptverošā kontaktinformācija: Sandra Avotiņa 26528132 sandrasaietanams@tvnet.lv

