
 

Biedrība "Esam Jērcēniem”, reģ. nr. 40008247976 

Trešā māja – 12, Jērcēnu pagasts, Strenču novads, LV – 4715,  

tālr. 2631225, e-pasts: esam.biedriba@gmail.com 

 

Atskaite par biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” atbalstīto pasākumu “Maskosimies Jērcēnmuižā!” 

Kad dienas visīsākās un naktis visgarākās, svinam Ziemas saulgriežus. Jērcēnmuižas saime aicināja ciemos 23. 

decembrī plkst. 17.00, lai ar dziesmām, rotaļām un jautrību iesāktu jauno Saules gadu! Šogad pasākumam bija 

dots nosaukums “Maskosimies Jērcēnmuižā!”   

 

Gandrīz visi pasākuma apmeklētāji bija ieradušies maskās , jo šis ir maskošanās laiks. Viesos pie mums bija  

Smiltenes čigāni jeb būzeļi,  kuri darbojās masku tradīciju zinātājas Lienes Strazdiņas vadībā. Pasākuma 

apmeklētāji uzzināja daudz jauna par maskošanos Vidzemē.  
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Dziesmās un dančos ar mums kopā, kā allaž, bija folkloras kopa “Mežābele” Ullas Grīnbergas un Artas Šomases 

vadībā.  



 

Jērcēnmuižas Mednieku namā varēja priecāties par raibiem cimdu rakstiem, darbojās Mednieku krodziņš, kurā 

varēja nobaudīt biedrības “Mednieku biedrība JĒRCĒNI” sarūpēto cienastu. Par karstiem ziemas dzērieniem 

gādāja biedrība “Esam Jērcēniem”. Varēja nobaudīt karsto dzērienu dažādību visām gaumēm – karstvīnu un 

aromātiskos šokolādes un kanēļa dzērienus. 

 



 Bērni kopā ar vecākiem varēja izcept savu Laimes piparkūku un to pašu spēkiem izrotāt. Ikviens varēja izkalt 

Strenču novada 2017. gada Laimes monētu, kuru šogad rotā Dieva zīme, kas simbolizē gaismu, tiekšanos uz 

pilnību, attīstību, vīrišķīgo enerģiju, Dieva padomu, aizsardzību, uzraudzību un svētību. 

Satumstot īsās dienas vakaram, visi devās ķekatu gājienā, līdzi velkot bluķi, tajā savācot visu, kas šajā gadā bijis 

slikts. Vēlāk bluķis tika atdots ugunskura liesmām, lai atbrīvotu ceļu jaunajam, lai Jaunais gads atnāk pa baltu 

ceļu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākuma dalībnieku un apmeklētāju kopējais skaits – 50. Paldies visiem dalībniekiem, apmeklētājiem un 

atbalstītājiem! Sākotnēji finansējums bija paredzēts Gaujas rūķu darbnīcām, diemžēl, viņi nevarēja ierasties, 

tāpēc piešķirtais finansējums 140 eiro tika izlietots aktivitātes “Maskas un maskošanās Vidzemē” daļējai 

apmaksai. Pasākums izdevās brīnišķīgi, tiksimies atkal nākošgad! Foto – Annija Ence.  

Pasākums atspoguļots Annijas Ences video “Maskosimies Jērcēnmuižā!” -https://vimeo.com/197264649 

 

Biedrības “Esam Jērcēniem” valdes priekšsēdētāja Ginta Gailīte 

29.12.2016. 
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