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REDAKTORES SLEJA
Ziedu mēnesis maijs pēc pāris dienām savas
pozīcijas atdos jūnijam. Šogad izbaudījām ļoti
īsu pavasari, jo pēc sniegotās un garās ziemas
sniegs pazuda pāris dienu laikā, izraisot plūdus
pat tajās vietās, kur tie nekad nav bijuši, un
doma, ka varētu pārplūst pat mazās upītes, nevienam prātā nav ienākusi. Tas kārtējo reizi liek
aizdomāties par dabas vareno spēku un to, ka ir
lietas, kuru priekšā cilvēks un mūsdienu zinātnes un tehnoloģijas sasniegumi ir bezspēcīgi.
Mazliet žēl, ka ziedoņa laiks, kad pakāpeniski
sazied ķirši un plūmes, ievas, tad ābeles un ceriņi,
šogad nebija garš, jo siltais laiks, kas mūs sildīja
lielāko šī mēneša daļu, ziedēšanu paātrināja un
viss ziedēja gandrīz vienlaicīgi. Pat vizbulītes
Biksēres gravā, beidzot sagaidījušas siltumu,
noziedēja ātrāk nekā citus gadus, bet tāpēc ne
mazāk skaisti, un īpašā pavasara smarža un
dažādu toņu zaļums, kas dabā vērojams tikai
pavasarī, vienaldzīgu neatstāja nevienu.
Pēc pāris dienām klāt jūnijs, kas ir pirmais
vasaras mēnesis, kad dabā viss sparīgi aug,
pieņemas spēkā un reibinoši smaržo. Jūnijspats gaišākais mēnesis. Satraucošākais, jo ir
karstais eksāmenu laiks. Šis ir arī atvadu un
pārdomu mēnesis. Absolventi ir izvēles priekšā
un iespējams, ka tajā brīdī, kad rokās nonāk
ziedi, viņi saprot, ka dzīves vasara tikai tagad
pa īstam sākas.
Vasara ar cilvēkiem dara trakas lietas. Bērni
basām kājām bradā pa lietus pielijušajām
peļķēm, paši sākam tērpties krāsainākos tērpos
un cenšamies pēc iespējas vairāk laika pavadīt
dārzā un pie dabas, kad liekas mazsvarīgi, vai
tā ir atpūta vai darbs piemājas dārziņā. Lauciniekiem darba vairāk, bet tajā pašā laikā
arī vairāk iespēju klausīties skanīgajās putnu
balsīs, iebrist rasotā zālē un noraudzīties, kā
dabā katru dienu uzplaukst kāds jauns zieds vai
nogatavojas kāda oga.
Ja spīd saule un apkārt smaržo vasara, darbs
dārzā nav pienākums, bet patīkama relaksācija
pēc darba dienas, kas lielai daļai ir telpās un pie
biroju galdiem. Tā vien šķiet, ka vasara un saule
rada pārliecību, ka dzīvē nav tikai nepatikšanu,
stresa un problēmu sarūpētās lietainās un
aukstās dienas. Tieši vasara ar savām smaržām
un krāsām parāda, ka cilvēki dzīvo. Un dzīvo
tieši šiem skaistajiem mirkļiem.
Baudīsim vasaru un Līgo svētkus gaidīsim
ar smaidu sejā, padarītiem darbiem un
dzīvesprieku!
Valda

Pašā pavasara ziedonī priecīgs notikums sagaidīts Ellas un Jāņa ģimenē,
kurā piedzimuši dvīnīši. Ģimenei tagad
divkāršas rūpes un atbildība, bet tam
līdzi arī divkāršs prieks. Kā pastāstīja
māmiņa Ella, to, ka būs dvīnīši, zinājuši
un tam gatavojušies. Lielie brāļi Aleksis
un Daniels nevarējuši vien sagaidīt, kad
tad māsiņa un brālītis beidzot būs mājās.
Mazulīšu tētis ikdienā nav kopā ar

ģimeni. Ģimenei iztiku viņš pelna,
strādājot Holandē. Arī brīdī, kad dēls un
meitiņa piedzima, viņš bija tālu prom.
Tagad pusotru mēnesi atvaļinājums
un tad atkal ierastā darba ikdiena
svešumā.
Lai jaunajiem vecākiem, sevišķi
mammai, pietiek spēka un izturības
rūpēties par kuplo ģimeni!
Valdas K. teksts un foto

21. jūnijā
Līgo svētku ieskaņa
Biksēres estrādē
Plkst. 20:30
amatiermākslas kolektīvu koncerts
“Tā dzīvojam”
Ieeja – brīva

Plkst. 22:00
zaļumballe kopā ar grupu ZEĻĻI
Ieejas maksa – Ls 2.(koncerta apmeklētājiem ieeja brīva)
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Informācijai
1.jūnijā
pašvaldību
vēlēšanas
SVARĪGI!
Vēlētāji drīkst balsot tikai tajā
pašvaldībā, kurā viņiem reģistrēta
dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu
dienas, vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem
pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
pašvaldību vēlēšanu dienā, 1. jūnijā, no
pulksten 7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs
nobalsot, var izmantot iespēju nobalsot
iepriekš:
– trešdien, 29. maijā, no pulksten 17.00
līdz 20.00;
– ceturtdien, 30. maijā, no pulksten
09.00 līdz 12.00;
– piektdien, 31. maijā, no pulksten
10.00 līdz 16.00.
Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni,
kura sarakstā vēlētājs iekļauts.
Pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta
arī balsošana atrašanās vietā tiem
vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo
iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu
dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa
teritorijā.
Lai pieteiktu balsošanu atrašanās
vietā, no 27. maija līdz 1. jūnija pulksten
12.00 jāiesniedz iesniegums vēlēšanu
iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt
balsošanu vēlētāja dzīvesvietā var jebkura vēlētāja uzticības persona.
SARKAŅU PAGASTA VĒLĒŠANU
IECIRKŅA ADRESE – J.RAMAŅA
IELA 6, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870.
Sarkaņu pagasta vēlēšanu iecirkņa
vēlēšanu komisija:
priekšsēdētāja Daina Vilciņa, tel.
29398246;
sekretāre Inga Bārbale, tel. 26414793.

Kapusvētki
Sarkaņu kapos notiks
13. jūlijā plkst. 13:00
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Mēs atnāksim pēc daudziem, daudziem gadiem,
Lai satiktos ar bērnību mazliet.
Lai redzētu, vai ošu, liepu gatvē
Nav gadi aizpūtuši pēdas ciet.

Satikšanās svētki skolas 110-gadē
13. jūlijā plkst. 18:00
Sarkaņu pamatskolā.

Aicināti visi bijušie skolēni, skolotāji un darbinieki.
Līdzi ņemam labu noskaņojumu, skolas gadu atmiņas un „groziņu”.
Dalības maksa pasākuma dienā Ls 2.-.
No 26. maija Sarkaņu pagasta Biksērē
notiek tēlniecības simpozijs. Simpozijs
notiek ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas „Profesionālās mākslas
pieejamība Latvijas reģionos” daļēju
finansējumu. Simpozija darbā piedalās un
radošo darbu vada pazīstamais tēlnieks
Kārlis Īlē. Kopā ar viņu ir Gundars Kozlovskis un Andris Džiguns, kas Biksērē
strādājuši arī iepriekš, un viņu darbi
skatāmi brīvdabas tēlniecības izstādē
Biksēres muižas parkā. Mākslinieki
iepriekšējos gados ir bijuši arī Uguns
skulptūru festivālu dalībnieki.
Uguns skulptūru festivāls šogad nenotiek, un šis simpozijs ir kā tilts starp
iepriekšējiem, kas notika pie ezera, un
2014. gada festivālu, kas notiks citā
Sarkaņu pagasta vietā.
Nobeigumam tuvojas tautas nama
„Kalnagravas” rekonstrukcijas darbi. Ir
sakārtotas iekštelpas un tagad darbi notiek pie lietus kanalizācijas izbūve un
apkārtnes labiekārtošanas. Darbus veic
SIA „Jēkabpils būve”. Vēl tiks ierīkota
ventilācija un uzstādīts jauns apkures katls
ar skursteni. Šo darbu veikšana konkursa
kārtībā tika uzticēta SIA „Halle B”.
Līdztekus šiem darbiem tiek domāts
arī par iekštelpu iekārtošanu, jo vecais

aprīkojums bija novecojis.

Valdas K. teksts un foto
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Daudz baltu dieniņu!

Zemei bez cilvēkiem nav vērtības

Pie aprīļa mēneša jubilāres Aijas
Stībeles, „Sarkaņu Ziņas” viesojas saulainā
pavasara diena, kad Sarkaņu puses pļavas
rotā pieneņu zelts un gaisā virmo tikai šim
gadalaikam raksturīgās smaržas. Jubilāri,
satieku mājas pagalmā, kopā ar uzticamo
četrkājaino draugu, simtgadīgas liepas
pavēnī. „Lindes” ir Aijas kundzes dzimtas
mājas, kas ir ar vairāk nekā simts gadu
vēsturi, ko rūpīgi glabā un visus sīkumos
pārzina sirmā jubilāre.
Bērnību un skolas gadus neaizmirst
nekad
No bērnības, gaišākās atmiņas man saistās ar Sarkaņu skolu un sevišķi dzīvošanu
skolas internātā ziemas mēnešos,– atceras
jubilāre un turpina,– tas bija īpašs laiks. Tas
ģimeniskums, gaišums un siltums, ko mēs tur
saņēmām, mani ir pavadījis visu mūžu. Tajā
laikā internātā dzīvoja liela daļa skolēnu, jo
Sarkaņu puses lauki bija apdzīvoti un visās
mājās bija pa kādam skolas bērnam. Vakaros internātā valdīja jautrība līdz pat vēlai
naktij. Septembrī vēl dzīvojām mājās un
katru dienu ceļu līdz skolai mērojām kājām.
Kādi 10 km tur un atpakaļ sanāca. Pēc
skolas bija jāpalīdz vecākiem mājas darbos,
jo kā visiem kārtīgiem latviešiem bija sava
saimniecība. Tā arī lauku darbus un zemi
iemīlēju un dzīvē vienmēr atceros izcilā
pedagoga un ģeologa Jāņa Grestes vārdus



„katram latvietim vajadzētu
pamatu zem kājām. Tagad
vismaz gadu ganīt cūkas un diredzams rezultāts – tukšas
vus gadus govis”. Es to esmu
vai jau sabrukušas mājas un
pilnībā izbaudījusi un varbūt
aizauguši lauki. To redzot,
tieši tāpēc laukiem un zemei
nākas atzīt,– ko dod zeme,
manās acīs ir īpaša vērtība.
ja nav cilvēku. Gribās cerēt,
No pirmās skolas šķīrāmies
ka Latvijas lauki atdzims,
ar asarām acīs, jo sapratām, ka
bet jauniešos darba tikums
šis laiks nekad neatkārtosies.
un mīlestība uz dzimto
Vairāki klasesbiedri turpinājām
pusi jau daļēji zudusi. Kaut
mācības Madonā, bet tas
kādas vērtības atgūt, atjaujau bija savādāk, bez tās
not ir daudz, daudz grūtāk,
īpašās atmosfēras, kas valdīja Darba kabinetā 70. gados. nekā tās izpostīt.
Sarkaņos.
Nevaru saprast vienDarbs kabinetā nebija tas, ko vēlos
aldzību un nevīžību
Tas, ka „Lindes” var uzskatīt par slavenās
Ikdienas dzīve šobrīd, rit ierastā lauku
„Krieviņu” aitu fermas pirmsākumiem, mierā. „Lindes” atrodas uz pagastu robežas
ietekmēja manu profesijas izvēli. Izvēlējos un tuvu kaimiņu, ar ko saieties nav. Nedēļas
mācības Lauksaimniecības akadēmijā par nogalēs un, ja nepieciešams biežāk, pie mazootehniķi. Manas tantes Marija un Au- nis ciemojas krustmeitas Ineses ģimene no
guste, kas kopā aitas, man gan to nevēlēja, Cesvaines puses. Viņi tad arī visus lielos
jo zināja, ka viegls ceļš tas nav, bet atbalstu mājas darbus izdara, izvadā mani, kur
no ģimenes esmu jutusi vienmēr.
nepieciešams. Viss ir kārtībā, tikai….vēl
Mana pirmā darbavieta Rankas MTS, šodien nevaru pārdzīvot brāļa nāvi februārī,
vēlāk tiku pārcelta darbā uz Smilteni. Šajā kas likās tik bezjēdzīga un negaidīta. Nelaikā manā pārziņā bija ļoti daudzi kolhozi. Kad šī vieta likvidējās, bija jāizlemj,
kur doties. Varēju virzīties tālāk pa karjeras kāpnēm, bet sēdēšana kabinetos un
dažādu sēžu protokolu gatavošana nebija
īsti tas, ko vēlos. Gribēju darboties vairāk
praktiski. Svarīgs faktors bija arī
tas, ka mamma palika vecāka un
vajadzēja būt viņai pēc iespējas
“Lindes” 2013. gada maijā.
tuvāk.
Pārgāju dzīvot un strādāt uz varu saprast ārstu vienaldzību un to, ka
Lejasciemu, kur izveidoju pirmo var cilvēku tik ātri norakstīt. Ja dzīvei esi
šķirnes aitu ganāmpulku. Tas bija izvēlējies mediķa profesiju, jāstrādā un
milzīgs darbs, un ļoti sāpēja sirds, jādara viss, lai cilvēka dzīvību glābtu. Var
kad apvienojoties kolhoziem jau aizbildināties ar zemajām algām, nepieun mainoties to vadībai, tas tika tiekamo finansējumu, bet svarīgākais ir
likvidēts.
cilvēcības faktors pret jebkuru pacientu. Tas
Pāris
gadus
pastrādāju pats attiecināms uz sociālo dienestu darbu.
Galgauskā, bet kad 1982. gadā Abus šos darbus nevar darīt ar vienaldzību
mammas veselība pasliktinājās, un nevīžīgu attieksmi.
pārnācu uz Sarkaņiem. Man tika
Sarunu ar Aijas kundzi noteikti
piedāvāts darbs un līdz pensijai turpināsim kādā no avīzes nākamajiem nunostrādāju par galveno zootehniķi muriem. Ir ļoti daudz atmiņu par kolhoza
„Sarkanajā starā”. Kolhoza laikus laikiem un savu dzimtu, kas visos laikos ir
atceros ar prieku un lepnumu. Bija bijuši čakli darba darītāji un gaiši cilvēki.
ļoti laba un attīstīta saimniecība. Šīs atmiņas ir ievērības cienīgas, lai tiktu
Sarkaņu pamatskolas
Vēl šodien grūti saprast, kā tik īsā ierakstītas Sarkaņu pagasta vēsturē. Pašai
1948. gada izlaidums.
laikā var nolikvidēt un izputināt jubilārei ļoti patīk lasīt grāmatas, kas
1 rindā no kreisās: Brigita Būmane, Mudīte Bajāre, kaut ko tik pamatīgu un sakārtotu.
stāsta par ievērojamiem cilvēkiem un noAusma Avotiņa, Aija Nabaga; 2 rindā: Ilma Dobiņa,
Brīnišķīgs kolektīvs, sakārtotas tikumiem. Vēlēsim Aijas kundzei veselību,
Alise Akmentiņa, skolotāja Ženija Dievkociņa, Ruta
darbavietas un cilvēki, kuriem dzīvesprieku un, lai gaišo mirkļu dzīvē pēc
Lāce, Nora Breģe
bija darbs, kuri jutās sabiedrībai iespējas vairāk.
3 rindā: Ēvalds Briedis, Valdis Breģis, Mārtiņš
vajadzīgi. Tas, kas notika 90. gadu
„Lindēs” ciemojās un
Ķirsons, Miervaldis Zvaigzne,
jubilāri uzklausīja Valda K.,
Vitolds Siliņš; augšā: Imants Kļaviņš, Jānis Ķirsons, sākumā, likās neaptverams, bet
fakts. Cilvēki zaudēja darbu un
foto no personīgā arhīva
Vidušs Jānis.



Vēstures atspulgos
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Vēstures lappusītē turpinām iepazīstināt ar pagasta cilvēkiem un notikumiem,
kas norisinājās pirms vairākiem gadu desmitiem. Šoreiz lasītājiem piedāvājam sarkanietes Ērikas Ozolas atmiņu stāstu par kāzu tradīcijām kolhoza laikā.

Par svētku un sadzīves tradīcijām Sarkaņos
Sarkaņu ļaudis visos laikos ir pratuši skaisti svētkus svinēt,
cienījuši jau iesakņojušās tradīcijas un arvien centušies veidot
jaunas tradīcijas atbilstoši sabiedrības interesēm.
Ar gandarījumu varu sacīt, ka arvien esmu bijusi kopā ar
Sarkaņu ļaudīm gan darba ikdienā, gan svētku brīžos, gan arī
skaudrajos atvadu brīžos. Esmu piedalījusies dažādu kultūras
un sadzīves pasākumu organizēšanā, esmu veidojusi scenārijus
un vadījusi pasākumus. Tā varbūt ir mana mūža bagātākā daļa.
Katram cilvēkam taču vajadzīga sava prieka daļa, bez tās
šķiet pasaule sīka, bet raizes lielas un skaļas. Ar gandarījumu
jāteic, ka Sarkaņos gan pagasta,gan kolhoza vadība vienmēr ir
bijusi atsaucīga pret kultūras un tradīciju pasākumiem. Lielu
ieguldījumu ģimeņu tradīciju veidošanā savulaik devusi ciema
izpildkomitejas priekšsēdētāja Ausma Saulīte. Viņa bija tā, kas
arī mani iesaistīja šajā darbā, kad strādāju ciema izpildkomitejā
par sekretāri. Pateicoties viņai, es iepazinu Patkules un Aizkujas
cilvēkus, kas vēlāk lieti noderēja arodbiedrības darbā kolhozā
„Sarkanais stars”. Ja es savā laikā esmu spējusi cilvēkiem
labu vārdu pasacīt, tad par to man jāteic paldies Ausmai par
ievirzi svētku un sadzīves tradīciju pasākumu organizēšanā.
Viņai jāteic paldies par uzticēšanos un paļāvību. Savu artavu
veiksmīgā svētku norisē devusi Ērgļu vidusskolas ilggadējā direktore Nellija Ziediņa. Savulaik aktīvi darbojusies skolotāja
Antonija Lībore. Vienmēr atsaucīga dzejas atlasē atbilstoši
organizētā pasākuma raksturam, gan arī skatuves noformēšanā
bijusi bibliotekāre Aīda Pintāne. Bet kas gan būtu svētki bez
dziesmas? Sarkaņu pamatskolas skolotāja Elga Sudāre ar lielu
entuziasmu organizēja un vadīja kori un vokālos ansambļus
gan skolā, gan ciemā. Kopā ar kultūras nama darbiniecēm
Annu Rimko un Daci Bogdanovu veidojām scenārijus,
organizējām sadzīves un ģimeņu tradīciju pasākumus. Vecā
Patkules kultūras nama zāle, svētku rotā saposta, laipni vēra
durvis svētku dalībniekiem.
Kāzu tradīcijas
Līdz kolhozu „Jaunais rīts” un „Sarkanais stars” apvienošanai strādāju „Jaunajā rītā” par ekonomisti. Līdztekus
tiešajam darbam sabiedriskā kārtā veicu arī arodkomitejas
priekšsēdētājas pienākumus. No šī laika posma kā skaists un
emocionāls pasākums atmiņā saglabājies Stipro ģimeņu vakars.
Tā bija pirmā bezdelīga ģimeņu tradīciju pūrā. Uz šo
pasākumu tika aicināti visi pāri, kas laulībā nodzīvojuši 25
gadus un ilgāk. Šobrīd atceroties, esmu pārsteigta par to, cik
daudzi pāri piedalījās. Laikam jau tad vēl jēdziens – ģimene–
bija svēts. Cilvēki prata ne tikai mīlēt, bet arī saprast un piedot.
Bija cita attieksme, cita atbildības izjūta pret ģimeni. Tie bija
mūsu tēvi un mātes, mūsu vectēvi, vecāsmātes. Lūk, viņi – šie
stiprie lauku ļaudis, kam tobrīd acīs mirdzēja prieks par viņiem
posto svētku brīdi, gandarījums par kopā nodzīvotajiem gadiem, par kopīgi uzaudzinātiem bērniem:
Velta un Pēteris Brieži,
Valija un Ādolfs Elksnīši,
Anna un Aleksandrs Janovski,

Alīda un Jānis Leitāni,
Alīda un Alberts Masaļski,
Natālija un Jāzeps Nagļi,
Valija un Pēteris Niklasi,
Helēna un Viktors Pleši,
Milda un Jānis Rozīši,
Alīda un Boļeslavs Stutāni,
Dzidra un Jānis Ūdri,
Marianna un Jānis Vīksnes,
Olga un Juliāns Vogini.
Ar latviskām segām un laulību gredzeniem rotātajā Patkules
kultūras nama zālē gaviļniekus ieveda Goda vedēji – kolhoza valdes priekšsēdētājs Ojārs Sārs un Sarkaņu pamatskolas
skolotāja Rita Sāre. Virs skatuves spoži iedegās 25 sveces
Kārļa Krūmiņa darinātajā koka svečturī. Gaviļniekus un
viesus uzrunāja Nellija Ziediņa. Vedēji sveica jubilārus, pasniedzot kolhoza valdes sarūpētās svētku veltes un ziedus. Ar
ziediem rokās un pateicību sirdī viņus sveica bērni. Tas viss
kopā radīja siltu un patīkamu gaisotni, svētku noskaņu. Svētku
turpinājumam bija sarūpēti klāti galdi. Raisījās valodas, ritēja
atmiņu kamolītis, skanēja dziesmas.

Rita Sāre, Ojārs Sārs, Nellija Ziediņa, Olga un Julians Vogini.

Ojārs Sārs, Nellija Ziediņa, Olga Vogina, Dzidra Ūdre, Juliāns
Vogins, Jānis Ūdris, Alīda Stutāne.
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Jubilāri: Spodra un Arnolds Akmentiņi,
Elga un Edgars Sudāri,
Milda un Antons Vietnieki,
Anna un Alfreds Vārsbergi,
Jānis un Nelda Jurevici.

1.rindā: Milda un Jānis Rozīši, Viktors un Helēna Pleši.

1.rindā: Milda un Jānis Rozīši, Viktors un Helēna Pleši,
Alīda un Alberts Masaļski, Valija un Ādolfs Elksnīši;
2.rindā: Valija un Pēteris Niklasi, Pēteris un Velta Brieži,
Marianna un Jānis Vīksnes.

Kāzu tradīcijas bija ieņēmušas ievērojamu vietu ģimeņu
tradīciju virknē. No kāzām līdz Zelta kāzām garš ceļš ejams.
Salīdzinoši maz ir tādu pāru, kam Zelta kāzas lemts piedzīvot.
Tik bieži vienam no tiem diviem pietrūkst laika. Nozīmīgu
vietu ģimeņu tradīciju virknē ieņem arī Sudrabkāzas un
Dzintarkāzas.
Sudrabkāzas tika organizētas kopā kultūras namā visiem
pāriem, kuri vēlējās piedalīties. Tika izraudzīti goda vedēji, veidots scenārijs, izvēlējāmies atbilstošu dzeju un dziesmas. Man
arvien tika uzticēts gods vadīt šos svētkus. Svētku svečturī,
kurā pirmo reizi sveces tika iedegtas Stipro ģimeņu vakarā, atkal iedegās gaišas sveču liesmas cilvēku mīlestībai, uzticībai.
Sievas tērpās garās kleitās, vīri goda uzvalkos. Aplausiem
skanot, viņi ienāca zālē un ieņēma vietas uz skatuves. Zāle
ļaužu pilna – tur viņu bērni un mazbērni, tur radi un draugi.
Jubilāru acīs prieks par viņiem sagādāto svētku brīdi. Tā arī
svētku rīkotājiem balva par ieguldīto darbu.

Sudrabkāzu dalībnieki:
Olga un Jānis Bondari,
Erna un Voldemārs Galeji,
Ausma un Staņislavs Adamoviči,
Juzefa un Staņislavs Bondari,
vidū vedēji – Nelda un Jānis Jurevici.
Zelta kāzas. Tikai vienu reizi mums bija dota iespēja vecajā
kultūras namā organizēt Zelta kāzas. Uzzinot, ka Mildai un
Valentīnam Priedniekiem tuvojas Zelta kāzas, aicinājām viņus
uz organizētu pasākumu kultūras
namā. Valentīns Priednieks
savulaik aktīvi iesaistījies pagasta kultūras dzīvē. Viņa režijā
uzvestas lugas, viņš uzrunājis
ļaudis ne tikai svētku brīžos,
bet bijis kopā ar piederīgiem arī
skumjos atvadu brīžos. Mildai
un Valentīnam viņu skaistajā
jubilejā īpaši vēlējāmies sagādāt
prieku. Ar patiku atceros, ka
pēc svinīgās ceremonijas, deju Milda un Valentīns Priednieki.
mūzikai atskanot, Priedniektēvs
galanti aicināja uz valsi pēc kārtas visas zālē esošās kundzes
un meitenes.
Dzintarkāzas tika organizētas pēc tāda paša principa ar
atbilstošu svētku uzrunu, dzeju un dziesmām.

Dzintarkāzas. Vedēji – Ērika un Jānis Ozoli, jubilāri –
Ņina un Mārtiņš Šahno, Vizma un Pēteris Brieži.

Materiālus apkopoja Andris Trečaks



Ceļojumi
No 2005. gada, katru vasaru, pagasta
pensionāri dodas tuvākās un tālākās
ekskursijās. Šo astoņu gadu laikā
pabūts:
2005. gads. Sigulda - Turaidas muzejrezervāts - Bīriņu pils - Minhauzena
muzejs - Vidzemes jūrmala.
2006. gads. Aglonas maizes muzejsAglonas bazilika - lauku atpūtas vieta
„Baldas ūdensdzirnavas”- lauku sēta
„Mežmalas”- Mākoņkalns - Rāznas
ezers - Dagda.
2007. gads. Jaunannas pagastsAlūksne (baznīca, Bībeles muzejs)- Zeltiņi
(bijušās PSRS armijas kodolraķešu
bāzes teritorija) - Igaunija (Munameģis
un Mežabrāļa saimniecība).
2008. gads. Krusta kalns ĶegumāRundāles pils - Pokaiņu mežs.
2009. gads. Litene - briežu dārzs
„Mežsētas”- lauku sēta „Saipetnieki”Jolantas un Valda Dundenieku keramikas darbnīca - Lubāna ezers.
2010. gads. Brīvdabas muzejsLīgatnes bunkuri - Vienkoču parks Raunas Staburags - Alauksta ezers.
2011. gads. Sietiņiezis - muzejs
„Krēslinieku sēta”- atpūtas komplekss
„Mazais Ansis”- Kocēni (zirgaudzētava,
bibliotēka, kultūras nams) - Dikļi (Vika
parks un Dikļu pils) - ZilaiskalnsValmiermuižas alus darītava.
2012.gads. Likteņdārzs - Kokneses
pilsdrupas - Staburaga vieta - Jēkabpils
Svētā Gara klosteris - Krustpils pilsAiviekste.
Redzēts daudz un iepazīta gan Latvijas daba, gan ievērojamas vietas. Ir
labi, interesanti, bet liekas, ka varētu
un gribētos vairāk. Tā mājupceļā no
pagājušā gada ceļojuma radās doma,
ka ekskursiju maršruts var būt arī īsāks,
piemēram, pa pagastu. Un tā 15.maija
rītā dodamies ceļā.
Pagasta šoferītis Jānis, izvadājis skolas
bērnus uz mācībām, pie pagastmājas
piebrauc smaidošs un gatavs līdz ar mūsu
pensionāriem iepazīt pagastu.
Pirmā pieturvieta – profesora Aleksandra Bieziņa muzejs „Jaundilmaņi”,
kas savus apmeklētājus sagaida jau
24. sezonu. Muzeja pagalmā viesus
sagaida vadītāja Ingrīda Pureniņa. Viņa
iepazīstina ar muzeja tapšanas vēsturi
un ekspozīciju, kas stāsta par mūsu
izcilo novadnieku. Apmeklējuma laikā,
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Septiņas stundas, apceļojot
pagastu
visi, kas vēlas, ieskatās arī aiz eglītēm
paslēpušās ēkas telpās, kur savulaik bija
iecirkņa centrs un mehāniskās darbnīcas.
Arī tā jau ir vēsture. Telpas saglabājušās
neskartas un neizpostītas. Tas pateicoties
tam, ka blakus visu laiku ir darbība, jo
kas zina, kā būtu, ja šeit nebūtu muzejs.
Kā vēlāk izrādījās, vairāk nekā puse no
30 ekskursijas dalībniekiem muzejā bija
pirmo reizi.
Turpinot
ceļu,
piestājam
pie
rekonstruētā tautas nama „Kalnagravas”. Starp iekšdarbiem un apkārtnes
labiekārtošanu šeit iestājies neliels klusuma brīdis. Sakāpjot atpakaļ autobusā,
apmeklētāji atzīst, ka redzētais patīkami
pārsteidzis, un darba rezultāts būs ļoti
labs. Atliek vien gaidīt tā atklāšanu
rudens pusē.
Tālāk ceļš ved uz Aizkuju, kur kolhoza laikos atradās iecirkņa centrs, tāpat
skola, pasta nodaļa, klubs, vēl pirms
pāris gadiem bija veikals. Tagad, iebraucot apdzīvotās vietas centrā, aina diezgan nepievilcīga. Šķūnis ceļu krustojumā
nojaukts. No vienas puses pareizi, jo tas
nevienam nebija vajadzīgs un pēc laika
droši vien sabruktu. No otras – ja nojauc,
tad jāsakārto arī vieta, kaut vai nolīdzinot
uz uzsējot zālīti. Tas lielus līdzekļus neprasa.
Aizkujā apmeklējam „Krastniekus”,
kur atradās klubs. Mājas saimnieks Andris Rozītis tur veido zirglietu muzeju.

Turpat viņš iekārtojis arī piemiņas istabu
savam tēvam, aizrautīgam medniekam.
Šī vieta vairāk piesaista mūsu vīriešus.
Kā viņi paši saka, dzelžos vienmēr var
atrast ko interesantu.
Nākamais apskates objekts biogāzes
ražotne un liellopu komplekss Poļvarkā.
Ceļa līkumā uz to mūs sagaida Zaiga, kura šoreiz nav ekskursantu vidū.
Izkāpjam no autobusa, lai satiktos,
parunātos par pavasara darbiem un citām
ikdienas lietām.
Pabraukuši vien pārsimts metru,
nonākam biogāzes ražotnē un klātienē
apskatām tautā sauktās mušmires. Tur
mūs sagaida Jānis Kvants, juniors, kas
iepazīstina ar ražošanas procesu un
jaudīgajām iekārtām. Uzņēmums nodarbojas ar laukkopības, lopkopības un
pārtikas ražošanas atlikumu pārstrādi
un ir tapis ar ES naudas atbalstu. Prieks,
ka jaunieši atgriežas strādāt uz laukiem
sev interesējošu darbu. Apskatām arī
pārbūvētās fermas, kurās mitinās prāvs
skaits govju.
Tālāk ekskursantu ceļš ved uz „Poteru” mājām, kur līdztekus lopkopībai nodarbojas ar mājas vīna ražošanu. Pagalmā
mūs sagaida māju saimnieki Atis un Lidija, un viņu meita Dzintra, kas pastāsta
par vīna ražošanas pirmsākumiem šinīs
mājās, kā arī to, cik formalitāšu bijis
jānokārto, lai ar šo nodarbi varētu darboties oficiāli, nebaidoties no dažādām
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kontrolējošām institūcijām. Visiem, kas
to vēlas, vīnu ir iespējams gan degustēt,
gan iegādāties. Degustācijai tiek piedāvāts pussausais, pussaldais un saldais upeņu vīns. Kā pastāstīja Dzintra,
kopš nokārtotas oficiālās lietas un tiek
braukāts pa tirdziņiem, gandrīz visi vecie uzkrājumi ir beigušies. Tagad jāgaida
līdz rudenim, tad lietošanai būs derīgi
tie vīni, kas rūgst pašlaik. Kā pastāstīja
Dzintra, ar vīna darīšanu saimniecība
nodarbojas kopš 2002.gada. Tā kā
saimniecībā lielā platībā sastādītas upenes un togad bijusi laba upeņu raža,
kam nav varēts rast noietu, tēvs ieteicis
spiest sulu un raudzēt vīnu. Tā arī viss
sācies. Īpaši neplānojot, Dzintra turpina
vectēva un tēva tradīcijas, viņi savulaik
labi piepratuši šo mākslu. Bez jāņogām
un upenēm, kas aug saimniecības laukos, vīna gatavošanai izmanto arī meža
ogas, jo tās vīnam piedodot īpašu garšu
un aromātu.
Atvadoties no viesmīlīgajiem saimniekiem, turpinām ceļu Sarkaņu virzienā.
Pēc ekskursantu vēlēšanās, izvēlamies
braukt pa ceļu, kas ved gar „Lejas
Kaupēru” un „Andrušku” mājām. Lielajam autobusam tas gan izrādās ne visai
piemērots, bet izbraucams.
Sarkaņos
ciemojamies
„Kalna
Kaupēros”, kur saimnieko Jubeļu
ģimene. Atstājuši autobusu šaurā ceļa
malā pie ziedošā ķiršu dārza, dodamies
apskatīt pirms pusgada uzcelto fermu,
kas ievērojami atšķiras no tām, kādās
tika strādāts pirms divdesmit un vairāk
gadiem. Saimnieki Gundega un Juris ar
paveikto ir apmierināti un jau kaļ jaunus
plānus saimniecības attīstībai.

Svētku brīži
24. maijā svētku brīdi saviem
kolēģiem, informatīvo izdevumu un
avīžu veidotājiem, bija sarūpējusi Vestienas pagasta informatīvā izdevuma
„Pie mums” veidotāja Ilga Sabitova, kopā ar saviem vietējiem atbalstītājiem. Kā
svētku reizē atzīmēja pasākuma organizatore, tikšanās ir turpinājums pašvaldību
informatīvo izdevumu konkursam „Spicā spalva”, kura pirmsākumi meklējami
2000. gadā un līdz pat 2009. gadam
tas notika kā konkurss, kurā tika noteikta galvenās balvas ieguvēja un
dažādu nomināciju titula ieguvēji. Pēc
reģionālās reformas, daudzi no šiem
izdevumiem beidza eksistēt, daudziem
mainījās izdošanas regularitāte un
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Turpinot ceļu „Sprīzdānu” virzienā,
iegriežamies atpūtas vietā „Apīņi”, ar
kuru iepazīstina saimnieks Aigars Janovskis. Vieta pārsteidz ar savu sakoptību un gaumīgo iekārtojumu. No stāstītā
uzzinām, ka viss šeit veidots pašu rokām
vairāku gadu garumā. Janovsku ģimenes
iekoptā vieta lieliski papildina Sarkaņu
kalnaino dabas ainavu un vienaldzīgu
neatstāja nevienu.
Diena ir krietni pāri pusdienlaikam, un
ekskursantu ceļš ved uz pēdējo ekskursijas maršruta apskates objektu Rēķu
kalnu. Ceļš caur “Sprīzdāniem” ved gar
“Muižniekiem”, tālāk caur “Buliņiem”
un “Klaucēniem”. Ceļa malā skatienam
paveras drupas, kas palikušas pāri no
fermas. Pa ceļam ir vēl vairākas māju



vietas, kas reiz šeit bijušas, un autobusā
virmo dažādi atmiņu stāsti.
Rēķu kalnā mūs sagaida atpūtas kompleksa administratore Agrita, kas pastāsta par tā darbību un izrāda telpas,
kuras var izmantot dažādām svinībām.
Nobaudījuši viņas vārīto zupu, nedaudz
pakavējušies atmiņās par kopā pavadīto
dienu, dodamies mājup. Šķiramies, lai
satiktos augusta sākumā ekskursijā uz
Daugavpils pusi un domās esam nākamā
gada pavasarī, jo visu, ko gribējām un ko
vajadzētu apskatīt pagastā, nepaspējām.
Redzēts tika daudz un prieks, ka pagastā
daudz vairāk ir sakoptu māju nekā
pamestības un graustu.
Kopā ar pensionāru grupu pa pagastu
ceļoja Valda Kļaviņa, autores foto

Avīžu veidotāju tikšanās
tirāža. Tas gan nemazināja vēlmi vienu
reizi gadā izdevumu veidotājiem satikties. Satikties, lai parunātos, lai dalītos
pieredzē un lai katrā reizē iepazītu kādu
Latvijas vietu, kurā bez skaistās dabas,
ievērojamo kultūrvēsturisko mantojumu,
dzīvo cilvēki, kas raksta savējiem un par
savējiem.
Viesojoties Vestienā, pabijām Gaiziņkalnā, kur mūs pārsteidza ne tikai
viesmīlīga sagaidīšana, bet arī šādi tādi
profesionāli pārbaudījumi. Apskatījām
Vestienas muižu, pabijām kempingā
„Kadiķi”, kuram līdzās atrodas Latvijas leļļu animācijas filmu autora Aleksandra Burova mājas, ar kurām lieli
plāni ir vestieniešiem, izveidojot to par

savdabīgu muzeju. Pabijām brīvdienu
mājā „Ielāpi”, Kāla ezera pretējā krastā.
Skaista ainava, brīnišķīgi saimnieki un
kalnainie Vidzemes lielceļi, pa kuriem
braucot, sev jāuzdod jautājums – kā te
var dzīvot ziemā? Bet cilvēki šeit dzīvo,
strādā un jūtas labi.
Pasākuma laikā valdīja sirsnības un
labestības atmosfērā, kurā skaisti un
atzinīgi vārdi tika veltīti mājiniekiem,
kolēģiem un sadarbības partneriem.
Šķiroties, visur skanēja vārdi,– uz
tikšanos! Uz tikšanos 2014. gadā Varakļānos, ciemos pie novada izdevuma
„Varakļōnīts”
Valda Kļaviņa
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Vizītkarte

Pirmo skolu atceroties

13. jūlijā Sarkaņu pamatskola bijušos
skolēnus, skolotājus un darbiniekus
aicina uz satikšanās svētkiem, kas veltīti
skolas 110 gadu jubilejai. Viņu vidū noteikti būs arī Kristīne Vilciņa, kas skolu
absolvēja 2003. gadā, un 2008. gada absolvente Krista Vorslava. Dalīties skolas
gadu atmiņās viņas aicināju tāpēc, ka
mums ir kas kopīgs. Kristīne ir „Cesvaines Ziņu” redaktore, savukārt Krista
vēl mācās, šogad beigs Alberta koledžu
un pavasarī bija praksē Madonas novada
domē, lai izzinātu sabiedrisko attiecību
un informatīvā izdevuma veidošanas
noslēpumus. Abas meitenes ar „Sarkaņu
Ziņu” lasītājiem dalās par skolas laiku
Sarkaņos un par šodienu.
Zīmīgi, ka šogad, kad Sarkaņu
pamatskolā būs salidojums, būs pagājuši
tieši 10 gadi, kopš esmu absolvējusi
skolu. Atceroties skolas laiku, prātā
nāk gaišas un pozitīvas atmiņas. Mazliet no visa – vieglprātības, bezrūpības,
smiekliem, draugiem, kopības sajūtas. No
1. klases atceros, ka īsi pirms sava pirmā
1. septembra vecāki piekodināja – atceries, ka mamma un krusttēvs ir skolotāji
un krustmamma – pavārīte. Tā nu bija
sanācis, ka man ikdienā tuvi cilvēki
strādāja skolā un vajadzēja atcerēties, ka
skolā viņi jāuzrunā citādāk.
Man bija fantastiska klase – mēs bijām
ļoti dažādi un tajā pašā laikā vienoti kā
klasesbiedri. Mūsu pirmā skolotāja bija
Liene Dreiškina. No 1. klases maz ko atceros, bet ir tāds foto, kur mēs visi esam

nofotografēti klases eglītē. Šo foto skatoties, smaids ir pa visu seju – mēs visi tik
mazi un smaidīgi!
No 2. līdz 9. klasei mūsu klases
audzinātāja bija Gunta Apele. Stingra
skolotāja, bet vienmēr ir turējusi rūpi par
mums visiem. Spilgtākās atmiņas ir par
ekskursijām un pārgājieniem – to mums
netrūka. Vecākās klasēs starpbrīžos ar
meitenēm, kam bija glīts rokraksts, gājām
rakstīt parakstus zem foto skolotājas
veidotajā albumā par mūsu klasi. Atceros,
ka rudenī bija arī kartupeļu talkas, bet vasaras brīvlaikā tā saucamie lauciņi, kad
bija jānāk uz skolu un jāstrādā – jāiet uz
dārzu un jāravē vai jādodas lasīt ogas. Tas
bija arī laiks, kad satikt klasesbiedrus, kas
pa vasaru nav redzēti.
Mācību procesā man gāja labi, jo
šķiet, ka pat līdz 7. klasei stabili biju labiniece. Vēlāk nācās par labinieces titulu
pacīnīties, jo bija pusaudžu vecums un uz
mācībām prāts nenesās. Siltas atmiņas ir
par mūzikas stundām vēl pie skolotājas
Elgas Sudāres. Tā kā mācījos mūzikas
skolā, man bieži bija jāiemācās spēlēt
pavadījumu uz klavierēm dziesmām, ko
pārējie klasesbiedri mācījās dziedāt. Ļoti
patika spēle „Celties! Sēsties!” Tam, kas
zaudēja, bija jāizpērk zaudējums ar kādu
dziesmu.
Pēc Sarkaņu pamatskolas absolvēju
Madonas Valsts ģimnāziju un gāju studēt
uz Rīgu. Tā kā man nepadevās eksaktie priekšmeti, zināju, ka dzīvi nevēlos
saistīt ar šīm zinātnēm. Vēlējos strādāt

Ar klasesbiedriem 5. klasē Projektu nedēļas ietvaros.
Kristīne– otrajā rindā ceturtā no kreisās
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ar cilvēkiem un darīt darbu, kas nav
monotons. Izvēlējos studēt reklāmu un
sabiedriskās attiecības. Pēc 4 gadu ilgām
studijām vietā, kur gāju praksē, tiku
uzaicināta arī strādāt. Strādāju nelielā
izdevniecībā, bet drīz vien sapratu, ka
darbs prakses laikā atšķiras no darba
ikdienā. Rīga arī nekad nav bijusi mana
pilsēta, vienmēr esmu tiekusies pēc
mājām, tāpēc likumsakarīgs bija mans
lēmums, kad izvēlējos aiziet no darba
Rīgā. Dzīvē esmu vadījusies pēc principa, ka nekas nenotiek tāpat vien, un tas
drīz vien īstenojās dzīvē. Likumsakarīgi,
ka Cesvaines novada dome bija
izsludinājusi konkursu uz projektu koordinatora vietu. Pēc darba pārrunām man
tika piedāvāta vieta uz citu amatu – redaktores vietu, jo iepriekšējā redaktore
tikko bija uzteikusi darbu. Tā kā mana
izglītība to atļāva un arī neliela pieredze
bija uzkrāta, piekritu. Šogad, augustā,
būs jau 2 gadi, kopš strādāju Cesvaines
novada domē un esmu „Cesvaines Ziņu”
redaktore.
Sākums kā redaktorei nebija viegls, jo
nebija cilvēka, kam pajautāt, ar ko sākt?
kur doties?, ko atspoguļot?, jo iepriekšējā
redaktore bija devusies prom no Latvijas.
Pēc pirmā avīzes numura izdošanas viss
sāka sakārtoties. Jau sāka parādīties savas
iestrādes un plāns. Mans ikdienas darbs
paiet, tiekoties ar cilvēkiem un rakstot
par aktuālākajām norisēm novadā. Cesvaines novada domē esmu ne tikai avīzes
redaktore, bet arī sabiedrisko attiecību
speciāliste un mājaslapas administratore.
Tas nozīmē, ka darbs nav tikai ar avīzi,
kas jāizdod reizi mēnesī, bet arī jāuzņem
ārvalstu un vietējie ciemiņi domē un
www.cesvaine.lv mājaslapā jāievieto un
jāatjauno informācija.
Atpūtas brīžus pavadu laukos – tepat
Sarkaņu pagasta lauku mājās „Grāveros”,
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kur darba netrūkst. Mīlu un cienu savus
vecākus par viņu mīlestību un uzņēmību,
uzaudzinot trīs bērnus – vecāko māsu
Antru, mani un jaunāko brāli Artūru.
Manuprāt, no vecākiem ir nācis tāds
vietējais patriotisms pret vietu, kur esam
auguši – cienīt, saudzēt un lepoties ar to.
Pavasarī un vasarās mana un krustvecāku ģimene tiekamies „Grāveros”. Tā nu
ir sanācis, ka vairākiem no mums svētki
iekrīt vasaras mēnešos, tāpēc biežas ir
tikšanās ar balti klātiem galdautiem un
gardiem ēdieniem laukos.
Daudz laika paiet darbā ar datoru, tāpēc pēdējo divu gadu laikā esmu intensīvāk pievērsusies sportiskām aktivitātēm–
pavasarī un vasarā patīk skriet un braukt
ar divriteni. Lai pārbaudītu savu izturību,
esmu piedalījusies arī „Stipro skrējienā”
un orientēšanās sacensībās „Uz 57.
paralēles”. Tāpat līdzdarbojos Cesvaines novada aktivitātēs un pagājušajā
gadā palīdzēju organizēt orientēšanās
sacensības „Rudens Riksis”.
Tā kā šobrīd ar draugu Armīnu
dzīvojam kopā Madonā, man uzticēta
saimnieces loma virtuvē. Man ļoti patīk gatavot, īpaši pamatēdienus – sautējumus, sacepumus, dažādus gaļas
ēdienus. Mēdzu eksperimentēt ar tradicionālām receptēm, piešķirot tām kaut
ko jaunu.
Lai gan mūzikas skolā iemācījos spēlēt
klavieres un kokli, pēc kāda laika sapratu,
ka man ir kāds cits nepiepildīts sapnis par
to, kādu instrumentu vēlos spēlēt. Mani
vienmēr sajūsminājis ir saksofons. Pie sevis nodomāju – ja būs iespēja, iemācīšos
to spēlēt. Iespēja atnāca pagājušā gada
septembrī. Cesvaines Mūzikas un
mākslas skola piedāvāja iespēju apgūt
instrumenta spēli pašapmaksas grupā. 25
gadu vecumā sāku spēlēt saksofonu un
nu jau būs gads, kopš to spēlēju.
No Sarkaņu pamatskolas laika sev
līdzi esmu paņēmusi spēju paskatīties uz
lietām no gaišās puses. Tas ir bijis laiks,
kad varēju būt mazliet vieglprātīga un
nedomāt par rītdienu. Tagad mēs paši
esam pieauguši, un ir klasesbiedri, kas ir
jau atbildīgi par savām atvasītēm. Vēlos,
lai mūsos visos būtu mazliet vairāk viegluma un gaišuma, jo tikai tā pa īstam var
baudīt dzīvi. Paradoksāli, bet šo 10 gadu
laikā ar pamatskolas klasesbiedriem nav
sanācis satikties vienkopus, tāpēc ar
nepacietību gaidu 13. jūliju, lai ar visiem
satiktos!
Kristīne Vilciņa
Bērnībā, kopā ar vecākiem Poļvarkā.
foto no personīgā arhīva

SARKAŅU Ziņas
*****
Vēl joprojām, braucot garām skolai,
atmiņās atsaucas pamatskolas laiki. Tas,
kā no rītiem bija negribīga celšanās un
ar karošanu jādodas uz skolu. Pa dienu
viss kaut kā sakārtojās un dienas beigās
mājup devāmies ar smaidu un patīkamām
emocijām. Sarkaņu skola man vienmēr
asociējas ar mazu, bet draudzīgu kolektīvu gan skolotāju, gan skolēnu vidū.
Kā viens no lielākajiem notikumiem,
protams, bija izlaidums un gatavošanās
tam. Tad klasē valdīja mazliet nemiers
un bailes par eksāmeniem, mazliet skumjas par to, ka laiks tik ātri ir paskrējis, un
nedrošība par to, kas notiks tālāk. Klasē
nemitīgi atcerējāmies kādus smieklīgus
notikumus un atgadījumus, kas notikuši
pa šiem gadiem, arī skolotājus saskatījām
citā gaismā, lai gan bieži tos nopēlām
par kādu sliktu vērtējumu vai pateiktu
komentāru. Neskatoties uz to, tomēr
sapratām, ka nekur citur tādu nebūs. Tādu,
kas pienāks pie katra audzēkņa, palīdzēs,
paskaidros. Un tieši tā, man šķiet, arī ir
labākā mazas skolas priekšrocība, jo tur
skolēni jūtas ievērotāki un nekur nevar
aizmukt no atbildēšanas. Stundās pie
tāfeles var paspēt izsaukt visus  Vēl
šodien, satiekot dažas klasesbiedrenes,
ar kurām joprojām draudzējamies un
pavadām brīvo laiku, ar smaidu atminamies pamatskolas laikus. Atceramies to,
kādas blēņas esam darījušas un kādus
piedzīvojumus esam piedzīvojušas. Atceramies ar prieku, jo laiks iet un esam
mainījušās un pieaugušas.
Pašlaik studēju Alberta koledžā sabiedriskās attiecības un esmu jau finiša taisnē.
Strādāju pie kvalifikācijas darba un jau
vasarā mācību iestāde tiks absolvēta.
Nobeiguma prakse man bija Madonas
novada pašvaldībā. Kvalifikācijas darba tēma „Novada domes sabiedrisko
attiecību ārējās komunikācijas instru-



menta „mājas lapa” pilnveide” izvēlēta
apzināti. Pēc koledžas beigšanas ir doma
turpināt studijas, bet, ja runā par studiju
virzienu, īsti izlēmusi vēl neesmu. Mana
ikdiena pašlaik ir pakārtota darbam pie
diplomdarba, tādēļ lielāko daļu laika
veltu mācībām. Ārpus skolas brīvo laiku
pavadu gan Rīgā, atpūšoties ar draugiem,
gan arī dzīvojoties pa Biksēri.
Kā ceļamaizi no Sarkaņu pamatskolas
esmu paņēmusi to pārliecību, ka arī
mazs cinītis var gāzt lielu vezumu, jo, lai
gan skola bija maza, pasniedzēji vienmēr
mūs mudināja piedalīties konkursos,
sacensībās un dažādos pasākumos. Skolā
mūs mācīja spēt parādīt sevi un pierādīt,
ka mēs kaut ko spējam un protam.
Ņemot par piemēru mūsu skolas avīzīti
„Skurstenis”, kurā arī es pati paspēju
būt redaktores lomā. Gatavojot avīzīti,
mēs aktīvi strādājām, veidojot dažādus
rakstiņus un strādājot komandā, kuras
lielākais atbalsts, protams, bija skolotāja
Inese Sudāre. Mēs pierādījām, ka esam
viens no labākajiem izdevumiem starp
skolām.
Krista Vorslava
foto no personīgā arhīva

Krista (piektā no kreisās) kopā ar „Skursteņa” komandu.
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Līgas Simtnieces zīm.

Novada skolu avīžu skates noslēgumā

Fotografēja I. Sudāre

Vārds redaktorei

Urā! Šis jau ir
pēdējais mācību
mēnesis – maijs.
Aprīlis un nu jau
arī maijs, manuprāt, pagājis ātri,
jautri un interesanti. 3. un 6.
klasei valsts ieskaites jau bijušas, tagad
9. klasei jāgatavojas eksāmeniem. Lai
veicas!  Aprīlī bija daži pasākumi.
Piemēram, vecvecāku pēcpusdiena, skolu
avīžu noslēguma skate un bērnu žūrijas
ekskursija. Avīžu skatei jau iepriekš bija
jāaizved 3 numuri uz skolēnu namiņu. Šīs
trīs avīzes, ko sūtīt uz konkursu, izvēlējās
Anna, skolotāja Inese, Ričards un Endija.
Daudzi pasākumi saplānoti šim mēnesim. Skolas teātris „Piņģerotiņš” daudz
brauc un uzstājas, un pārstāv skolu citur.
Piemēram, 18. maijā es esmu uzaicināta
teātra svētkos būt par žūrijas locekli un
vērtēt skolēnu izrādes. Maijā notiek arī
otrā krāsu nedēļa, vērtēs abas krāsu nedēļas
kopā. Gada beigās būs arī sporta diena,
kur ietilps kedu, botu diena un pie mums
brauks policists runāt par drošību vasarā.
9. klasei 17. maijā skolas pēdējais zvans.
Lai veicas eksāmenos! Novēlu visiem jauki un lieliski pavadīt vasaras brīvlaiku! 
Anna Teicāne 7. kl.
Fotografēja I. Sudāre

Līdzpārvaldes ziņas

Sveiki
visiem!
Mācību gads jau
drīz būs beidzies.
Maijā paredzēti četri pasākumi. Neierastākais un jaunākais pasākums būs –
Botu, kedu diena!
Šajā dienā būs 7
dīvainas,
jautras
nodarbes – Botu sviešana, Kedas rindojas,
Kedu slaloms, Botu slēpšanās, Veiklās kedas, Bote mērķī, Apavu aijāšana. Botu dienā
uz skolu jānāk ar botēm vai kedām, ja tas ir
iespējams. Mums vēl paredzēta tāda diena
kā „Asfalta diena”. Šajā dienā būs komandu
darbs, saistīts ar asfaltu un zīmēšanu! Ceru,
ka jums patiks mūsu plānotie pasākumi.
Līna Nagle, līdzpārvaldes vadītāja 8.kl.
Fotografēja I. Sudāre

„Sarkaņu pamatskolas avīze „Skurstenis” izceļas ar daudzām lieliskām īsziņām,
kas ir dzīvas, nepieķemmētas, tāpēc interesantas un aizraujošas. Daudz sporta notikumu izklāstu. Bagātīgas ilustrācijas – foto,
zīmējumi, faktu rāmji.”
Inese Elsiņa laikrakstā „Stars” 26. aprīlī.

le brauca uz Madonas Valsts ģimnāziju, kur
sapulcējās 8 skolu avīžu pārstāvji. Skatē mūsu
skolas avīze „Skurstenis” ieguva nomināciju
„Labākās ziņas”.
Mums pasākumā gāja jautri un bija interesanti. No sākuma mēs noskatījāmies
prezentāciju par ģimnāziju un tad devāmies
to iepazīt pa komandām. Katrai koman22. aprīlī Madonā notika novada skolu dai tika iedota lapa, bija jālasa, kas teikts,
avīžu skates noslēgums. Kristīne Lipstova, un jāmeklē pa skolu burti. Vēl programmā
Anna Teicāne, Kitija Strazdiņa un Tīna Nag- ietilpa atrakcija „10 vārdos par skolas avīzi”.
Tur bija jāraksta 10 īpašības par
skolas avīzi, tālāk jāpadod vienam
cilvēkam uz priekšu. Tad bija klāt
jāpieraksta kāds lietvārds, kas
saistīts ar avīzi.
Beigās, kad visi skolu izdevumi
bija saņēmuši savu nomināciju,
katrs tika aicināts nobaudīt kliņģeri
ar tēju. Kad tas bija paveikts, daži
brīvprātīgie radošajā darbnīcā veidoja apsveikumus no salvetēm.
Pirms tā bija vēl dažas izklaides un
garas runas, taču laiks, šķiet, pagāja
kā vēja spārniem.
Manuprāt,
pasākums
bija
izdevies. Vairāk informācijas par
pasākuma gaitu no pieaugušo
skatījuma var lasīt avīzē „Stars” 26.
Redaktore Anna Teicāne saņem „Skursteņa”
nominācijas „Labākās ziņas” apliecinājumu. Foto no aprīļa numurā.
Anna Teicāne 7.kl.
pasākuma arhīva.

Jauka tradīcija – vecvecāku pēcpusdiena
24. aprīlī skolā notika vecvecāku pēcpusdienas pasākums. Skolēnu priekšnesumos
bija jūtams mīļums un neliels satraukums.
Koncertā tika runāti dzejoļi par
vecmāmiņām un par to, cik viņas ir mīļas.
Leļļu teātra dalībniekiem bija iespēja parādīt
savu veikumu gan leļļu izrādē „Kaķēna raizes”, gan 1. klases leļļu teātrī „Maza, maza
vārniņa”.

Skolēni bija parūpējušies arī par to, lai
vecvecāki atcerētos šo jauko pasākumu –
bija sagatavojuši apsveikumus. Katram,
manuprāt, kurš uzstājās, bija uztraukums un
gandarījums par paveikto.
Liels prieks par kopā pavadīto laiku ar
vecvecākiem un sniegtajiem priekšnesumiem!
Endija Zvirgzdiņa 7. kl.

Jaukā noskaņā visi kopā. Fotografēja Niks Kampe 7. kl.
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Mana vecmāmiņa
Manu omi sauc Gaida. Viņa dzīvo
Aizkujā Es bieži braucu pie omes. Mana
ome mani ļoti, ļoti lutina. Viņa man pērk
gardus kārumiņus! Ome man māca arī
dažādus darbiņus. Viņa man iemācīja adīt!
Es priecājos, ka mana vecmāmiņa atbrauks
uz vecmāmiņu pēcpusdienu. Beidzot viņa
redzēs, kā es spēlēju teātri.
Keita Ukrija 2. k

Beidzot vecmāmiņa redzēja, kā Keita spēlē
teātri. Fotografēja I. Svārpstone.
Manu vecmāmiņu sauc Albertīne. Viņa
dzīvo Balvos. Tas ir tālu. Tāpēc ciemos
tieku retu reizi. Mana vecmāmiņa ir ļoti
mīļa! Vecmāmiņa ar vectēvu mani ļoti gaida
ciemos. Vasarā mēs ejam pastaigāties un
mums līdzi nāk Argo. Vecmāmiņa mani ļoti
mīl.
Samanta Ukrija 2. kl.
Es ļoti mīlu savu vecmāmiņu. Viņu sauc
Marija. Vecmāmiņa dzīvo Madonā. Es bieži
braucu pie vecmāmiņas. Vasarā mēs ejam lasīt
sēnes un ogas. Arī dārzā vecmāmiņa māca
man dažādus darbiņus. Man patīk arī kopā ar
mīļo vecmāmiņu šūt. Paldies vecmāmiņai par
uzadītajiem cimdiņiem!
Elīna Kulmane 2. kl.

Svētki
uzvarētājiem
Šī mēneša otrajā datumā Madonas
kultūras namā notika pasākums par godu
iegūtajām godalgām dažādās valsts, reģionu
un starpnovadu mācību olimpiādēs. Uz šo
pasākumu bija ieradušies skolēni, vecāki
un skolotāji no Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas un Varakļānu novada. Visvairāk
godalgu tika pasniegts starpnovadu olimpiādēs – 261.
Vienu no tām – angļu valodā – ieguva
mūsu skolas skolnieks – Ričards Vēveris par
iegūto 3. vietu starpnovadu olimpiādē.
Lai gan mēs šogad dabūjām tikai vienu
godalgu, iespējams, vairāk tiks iegūtas
nākotnē.
Ričards Vēveris 8.kl.
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Bibliotēkā svētki burtiņiem
Aprīļa sākumā, 4. aprīlī, 1. klases skolēni
devās uz Sarkaņu bibliotēku, lai kopā ar
bibliotekāri Irēnu un audzinātāju pārrunātu
par Bērnu žūrijā lasītajām grāmatām.
Viennozīmīgi – visiem vislabāk patika Ineses Zanderes grāmatiņa „Diegu burti”. Šī
grāmatiņa iepatikās jautrās valodas dēļ.
Dzejoļi veltīti burtiņiem. Vai varbūt burtiņi
veido dzejolīšus?
Pirmklasnieki uzzīmēja apsveikumu savam izvēlētajam burtiņam. Iemācījās tautas dziesmas par lasīšanu un par grāmatu
gudrību. Bērni runāja sakāmvārdus (piemēram: ”Mācīties nekad nav par vēlu” vai
„Ko skolā noslinkosi, to dzīvē neatgūsi”),
ticējumus. Kārlis iemācījās burtiņa K dzejolīti. Viņš gluži kā dzejolītī bija atnesis
konfektes ar visu krupīti. Vai vari iztēloties
groziņu ar konfektēm, bet tām virsū piesēdis
zaļš krupītis? Sintija savam burtiņam atnesa
skaistu somiņu sunīša veidolā. Karīna sava

Pirmklasnieki bibliotēkā darbojas
aizrautīgi.
Fotografēja I. Bačuka.
vārda pirmo burtiņu izrotājusi ar kronīti.
Kā parasti, bibliotekāre mūs pārsteidza ar
veicamajiem uzdevumiem un cienastiņiem.
Paldies!
Ar nepacietību gaidām Bērnu žūrijas
noslēguma pasākumu, jo dzirdējām, ka būs
ekskursija.
Mārīte Lukašuna, audzinātāja

Grāmatu lasītājiem ekskursija
uz Skrīveriem
Bērnu žūrijas brauciens bija uz Skrīveriem.
Vispirms mēs devāmies uz papīra liešanas
darbnīcu ”Vācelīte”. Papīra liešanas darbnīcā
bija jautri, jo mēs visi varējām liet papīru
dažādās krāsās, un tas nemaz nebija grūti.
Mēs vēl varējām liet visvisādas formiņas
uz papīra. Kad mēs bijām uztaisījuši papīru,
kādu vien vēlējāmies un cik vien vēlējāmies,
mēs gājām uz suvenīru veikaliņu, kur varēja
nopirkt dažādas sīkas lietiņas.
Ekskursijas 2. daļā mēs bijām konfekšu
„Gotiņa” ražotnē. Kā arī uzzinājām, cik
„Gotiņu” ietin viena strādniece darbdienas
laikā. Skaitlis ir iespaidīgs – 7200 konfekšu.
Bija arī interesanti pašam ietīt „Gotiņas”, bet
īstenībā to „Gotiņu” tīšana nebija tik viegla,
jo rokas visu laiku bija lipīgas. Tāpat arī mēs
varējām pielikt piedevas katrai konfektei.
Kopumā mēs katrs sataisījām astoņas konfektes. Pēdējo „Gotiņu” – megakonfekti –
mēs paši varējām apēst. Vēl mēs skatījāmies

īsfilmiņu, pēc tās mūs pacienāja ar īrisiem un
marcipānu šokolādē.
Ceļā uz mājām mēs piestājām pie “Liepkalniem” – maizes veikala. Tad mēs izbraucām
cauri Pļaviņām, lai redzētu ledu Daugavā.
Man šķiet, ka šī diena bija izdevusies. Paldies
bibliotekārei Irēnai par braucienu! Līdz
nākamajai ekskursijai – atā!
Kristīne Lipstova 7. kl.
Fotografēja I. Sudāre

Konfekšu ietīšanā jādarbojas veikli.

Katrs veido papīru, kādu vien vēlas.
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Saulespuķes augs
līdz rudenim
Māmiņdienu gaidot, pirmsskolas grupas bērni dobītē pie mazās skolas iestādīja
saulespuķi savai māmulītei. Viņiem, protams,
ļoti noderēja audzinātāju atbalsts un padoms.
Iesākumā dobīte tika uzrakta, nogrābta un
sagatavota sēkliņu auklēšanai. Tagad gaidīsim pirmos asniņus, lai rudenī visas puķītes
būtu gatavas sagaidīt stādītājus grupiņā. Lai
mums visiem veicas vasarā! Uz tikšanos
rudenī kopā ar māmiņām pie saulespuķēm!
Mārīte Lukašuna, audzinātāja

SARKAŅU Ziņas

2013. g. aprīlis-maijs

Mācāmies dabā

1. klases skolēniem dabas mācība ir nopietna, tāpēc regulāri veicam vērojumus un
pētījumus dabā. Tā ceturtdien, šopavasar
visskaistākajā dienā, kad temperatūra +30O,
devāmies pārgājienā tuvākās apkārtnes
izzināšanā. Mērķis bija noskaidrot paugurus, ezerus un noteikt upes tecēšanas virzienu. Grāmatā aprakstītos piemērus skolēni
salīdzināja ar dabā skatāmo. Visjautrāk likās
paugura stāvās nogāzes „izmēģināšana”.
Smiekli un spiedzieni izbiedēja gan putnus, gan zvērus. Atvainojāmies viņiem!
Nepārprotami visiem likās, ka Kārlim un
Aivim bija vislabāk, jo viņi bija upē līdz
ceļiem (vienīgie atcerējās par gumijniekiem)
un kājām bija vēsi. Abi noteica upes tecēšana
virzienu. Nobeigumā secinājām, ka skolas
apkārtnē ir jaukas dabas ainavas: ir upes,

Aivis un Kārlis nosaka upītes tecēšanas
virzienu.
pauguri un ezers. Bet arī ērces.
Mārīte Lukašuna, audzinātāja
Fotografēja M. Lukašuna

„Piņģerotiņš” teātra svētkos
Iesētās saulespuķes līdz rudenim izaugs.
Fotografēja M. Lukašuna.

Mazie „dungo kopā”
14. maijā Madonas kultūras namā notika pirmsskolas iestāžu audzēkņu pasākums
„Dungojam kopā”. Mazie pirmsskolēni
uzstājās gan ar dejām, gan ar dziesmām.
Mūsu pirmsskolas grupiņa, kuru sagatavoja
audzinātāja Līga, dejoja deju „Dzenīši”. Nodejoja braši, izteiksmīgi un droši. Pasākums
notika improvizētā stilā – Ēzelītim I-ā
svinējām dzimšanas dienu. Bija jāsagatavo
papīra puķe, kuru pasniedza ēzelim, pēc
tam visi to kolektīvi „iestādīja” pie Mākslas
skolas. Par to ēzelītis bērnus bagātīgi
apdāvināja ar kliņģeri, konfektēm, baloniem.
Esam guvuši jaunu pasākumos piedalīšanās
pieredzi – pozitīvas emocijas, pārliecību, ka
varam un protam uzstāties novada mēroga
pasākumā.
Mārīte Lukašuna, audzinātāja

Pēc pasākuma noskaņojums lielisks.
Fotografēja M. Lukašuna.

10. maijā skolas teātra dalībnieki kopā ar
režisori Guntu Apeli devās uz Krustpils novada Variešiem, lai piedalītos teātru festivālā
„Āksts 2013”, kas svinēja savas pastāvēšanas
15. dzimšanas dienu. 2., 3. klases meitenes te
spēlēja ludziņu „Kas man par to būs?” un leļļu
izrādi „Kaķēna raizes”. Skolotāja atzinīgi
novērtēja „Piņģerotiņa” priekšnesumus, par
tiem daudz atzinīgu vārdu tika saņemts arī
no citu skolu teātru spēlētājiem. Šī diena bija
arī laba iespēja redzēt dažādu novadu skolu
teātru sniegumu.
18. maijā Madonā notiek Madonas
novada Bērnu un
jauniešu
Teātra
svētki „Zaļā pasaka” ar pasākuma

atklāšanu un dziesmotu gājienu, un teātra
izrāžu un gabaliņu izspēlēšanu visas dienas garumā. Jau dienas vidū „Piņģerotiņa”
spēlētāji uzstāsies ar „Kas man par to būs?”
un leļļu izrādi „Kaķēna raizes” un daudz
skatīsies, ko un kā spēlē citi. Pasākums beigsies tikai pievakarē pie kultūras nama. Kopā
ar Samantu Silajāni, Samantu Ukriju, Keitu
Ukriju, Elīnu Kulmani, Ketiju Pojarkovu uz
teātra svētkiem dodas arī Tīna Nagle, Anna
Teicāne un Kitija Strazdiņa, kas darbosies
žūrijā un vērtēs skolu teātru sniegumu.
Bērnu un jauniešu Teātra svētkos izrādes
notiek
muzeja
iekšpagalmā,
multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
„KUBS”. Interesenti un paši teātrinieki kopā
var skatīties 18 dažādas ludziņas.
Inese Sudāre, skolotāja

Teātra svētku gājienam viss sagatavots. Fotografēja I. Sudāre.
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31. martā ārā
valdīja pilnīga ziema. Tādas Lieldienas
neatcerējās pat gados vecākie ļaudis.
Mazliet
neierasti,
bet gadskārtu svētki
aukstā laika un sniega dēļ atcelti netiek. Amatierteātra aktieri Guntas Apeles
vadībā bija sagatavojuši uzvedumu „Brēmenes muzikanti
Lieldienās”, kuram muzikālo pavadījumu veidoja Artūrs
Grandāns. Personāžu lomās iejutās Iveta Āboliņa (Teicējs),
Agita Auzāne (Kaķis), Didzis Akmentiņš (Ēzelis), Roberts Kuba (Gailis) un Edgars Janovskis (Suns). Izrādes
noformējumu veidoja Jānis Ķirsons, pasākuma norisē
palīdzēja Žanna Pērkone un Valda Kļaviņa (Zaķi), par
skanējumu gādāja Andris Trečaks. Pasākumā ar leļļu izrādi
piedalījās arī Sarkaņu pamatskolas teātris „Piņģerotiņš”.
Neskatoties uz lielajām sniega kupenām, Biksēres centrā
valdīja svētku noskaņa. Pasākuma apmeklētāji kopā ar uzveduma personāžiem vienojās kopīgās dejās un ripināja
olas.

Tālāk uzveduma dalībnieku ceļš veda uz Rēķu kalnu, kur
notika Madonas tūrisma informācijas centra organizētās
“Praktiskās dzīves gudrību skolas” noslēgums. Trīs mēnešu
garumā pasākuma dalībnieki prasmīgu meistaru vadībā
guva ieskatu horoskopu pasaulē, veidoja rotas, uzklausīja
padomus mājas vīna darīšanā, izgatavoja papīra dekorus
un konfekšu pušķus, cepa izsmalcinātus saldumus.
Pasākuma nobeigumā notika loterija un katrs, kas to
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vēlējās, varēja izteikt savu viedokli par nodarbību ciklā
pieredzēto un ieteikt jaunas idejas nākamajam gadam.
31. martā jauktais vokālais ansamblis „Rondo”
kuplināja Kalsnavas pagasta amatiermākslas kolektīvu
Lieldienu koncertprogrammu.
7. aprīlī jauktais vokālais ansamblis „Rondo” piedalījās
Latvijas vokālo ansambļu konkursa otrajā kārtā Gulbenē,
ieguva 38,42 punktus un otrās pakāpes diplomu. Mūsu
dziedātāju sniegums iepatikās Dziesmu un deju svētku
Latvijas vokālo ansambļu koncertmaratona veidotājiem,
un viņi kļuvuši par svētku dalībniekiem.
26. aprīlī Madonas novadā oficiālā darba vizītē viesojās
Latvijas kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un
viņas padomnieks Nauris Puntulis. Vizītes laikā viesi

apmeklēja pašvaldības domi, Madonas kultūras namu,
Madonas muzeja izstāžu zāles, J. Norviļa Madonas
mūzikas skolu. Vizītes laikā ministre apmeklēja arī tautas
namu „Kalnagravas”.
26. aprīlī amatierteātris „Piņģerots” ar dzejas izrādi
„Mīlestības zīmē. Arī Jānis Grots” viesojās Cesvaines
pilī.
3. maijā deju kolektīvs „Labākie gadi” viesojās
Ošupes pagasta Degumnieku tautas namā un kopā ar deju
kolektīviem „Degumnieki”,„Jāņukalns” un „Kalsnava”
piedalījās koncertā „Pa dejas ceļu”, kurā tika izdejotas dejas no deju lieluzveduma „Tēvu laipas”.
12. maijā amatierteātris „Piņģerots” ar dzejas izrādi
„Mīlestības zīmē. Arī Jānis Grots” piedalījās novada teātru
skatē Madonā.
17. maijā deju kolektīvs „Senči” piedalījās senioru
deju kolektīvu skatē lai piedalītos senioru koru un deju
kolektīvu koncertā „Zem treju loku varavīkšņu tilta”.
18. maijā senioru deju kolektīvs „Senči” viesojās
Kocēnu estrādē, kur Tulpju svētku ietvaros notika koncerts “Mēs mīlam – dejā”.
Sākoties vasaras sezonai, pateicoties Biksēres
jauniešiem, ir sakārtots pludmales volejbola laukums pie
Biksēres ezera. Savukārt Sarkaņu puses jaunieši iekārtojuši
jaunu volejbola laukumu pie Sarkaņu pamatskolas.
V. Kļaviņas teksts
S. Somas, L. Akmentiņas un A. Veckalniņa foto

SARKAŅU Ziņas
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Jaunumi bibliotēkās
Sarkaņu bibliotēkā
Mīļi aicināti
Sarkaņu bibliotēkā
6. jūnijā plkst. 16:00
Pētera un Ingrīdas
Gailīšu
gleznu izstādes
„Pēctecības spēks” atklāšana

Uzmanību!
“Bērnu žūrija 2013” ir klāt!
Piedāvājam lasīt un vērtēt jaunākās
grāmatas ne tikai 1.-7. klašu skolēniem,
bet arī 8.-12. klašu audzēkņiem.
Mīļi aicināti Bērnu žūrijas ekspertu
pulkā arī bērnu vecāki un pedagogi.
Vecāku žūrija
Kitija Krauzere Ezera Annija
Mjūriela Barberī Eža elegance
Inga Gaile Migla
Lorena Olivera Pirms es krītu
Sandro Veronēzi Rāmais haoss
I. Bačuka, Sarkaņu bibliotēkas vadītāja

Svētku brīži
Klāt jaunā tūrisma sezona
Starptautiskā
muzeju
diena
18.
maijā šogad sakrita ar Muzeju nakts
akciju, kad muzeju durvis ir vaļā
arī vēlu naktī. Muzejnieki tad nu
cenšas visādiem līdzekļiem piesaistīt
apmeklētāju uzmanību, nakts vienmēr ir
noslēpumaina, savādu noskaņu un skaņu
pilna, nakts mūs vilina un tajā pašā laikā
tumsa atbaida. Tikpat dīvainas sajūtas
pārņem Muzeju naktī, jo muzejā mīt
senatne un arī muzeja gariņš. Vai to mēs
izjutām?
A.Bieziņa muzejā „Jaundilmaņos” šo
vakaru sagaidījām ar izstādi „Rasā muti
nomazgāju”un tradicionālo zivju zupu.
Izstādē var apskatīt pagājušā gadsimtā

darinātos goda dvieļus no Madonas
mākslas un novadpētniecības muzeja
krājuma, kā arī savvaļas ārstniecības
augus, kurus Praulienas pusē vāc Līga
Lieplapa.
Lielas
atrakcijas,
spēles
un
meistardarbnīcas muzejā šogad netika
organizētas, bet zaļo pasauli, pērkona
zibšņus pamalē, lakstīgalas un odus
varēja sajust ikviens, kas bija atnācis.
Paldies visiem, kas bija šai zaļajā vakarā
„Jaundilmaņos”!
Ir pavasaris plaukumā, tūlīt būs vasara un arī es aicinu doties uz lauku un
pļavu salasīt savus ārstniecības augus,
jo ziedēšanas laikā tie ir visvērtīgākie.

Tūrisma pakalpojumu sniedzēji iepazīstas ar ekspozīciju.

Bet vāksim gan tikai tos, kurus pazīstam
un zinām kādai vajadzībai – vai tējai,
uzlējumam, vannai, kompresei vai tikai
smukumam. Ir daudz literatūras, recepšu
par ārstniecības augu sagatavošanu un
lietošanu, arī pie manis muzejā var atrast
kādu jaunu ideju, varbūt arī padomu.
22. maijā muzejā notika Madonas
tūrisma un informācijas centra organizēts
Madonas novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju seminārs-tikšanās. Tā
dalībnieki iepazinās ar Biksēres muižas
parku, ēku kompleksu, apmeklēja
A.Trečaka senlietu kolekciju, kā arī
prof. A.Bieziņa muzeju, jo šie objekti ir
iekļauti vairākos tūrisma ceļvežos un tas
uzliek pienākumu veidot šos objektus
tūristiem pieejamus, kā arī baudāmus.
Vakara gaitā „Jaundilmaņos” risinājās
sarunas par iecerētajiem darbiem un
jau paveikto novadā tūrisma jomā, par
to, ko un kā varam piedāvāt Latvijas
apceļotājiem gan viesu mājās, gan apskates objektos, kā piesaistīt uzmanību
mūsu
novada
kultūrvēsturiskajām
vietām.
Ja savā pagastā turēsim godā izcilu
personību vārdus un to piemiņas vietas,
ja mums ir Biksēres muižas ēku komplekss, parks, „Kalnagravas”, sakopts
avotiņš ceļmalā, Biksērei ir, ko parādīt
tūristiem. Nekas pats no sevis nerodas, ir jāveic kopīgs darbs, lai būtu labs
rezultāts.
Uz tikšanos muzejā!
Ingrīda Pureniņa, muzeja vadītāja
Sanitas Somas foto
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Madonas pilsētas svētki – novadam 2013
no 4. līdz 9. jūnijam Madonā

4. jūnijā

plkst. 18.00 Madonas muzeja izstāžu
zālēs, Skolas ielā 10a,
Latvijas Nacionālās operas solistu
Jāņa Apeiņa un Sonoras Vaices koncerts
Ieeja – bezmaksas

5. jūnijā

plkst.19.00 Madonas kultūras namā–
R.Blaumaņa Madonas Tautas teātra
izrāde K.Auškāps „Prieka brīdis
īss”
Ieeja – bezmaksas

6. jūnijā

plkst.19.00 J.Norviļa Madonas mūzikas
skolas Zvaigžņu zālē izstādes „Dziesmotais novads” atklāšana
(izstāde skatāma no 6. līdz 29. jūnijam
no plkst.10.00 līdz 17.00,
no pirmdienas līdz sestdienai, svētdiena – brīva)
Ieeja – bezmaksas
plkst. 21.00 skvērā pie strūklakas
NAKTS KONCERTS PIE STRŪKLAKAS “Vēl Mīlestību!”
(lietus gadījumā Lazdonas ev. lut.
baznīcā)
Piedalās Madonas katoļu, luterāņu un
baptistu draudzes mūziķi
Ieeja – bezmaksas

7. jūnijā

plkst. 20.00 Madonas pilsētas estrādē
Latvijas Nacionālā teātra izrāde
„Latgola.lv”
Biļetes cena iepriekšpārdošanā – 3 Ls
Biļetes cena pasākuma dienā – 5 Ls
Lietus gadījumā lūdzu ņemiet līdzi
lietusmēteļus!
Lai netraucētu aizmugurējām rindām
skatīties izrādi, lietussargus izmantot
aizliegts!
plkst. 22.00 laukumā pie kafejnīcas „Rudzons” jaunās āra terases atklāšana –
nakts balle ar grupu „Brīvdiena”
Ieeja – bezmaksas

8. jūnijā

Apmeklēsim Madonas muzeja
izstāžu zāles Skolas ielā 10a 8. jūnijā
bez maksas
Izstādes:
Romāns Rudzītis. Gleznas
Pirms pasaule mainījās (1913). Madonas novads pirms simts gadiem
Apceļo dzimto zemi
no plkst. 10.00 līdz 14.00
Mīlestības graviņā pie strūklakas:
Madonas novada bērnu un jauniešu
centru un organizāciju radošās darbnīcas, zirgu izjāde, vizināšanās ar laivu
strūklakas dīķī u.c.
Uz Lattelecom muzikālās skatuves uzstājas: Madonas novada vokālie ansambļi „Variants”, „Rondo”, ”Vīzija”, folkloras kopa „Vērtumnieki”,
popgrupa „Smaidiņš”, austrumu deju
kolektīvs „Melnā Pērle” u.c.
Madonas pilsētas 2. vidusskolas
teritorijā:
Spēka vingrinājumi un paraugdemonstrējumi kopā ar smagatlētikas
un cīņas klubu “SCK MADONA” ,
Madonas atklātais jaukto cīņu šovs
Skolas ielā:
Skrituļslidošana, velobraukšana,skeitbords – paraugdemonstrējumi un
sacensības kopā ar Madonas bērnu
un jaunatnes sporta skolu
Amatnieku un vietējo ražotāju
tirdziņš
plkst. 10.30 Madonas kartinga trasē
Prokart kausa izcīņa kartingā 2.posms
plkst. 14.30 laukumā pie Priežu kalna
pasākums visai ģimenei „Pazudis un
atrasts”
Piepūšamās atrakcijas, klinšu siena,
batuts, sejas gleznošana, slapjais beisbolls, niršana pēc āboliem un daudz
citas spēles un aktivitātes kopā ar Madonas baptistu draudzi un nometņu
centru „Ērgļa spārni”

plkst. 17.30 Dziesmu un deju svētku
dalībnieku gājiens no Madonas Saieta
laukuma uz Madonas pilsētas estrādi
plkst. 18.00 Madonas pilsētas estrādē
„Mazie dziesmu un deju svētki”
Piedalās: Madonas ,Cesvaines,Lubānas
un Ērgļu novada kori un deju kolektīvi,
kā arī Madonas pilsētas un Gulbenes
pilsētas pūtēju orķestri.
Instrumentālais ansamblis Artura
Kloppes vadībā.
Koncerta vadītāji: Dailes teātra aktieri
Sarmīte Rubule un Gints Andžāns
Ieeja – bezmaksas
plkst. 22.00 Madonas pilsētas estrādē
Svētku balle ar grupām:
Dakota, Apvedceļš, Tumsa kā arī DJ
Roberts Lejasmeijers
Ieeja – bezmaksas

9. jūnijā

plkst. 10.00 Saieta laukumā
Ielu basketbola turnīra – 1.posms
kopā ar Madonas bērnu un jaunatnes
sporta skolu
plkst. 14.00 Madonas kultūras namā –
mūsdienu deju grupas „Aliens” izrāde
„Dzirnaviņas”
Ieeja – bezmaksas
plkst. 15.30 kultūras namā - mūsdienu
deju grupas „Aliens”
15 gadu jubilejas Gala koncerts
Ieeja – bezmaksas
plkst. 12.00 kinoteātrī „Vidzeme”–animācijas filmu programma:
“EŽI, RŪĶI, LUPATIŅI” (Latvija)
Biļetes cena – 1 Ls
plkst. 14.00 kinoteātrī „Vidzeme” –
dokumentālā filma “KAPITĀLISMS
ŠĶĒRSIELĀ” (Latvija)
Biļetes cena – 1 Ls
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Apsveikumi
Tā kā saule prot dot gaismu,
Ļauj ik ziedam uzziedēt,
Tā Tev, māmiņ, saviem bērniem
Jādod spēks pa dzīvi iet.
(V. Kokle-Līviņa)
Sveicam!
Ellu Kostjuku un Jāni Greiziņu ar
meitiņas Rūtas un dēliņa Mikusa
piedzimšanu 2013. gada 3. maijā;
Aiviju Apsi ar dēliņa Normunda
piedzimšanu 2013. gada 14. maijā.

Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstoš mirkļu ir ikkatrā dienā.
Vai Tu redzi, cik tu bagāts esi!
Sveicam maija un jūnija jubilārus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
18 gadi
20.05. Egija Akmentiņa
50 gadi
03.05. Pēteris Sondors
05.05. Skaidrīte Bodniece
06.05. Gunārs Stepāns
23.06. Ivars Bērziņš
24.06. Gundega Jubele
55 gadi
14.05. Edurads Suraks
15.05. Lija Korņejeva
19.05. Evalds Bondars
10.06. Jānis Circans
20.06. Andris Kļaviņš
60 gadi
06.05. Rihards Palde
17.05. Zenta Mālniece
65 gadi
29.05. Pēteris Petkūns
01.06. Gaida Duka
14.06. Jānis Kurmītis
70 gadi
02.06. Rasma Rita Veipa
75 gadi
04.05. Ilga Kuzņecova
02.06. Ilmārs Saulītis
05.06. Lilija Baraneca
15.06. Arkādijs Fjodorovs
16.06. Leonora Dimpena
80 gadi
01.06. Rūta Rimko
27.06. Zenta Ankrava
90 gadi
02.05. Zenta Lazdiņa
92 gadi
27.06. Helēna Breidaka

Informācija
Pošamies svētkiem
No
19.
marta
interneta
vietnē
“Dziesmusvētki.tv” logo jebkuram pasaules
iedzīvotājam ir iespēja izveidot savu XXV
Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku
zīmi – skaņu vijumu vainagā –, kam ir paredzēts
arī plašs praktiskais pielietojums.
“Dziesmu svētki pieder mums visiem,
tādēļ to zīmi var radīt jebkurš. Lai vizuālajai
identitātei piesaistītu iespējami vairāk cilvēku,
zīmes veidošanas process ir atvērts un katram
indivīdam personīgs. Ņemot vērā šo svētku
vadmotīvu “Gaisma līgo Latvijā”, zīmes veidolā
saredzamais “vainags” simbolizē gaismu un sauli,
bet “vainaga vijums” – radīšanas procesu.
Šī izvēlētā simbola atbilstību apliecina arī
1873. gada Dziesmu svētku karogā blakus “baltajam tēvam” atrodamais aizsāktais ozollapu
vainags. Izmantojot jauno tehnoloģiju iespējas,
senās prasmes pārnesām uz digitālo vidi,
kurā datora algoritms pārvērš katra lietotāja
dziedājumu unikālā skaņu un latvju rakstu
zīmju vijumā. Savukārt, pateicoties internetam, zīmes veidošanas procesam nav ne skaitlisku, ne ģeogrāfiska rakstura ierobežojumu.
Šo zīmi droši var uzskatīt arī par pirmo tautas
radīto logotipu,”-stāsta zīmes idejas autors,
Dziesmu un deju svētku radošais direktors Gatis Mūrnieks.
Skaņu augstuma, dinamikas gradāciju un latvju rakstu zīmju digitālais vijums veidojas, dziedot kādu no piedāvātajām 13 tautasdziesmām
vai pašu izvēlētu “brīvo” dziesmu, kamēr īpaši
izstrādāts datora algoritms analizē skanējuma
tonalitāti un konkrētos brīžos piešķir vainagam atbilstošu zīmju loku. Savu zīmi iespējams
radīt, dziedot vai spēlējot individuāli, ansamblī
vai lielākā kolektīvā jebkurā pasaules vietā, kur
ir pieejams dators un internets.
Iedziedāšanas process ir vienkāršs: jāizvēlas
dziesma, tad, sekojot norādēm, jāaktivizē mikrofons. Ja būs izraudzīta tautasdziesma, tad
pēc karaoke principa tiks parādītas notis un
vārdi; ja izvēlēta “brīvā” dziesma, tad katrs
varēs dziedāt, ko vēlas. Zīmes veidošanai
nepieciešams aptuveni 20–30 sekunžu garš
dziesmas fragments, lai datorprogramma
spētu izanalizēt nošu augstumu, dinamikas
intensitāti un tempu konkrētajā brīdī. Analīzes
rezultātā īpaši izstrādāts datora algoritms
“uzvij” lietotājam unikālu vainagu, kura lokos izkārtotas septiņas latviešu tradicionālās
zīmes. Katra zīme atbilst kādai no septiņām
notīm, piemēram, Dieva zīme – do, Māras
zīme – re, Laimas zīme – mi utt.
Materiāls no interneta
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Iedziedi savu svētku
logo arī Tu!

Sava svētku zīme ir arī Sarkaņu pagastam.
To kā ceļamaizi pagasta amatiermākslas
kolektīviem, svētku dalībniekiem iedziedāja
pagasta pārvaldes darbinieki – Inga Bārbale,
Staņislava Pommere, Valda Kļaviņa, Andris
Simtnieks, Didzis Akmentiņš. Tehniskās lietas palīdzēja nokārtot Kārlis Kļaviņš.
Katrai Latvijas vietai, no kurienes uz
svētkiem dodas dalībnieki un ir iedziedāta
zīme, tiks nosūtīts speciāli izgatavots karogs.
30. jūnijā visā Latvijā laikā no 13:00 līdz
14:00, kad saule atrodas visaugstāk, tiks
pacelti karogi, kas simbolizē latviešu tautas
kopējo svētku ideju.
No Sarkaņu pagasta uz svētkiem dosies 72
dalībnieki. Deju kolektīvi „Resgaļi”, „Labākie
gadi” un „Senči” uz Rīgu dosies 1. jūlija
vakarā, lai piedalītos deju lieluzveduma „Tēvu
laipas” sagatavošanā, kas notiks Daugavas
stadionā. Vokālais ansamblis „Rondo” ir to 12
jaukto vokālo ansambļu vidū, kas uzaicināti
piedalīties ielu koncertos Vecrīgā un uz
svētkiem dosies 6. jūlijā. Šāda veida vokālo
ansambļu uzstāšanās tiek organizēta pirmo
reizi. Tas plānots kā sava veida Latvijas vokālo
ansambļu dziedāšanas maratons.
Dziesmu svētku karogs Sarkaņu pagastā
tiks pacelts 30.06. plkst. 13:30 Biksēres
centrā.
Būsiet visi mīļi gaidīti!

Sēru vēsts
Pa mūžības taku aizgājuši:
Vilnis Āriņš
24.03.2013. 55 gadu vecumā;
Andris Kļaviņš
18.05.2013. 71 gada vecumā.
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