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Madonas novads

Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvaldes izdevums

REDAKTORES SLEJA
Ir pagājuši vairāki mēneši kopš
iepriekšējā izdevuma iznākšanas,
un šis laiks ir izveidojies tāds, kas
ļoti atšķiras no tā, kādu dzīvojām
iepriekš.
Šobrīd dzīvojam piesardzīgi, samērā klusi un nebaidos teikt – diezgan neomulīgi, jo tā vienkārši neesam pieraduši. Bērniem nav jāiet
uz skolu, vecākiem vairāk jāpalīdz
viņiem pildīt mājas darbus, nevaram apmeklēt pasākumus un piedalīties aktivitātēs, kurās bijām pieraduši būt kopā ar domubiedriem un
draugiem. Un tam visam klāt neziņa, cik ilgi un kas notiks tālāk… un
cerība, ka mūs tas neskars…
Arī daba mums pilnīgi atņēma
iespēju izbaudīt ziemas priekus,
nemaz nerunājot par sniegu, arī
kārtīgs sals šogad izpalika. Pavasaris atnācis ar ļoti lieliem un spēcīgiem vējiem, kas mūs apciemo ik
pa laikam un jau sāk kļūt apnicīgs.
Kalendārā pavasaris, bet laika apstākļi daudz ne ar ko neatšķiras no
tā, kādi bija ziemas mēnešos – janvārī un februārī. Vienīgi diennakts
gaišais laiks atgādina par to, ka
laiks posties kārtīgiem lauku darbiem, jo tos nevar atcelt neviens lēmums vai rīkojums. Rokas vairāk
grib sajust zemi, darboties, jo tas
taču latviešiem tik ļoti raksturīgi.
Ne šī brīža situāciju valstī, ne laika apstākļus ļoti ietekmēt nevaram.
Varam tiem tikai pielāgoties un
dzīvot tālāk. Darbojoties un varbūt
vairāk izvērtējot prioritātes dzīvē,
kuras līdz šim neievērojām, iespējams, pakļāvāmies un skrējām līdzi
vispārējai plūsmai.
Novērtēsim laiku, kas ir mūsu,
mainīsimies, ja tas nepieciešams,
un kā katru pavasari nepalaidīsim
garām brīdi, kad uzplaukst ziedi,
šķiļas pumpuri un putni sāk čivināt
arvien skaļāk.
Valda Kļaviņa
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Vizītkarte
2020. gada 31. marta Madonas novada
domes sēdē par Sarkaņu un Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju tika apstiprināts
Sandis Kalniņš, kas savas darba gaitas Sarkaņu pagastā sāks 27. aprīlī. Dažas dienas
pirms stāšanās amatā ar Sandi iepazīstinām
“Sarkaņu Ziņu” lasītājus.
Pastāsti mazliet par sevi?
– Esmu dzimis 1993. gadā. Mācoties Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības
inženierzinātņu fakultātē, esmu ieguvis bakalaura grādu būvniecības inženierzinātnēs.
Esmu sava novada patriots un lauku entuziasts – audzis un mācījies Madonas novadā. Pēc akadēmisko un profesionālo iemaņu apgūšanas Rīgā un Gulbenes novadā
esmu pilnībā gatavs nodoties darbam vietā,
ko uzskatu par mājām – Madonas novadā, ieņemot Sarkaņu un Dzelzavas pagasta
pārvaldes vadītāja amatu. Uzskatu, ka tieši
mana jaunība, degsme un pozitīvā domāšana kombinācijā ar lokālpatriotismu un
atbilstošām priekšzināšanām ir pareizā īpašību formula, kurai būtu jāpiemīt Sarkaņu
un Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājam.
Kāda bija tava motivācija, startējot šim
amatam?
– Ja runājam par manu motivāciju ieņemt
Sarkaņu un Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja amatu, atceros sevi jau pamatskolas
laikos, domājot par nākotnes profesijām.
Lielu ietekmi uz manu izvēli ar savu profesionālo darbību atstāja tā laika Dzelzavas pagasta padomes priekšsēdētājs Elmārs Vaskis.
Jau stājoties augstskolā, man bija skaidrs, ka
dzīves ceļš mani vedīs atpakaļ uz laukiem.
Un tas viss pēc profesionālā bakalaura grāda
iegūšanas būvniecībā arī materializējās. Lai
gan šobrīd ir citi laiki un pagastu padomes
vietā ir izveidotas pašvaldības iestādes – pagastu pārvaldes, pārvaldes vadītāja saikne
ar pagastu iedzīvotājiem, uzņēmējiem un
administratīvajām iestādēm nav mainījusies.
Savstarpējai sapratnei, sadarbībai, komunikācijai un līdz ar to ceļam uz kopīgu mērķi ir
izšķiroša nozīme pagasta efektīvai darbībai
un attīstībai. Tāpēc šīs būs tās lietas, kam kā
pārvaldes vadītājs pievērsīšu lielu nozīmi.

Kopīgiem spēkiem mums izdosies pārstāvēt
Sarkaņu pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju
intereses Madonas novadā.
Kādu šobrīd, vēl nestrādājot šeit, redzi
Sarkaņu pagastu?
– Dodoties uz Sarkaņu pagastu, vienmēr
ir patikusi šeit apkārt esošā daba un reljefs.
Kontaktējoties ar Sarkaņu pagasta jauniešiem kultūras un sporta dzīvē, vienmēr ir
bijusi sajūta, ka tiec uzņemts kā savējais,
jūtot pretimnākšanu, atsaucību, izpalīdzēšanu un, protams, pozitīvisma un humora
devu visai dienai. Sarkaņu pagastā cilvēki
apzinās un novērtē savas kultūras vērtības
un vēsturi, par ko liecina aktīvā kultūras
dzīve un Andra Trečaka veidotās grāmatas
par Sarkaņu pagastu.
Kas ir lietas, ar ko sāksi, strādājot pie
mums?
– Kā pirmos veicamos uzdevumus Sarkaņu pagastā sev izvirzu iedzīvotāju, uzņēmēju un pārvaldes struktūrvienību darbinieku
iepazīšanu un iesākto procesu pārņemšanu.
Pievērsīšos vairākiem infrastruktūras jautājumiem, kā rezultātā varēsim lietderīgi
izmantot pagasta nekustamo īpašumu. Sakārtosim būvniecības dokumentāciju un
pabeigsim būvdarbus kādreizējā kultūras
namā “Airītes”, pārveidojot to par dzīvokļu ēku. Biksērē nepieciešams izbūvēt
sporta laukumu pie multifunkcionālā centra “Logs”. Sarkaņu kapos jāremontē kapu
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ekonomiskām sekām. Lai šāda sistēma
sāktu funkcionēt, ir jāsāk ar pašu sākumposmu – reģionu pagastiem. Atbilstoši
likumam un pašvaldības funkcijām ir jārada labvēlīga vide vietējiem ražotājiem
un pakalpojumu sniedzējiem, kas veicina
vietējos ekonomiskos procesus, ko arī es
kā Sarkaņu un Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs esmu izvirzījis par vienu no
saviem prioritārajiem pienākumiem. Uz
sadarbību un tikšanos darbos! Mani kontakti – e-pasts: sandis.kalnins@madona.lv, tālrunis: 28308227
Vēlam veiksmi Sandim, esot Sarkaņu
pagasta pārvaldes vadītāja amatā!

zvana konstrukcija un jāplāno kapu paplašināšana. Protams, arī daudzas citas
ar pagasta funkcionēšanu saistītas lietas
un procedūras būs vēl jāapgūst. Bet galvenais ir vēlme darīt un censties sasniegt
izvirzītos mērķus.
Šobrīd valstī esošā ārkārtas situācija,
manuprāt, ir kārtējais apliecinājums tam,
ka gan varas, gan ekonomikas centralizācija vienā vietā ir bīstama un trausla.
Valstiski vajadzētu virzīties uz reģionu
stiprināšanu, attīstot reģionu infrastruktūru un veicinot vietējos ekonomiskos procesus. Tā valsts attīstīsies vienmērīgi visā
tās teritorijā, ne tikai galvaspilsētā. Šādā
sistēmā viens posms būs spējīgs kompensēt radušās problēmsituācijas kādā
citā posmā. Un tā mēs spēsim pārvarēt
krīzes situācijas ar mazākām negatīvām

Ar Sandi Kalniņu tikās Valda Kļaviņa
Agra Veckalniņa un
foto no personīgā arhīva

Pagasta pārvaldes aktualitātes

Pagasts, kurā katrs čakli rosās ikdienas solī

Vairāk nekā sešus mēnešus Sarkaņu
pagasta pārvalde ir strādājusi bez pastāvīga vadītāja. Īslaicīgi pienākumus
pildīja Dzelzavas pagasta pārvaldes
vadītājs, tāpat Madonas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Āris
Vilšķērsts, bet lielāko daļu šī laika sarkaniešu ikdienas darba ritmā iekļāvās
Madonas novada pašvaldības izpilddirektore Vita Robalte. Dienās, kad darbu
uzsāks jaunais pagasta pārvaldes vadītājs, viņa labprāt dalās ar “Sarkaņu
Ziņu” lasītājiem par mūsu pagastu.
Mēs dzīvojam ļoti īpašā laikā. Ārēji
pieklusināts – nenotiek lieli pasākumi,
pat skolas durvis ir slēgtas, bet, raugoties
uz savu ikdienu, mēs atskārstam, ka darba ritms ir kļuvis vēl spraigāks, ātrums ir
palielinājies, un tā jau īsās dienas kļuvušas vēl īsākas, un darba dienu nedēļā arī
pietrūkst, lai kaut nedaudz iegūtu padarīta darba sajūtu.
Papildus izpilddirektores pienākumiem pagājušā gada novembrī man tika
uzticēts vadīt (uz laiku) Sarkaņu pagasta
pārvaldi pagasta pārvaldes vadītāja vie-

tas izpildītāja slimības dēļ. Un tā ar pārtraukumiem esmu kopā ar Sarkaņu pagasta iedzīvotājiem un Sarkaņu pagasta
pārvaldes darbiniekiem plecu pie pleca
strādājusi gandrīz četrus mēnešus.
Kādu es iepazinu pagastu? Lai uz šo
jautājumu atbildētu, man spilgtā atmiņā
ir notikums. Man bija jāsaka runa mūsu
Valsts svētku gadadienā, 18. novembrī,
Sarkaņu pagasta tautas namā “Kalnagravas”. Atzīšos, nebiju tur bijusi. Novembrī jau ap pusdienas laiku viss ir tumšs.
Es jautāju, kā tur nokļūt? Atbilde skanēja apmēram tā – iebrauksi Sarkaņos,
brauksi pa ceļu un nekurienes vidū ieraudzīsi gaišu, lielu ēku – tās ir “Kalnagravas”. Tur būs daudz cilvēku. Tā arī bija!
Tā ir arī ar Sarkaņu pagastu. Trešā lielākajā novadā valstī, Madonas novadā,
ir Sarkaņu pagasts, kas, ārēji un pavirši
skatoties, var šķist – skolu nav, bērnudārzu nav…. Bet, ja skatāmies novada
griezumā, tad Sarkaņu pagasts ir novada
kultūras centrs ar bērnu čalām, trokšņiem
un dzīvību, ko rada gan paši bērni, gan
uzņēmēji, kas rosās savā ikdienas solī.
Madonas pilsētas tuvums ir radījis savu
ietekmi. Un pagasta iedzīvotāju ikdienas
soļu virziens uz Madonu ir tik ikdienišķs
un pierasts, ka daļa mūsu ikdienas darba
un satura pārcēlies uz pilsētu.
Pašvaldības administratīvā korpusa
loma manā uztverē un ikdienas darbībā
ir būt kalpam. Nevis pakalpiņam, kas
izpatīk kādām interešu grupām, politis-

kiem spēkiem vai atsevišķiem indivīdiem ar skaļāku balsi vai biezāku maku,
bet tautas kalpam, kas rod profesionālu,
ekonomiski izsvērtu, efektīvu un pamatotu risinājumu kādai no problēmām vai
iecerēm ar mērķi, lai ikdiena mums katram kļūtu vieglāka.
Tāpēc šī gada budžets, ko sastādījām
pagājušā gada nogalē un ko pašvaldības
deputāti apstiprināja, tika sastādīts kolektīvi. Tas nebija manis vai viena cilvēka radīts. Tā kā pagastā es aizvietoju
pagasta pārvaldes vadītāja pienākuma
vietas izpildītāju, kas pats aizvietoja Sarkaņu pagasta pārvaldes neesošu vadītāju, tad uzdevums bija kļuvis gandrīz
pat neiespējams, jo nav pēctecības, kas
varētu pateikt kaut ko priekšā. Apstākļi
mūs nenobiedēja. Novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, domes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Miķelsons un es
uzklausīja Sarkaņu pagasta uzņēmējus,
kas bija aicināti izteikt savus priekšlikumus, redzējumu pagasta darbīgās dzīves
ikdienas uzlabošanai. Daudzi no priekšlikumiem tika arī ietverti budžetā.
No uzņēmēju puses tika nominētas divas prioritātes – ceļu stāvokļa uzlabošana un interneta nodrošināšana mājsaimniecībām. Kopā ar pagasta pārvaldes
lietvedi Ingu Bārbali, tagadējo Īpašumu
uzturēšanas nodaļas vadītāju Anitu Kurmīti, tāpat tautas nama vadītāju Valdu
Kļaviņu līdz pat vēliem vakariem, analizējot pagastā pieejamos dokumentus,
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apzinot darāmos darbus un to iespējamās
izmaksas, tika sastādīts budžets. Īsts komandas darbs.
Investīciju budžetā tika iekļauts:

Transporta infrastruktūras uzlabošanai – papildus ceļu uzturēšanai tika
iekļauts finansējums grants ceļu būvniecībai, identificējot konkrētus ceļa posmus; cietā seguma atjaunošana un gājēju
celiņa ierīkošana Biksēres ciema centrā
(darbu pabeigšana);
 Ūdenssaimniecības pilnveidošanai
– kanalizācijas tīklu ”Zāģeri” Biksērē;
 Dzīvojamā fonda attīstībai – dzīvojamās mājas “Airītes” būvdarbu pabeigšana;
 Kultūras dzīves atbalstam un nodrošināšanai – Estrādes remonts un teritorijas labiekārtošana; Sarkaņu bibliotēkas mājas būvdarbi (sprādziena seku
likvidēšana); Sarkaņu pamatskolas ēkas
– muzeja elektroinstalācijas mērījumi;
TN “Kalnagravas” tautu tērpu iegāde;
TN “Kalnagravas” telpu pārbūves darbu
pabeigšanai būvprojekta izstrāde.
 Administratīvā darba nodrošināšanai – Sarkaņu pagasta pagastmājai būvprojekta izstrāde;
 Jauniešu darba atbalstam – multifunkcionālajā centrā “Logs” florbola
laukuma izveide; multifunkcionālā centra “Logs” blakus ēkas demontāža vai
rekonstrukcijas projekta izstrāde, sakār-
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tojot apkārtējo vidi.
Iespējams, ka šī brīža ārkārtas situācija
ieviesīs korekcijas un būs jāpieņem lēmums kādu no apstiprinātajiem darbiem
atlikt, bet to rādīs laiks. Un tas attieksies
uz visa novada investīciju plānu, ne tikai
uz Sarkaņu pagasta.
Par to, kas padarīts, cerībā, ka novērtēsiet – ir saremontēti pagasta ceļu atsevišķi posmi, darbs turpinās; darbs pie
interneta ātruma palielināšanas iespējamo mājsaimniecību nodrošināšanai ar
internetu; veikti parka sakopšanas darbi;
novērstas iespējamās bīstamības pie ceļiem, ar speciālistiem apzinot bīstamos
kokus un tos vai nu nozāģējot, vai atzarojot; ir iegādāta zāles pļaujamā tehnika;
saremontēts autoparks, veikta virkne pasākumu ugunsdrošības nodrošināšanai
ēkās, kur tas nebija izdarīts līdz šim, izanalizēta visu objektu, kuros bija uzsākti
būvdarbi, dokumentācijas uzmeklēšana,
izvērtēšana un dokumentu sakārtošana.
Darbi, kas būtu jāturpina jaunajam pagasta pārvaldes vadītājam, ir – ar īpašu
rūpību turpināt iesākto darbu interneta
nodrošināšanai pagasta mājsaimniecībām, kas ir arī uzņēmēju darbavietas un
nu jau arī skolēnu mācību vide, izmantot
iespējas, ko rada optiskā kabeļa izbūves
darbu pabeigšana; ceļu rekonstrukcijas
(remonta) darbu turpināšana, t.i., grants
uzbēruma slāņa izveide un grāvju gar ce-

ļiem funkcionalitātes atjaunošana.
Vēlos akcentēt, manuprāt, divas Sarkaņu pagasta nozares – kultūra un dzīvojamā fonda attīstība. Attīstot pagasta dzīvojamo fondu, piemēram, “Airītēs”, ir
plānoti dzīvokļi jaunajiem speciālistiem
un vienlaikus pamazām savā pagastā īstenojam piepilsētas guļamrajona izveidi.
Bet, lai attīstītu dzīvojamo fondu, manuprāt, ir jābūt trīs lietām – izbraucami
ceļi, interneta ātrums un bērnudārzs!
Ir stājušies spēkā Ministru kabineta
noteikumi, kas nosaka jaunas normas
attiecībā uz bērnudārzos vienam bērniņam nepieciešamo platību. Tā ir palielināta. Madonas pilsētas bērnudārzi kļūst
par šauriem.
Varbūt ir vērts atgriezties pie domas
par nepabeigto Biksēres bērnudārza
ēku.
Es aicinu sevi, mūs visus, ka mēs varam sākt jaunu ieradumu mūsu ikdienā,
ka mēs ieaicinātu savās dzīvēs citus
cilvēkus un iedziļinātos viņu rūpēs un
problēmās, viņu raizēs. Vajag kopīgi
spēt rast risinājumu. Ir pienācis laiks,
kurā mēs mācāmies ieraudzīt cita vajadzības.
Labu veselību un izturību vēlot –
Vita Robalte,
Sarkaņu pagasta pilnvarotā izpildītāja,
Madonas novada pašvaldības
izpilddirektore

sarunām par to, kā
mums ir gājis šajā
pārmaiņu laikā.
Visapkārt ir tik
daudz ierobežojumu un noteikumu,
kas jāievēro. Šobrīd esam situācijā, kad jānovērtē
sava
apkārtējā
vide, ģimene un
tuvinieki. Jo īpaši
skolēniem šis laiks
ir liels pārbaudījums un iespēja
pierādīt sevi kā patstāvīgu personību.
Vēlu jums visiem izturību un gribasspēku arī dienās, kad gribas izslēgt datoru un pat nedomāt par jauniem uzdevumiem. Šis laiks beigsies un atgriezīsimies vecajās sliedēs. Bet, neņemot to
visu vērā, mēs katrs iegūstam ko jaunu
un arī paši sevi iepazīstam daudzpusī-

gāk, atklājot sevī kādu jaunu talantu un
nepamanītu īpašību. Katrs pārbaudījums mums sniedz jaunu pieredzi, un pavisam drīz mēs šajā visā varēsim dalīties
un kopīgi veidot savu ikdienu ar jaunām
iniciatīvām un darbībām.
Uz drīzu tikšanos – Krista Galeja,
multifunkcionālā centra “Logs” vadītāja

Jaunieši darbībā
Neierasts un pārbaudījumiem bagāts
laiks iestājies arī multifunkcionālajā centrā “Logā”. Telpās trūkst bērnu
smieklu, mūzikas, arī ikdienišķo strīdu,
trūkst sarunu par vasaras plāniem, veiksmēm un neveiksmēm skolas ikdienā un
visvairāk pietrūkst kopā būšanas.
Bet kas notiek telpās, kamēr apmeklētājiem tās slēgtas?
Tiek veikti tie darbi, kuriem ikdienā
nebija laika pievērst tik lielu uzmanību – tiek kārtoti plaukti, skapji, mazliet
mainīts telpu izkārtojums. Pamazām tiek
atsvaidzinātas telpas – krāsotas durvis,
grīdas, sienas. Tiks iekārtots zaļumu dārzs
ar cerību, ka pavisam drīz varēsim to visi
kopā kopt un lolot, lai arī šajā gadā tajā
ienāktos bagātīga raža, no kā kopīgi gatavot vitamīniem bagātus salātus. Neizpaliekam arī bez nākotnes plānu kalšanas,
lai, atgriežoties telpās, mēs varētu saturīgi
pavadīt laiku ar jaunām rotaļām un radošu darbošanos un, protams, neskaitāmām

SARKAŅU Ziņas

4

Pagasta aktualitātes
Tā kā aizvadītā ziema bijusi neierasti
silta, daudzi ikdienas darbi, kas saistās
ar pavasara iestāšanos, jau paveikti.
Darba ritms pagastā šajā ārkārtas situācijā ir citāds, bet darāmā netrūkst un
dzīve turpinās.
Biksēres centra iedzīvotāji un viesi,
kas pie mums iegriežas, jau būs pamanījuši, ka parks izskatās savādāk. Visā tā
teritorijā ir izpļauts pamežs. Daļā parka
teritorijas zaru kaudzes jau
savāktas un sadedzinātas,
daļā tas vēl jāveic. Tāpat ik
pa laikam stiprā vēja brāzmu dēļ nolūst vai izgāžas
kāds koks. Paveicot šo apjomīgo darbu, turpmāk parka
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Darba nekad nepietrūks

teritorija ikdienā būs vieglāk
uzturama kārtībā un kopjama.
Pārmaiņas vērojamas pie
tiltiņa un centra dīķa, kur nozāģēti un novākti vecie koki
un iestādīti jauni, kas iepriekš
atradās pie jaunbūves pretī
veikalam. Kā atzīst biksērieši,
pie šīs vietas bija pierasts. Tagad izskatās savādāk. Un par
daudzām
lietām palikušas tikai atmiņas…,
bet dzīve turpinās. Šobrīd skatam paveras
sakoptāka vide, kura
turpmāk tiks labiekārtota un papildināta ar
jauniem stādījumiem.
Tāpat nozāģēta arī
vecā kļava, kas atradās pretī “Libes” veikalam. Veicot pagasta
īpašumu
pārbaudi,
kurā piedalījās pagasta pārvaldes darbinieki Anita Kurmīte, Andrejs Pujats un
Valsts meža dienesta mežzinis Dzintars
Akmentiņš, tika konstatēts, ka kļava, kas
auga Biksēres ciema centrā, bija kļuvusi
bīstama, jo varēja radīt apdraudējumu sabiedrībai un apkārtējiem nekustamajiem
īpašumiem koka serdē izveidojušās trupes dēļ. Paldies uzņēmējam Normundam
Ūbelim par palīdzību teritorijas sakopšanas darbos!
Ceļa posmos Klaucēni-Stalīdzēni, Stalīdzēni-Muižnieki, Dārzāji-Indrāni un
Raibenes-Indrāni novākts
apaugums gar
ceļa malām,
kas
traucēja
pārvietošanos
un bojāja ceļa
segumu. Paldies arī visiem
tiem privāto
zemju īpašniekiem, kas kopj
ceļa malas savos īpašumos.
Marta
vējos Aizkujas
centrā esošajai “Liekumu”
mājai tika norauts skārda
jumts, kas tai
bija kalpojis
kopš uzbūvēšanas ap 1934.
gadu. Māja ir

pašvaldības īpašums. Un jumta remontam nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Darbi jau notiek, kas pavisam drīz
tiks pabeigti.
Jau vairākus gadus avārijas stāvoklī
bija Sarkaņu kapu kapličas zvana stiprinājumi. Šobrīd tie ir savesti kārtībā. Un
tagad zvans ar tā konstrukciju ir drošs
lietošanai.
Valdas Kļaviņas teksts
Foto no pagasta arhīva
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Jaunieši darbībā
Iestājoties ārkārtas situācijai valstī,
pārmaiņas skārušas arī izglītības jomu.
Bērni neiet uz skolu, tāpat studentiem
mācības notiek attālināti. Atvērtas ir tikai pirmsskolas izglītības iestādes, bet
arī tur audzēkņu skaits Madonas novadā
ir ļoti neliels. Šīs iestādes galvenokārt
izmanto vecāki, kuriem vienkārši nav
cita varianta, lai varētu strādāt savās
darbavietās.
Veidojot šo izdevumu, attālināti sazinājos ar vairākiem dažāda vecuma mūsu
pagasta jauniešiem, lai uzzinātu viņu domas par šo situāciju un lūgtu atbildēt uz
trim vienkāršiem jautājumiem.
1. Kāda ir tava ikdiena, mācoties attālināti?
2. Vai mācīties ir vieglāk vai grūtāk,
nekā apmeklējot mācību iestādi?
3. Kā visvairāk šobrīd pietrūkst?
MARTA DANIELA VEISMANE,
Madonas pilsētas vidusskolas 3.d klases
skolniece:

– No rīta ceļos diezgan agri – ap 7.00.
Mācību uzdevumus sāku pildīt ap 9.00
vai 10.00 un līdz pusdienlaikam jau visu
esmu paguvusi izdarīt.
– Šādi mācīties ir vieglāk.
– Visvairāk pietrūkst draugu, klases
biedru un skolotājas. Mājās ir diezgan
garlaicīgi.
LĪVA PALIEKA, Madonas Valsts ģimnāzijas 7.a klases un Jāņa Norviļa Ma-
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Mācāmies neierastā vidē
donas mūzikas skolas 7. klases skolniece:
– Mācību diena ir ļoti radoša un tajā
laiku varu saplānot pati. Vairāk patstāvīgi jāmeklē dažāda informācija, kuru
skolā deva skolotāji.
– Mācīties sanāk mazliet vairāk nekā
skolā, bet vispār ir ok. Palīdz vecākais
brālis un māsīca. Sarežģītāk ir ar mūzikas skolu, sevišķi klavieru stundas.
Filmēju materiālu un nosūtu skolotājai.
Tad viņa ar video zvana palīdzību cenšas
pielabot vai palīdzēt. Ja apgūt parastās
skolas mācību vielu attālināti ir samērā
vienkārši, tad mūzikas skolā tas ilgstoši
ir grūti.
– Ļoti pietrūkst klases biedru, pačalošanas starpbrīžos un arī mazliet skolotāju. Visvairāk pietrūkst ārpusskolas pasākumu, tāpat kora, pulciņu.
KRISTAPS KORŅEJEVS, Cesvaines
vidusskolas 12. klases skolnieks:

– Mācoties attālināti, ir ērtāk mobilizēties no rīta, jo nav jāceļas 7.00, lai sagatavotos skolai un dotos uz autobusu.
Skolas darbus varu plānot diezgan brīvi,
pēc saviem ieskatiem, jo viss jāveic patstāvīgi, ievērojot darba termiņus. Ir atsevišķi darbi, kuriem ir skolotāja noteikts
laiks no cikiem līdz cikiem darbi ir jāveic, tie ir darbi, kurus vērtē. Mana skolas diena parasti ilgst no 9.00 līdz 17.00
ar pietiekami intensīvu darbu, jo jāstrādā
arī ar atkārtojamo vielu centralizētajiem
eksāmeniem, kā arī patstāvīgi jāapgūst
jaunā viela.
– Mans viedoklis par pašreizējo mācību sistēmas grūtību pakāpi ir pretrunīgs,
jo ir aspekti, kas attālinātajās mācībās ir

priekšrocība, kaut gan tikpat daudz pozitīvu aspektu ir arī par mācīšanos klātienē. Visgrūtākais attālinātās mācīšanās
procesā ir saņemties un pieslēgties darbiem, jo katru rītu, ieejot e-klasē un ieraugot jūru ar darbiem, nedaudz nolaižas
rokas, taču katru dienu pa tām astoņām
stundām darbus var izdarīt.
– Visvairāk pietrūkst draugu, klasesbiedru un sabiedrības, jo, esot kopā ar
cilvēkiem, skolas dienas paiet ātrāk un
aktīvāk. Ir ļoti žēl par pasākumiem skolā, kuri nenotiks, jo gribējās vēl pēdējo
reizi piedzīvot to visu, kā arī absolventu
pasākumus, kurus 12 gadus tik ļoti gaidīju un laikam tā arī nesagaidīšu. Esot sabiedrībā, ir vieglāk saņemties un stāties
priekšā katras dienas izaicinājumiem, jo
mājās ir vienkāršāk ieslīgt slinkumā.
EVA ŪBELE, Banku augstskolas Uzņēmējdarbības vadīšanas studiju programmas 1. kursa studente:

– Šobrīd ir sajūta, ka pa dienu spēju izdarīt vairāk, mācoties attālināti nekā klātienē. Mācību dienai sākoties, ieslēdzu
datoru, piedalos lekcijās, paralēli, ja ir
iespēja, izdaru kādu mājas darbiņu. Pēc
lekcijām uzreiz nododos sevis izklaidēšanas aktivitātēm, kur nav jāsēž pusotru
stundu pie galda.
– Es teiktu, ka dažbrīd šķiet grūtāk, jo
ir liels apjoms atsevišķos kursos, bet nav
nekas tāds, ko nevar izdarīt. Ļoti pietrūkst skolas bibliotēkas.
– Mājās mācoties, ļoti pietrūkst draugu – gan savu kursabiedru, gan citu draugu. Ikdienā daudz runājam virtuāli, bet
ļoti pietrūkst satikšanās, pasēdēšanas un
sarunu kopā.
Apkopoja Valda Kļaviņa
Foto no personīgā arhīva
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Tas var noderēt
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Akcija“Elektronikas šķiratlons”

Akciju “Elektronikas šķiratlons” organizē Latvijas Zaļais punkts un SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar veikalu
tīklu “top!”.
No šā gada 20. aprīļa līdz 20. maijam ikviens Madonas
novada iedzīvotājs, ievērojot valstī noteiktos piesardzības
pasākumus, aicināts piedalīties akcijā “Elektronikas šķiratlons”, ko organizē Latvijas Zaļais punkts kopā ar partneriem. Tās ietvaros, nododot savas nolietotās elektroiekārtas
SIA “Madonas namsaimnieks” šķirošanas laukumā, Augu
ielā 29, varēs piedalīties arī balvu izlozē.
Starp dalībniekiem, kuri no 20. aprīļa līdz 20. maijam kādā
no akcijā pieteiktajiem šķirošanas laukumiem būs nodevuši
nolietotās elektroiekārtas, 31. maijā tiks izlozēta lielā balva –
jauns televizors, veikalu tīkla “top!” dāvanu kartes, kā arī
citas pārsteiguma balvas.
SIA “Madonas namsaimnieks” atkritumu šķirošanas lau-

kums atrodas Augu ielā 29, Madonā, un tā darba laiks ir katru
darba dienu no plkst.8-17. Ierodoties šķirošanas laukumā, aicinām rūpīgi ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, fizisko distancēšanos un ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos.
Lai nodrošinātu drošu elektroiekārtu nodošanu pārstrādei, elektroiekārtas šķirošanas laukumā ir jānovieto tikai tām
paredzētajā vietā un tām ir jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu,
datoram – ar mātes plati u.tml.
Akciju “Elektronikas šķiratlons” organizē Latvijas Zaļais
punkts un SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar veikalu tīklu
“top!”. Kopumā tā norisināsies vairāk nekā 40 šķirošanas laukumos visā Latvijā. Plašāk par akciju var uzzināt mājaslapā www.
zalais.lv sadaļā “Jaunumi”. Atgādinām, ka visa veida nolietotās
un nederīgās sadzīves un elektrotehnikas iekārtas – veļas mašīnas, televizori, ledusskapji, plītis, datori, monitori, telefoni u.c. –
tiek klasificētas kā videi kaitīgi un bīstami atkritumi, jo tās satur
videi un cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā
vidē rada toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu,
piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c.
Materiāls no www.madona.lv

Vēstures atspulgos

Muzejam “Biksēres klēts” šogad jubileja

Ir pagājuši 20 gadi, kopš durvis vēra senlietu muzejs
“Biksēres klēts”. Tā atklāšanas reizē, mūsu Valsts neatkarības atjaunošanas dienā – 4. maijā, tika plānots pasākums. Bet šī brīža situācija ieviesusi savas korekcijas un
uz pasākumu pie klēts nāksies pagaidīt. Ar nelielu atskatu
vēsturē “Sarkaņu Ziņu” lasītājus iepazīstina muzeja saimnieks Andris Trečaks.
Muzejs savu darbību sāka 2000. gada 4. maijā. Man kā
senlietu krājējam bija jau savākts tik daudz senu mantu, ka
vairs mājās nepietika vietas. Mani interesēja senlietas un,
bieži tiekoties ar pagasta iedzīvotājiem, vaicāju, vai nav
mājās saglabājies kaut kas vēsturisks. Vienā dienā mani

pie sevis uz “Kalna Briciem” uzaicināja Helēna Krumpāne. Izrādījās, ka viņas mājas bēniņos ir vesels muzejs.
No mājas celšanas brīža (māja celta 1928. gadā) šeit tika
uzkrāts viss liekais, kas bija nokalpojis savu mūžu. Līdz
ar šo krājumu iegūšanu radās doma atrast telpas, lai senlietas varētu parādīt arī citiem cilvēkiem. Pēc agrofirmas
likvidācijas pagasta īpašumā pārgāja klēts, kuru saimniecība izmantoja par noliktavu. Ar pagasta padomes lēmumu ēka tika iznomāta man muzeja izveidošanai. Sākumā
tika iekārtota viena telpa, pēc gada otra un tad trešā. Liels
ieguvums bija Imanta Akmentiņa dāvinājums muzejam –
daudz priekšmetu no Gilzenes muižas (Patkules muiža),

Retro auto saiets muzejā 2013. gadā.
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kura atradās Patkulē – mehānisko darbnīcu teritorijā.
Lielu darbu ekspozīciju izveidošanā ieguldījis Didzis
Akmentiņš. Viņš ekspozīciju iekārtojis tā, lai tā būtu pārskatāma un interesanta ikvienam.
Šo gadu laikā muzejs ir eksponējis savas senlietas arī izbraukumos. Pirmā reize bija 2003. gada 12. jūlijā Sarkaņu
pamatskolā, kur tika iekārtotas divas telpas. Ekspozīcija
bija veltīta Sarkaņu skolas simtgades jubilejai, kas vienlaicīgi bija arī bijušo skolēnu salidojums.
Ekspozīcija tika izstādīta arī Madonas novadpētniecības
un mākslas muzejā 2003. gadā no 28. septembra līdz 26. oktobrim. To apskatīja vairāk nekā septiņi simti apmeklētāju.
Šajos divdesmit gados klāt nācis ļoti daudz eksponātu.
Tiek veikta arī eksponātu uzskaite. Katram eksponātam ir
inventāra numurs un dāvinātāja vārds un uzvārds. Lielākā
senlietu dāvinātāja ir Maija Seržāne no “Caurvēderiem”.
Viņa dāvinājusi arī ļoti vērtīgas fotogrāfijas, kurās redzami
gan bijušie iedzīvotāji, gan dažādi sabiedriskie pasākumi.
2008. gadā tika realizēts LAD projekts, kura rezultātā
muzeja zāles ieguva jaunas grīdas un modernu apgaismojumu.
Divdesmit gadu garumā muzeju apmeklējuši daudzi
interesenti. Ir bijis, ka gada laikā apmeklētāju ieradies
vairāk nekā tūkstotis. Apmeklētāji ir bijuši no dažādām

valstīm: Igaunijas, Lietuvas, Kanādas, ASV, Zviedrijas,
Grenlandes, Holandes, Vācijas, Īrijas, Krievijas, Ukrainas,
Francijas, Anglijas un citām vietām. Tālākais apmeklētājs
bija no Taizemes. Ārzemniekiem es parasti lūdzu, lai viņi
viesu grāmatā raksta savā valodā. Muzejs ir piedalījies arī
nakts auto orientēšanās sacensībās. Uzņēmām arī retro
auto braucējus no visas Latvijas. Te pabija arī motociklistu
kolonna. Parasti visvairāk cilvēku ir pavasara un rudens
mēnešos, kad ekskursijās brauc skolēni. Piedalāmies arī
Muzeju nakts akcijā.
Par pamatu ņemot muzejā esošos dokumentus, tapušas
divas vēsturiskas grāmatas par Sarkaņiem. Pašlaik notiek
trešās grāmatas sagatavošana, kur galvenokārt būs fotogrāfijas. Tāpēc, ja kādam vēl mājās ir saglabājušies foto no
seniem laikiem, lūdzu man piedāvāt. Sevišķi interesē dažādi saviesīgi pasākumi gan pirmās brīvvalsts laikā, gan
kolhoza laikos.
Pašam neliekas, ka pagājis jau tik ilgs laiks – 20 gadi.
Ir prieks, ka varu cilvēkiem parādīt to, kas viņus interesē,
un dalīties ar to, kas patīk man pašam. Ir gandarījums, ja
cilvēki no muzeja apmeklējuma aiziet apmierināti par redzēto un dzirdēto.
Andra Trečaka teksts
Foto no muzeja arhīva

Biksēres bibliotēkas bērnu grāmatu izstāde muzejā.

Sekreters no Patkules (Gilzenes) muižas.

Mākslinieka Zandberga no ASV
atsauksme.

Andris Trečaks un Didzis Akmentiņš.
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Svētku brīži
Jaunā gada sākumā uz gadumijas
koncertu, kas kā skaista tradīcija tautas namā “Kalnagravas” notiek katru
gadu, pulcējās pagasta amatiermākslas
kolektīvi.
Koncerta vadītājs Sprīdītis (Kristiāns
Auzāns) pasākuma apmeklētājiem piedāvāja ieskatīties 2019. gada spilgtākajos notikumos katra kolektīva dzīvē, ko
kolektīvu dalībnieki papildināja ar skaistiem un pašiem iemīļotiem priekšnesumiem no kolektīvu repertuāra. “Esmu
visu gadu kopā ar viņiem ceļojis šur un
tur, tuvāk un tālāk un esmu atpakaļ savā
Laimīgajā zemē, kur skan dziesmas,
dimd deju soļi, skan teātra smiekli un šodien smaržo svētku eglīte…”

SARKAŅU Ziņas
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Koncerts “Uz
gadumijas sliekšņa”

Tālākais koncertbrauciens pagājušajā gadā bija deju kolektīvam “Labākie gadi”.
Kolektīvs pabija festivālā Francijā, kur dejotājus laipni uzņēma franču draugi. Brīnišķīgs ceļojums, viesmīlīgi francūži, apbrīnojamā Parīze un neaizmirstams karstums un svelme.
Deju kolektīvs “Labākie gadi” pagājušajā gadā izdejoja brīnišķīgu 30 gadu jubilejas koncertu. Šis gads sācies ar jaunu kolektīva desmitgadi, jaunām iecerēm un
skatu nākotnē.

Folkloras kopa “Libe” kā jauku aizvadītās vasaras
piedzīvojumu atceras braucienu Jāņu laikā, apbraukājot
pagastu, iepriecinot ne tikai vairākus Jāņus un Līgas, bet
arī citus pa ceļam sastaptos sarkaniešus.

Deju kolektīvs “Kalnagravas” pagājušā gadā devās ārzemju ceļojumā tepat
uz kaimiņzemi, kur ar savām jautrajām
dejām priecēja igauņu skatītājus pasākumā, ko varēja vērot arī Igaunijas TV
ekrānos.
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Jauniešu deju kolektīvs “Resgaļi” kā allaž jauni,
jautri, smaidīgi, atvērti jauniem notikumiem un uzticīgi
savam kolektīvam.
Amatierteātrim “Piņģerots” nozīmīgākais notikums bija dalība Teātra svētkos Alūksnē. 2020. gadā sarkanieši pie
sevis atkal gaidīs teātra draugus uz Pasaku lugu svētkiem.

Vokālais ansamblis “Rondo” ar savām skanīgajām balsīm klausītājus priecē dažādos pasākumos un priecīgi atzīst:
“Mums 2020. gadā paliek 18! Brīnišķīgs
vecums!”
Deju kolektīvam “Senči”
vairāki koncerti pie draugiem visdažādākajās Latvijas vietās. Un neapšaubāmi
svarīgs būs šis gads, kad kolektīvs plānojis izdejot savu
35 gadu jubilejas koncertu.

Ir sācies jauns gads, kas nesis zināmas
pārmaiņas tautas nama un kolektīvu ikdienā. Ar nepacietību kolektīvu dalībnieki gaida drīzu atkalredzēšanos, lai
turpinātu rakstīt katra kolektīva stāstu,
kurā sava vieta būs gan ikdienai, gan
svētkiem.
Valdas Kļaviņas teksts
Lailas Lūses foto
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Jaunumi bibliotēkās Jaunumi Sarkaņu bibliotēkā
Pāries, arī šī tumsa pāries,
kaut, dogmās iekrampējušies,
pirksti un prāti vairs neatliecas,
kaut zaglīgai rokai zemes nav
		
gana,
un tā arī debesīs raksta – manas.
Arī šī tumsa pāries –
Gars ir putns, kas lido pāri
un cilpās nav noķerams.
Anda Līce
Novadniece Anda Līce mūs
iepriecinājusi ar jaunu grāmatu
“CEĻADOMAS”, kurā saturīga,
atziņām bagāta proza mijas ar
dzeju. Intervija ar autori par šo
grāmatu klausāma: www.youtube.com vai Sarkaņu bibliotēkas lapā sociālajā vietnē: https://
www.facebook.com.
Pavisam Sarkaņu bibliotēkā ir 23 Andas Līces grāmatas, kā
arī meitas Elīnas Līces grāmata “Redzu“.
Valentīnas Āboliņas rokdarbu izstāde “Vaļasprieks”
Bibliotēkā iekārtota un pēc pulcēšanās aizlieguma atcelšanas
apmeklētājiem būs skatāma Valentīnas Āboliņas rokdarbu izstāde “Vaļasprieks”. Izstādē izlikti pēdējos gados darinātie darbi. Galdauti, segas un kostīmi izpildīti tamborēšanas tehnikā,
bet dažādu interesantu formu, krāsu šalles un apmetņi – adīti.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019” rezultāti
No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tā
ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva. 2019. gada sezona
sākās pavasarī un noslēdzās šogad februārī.
Sarkaņu bibliotēka šajā programmā piedalījās vienpadsmito gadu. Piedāvājumam lasīt un vērtēt sešu grāmatu kolekciju
atsaucās deviņas ģimenes. Lasīt uzsāka 17 eksperti, bet vērtējuma anketas aizpildīja 13 un saņēma Latvijas Nacionālās
bibliotēkas balviņas. Pēc pulcēšanās aizlieguma atcelšanas
žūrijas dalībnieki tiks aicināti doties ar pagasta apmaksātu
transportu ekskursijā uz Valmieras novadu.
Sarkaņu ekspertu viedoklis par izlasītajām grāmatām kopumā neatšķīrās no Latvijas lasītāju kopīgā vērtējuma:

No grāmatu kolekcijas vecuma grupai 5 gadi un +
1. vietā – Einata Carfati, “Kaimiņi” (tulk. Māra Poļakova).
2. vietā – Sergejs Timofejevs, “Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi” (tulk. Jolanta Pētersone).
3. vietā – Jūdita Kopena, Marja Meijere, “Grāmata Benijam”
(tulk. Laura Romanovska).
9 gadi un +
1. vietā – Klauss Hāgerups, “Meitene, kas gribēja izglābt
grāmatas” (tulk. Marta Roķe).
2. vietā – Agnese Vanaga, “Plastmasas huligāni”.
3. vietā – Mihaels de Koks, “Rozija un Musa, meitene un
zēns” (tulk. Inese Paklone).
11 gadi un +
1. vietā – Māris Rungulis, “Trīs nāves Mārtiņdienā”.
2. vietā – Sīri Petešena, “Burbulis” (tulk. Māra Valpētere).
3. vietā – Frīda Nilsone, “Ledusjūras pirāti” (tulk. Ieva Lešinska, ilustr. Mārtiņš Zutis).
15 gadi un +
1. vietā – Nikola Jūna, “Viss, itin viss” (tulk. Laura Romanovska).
2. vietā – Dženifera Nivena, “Mūsu spožās dienas” (tulk.
Laura Romanovska).
3. vietā – Toms Kreicbergs, “Havanas kaķu karalis” (tulk.
Ieva Melgalve).
Vecāku žūrija iedziļinājās gan bērnu un jauniešu grāmatās,
gan tieši viņiem adresētajā piedāvājumā.
1. vietā – Linda Malelija Hanta, “Zivs kokā” (tulk. Katrīna
Tillberga).
2. vietā – Andris Akmentiņš, “Skolotāji”.
3. vietā – Benedikts Velss, “Vientulības gals” (tulk. Inga
Karlsberga).
Lai neliels ieskats anketās izteiktajos viedokļos par TOP
grāmatām rosina tās izlasīt arī jūs!
Kopā ar izraēliešu mākslinieci,
dizaineri un blogeri Einatu Carfati
grāmatā “Kaimiņi” pašiem mazākajiem bija iespēja iepazīt neparastus iedzīvotājus un izpētīt viņu
māju, kurai ir septiņi stāvi. Vērtētāju interesantākie izteikumi,
kāpēc grāmata patikusi: Tāpēc, ka
ļoti daudzas reizes izlasījām. Žēl,
ka man nav tik daudz kaimiņu, jo
dzīvoju lauku mājā. Man arī gribētos tā iepazīt kaimiņus. Man šī
grāmata patika, jo tajā bija lielas
bildes. Vislabāk patika ieskatīties
monstra un zagļa dzīvokļos. Patika vampīrs, kurš dzīvoja piektajā stāvā. Forši bija arī laupītāji. Ja tas būtu pa īstam, tad
gan man būtu bail. Man šī grāmata patika vislabāk tāpēc, ka
bija interesanti uzzināt, kas notiek aiz katrām durvīm. Patika
tas, ka daudz ko varēja saprast, aplūkojot zīmējumus. Teikumi
bija saprotami un vienkārši. Labi, ka meitenes vecāki bija parasti cilvēki, bez trakulībām. Es gribētu dzīvot tādā mājā, kur
kaimiņos ir džungļi. Interesanta, nekad nevar zināt, kas notiks!
“Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi” – Sergeja Timofejeva grāmata izpelnījusies daudz atzinības, jo ir asprātīga
un jautra. Lasītāju domas par grāmatu: Patika, kā bruņinieks
gribēja iznīcināt visas konfektes, lai nesāpētu zobi. Smieklīga
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grāmata. Jo man patīk viss, kas
saistīts ar bruņiniekiem, un arī
man, tāpat kā bruņiniekam, ļoti
garšo saldumi. Patika, jo bija
smieklīgi. Patika arī ilustrācijas.
Man šī grāmata patika, jo bruņiniekam bija tik liela lāde, kurā
bija simtiem konfekšu un viņš tajās varēja pat peldēt! Man patika,
ka bruņinieks pārvarēja bailes
un aizgāja pie zobārsta. Grāmatai bija labas beigas. Īpaši patika
bruņinieka dziesma uz balkona.
“Grāmata Benijam” – divas nīderlandiešu autores Jūdita Kopena
un Marja Meijere iepriecinājušas
mūsu lasītājus ar jautru un sirsnīgu bilžu grāmatu par meiteni, viņas suni un piedzīvojumiem, ko
sagādā grāmatas. Bērnu domas
par lasīto: Man patika, kā Sema
aizveda savu suni uz bibliotēku un
atrada savam sunim pat grāmatu
par desu. Man šī grāmata patika
tāpēc, ka, to lasot, varēja izsmieties. Man lasa māmiņa, tāpēc suņukam arī var lasīt Sema vai viņas mamma. Man patīk,
ka Sema mīl savu suni. Ļoti sirsnīga grāmatiņa, arī jautra, es
arī gribētu, lai pat dzīvnieki lasa grāmatas. Jautra un sirsnīga grāmata par meiteni Semu, viņas suni Beniju un prieku, ko
sagādā lasīšana. Man ļoti patīk lasīt. Sākumā grāmatas man
lasīja mamma, tagad arī es māku lasīt un apmeklēju bibliotēku, kur ir daudz interesantu grāmatu.
Klausa Hāgerupa grāmatas
“Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas” raisītās pārdomas: Meitene
Anna ļoti daudz lasa, mīl grāmatas, un, kad viņa uzzina grāmatu
likteni, viņa izglābj grāmatas.
Man patīk lasīt grāmatas, man
patika viss, kas tur bija rakstīts
tādēļ, ka tur bija daudz piedzīvojumu un beigas bija pašas interesantākās. Man patika tas, ka
meitene lasīja arī tās grāmatas,
kuras neviens cits nelasīja tikai
tāpēc, lai tās izglābtu no iznīcināšanas. Man arī ļoti patīk lasīt.
Jo viņa izglāba grāmatas un sameklēja Autoru. Meitene bija ļoti
neatlaidīga. Patika noslēpumainība, gluži kā izmeklēšana par to,
kā Apburtajam mežam jābeidzas,
īpaši tas, ka cilvēks, kurš iznīcina
grāmatas, var uzrakstīt tik skaistu
grāmatu. Patika ilustrācijas, īpaši
tā, kurā attēlota meitene ar visiem
grāmatu varoņiem.
Par Agneses Vanagas grāmatu
“Plastmasas huligāni” mazie eksperti rakstīja: Grāmata man patika, jo tā ir sirsnīga, aizkustinoša
un liek aizdomāties par ikvienu
lietu, kas stāv mājās neizmantota,
kā arī par dabas tīrību. Pasaule
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tika glābta no plastmasas maisiņu piesārņojuma. Smieklīga
grāmata, bet reizē arī pamācoša. Man patika visi aprakstītie
notikumi. Man patika, ka divi brāļi mēģināja izglābt pasauli
no plastmasas maisiņiem. Vēl man patika, ka viņi ieguva vienu
maisiņu par draugu. Man patika, ka grāmatas stāsts bija saistīts ar reālo dzīvi. Šī grāmata man patika, jo bērni tajā vēlējās pasargāt zemi. Patika, ka grāmatas beigās bija instrukcija
maisiņu locīšanā.
“Rozija un Musa, meitene un
zēns” – flāmu rakstnieka Mihaela de Koka stāsts vēsta par kādu
ģimeni. Māte stāsta Rozijai, ka
tēvs ir aizceļojis uz tālu zemi. Kā
būtu labāk – melot vai runāt taisnību, pat ja tā nav patīkama. Lasītāju pārdomas: Patika grāmatas
sižets, kur tantīte izglāba Roziju
un Musu, kuri nespēja vairs tikt
lejā no mājas jumta. Aizkustinoši
bija, kad Rozija ar Musu aizbrauca ciemos pie tēta… Man patika
šī grāmata, jo Rozija centās un
uzzināja par savu tēvu. Viņa bija
priecīga, ka viņai ir tētis, kaut gan viņš ir cietumā. Vēl man
patika, ka Rozija bija drosmīga. Šajā grāmatā bija smieklīgi
momenti. Man patika, kā Rozija un Musa kāpa uz jumta, jo viņi
tur sēdēja un plānoja, kā nokļūt lejā – nu gluži kā matemātikas
uzdevumā. Mani aizkustināja beigas, kad Rozijas tētis sarunājās ar meitu.
“Trīs nāves Mārtiņdienā” –
Māra Runguļa spoku stāstu grāmata ar efektīgajām Kristiana
Brektes ilustrācijām ir izsaukusi
vētru daudzu vecāku vidū, bet
bijusi interesanta pusaugu lasītājiem: Man patīk baidīties. Zināšu
daudz baisu stāstu klases vakarā.
Šausmu stāsti palīdz kļūt drosmīgam. Var ļoti labi izklaidēties,
stāstot spoku stāstus. Šī grāmata
man lika padomāt par mistiku un
bailēm. M. Runguļa otrā šausmu
grāmata pārsteidza ar tumsā spīdošu vāku. Grāmata palīdzēja pārvarēt bailes. Māksliniekam
sanākušas labas un tekstam atbilstošas bildes.
Norvēģu rakstnieces Sīri Petešenas darbs “Burbulis” ir fantastiskā un reālā apvienojums
pusaudžu romānā. Ko tajā vērtīgu saskatījuši žūrijas lasītāji: Vienai pašai nav tik labi, kā liekas.
Ar draugiem un ģimeni ir labāk.
Un viss var mainīties no slikta uz
labu, ja pats pacenties. Šajā grāmatā ir stāstīts par manu vienaudzi, kurai ir problēmas ar vecākiem. Man liekas, ka vajag vairāk
tādu grāmatu, jo tās māca risināt
problēmas. Lika padomāt par to,
ka savas kļūdas var labot, pats
galvenais, ka blakus ir draugi un
ģimene, kas atbalstīs un palīdzēs. Es sajutos tāpat kā šīs grāmatas varone. Grāmata lika domāt arī par to, kā tava rīcība
ietekmē citus.
Zviedru rakstnieces Frīdas Nilsones grāmata “Ledusjūras
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pirāti” stāsta par mīlestību un
bezgalīgu drosmi. Meitene Sirī
dodas atbrīvot savu mazo māsu,
kuru nolaupījuši Ledusjūras pirāti. Lasītāji gan jutuši līdzi, gan
salīdzinājuši savus spēkus, vai
spētu izturēt ļaunumu un varmācību: Mani šī grāmata aizrāva ar to,
ka būt vienam pašam un cīnīties
līdz galam ir liels gods, lai tikai
izglābtu savu māsu un citus bērnus. Sāku daudz domāt par drosmi. Vai drosme ir atkarīga no vecuma? Drosmei jābūt dažādai, bet
vienmēr ar labiem nolūkiem... Ka
nevajag otru pamest nelaimē, par
savu māsu jācīnās kā par savu dzīvību. Grāmatā bija daudz
negaidītu notikumu pavērsienu un tā bija aizraujoša no pirmās
līdz pēdējai lapaspusei. Grāmata mani rosināja aizdomāties
par dzīvi nabadzībā un verdzībā.
Amerikāņu rakstnieces Nikolas
Jūnas grāmata “Viss, itin viss” ir
aizkustinošs mīlestības stāsts. Novērtēt to, ka dzīvē brīvības iespējām ir jābūt, un pat, ļoti gribot, cilvēki nevar mūs kontrolēt, jo mēs
piederam tikai un vienīgi sev. Šis
stāsts bija tik aizraujošs, ka ļoti
gribējās tikt ātrāk līdz grāmatas
beigām. Tas ir iedvesmojošs un
sirdi aizkustinošs stāsts par divu
jauniešu mīlestību.
“Mūsu spožās dienas” ir sarakstījusi amerikāņu rakstniece
Dženifera Nivena. Lasītāju pārdomas: Šī grāmata lika aizdomāties par to, kāda ir katra cilvēka
iekšējā pasaule. Par to, cik mēs
daudz varam kādam nozīmēt. Tā
mani rosināja domāt par nāvi, bet
labā nozīmē, par epifānijām, par
mīlestības stiprumu, jēgu, iemeslu. Vajag novērtēt savu dzīvi un
būt priecīgam par katru dienu,
par draugiem, par ģimeni. Vajag
iemācīties būt laimīgam.
Toma Kreicberga grāmatā “Havanas kaķu karalis” neparastā detektīva sižets risinās Kubā, kur,
meklējot savas saknes, aizceļo
sešpadsmitgadīgais Riks. Lasot šo
grāmatu, domāju par to, cik ļoti
sarežģītas var būt savstarpējās
attiecības un savu izjūtu izprašana. Deja var būt tikpat saistoša
un iedvesmojoša kā laba grāmata.
Grāmata lika padomāt par to, cik
katrai valstij ir atšķirīga kultūra,
savādāka sadzīve un kādi ir cilvēki tajā valstī. Manuprāt, grāmatā
ļoti interesanti aprakstīta politiskā situācija valstī un notikumi.
Līdz šim maz aprakstīta valsts
kādos darbos. Jaunieša sevis
meklējumi, pareiza grūto lēmumu
pieņemšana.
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Amerikāņu rakstnieces Lindas
Malelijas Hantas grāmata par
meiteni ar disleksiju “Zivs kokā”.
Lasītāju viedokļi: Esmu skolotāja, un grāmata mani iedvesmoja
kaut ko mainīt savā darbā. Laba
lasāmviela par brīnišķīgiem skolotājiem. Kaut tādu būtu vairāk,
kaut visi skolotāji izlasītu šo grāmatu! Grāmata atspoguļo, cik ļoti
ir nepieciešami saprotoši skolotāji, kuri spēj atpazīt problēmu, kā
arī iemācīt lasīt, izmantojot citas
mācīšanas metodes. Bērniem, kuriem ir šīs problēmas, Latvijā ir
ļoti grūti mācīties skolā. Tādēļ arī
šī grāmata it kā palīdzēja saskatīt pasauli no bērna skatu punkta.
Aktuāla tēma, interesants risinājums, saistošs sižets, laba valoda.
A. Akmentiņa pazīstamais
darbs “Skolotāji” aizved lasītāju
pagājušā gadsimta 50.-60. gados.
Kas bija mūsu vecāku un vecvecāku paaudzes skolotāji – gan
skolā, gan dzīvē?
Lasot šo grāmatu, man likās, ka
es izdzīvoju līdzi savus skolas gadus. Ar šādiem skolotājiem veidojās mana saskarsme ar zināšanu pasauli. Grāmatā aprakstīta
skolotāju lielā atbildība un mīlestība uz skolu, uz savu profesiju. Esmu skolotājs piektajā paaudzē, tāpēc bija interesanti
lasīt par laikiem, kad mani vecvecāki strādāja par skolotājiem.
Vēsturisks romāns, mūsu tēvi, vectēvi, dzīve bailēs... Patiesi!
Izcili!
Vācu rakstnieka Benedikta Velsa romāns “Vientulības gals” atklāj Žila, viņa māsas un brāļa pagātni un tagadni, kā tās savstarpēji
saistītas. Mainās dzīves apstākļi,
bet tie maina arī dzīves uztveri.
Vecāku žūrijas lasītāju viedoklis: Sirdi plosoša un tik cilvēcīga,
patiesa grāmata. Vēl ilgi bija jādomā par grāmatas varoņiem.
Saistošs sižets, autors meistarīgi
parāda, kā no bezrūpīgas bērnības grāmatas varoņi nonāk reālā
jauniešu un pieaugušo dzīvē. Tā
apvieno sevī visu, kādai jābūt labai grāmatai. Tā lasījās ārkārtīgi viegli, lai gan tajā pieskaras dziļām, filozofiskām tēmām.
Grāmata, kura neatstāj vienaldzīgu un vēl ilgi pēc tam jādomā
par dzīvi, draudzību, par to, vai dzīvojam pilnasinīgi.
Lai arī šobrīd dzīvojam neierastā piesardzības režīmā, bibliotēka turpina darbu pie krājuma izvērtēšanas, novadpētniecības
materiālu vākšanas, sistematizēšanas un telpu labiekārtošanas.
Uzziņas un konsultācijas lasītājiem tiek sniegtas elektroniski,
t.sk., par e-grāmatu lasīšanas iespējām. Piedāvāju sekot jaunumiem Sarkaņu bibliotēkas profilam: https://www.facebook.com.
Lai mums visiem izdodas saudzēt veselību un gūt jaunas atziņas! Ar nepacietību gaidīšu Sarkaņu bibliotēkā atkal satikšanos
ar jums, lasītāji!
I. Bačuka, Sarkaņu bibliotēkas vadītāja
Grāmatu attēli no interneta resursiem
I. Pliskas fofo
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Pārmaiņu laiks
Biksēres bibliotēkā
Pie mums, laukos, pagaidām dzīve un darbs rit mierīgā gaitā.
Strādājam, kā ierasts, tikai slēgtā režīmā, izmantojot telefonu
un e-pastu. Šajā periodā ir darbu pat vairāk nekā mierīgā darba ikdienā. Atbildot uz apmeklētāju telefona zvaniem, tiek
norunāts, kā tikt pie lasāmvielas. Katru dienu ir kāds neliels
izsniegums, kaut vai tikai žurnāli, jo arī paši lasām. Saņemtās
grāmatas un žurnālus liekam karantīnā – citā telpā. Šajā laikā
(no 13.03.) tika reģistrēti nekad vēl nebijuši lasītāji, pat no citiem pagastiem (Dzelzava), jo skolēni un studenti mācās mājās
un mācību procesam ir nepieciešama informācija, lasāmviela.
No 13.03. ir reģistrēti trīs pilnīgi jauni lasītāji. Ir nodibinājies
ciešāks telefonisks kontakts ar skolu bibliotekāriem (Madonas
Valsts ģimnāzija, Lazdonas pamatskola), jo ir nepieciešama
grāmatu pagarināšana, rezervēšana un arī piegādāšana. Ir
izveidojušies jauni autorizētie grāmatu lietotāji, kuri mājas
apstākļos jau pasūtījuši un saņēmuši grāmatas.
Izmantojot situāciju, ka nav apmeklētāju plūsmas, tiek nomainīti visi vecie grāmatu plaukti pret jauniem. Tie ir gaiši,
moderni, pietiekami kompakti, lai varētu salikt daudz grāma-

tu un būtu ērti lasītājiem. Pēc karantīnas beigām bibliotēkas
telpās būs redzamas pārmaiņas. Tāpat atgādinu, ka grāmatas
bibliotēkā var saņemt arī šobrīd, ievērojot grāmatu izsniegšanas kārtību ārkārtas situācijas laikā. Izmantojiet šīs iespējas un
lasiet grāmatas! Uz tikšanos!
Didzis Akmentiņš, Biksēres bibliotēkas vadītājs
Autora foto

INFORMĀCIJA
par ārkārtējās situācijas periodu
Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada
11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniedzis pandēmijas
apmērus un, pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta
“e” apakšpunktu, Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu
Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, “Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,” Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 13.03.2020. rīkojuma
Nr.MNP/1.1.3./20/9 “Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās
novēršanas pasākumiem” grozījumiem, kas pagarina ārkārtas
situāciju, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:
Ārkārtējās situācijas laikā – LĪDZ 12.05.2020. – Biksēres
un Sarkaņu bibliotēkas nodrošina lasītājiem pakalpojumu
sniegšanu attālināti:
Telefoniski: 22 021 466 – Biksēres bibliotēka,
26 210 523 – Sarkaņu bibliotēka
e-pasts: bikseresbibl@inbox.lv
bikseresbiblioteka@madona.lv
sarkanubiblioteka@inbox.lv
sarkanubiblioteka@madona.lv
Bezkontakta grāmatu izsniegšanas kārtība
Madonas novada bibliotēkās
ārkārtējās situācijas laikā

1. Lasītājs izvēlas sev nepieciešamās grāmatas bibliotēkas
elektroniskajā katalogā: https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/
home.aspx
2. Lasītājs veic grāmatu pasūtījumu:
2.1. elektroniskajā katalogā ar saviem autorizācijas datiem*
2.2. rakstot uz bibliotēkas e-pastu
2.3. vai zvanot uz bibliotēkas tālruni.
3. Bibliotēkas darbinieks veic grāmatu atlasi, izsniedz tās
sistēmā “Alise”, sapako tās un sazinās ar lasītāju par ērtu
grāmatas izsniegšanas laiku.
4. Bibliotēkai izstrādāts stingrs grafiks, pēc kura grāmatas
lasītājiem tiek izsniegtas ar pietiekamu laika intervālu, lai
lasītājiem savā starpā klātienē nebūtu jāsatiekas.
5. Lasītājs, ierodoties pēc grāmatām, zvana bibliotekāram,
bibliotēkas darbinieks paņem grāmatu saini un iznes to ārā,
novieto tam paredzētā vietā, nodrošinot divu metru distanci no
lasītāja.
6. Lasītājs bez kontakta ar bibliotekāru paņem grāmatas un
dodas prom.
7. Tiek veikta saskarsmes virsmu dezinfekcija.
8. Ārkārtas situācijas laikā lasītāji savā starpā ar grāmatām
nemainās un atpakaļ uz bibliotēku nenes.
9. Grāmatu lietošanas termiņi automātiski tiks pagarināti.
* Ja lasītājam nav autorizācijas datu, tos iespējams iegūt, sazinoties ar bibliotēkas darbinieku.
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29. decembrī uz tradicionālo gadumijas
pasākumu “Kalnagravās” pulcējās pagasta seniori. Pasākumā
seniorus priecēja deju
kolektīvs
“Labākie
gadi”, Madonas sarīkojumu deju kluba

“Rondo” dalībnieki un grupa “Zeļļi”.
11. janvārī deju kolektīvs “Senči” viesojās Ķegumā, kur notika sadraudzības koncerts ”Ziemas viducī”. Kopā uz vienas
skatuves dejoja senioru deju kolektīvi “Ziemeļblāzma” no Rīgas, “Ulenbroks“ no Ulbrokas, “Suncele” no Suntažiem, “Senči” no Madonas novada Sarkaņiem, “Sidrabaine“ no Ķekavas,
“Rīgava” no Salaspils, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kadiķis” no Ķeguma un, protams, pats deju kolektīvs „Ķegums”.
Koncertā kopā tika izdejotas 24 dejas. Kolektīvi demonstrēja
gan iepriekš redzētus, iemīļotus priekšnesumus, gan līdz šim
vēl neredzētas horeogrāfijas.
11. janvārī vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kalnagravas”
piedalījās koncertā “Paldies!”, kas notika Lubānas novada
Meirānos.
1. februārī “Kalnagravās” notika gadskārtējais Madonas
novada pasākums “Sporta laureāts”, kurā tika godināti un apbalvoti sportisti, treneri, atbalstītāji, Madonas novada un sporta veidu popularizētāji. Viņu vidū arī sarkanieši – Madara Žuka
biatlonā, Raimo Vīgants distanču slēpošanā, volejbola treneris
Jānis Sudārs.

Pavisam balvas saņēma 118 Madonas novada un Madonas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas laureāti – distanču slēpošanā,
biatlonā, rollerslēpošanā, šaušanā, futbolā, BMX riteņbraukšanā, volejbolā, florbolā, orientēšanās sportā, karatē sportā,
kartingā, skvošā, vieglatlētikā, motokrosā, smagatlētikā, veterānu sportā, treneri, atbalstītāji, sports – cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un augsta līmeņa sacensību organizatori, pagastu
sporta darba organizatori.
8. februārī deju kolektīvs “Kalnagravas” ciemos aicināja

draugu kolektīvus, lai vienotos kopīgā dejas priekā koncertā
“Kalnā augšā!”. Bez koncerta saimniekiem skatītājiem bija
iespēja iepazīt arī bērnu deju kolektīvu “Avotiņš” (Sarkaņi),
vidējās paaudzes deju kolektīvus “Radi” (Aizkraukle), “Rokraksti” (Lubānas novada Meirāni), “Degumnieki”, jauniešu
deju kolektīvu “Raksti” (Lubāna) un “Kaareke studio” (Maarjama, Igaunija).
22. februārī senioru deju kolektīvs “Senči” kopā ar Barkavas kultūras nama dāmu deju grupu “Zīles” viesojās Igaunijā,
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Kiiklas kultūras namā, kur piedalījās amatiermākslas kolektīvu
koncertā, kas bija veltīts Igaunijas dzimšanas dienai. Pēc garā
ceļa, kas ilga gandrīz sešas stundas, mūs laipni sagaidīja kultūras nama vadītāja Ruta un biedrības “Maadam” dalībnieces.
Pirms vakara koncerta notika draudzības spēles volejbolā, tāpat dažādas radošās darbnīcas. Vakara koncertā kopā ar mums
koncertēja vietējie kolektīvi. Koncerta noslēgumā visi vienojās
kopīgās dejās. Otrā dienā, dodoties mājupceļā, kolektīvu dalībnieki apskatīja Valastes ūdenskritumu, kas aizvadītā gada rudenī atkal pieejams apmeklētājiem ar no jauna izbūvētām skatu
vietām un kāpnēm līdz pat jūrai. Vairākus kilometrus braucot
pa stāvkrastiem, neaizmirstams skats caur autobusa logu pavērās uz jūru. Uz mirkli piestājuši vēsturiskajā pilsētā Tartu,
iespaidiem bagāti abu kolektīvu dalībnieki atgriezās mājās.
29. februārī deju kolektīvs “Labākie gadi” piedalījās senioru
deju kolektīva “Ogrēnietis” 20 gadu jubilejas koncertā “Tāds
mans mūžs”. Vēl
koncertā kopā ar
jubilāriem piedalījās bērnu deju
kolektīvs “Ābolēni” (Ogresgals),
senioru deju kolektīvi “Baltābe-

le”
(Garkalne),
“Rīgava” (Salaspils), “Dzirnas”
(Cēsis), “Sunta”
(Suntaži), “Veldze” (Ķeipene),
“Lēdmane” (Lēdmane) un “Sumulda” (Meņģele).
7. martā deju kolektīvs “Kalnagravas” viesojās Alojas kultūras namā, kur kopā ar Vidzemes Augstskolas un Valmieras
Kultūras centra jauniešu kori “Skan” un Ogres Kultūras centra jauniešu kori “Impulss” alojiešus un novada viesus priecēja
ar skanīgu un pozitīvu koncertu “Pavasari gaidot”.
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daudzu gadu garumā. Kopā dziedāts ne tikai dažādos pasākumos, bet iestudētas arī vairākas koncertprogrammas, ar ko
priecēti pasākumu apmeklētāji visdažādākajās Latvijas vietās.
7. martā amatierteātris “Piņģerots” viesojās Pļaviņu kultūras namā un piedalījās skeču parādē “Viss dzīves daiļums nāk
no sievietes…”
Marta vidū ievērojami mainījās tautas nama ikdiena un svētku kalendārs. Tika atcelti daudzi pasākumi, kas bija plānoti
martā, tāpat Lieldienu lustes un šobrīd arī viss, kas bija plānots maijā. Uz laiku darbību pārtraukuši arī amatiermākslas
kolektīvi, kuriem repertuārs, kas bija sagatavots parādīt skatēs
un daudzajos koncertbraucienos, jāatkārto vien individuāli ar
domu, ka drīz tiksimies.
Izmantojot ārkārtas situāciju, kad uz laiku nenotiek mēģinājumi, tautas namā “Kalnagravas” ir iztīrīta gaismas siena,
kas septiņos gados, kopš rekonstrukcijas pabeigšanas, bija
piepildījusies ar putekļiem un insektiem. Liekas, tas tāds sī-

kums, bet laiks tam
nepieciešams,
jo
plāksnes sastāv no
polikarbonāta šūnu
loksnēm, kurās brīvo šūniņu, kur krāties netīrumiem, ir
ļoti, loti daudz.

7. martā vokālais ansamblis “Rondo” kuplināja Dzelzavas
kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa “Variants” 25 gadu
jubilejas koncertu. Ar “Variantu“ sarkaniešus saista sadarbība

Valdas Kļaviņas
teksts
Foto no kolektīvu
arhīva
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Informācija

Ņemot vērā, pašreizējo situāciju
Latvijā un visā pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā talka šogad
tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot
uz individuālo talkošanu. Kā iepriekš
tika ziņots, talka norisināsies 16. maijā, taču visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu no sev piemērotākajiem
un pašreizējos apstākļos pieļaujamajiem talkošanas formātiem.
Arī šogad Lielās talkas moto ir “Mēs
piederam nākotnei – Latvija pieder
nākotnei!”, un šogad šim sauklim ir arī
papildu vēstījums: “Sakop savu sētu,
Tava sēta – Latvija!”. Tā mērķis ir veicināt izpratni, ka mums jārūpējas par
savu sētu un pagalmu, kas veido valsti
kopumā, jo visa Latvija ir mūsu kopējā
dzīves telpa. Šogad visus aicinām vairāk
pievērsties savas apkārtnes sakārtošanai,
ievērojot visus sociālās distancēšanās
noteikumus un izvēloties kādu no sekojošajiem formātiem:
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat
vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad
talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai
paziņas, ievērojiet vismaz divu metru
distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt
vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Tas, ka lielākoties cilvēki talkos pa pāriem ar ģimeni vai individuāli, nozīmē
arī vairāk individuālo talkas vietu pieteikumu. Tāpēc visus talkotājus aicinām
atzīmēt savas talkošanas vietas interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet Lielās talkas
mājaslapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā šogad ir notikušas izmaiņas:
 labiekārtošanas talkas var pieteikt
ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, kuras notiek uz
privātas zemes un kurām nav vajadzīgs
saskaņojums ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši
rīkotāji;
 uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās teritorijās un kurām ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai
saņemtu bezmaksas maisus, un kurās tiek
nodrošināta savākto atkritumu izvešana.
Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas
talkas vietas atzīmēšanu kartē cilvēks saņems pieeju savam talkas profilam, kas
ļaus dalīties ar informāciju par konkrēto talkošanas vietu sociālajos tīklos. Tas
arī koordinatoriem ļaus labāk komunicēt
talkošanas vietas, kā arī apzināt potenciālo talkotāju skaitu tajās.
Savukārt, ja 16. maijā joprojām būs
jāievēro visi valstī pašreiz noteiktie
vai jebkādi citi piesardzības pasākumi
– ievērosim tos. Cilvēkiem, kuri izvēlēsies talkot, būs iespējams pieteikties
bezmaksas talkas atkritumu maisu saņemšanai savā pašvaldībā, tur informēs
arī par atkritumu savākšanas vietām un
iespējām. Tāpat kā pagājušajā gadā būs
pieejami divu krāsu atkritumu maisi –
balti un zili. Zilie maisi ir paredzēti visa
veida plastmasas atkritumiem, kur vēlāk
nonāks otrreizējā pārstrādē, bet baltie
maisi – pārējiem atkritumiem.
Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējieties par sevi un saviem tuvākajiem,
kā arī rīkojieties atbildīgi pret līdzcilvēkiem!
INFORMĀCIJA
Sarkaņu pagasta pārvalde, līdzīgi kā
iepriekšējos gados, nodrošinās ar talkas
maisiem, tāpat tiks organizēta talkas
maisu izvešana. Tālrunis informācijai:
25916810 – Anita Kurmīte.

Iespiests SIA “Erante”, Madonā, Saieta lauk. 2.
Datorsalikums. Ofsetiespiedums.

2020. g. janvāris - aprīlis

To der zināt
Pārdomas par
Covid -19

Šī slimība visā pasaulē ir izaicinājums.
Redzams, ka cilvēki ir satraukti, bail visiem.
Tieši tāpēc pirmais, kas visiem būtu veicams, ir jāsaglabā miers. Augot stresa līmenim, pavājinās imunitāte, mainās kortizolu
līmenis asinīs.
Ļoti svarīga ir sociālā distancēšanās, ne
velti to uzsver visi speciālisti. Tas nenozīmē sēdēt mājās, bet doties dabā, uz mežu,
protams, ievērojot distanci 2 m. Mazgājam
rokas, dezinficējam virsmas, pastiprināti vēdinām telpas.
Ievērosim, ka 50 – 80 % gadījumos slimība norit bez simptomiem vai tie ir viegli – kā
parasta saaukstēšanās. Ja cilvēks nezina, ka
ir slims ar šo slimību, klepojot vai šķaudot
izveidojas neredzams inficētu gaisa pilienu
mākonis, tādēļ ierobežot cilvēku pulcēšanos
jāveic pamatoti, jo tad grūtāk vīrusam savairoties.
Galvenie jaunā koronavīrusa Covid-19
simptomi ir: kakla sāpes, sauss klepus, ožas
un garšas izmaiņas, drudzis, galvassāpes,
muskuļu sāpes, dažiem pacientiem caureja,
elpas trūkums, sāpes krūtīs.
Ārstēšana simptomātiska. Neiesaka lietot
aspirīnu, sevišķi bērniem līdz 16 gadu vecumam rodas Reja sindroms, kura rezultātā
rodas smadzeņu un aknu bojājumi.
Tā ir mācību stunda visai pasaulei. Mācīties apstāties, mācīties būt, baudīt, sajust, saklausīt, būt mierā, klusumā, iet vairāk dabā,
nevis doties iepirkties. Būt ar sevi un būt ar
saviem tuvajiem. Manuprāt, tas ir pats galvenais, kas katram cilvēkam būtu jāapgūst
un jāizprot. Ja pēc šīs lielās mācību stundas
cilvēki nebūs neko izpratuši (ticu un ceru,
ka lielākā daļa to būs izpratuši), tad nāks vēl
šādas stundas, kas, iespējams, būs vēl jaudīgākas. Viss ir katra paša rokās – bezjēdzīgi
skriet vai iemācīties apstāties. Apzināties,
ka katram ir dots noteikts laiks, ko šeit
pavadīt un pavadīt
to tā, kā tu to vēlies
sirds dziļumos, nevis
tā, kā to uzspiež kaut
kādi izdomāti sabiedrības uzskati.
Rasma Pujate,
ģimenes ārste

