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Madonas novads

Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvaldes izdevums

REDAKTORES SLEJA
Pēc laika, ko līdz pat jūnija mēnesim
saucām par zaļo ziemu vai mūžīgo pavasari, esam sagaidījuši siltumu un brīnišķīgu laiku, kad katru dienu varam priecāties par ziedu kupenām visapkārt. Dabā
šobrīd viss zied. Puķes un augi savā
krāšņajā ziedēšanā cits citu ik pa laikam
nomaina.
Atšķirībā no citiem gadiem laiks ir
savādāks. Nepulcējamies lielos pasākumos, skolās neskan izlaiduma valsis,
bet viss notiek. Klusāk un savādāk, bet
notiek. Katram no mums ir bijis laiks izvērtēt savu dzīvi, savas dzīves prioritātes, vērtības un, ļoti iespējams, kaut ko
arī pamainīt.
Ir saulgriežu laiks, kam ir īpaša gaisotne arī tad, ja šos svētkus nav doma
svinēt. To klātbūtni jūtam, arī sēžot pie
televizora ekrāna vai darbojoties savā
piemājas dārzā. Jau labu laiku pa radio
tiek skandētas Līgo dziesmas. Tā ka
vienalga, braucot mašīnā vai iepērkoties
lielveikalā, to tuvošanos nevar neievērot.
Tikai Jāņu laikā zied pīpenes un āboliņš, tāpat madaras, dažādas smilgas pļavās un krāsainās peonijas dārzos. Un, ja
citreiz neesam pļavu puķu piekritēji, tad,
tuvojoties Jāņu laikam, tā vien gribas
goda vietā nolikt vāzi ar jāņuzālēm.
Gribētos, lai šis laiks būtu nesteidzīgāks un mēs to varētu izbaudīt ilgāk. Gadiem ejot, liekas, ka tas steidzas arvien
ātrāk. Un pēc Jāņiem paliek nedaudz
skumji – gada visgarākā diena pavadīta,
saule uzkāpusi savā augstākajā punktā
un pagriežas uz ziemas pusi. Vienīgi var
sevi mierināt ar domu, ka vasara ar sauli
un siltumu vēl tikai sākas un ka jāņuzāļu smaržu nomainīs cita – smaržos siena
vāli.
Lai skaisti Līgo
svētki!
Valda Kļaviņa
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Cienījamie sarkanieši!
Šogad nedaudz klusāk, tomēr neviļus un mierīgi tuvojas enerģētiski visspēcīgākais periods visa gada griezumā – Vasaras saulgrieži, kad piedzīvojam
gada visgarāko dienu un visīsāko nakti. Šajos svētkos varam mijiedarboties
ar dabu, kas mums dod spēku un iekšējo sajūtu harmoniju. Tāpat atzīmēsim
arī Līgo svētkus, bet, lai gan nedaudz klusāk, kā parasti, aicinu tos aizvadīt saticīgi, atbildīgi un pats galvenais – ar smaidu sejā. Novēlu, lai svētku
noskaņa ienāk katrās mājās! Aicināsim savus līdzcilvēkus pie ugunskura,
dalīsimies kā ar cienastu, tā ar sirds siltumu!
Priecīgus svētkus!
Pagasta pārvaldes vadītājs Sandis Kalniņš
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Pagasta pārvaldes aktualitātes

Visas iespējas ir atvērtas
Ir pagājušas gandrīz 40 dienas, kopš
Sarkaņu pagasta pārvaldi vada Sandis
Kalniņš. Esmu aicinājusi viņu atbildēt
uz dažiem jautājumiem.
Cik daudz šajā laikā iepazīta pagasta dzīve un cilvēki?
– Sarkaņu pagastā darbu ir daudz - gan
administratīvu, gan praktisku. Ir prieks
redzēt rosību ciematu centros un lauku
teritorijās, bet pats galvenais – pašam
būt daļai no tā visa. Cilvēkus esmu sācis
iepazīt vairāk telefoniski nekā klātienē,
jo valstī izsludinātā ārkārtas situācija
ieviesa savas korekcijas šajā jautājumā.
Lai vai kā, bet tas neliedza aizbraukt pie
senioriem apsveikt viņus jubilejās un
pasniegt balvas mūsu iedzīvotājiem par

īpašiem nopelniem valsts labā.
Kādas tu saredzi pagasta stiprās puses un kam jāpievērš lielāka uzmanība?
– Uzsākot darbu, tīri praktiski un loģiski pagasta stiprā puse šķita novada
centra tuvums. Tomēr, darbojoties jau
ar praktiskām lietām, izkristalizējās vēl
viens liels pluss Sarkaņu pagastā – tā ir
vietējo uzņēmēju iesaiste un atsaucība
dažādu projektu realizēšanā. Ir labi, ka
var sadarboties ar vietējiem, ka vari uz
viņiem paļauties un ar viņiem rēķināties,
jo tāds arī bija mans redzējums, stājoties
amatā. Tā kā pārvaldes vadītāja amatā
esmu vēl salīdzinoši neilgu laiku, tad vēl
diezgan grūti spriest par konkrētām stip-

Saimnieks savā zemē
Pirmssvētku laikā “Sarkaņu Ziņas” devās apciemot vienu no pagasta Jāņiem, kas ir īstens sarkanietis un
krietns saimnieks savos īpašumos. Jānis
Freijs ar ģimeni dzīvo “Dārzāju” mājās

rajām pusēm. Taču svarīgi pieminēt, ka
Sarkaņu pagastam šobrīd pildāmo funkciju jomā neredzu nevienu mīnusu. Tas
nozīmē, ka visas iespējas ir atvērtas.
Kā pats svinēsi Jāņu dienu? Vai ir
kāda īpaša tradīcija?
– Pats Līgo svētkus pavadīšu kopā
ar ģimeni. No tradīcijām varu pieminēt
ugunskura rotāšanu un kāda neierastāka pasākuma apmeklēšanu tieši vasaras
saulgriežos.
Sanda Kalniņa domas uzklausīja
Valda Kļaviņa

Dzīve visu saliek savās
vietās

un, kā pats saka, prom no šejienes esot
bijis vien, turpinot mācības pēc pamatskolas un dienot padomju armijā.
Iebraucot sētā, mani sagaida Jāņa sieva Inese. Kopā ar viņu izstaigājam mā-

Pie saimniecības vēstures liecībām.

jas apkārtni, ko, braucot garām, nemaz
nevar ievērot. No piekalnes pie mājas
paveras skats uz dīķīti, sirmo koku ēnā
paslēpusies iekārtota atpūtas vieta, pagalmu rotā skaistas puķu dobes, kas, kā
pastāsta Inese, vairāk ir vīramātes lolojums un viņas saimniecība. Kad no ikdienas darbiem atgriežas pats Jānis, saruna turpinās par visu, kā dzīvo šī māja,
saimniecība un ģimene.
Kas ir tava saimniecība un kā ar to
tiec galā?
– Ja man jaunībā kāds teiktu, ka apstrādāšu zemi un audzēšu cūkas, nekad
tam neticētu. Bet laikam jau tā bija jānotiek. Īsti šeit saimniekot sāku, kad nomira tēvs. It kā pats par sevi saprotami
sanāca – zeme ir, kūts arī, tikai jāstrādā un jāsaimnieko. Kopā ar mežu ir 80
hektāri zemes. Galvenokārt tiek audzēti graudi, ko patērējam gan paši, gan
realizēju kaimiņiem. Un to, kas paliek
pāri, nododu Trākšu dzirnavās. Tāpat ir
kartupeļi, ko audzējam apmēram vienu
hektāru un galvenokārt tiek lietoti cūku
barībai. Kūtī pastāvīgi mitinās apmēram
35 sivēnmātes, un, ja parēķina, ka viņām
divas reizes gadā vidēji piedzimst ap 10
sivēniem, tad diezgan bieži kūtī mitinās
apmēram 100 četrkājaino iemītnieku.
Šobrīd ir laiks, kad kūts tāda patukša,
sivēni iztirgoti. Tikko kāds aizceļoja uz
Kārsavu. Jāpiebilst, ka pieprasījums pēc
sivēniem ir ļoti liels, visus gribētājus
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Dāvana no kolēğiem, dodoties pensijā.
pat nevar apmierināt. Vietējiem intereses nav, bet ļoti daudz sivēnu aizceļo
uz Jaungulbeni, Gulbenes un Alūksnes
pusi, tāpat Dzelzavu, Murmastieni. Nekāda reklāma nav vajadzība, informācija
tiek nodota no mutes mutē. Tiekam galā
paši saviem spēkiem. Palīdz sieva, dēli,
var teikt, ka esam izteikts ģimenes uzņēmums.
Ir arī pamatdarbs, kas uzliek savus
pienākumus?
– Esmu strādājošs pensionārs. Pensijā devos, kad Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestā bija pavadīti gandrīz
18 gadi. Tagad darba gaitas ved uz Lubānu, kur strādāju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Arī par šiem
darbiem, ja pirms daudziem gadiem
man kāds teiktu, ka strādāšu ugunsdzēsējos vai ātrajos, teiktu, lai nerunā muļķības, jo tam neticētu. Kārtējo reizi pārliecinos, ka viss notiek, kā tam jānotiek. Tā
kā darbs ir maiņās, tad brīvajā laikā varu
pilnībā nodoties saimniekošanai. Viens
darbs nomaina citu, tāda ir ikdiena. Ne-

Trofeju kolekcija.
kam citam īsti laika neatliek. Vienīgais,
kam neatkarīgi no noguruma atradīšu
laiku, ir medības. Arī darbā palūdzu, ja
ir iespējams, maiņas lai saplāno tā, ka
varu piedalīties medībās. Kā vērtīgāko
medību trofeju uzskatu lūsi. Sarkaņos ir
ļoti labs mednieku kolektīvs, un medības
man ir dzīves nepieciešamība.
Kā sadzīvo ar vārdu Jānis?
– Šobrīd varu teikt, ka ļoti labi, bet, ja
runā par bērnību un agro jaunību, tad ne
visai. Būtu gribējies ko citu. Parasti visi
svinēja Jāņus kā svētkus, vainagus galvā lika ne tikai Jāņiem. Līdz ar to man
tas nebija nekas īpašs. Vārds Jānis mūsu
dzimtā ir ļoti populārs. Tas ir katrā paaudzē. Mans vectēvs bija Jānis, tēva brālis
arī, tad es un arī viens no maniem dēliem
ir Jānis.
Kā tiek svinēta Jāņu diena?
– Pēdējos gados nekāda lielā svinēšana nesanāk. Ir maiņu darbs, kas norit pēc
grafika. Arī šogad, 24. jūnijā, strādāšu.
Līgo vakarā pasēžam paši, bet Jāņu die-

nā sagaidāms kāds ciemiņš – radinieki,
draugi, tāpat medību kolektīva biedri.
Paliekam vecāki, no draugiem, ar kuriem kādreiz kopā svinējām, tagad kur
kurais. Kolhozu laikā gan sanāca svinības trīs dienu garumā. Peldēties uz tepat
blakus esošo Zābaka ezeru braucām ar
lielo autobusu Laza. Albertiņš pie stūres, kompānija pati labākā, un laiks it kā
apstājās… Pēc tam iešūpoties uz darbu
bija pagrūti… Jā, bija arī tādi vēsturiski laiki. Katrā ziņā ir, ko atcerēties, un
katram laikam savi notikumi un piedzīvojumi.
Sarunas nobeigumā nedaudz parunājamies par dzīvi Sarkaņu pagastā, un, kā
atzīst Jānis un Inese, šeit ir labi. Un tas,
kā dzīvojam un strādājam, galvenokārt
atkarīgs no mums pašiem.
Lai Freiju ģimenei jauks svētku laiks,
dzīvesprieks, optimisms un veiksme it
visā!
“Dārzājos” viesojās Valda Kļaviņa
Autores foto

Nāc, Jānīti, līksmoties
Jāņu dienas vakarā,
Tad Tev būs medus, siers,
Rupju kviešu plācenītis.

Priecīgus Jāņus un līgošanu vēlam visiem pagasta iedzīvotājiem,
īpašs sveiciens 12 Līgām un 62 Jāņiem!
Vasaras pilnbriedā, kad saule uzvijas debesu kalna galā, lai jums skan dziesmas, puto alus,
smaržo jāņuzāles un gaiša Jāņu nakts!
Lai uzticība un mīlestība dzimst caur ozollapu vainaga spēku, caur jāņuzāļu reibinošo
smaržu, caur Līgo dziesmu skanīgumu!
Pagasta pārvalde
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„Sarkaņu Ziņu” favorīts
Maija sākumā sociālajos tīklos tika
publicēta ziņa, ka viens no augstākajiem Latvijas Valsts apbalvojumiem –
ATZINĪBAS KRUSTS – piešķirts Jāņa
Norviļa Madonas mūzikas skolas direktora vietniecei izglītības jomā, mūzikas pedagoģei, diriģentei un komponistei Ingrīdai Gailītei. Patiess prieks un
pārsteigums par to pašai Ingrīdai un arī
mums, sarkaniešiem, jo tas ir ļoti augsts
novērtējums mūsu novadniecei. “Sarkaņu Ziņas” kopā ar Sarkaņu pagasta
pārvaldes vadītāju Sandi Kalniņu pie
Ingrīdas Gailītes ciemojās pirmsjāņu
laikā, lai apsveiktu un nedaudz arī parunātos par viņas dzīvi un darbu.
– Pārsteigums un prieks par piešķirto apbalvojumu ir liels. Pati šo ziņu no
Prezidenta kancelejas saņēmu pa pastu,
tāpat šinī laikā saņemti arī daudzi apsveikuma vārdi, kas liek aizdomāties par
savu dzīvi, darba gadiem un daudzveidīgo radošo darbošanos.
Esmu sarkaniete un prom no Madonas
puses esmu bijusi vien laikā, kad studēju Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā
un pirmajos darba gados, kas aizritēja
Lubānā. Tur strādāju par dziedāšanas
skolotāju un pedagoģi mūzikas skolā. Ar
Lubānu man saistās ļoti jaukas atmiņas,
patika tur strādāt. Vienmēr atceros, cik
saistoši un oriģināli bija skolas lielākie
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Darbs, kas novērtēts
ļoti augstu

pasākumi. Tajos netrūka jaunu ideju un
radošas pieejas it visā. Bez dziedāšanas
stundām vadīju vidusskolas jaukto kori,
kurā labu dziedātāju netrūka, un tas bija
ļoti liels – kopā 105 dalībnieki. Prātā palicis arī tas, ka Lubānā īpaši spilgti bija
tenori. Ar prieku un lepnumu atceros,
ka mani pirmie audzēkņi klavieru klasē
bija tagadējā kordiriģente Aira Birziņa
un novadā pazīstamais mūziķis Dzintars
Apinis.
Vecāku mājās atgriezos, kad Madonas
mūzikas skolā sāka strādāt tās jaunais
direktors Artis Kumsārs, kas aicināja
mani nākt uz Madonu ar mudinājumu,
ka jādzīvo tuvāk tēva mājām. Pēc vairākkārtējiem aicinājumiem piekritu. No
tā laika arī visa mana darbošanās saistās
ar Madonas mūzikas skolu un novada,
agrāk rajona, muzikālajiem kolektīviem.
Kāds ir bijis tavs laiks, vadot Sarkaņu muzikālos kolektīvus?
– Sarkaņu kori vadīju kopā ar Strauju
Reseli. Šajā sastāvā dziedātāju sastāvs
bija visdažādākais. Bija gan vietējie
sarkanieši, gan arī madonieši, kas galvenokārt bija no Madonas slimnīcas un
policijas kolektīva. Bet, laikam ritot,
koru darbību skāra pārmaiņas. Sarkaņu
koris savu darbību beidza, kad izjuka
lielsaimniecība 90. gadu sākumā. Dalībniekus vairs nevadāja uz mēģinājumiem, tāpat bija problēmas ar degvielu

Ceļojumā pa Latgali ar dzīvesbiedru.

Madonas mūzikas skolā.

un personīgo transportu.
Otrs ļoti radošs un muzikāls bija vokālais trio, ar ko daudz koncertējām.
Tajā dziedāja Anna Rimko, Sarmīte Zīle
un Aivars Pureniņš. Kādreiz pievienojās
arī Artūrs Grandāns. Programmas veidojām tā, lai, pirmkārt, tās patiktu pašiem–
galvenokārt ar nedzirdētām dziesmām.
Tu esi arī komponiste, kas radījusi
vairākas muzikālas kompozīcijas. Kā
tas nācis?
– Ir bijuši daudzi radošie uzplūdi.
Pirmās melodijas uzrakstīju, kad vadīju

2020. g. maijs - jūnijs
vokālo ansambli dzimtsarakstu nodaļā.
Tad nāca iedvesma citiem projektiem.
Programma ar Aleksandra Puškina vārdiem, tai sekoja kompozīcijas ar Knuta
Skujenieka, Imanta Ziedoņa, Oļģerta
Skujas, Adīnas Ķirškalnes un Sarmītes
Radiņas dzeju. Sarkanieši vairāk droši vien atceras kompozīciju ar Oļģerta
Skujas vārdiem “Tā gaisma mūžīgā”,
kurā dzeju lasīja Inese Sudāre un Didzis Akmentiņš. Tāpat savi ieteikumi
bija režisorei Guntai Apelei. Katra no
manis veidotajām kompozīcijām ir bijusi citādāka. Man bija iespēja strādāt ar
brīnišķīgiem cilvēkiem. Ir arī nerealizētas idejas. Varbūt kādu no tām izdosies
realizēt.
Tuvojas izlaidumu laiks. Kāda ir šodienas mūzikas skola un tās audzēkņi?
– Katrā ziņā pēdējie mēneši skolas
telpās bijuši neierasti klusi, bet tas nenozīmē, ka nav noritējis darbs. Attālinātās
mācības ir nogurdinājušas gan audzēkņus, gan pedagogus. Vecāko klašu skolēni varbūt mazāk zaudēja no attālinātā
mācību procesa, jo pamats jau ticis ielikt
iepriekš. Grūtāk bija jaunāko klašu skolēniem, kuriem vēl ļoti daudz neskaidru
lietu. Tāpat ne visiem mājās ir pieejami atbilstoši instrumenti. Katrā ziņā šis
laiks ir pārbaudījums visiem. Ja runā par
izlaidumu, tas neapšaubāmi būs svētku
brīdis. Protams, tas būs neierasts, bez
daudzajiem apsveicējiem. Bet vecāki un
pedagogi, ievērojot visus drošības noteikumus, protams, piedalīsies.
Kā aizrit tava ikdienas dzīve šeit –
Sarkaņos? Vai izdodas arī kaut kur
paceļot?
– Man patīk šeit dzīvot. Ir ļoti jauki

To der zināt
Atzinības krusts (Croix de la reconnaissance), kas dibināts 1710. gadā
Liepājā, Latvijas Republikā nodibināts
1938. gadā par piemiņu Kurzemes un
Zemgales hercogistes slavas laikiem
un atjaunots ar Valsts apbalvojumu likumu 2004. gadā.
Atzinības krusta devīze ir Pour les
honnêtes gens - Godaprāta ļaudīm.
Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem
nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības dar-
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kaimiņi, ar kuriem
allaž prieks satikties
vai vienkārši sasaukties pāri ielai. Kopā
atrodam kādu atpūtas
brīdi, kad pasēdēt,
parunāt…
Prieks par vecās,
sirmās skolas ēkām,
kas dzīvo uz priekšu, ļoti pārdomāti un
mērķtiecīgi piepildot
tās ar saturu.
Mājās arī darba allaž pietiek. Savulaik
esmu nedaudz gleznojusi, laikam tēva
iespaidā, kas arī bija
gleznotājs – amatieris. Kas zina, varbūt
kādreiz atkal jutīšu
vajadzību to darīt.
Ar
dzīvesbiedru
Arvīdu šad un tad
paceļojam tepat pa
Latviju, galvenokārt
apciemojot
kursabiedrus un draugus.
Garlaicīgi nav.
Pagasta pārvaldes apsveikumu saņemot.
Tuvojas Jāņi. Vai ir
kas plānots un ko novēlētu sarkaniešiem šajos svētkos?
Ingrīdas vēlējums sarkaniešiem: vi– Par svētkiem vēl tiek domāts. Ne- siem nosvinēt Līgo svētkus – vasaras
kas liels plānots nav, bet ļoti bieži ne- saulgriežu svētkus –, nākušus no tēvuplānotais izrādās kaut kas brīnišķīgs un tēvutēvu laikiem, jūsu un jūsu bērniem
jauks. Kā, piemēram, Līgo vakars pirms par svētību.
Līgo! Līgo!
vairākiem gadiem, kad svētkus svinējām
Ar Ingrīdu Gailīti sarunājās
tepat kalniņā pie skolas, kopā sanākot
Valda Kļaviņa
tuvākajiem kaimiņiem. Kādam tikai jāAutores
foto un
pakūda un jābūt līderim, pārējiem atliek
foto
no
personīgā
arhīva
vien pievienoties un atbalstīt.
bā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un
uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības
dienestā, priekšzīmīga un godīga darba
izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana,
tautas gara, pašdarbības un saimniecisko
spēku attīstīšana.
Ar Atzinības krustu un tā goda zīmi
var apbalvot fiziskās personas, arī ārvalstu fiziskās personas.
Ar Atzinības krustu var apbalvot ārvalstu vadītājus un ārvalstu valdību vadītājus, starptautisko organizāciju vadītājus, ārvalstu vēstniekus un citas ārvalstu amatpersonas.
Materiāls no Latvijas Valsts
prezidenta mājaslapas www.president.lv
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Jaunieši darbībā

Multifunkcionālais centrs “Logs” atsāk
darbību klātienē
Ir atcelts ārkārtas stāvoklis valstī,
un esam aizvadījuši pirmo nedēļu, atsākot darbu klātienē.
Pirmo tikšanās dienu atzīmējām kā
svētkus ar mūziku, spēlēm un uz kārā
zoba likām paštaisītu saldo cukurvati.
Jaunieši dalījās pieredzē par attālināto mācīšanos, kas, izrādās, nav bijusi
nemaz tik apgrūtinoša un sarežģīta,
daži pat būtu gatavi to turpināt.
Tā kā šobrīd vēl ir saglabāti un
noteikti vairāki epidemiologu noteikumi un norādījumi, tādēļ dzīvojam
mierīgi. Šo pirmo atkaltikšanās laiku
pavadām sarunās par pavadīto laiku
attālināti un par nākotnes plāniem.
Ikdienā darbojoties, bērni un jaunieši izdomā kādu interesantu spēli
un nodarbi, tāpat aktuāls ir kļuvis
mākslas stūrītis.
Atsākot darbu klātienē, jauniešu
pārziņā tiek nodots pavasarī izlolotais tradicionālais “mini dārziņš”,
kurā kuplo un aug gan gurķi, gan tomāti , gan arī dažādi zaļumi.
Darbs un aktivitātes šajā vasarā,
ko plānojam realizēt
Šo vasaru tradicionāli piepildīsim
ar dažādām radošajām darbnīcām,
strādāsim pie logu noformējuma un
attīstīsim kulinārijas prasmes, neiz-

paliks arī vēlie filmu vakari.
Kā jau lielākā daļa ir manījusi, centra apkārtnē tiek veikti labiekārtošanas darbi. Notiek centra iekšpagalma
atjaunošanas darbi, kuru ietvaros tiks
atjaunots asfalta segums un uzstādīts
žogs. Šo laukumu izmantosim dažādām sportiskām aktivitātēm kā, piemēram, tiks uzstādīti florbola borti,
kā arī tiek plānots uzstādīt basketbola
grozu un badmintona tīklu. Galvenokārt šajā vasarā kā svarīgāko mērķi

izvirzīsim pilnvērtīgi izmantot jauno
laukumu un pašu spēkiem veikt vizuālo noformējumu un ideju realizāciju iekšpagalma labiekārtošanai.
Jūnijā centrs būs atvērts no
pirmdienas līdz piektdienai ar
šādu darba laiku:
Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz
15.30
Otrdienās no plkst. 9.00 līdz 15.30
Trešdienās no plkst. 13.00 līdz
18.00
Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz
15.30
Piektdienās no plkst. 9.00 līdz
15.00
No 22.06. līdz 24.06. centrs būs
slēgts.
!!!!!!! Darba laiks var tikt mainīts, lai pielāgotos bērnu un jauniešu vēlmēm.
Centrā tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi, kā arī telpas tiek vēdinātas un virsmas dezinficētas vairākas
reizes dienā. Tāpat arī ir izvietotas
norobežojošās līnijas 2 metru ievērošanai un katrā telpā norādīts maksimālais personu skaits.
Kristas Galejas teksts un foto
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Saimnieks savā zemē
Vasaras pašā plaukumā “Sarkaņu
Ziņas” devās apraudzīt, kā krīzes laikā
klājas sarkaniešiem, kas nodarbojas ar
lopkopību. Šoreiz brauciena galamērķis –“Zeģi”, kas atrodas apmēram četri
kilometri no pagasta centra un daudzu
gadu garumā tur ir bijusi ferma. Beidzoties lielsaimniecību laikiem, saimniekošanu tur turpināja Manefa Circāne,
savukārt tagad šo darbu turpina viņas
mazmeita Egita Rozentāle.
Kāpēc izvēlējies šo dzīves ceļu?
– Lopiņi patikuši kopš bērnības. Skolas laikā visas brīvdienas pavadīju pie
vecmammas, kas strādāja fermā un slauca govis. Lopiņi un lauku vide patīk, šeit
jūtos ļoti labi. Tas palīdzēja arī profesijas izvēlē. Beidzot pamatskolas posmu
Cesvaines vidusskolā, mācīties devos uz
Jaungulbenes profesionālo vidusskolu,
lai apgūtu visu, kas nepieciešams lauku
māju saimniecei. Tur bez lopkopības
apguvu vēl citas lietas, kas dzīvē noder,
– dārzkopību, pavārmākslu. Pēc skolas
beigšanas kādu laiku darbs bija tirdzniecībā, bet tad, kad veikals, kurā strādāju
beidza pastāvēt, izvēlējos turpināt vecmammas iesākto darbu. Bija piemēroti
apstākļi, lopiņi un no vecmammas un
skolas laikā iegūtas iemaņas un prasmes,
lai zinātu kas un kā jādara.
Kāda ir tava ikdiena un četrkājainie
mīluļi?
– Ikdiena ir diezgan vienveidīga. Šobrīd ir 10 slaucamas govis un tad vēl jaunlopi, telītes, ko gribu izaudzēt par labām
piena govīm. Kopā varētu būt nedaudz
pāri 30. Savu ganāmpulku saucu par
Raibo kolektīvu, jo tajā ir dažādu šķirņu
lopi, arī Latvijas brūnās. Kad pirms kā-
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Lauki patikuši no bērnības

diem gadiem 10 pārņēmu saimniekošanu
no vecmammas, bija 15 slaucamas govis,
tad tās novecoja un nācās pa vienai atdot.
Jāsaka, ka man ir ļoti žēl atdot vecās gotiņas. Katrs šāds mirklis ir ļoti sāpīgs, bet
savādāk nevar. Tāda ir dzīve.
Kad vecās govis pamazām tika atdotas, kādu brītiņu saimniekošanā iestājās
tāda kā pauzīte. Tagad pamazām atkal
saimniecība tiek paplašināta. Prieks, ka
jaunās telītes aug un ka saimniecībai
būs nākotne.
Vasarā viss ganāmpulks cauru diennakti atrodas ganībās, kūtī slaukšanas
laikā iet tikai piena govis. Vasara rit
pilnā sparā, jau jāsāk domāt par barības
sagatavošanu ziemai. Apsaimniekoju
vectēva zemi, tāpat daļa zemes platību
tiek nomātas. Pienu nododu “Lazdonas
piensaimniekam”. Samaksa ir pieņemama. Šobrīd gan ārkārtas situācijas dēļ
tā nedaudz samazinājusies, bet tikai nedaudz.
Tā kā man nav aizvietotāja pie slaukšanas, strādāju bez brīvdienām. Tā ierasts, un doma, ka esmu izvēlējusies
nepareizo dzīves ceļu, iezogas reti. Ir
labi. Protams, ne viss ir ideāli, bet tad
jau nebūtu, uz ko tiekties. Saimniekošanu apgrūtina savas tehnikas trūkums
lielākiem darbiem, bet varbūt ar laiku
izdosies to iegādāties. Kredītus ņemt negribu, kaut kā baidos. Platību maksājumi

tiek izmantoti barības iegādei un sagatavošanai.
Kā ir dzīvot un strādāt laukos?
– Saimniekojot nelielā saimniecībā,
lielākiem pirkumiem saimniecības vajadzībām iekrāt naudu grūti, bet tā kā
man šāds dzīvesveids patīk, tad saku,
ka dzīvot un strādāt var. Nedzīvojam jau
nekur džungļos. Vajadzības gadījumā
tepat netālu ir Madona, kur var iegādāt
visu nepieciešamo un saņemt vajadzīgos
pakalpojumus. Arī ceļu stāvoklis virzienā uz pilsētu, ja salīdzina, kā bija pirms
kādiem gadiem, ir labs. Uz Biksēres pusi
gan gribētos labāku.
Mēs katrs esam savādāks, un vēlmes
dzīvei katram savas. Mana meita diezin
vai darīs to, ko daru es. Viņa izvēlējusies
citu dzīves ceļu. Pēc vidusskolas beigšanas mācās Policijas koledžā. Viņai tas
patīk, un atliek tikai novēlēt, lai veicas.
Tuvojas Jāņu laiks, kad viss dabā
smaržo un dienas ir visgarākās. Pati gan
nekāda lielā svinētāja neesmu, ikdienas ritms ir diezgan saspringts, tā ka arī
nogurums liek sevi manīt. Neko īpašu
neplānoju, bet katrā ziņā, darot darbus,
vasaras smaržu un burvību izjūtu.
Lai katram izdodas nosvinēt svētkus
tā, lai būtu prieks!
Ar Egitu Rozentāli tikās
Valda Kļaviņa
Autores foto
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Vēstures atspulgos

Ceļojumu piezīmes pārlapojot
Ir pāgājuši 15 gadi, kopš pagasta senioriem iesākās tradīcija katru vasaru
doties ceļojumā, lai iepazītu Latvijas
skaistākās vietas un nedaudz ielūkotos
arī tuvējos kaimiņos – Lietuvā un Igaunijā. Šajos gados apskatīts daudz un
daudz, protams, ir vēl neiepazītā un, visticamāk, atgriežoties kādā no jau apskatītajām vietām, tajā ieraudzītu ko jaunu,
izmainītu, uzlabotu.
Lūk, ko iepriekšējos gados esam apskatījuši:
2005. gads. Sigulda – Turaidas muzejrezervāts – Bīriņu pils – Minhauzena
muzejs – Vidzemes jūrmala.
2006. gads. Aglonas maizes muzejs –
Aglonas bazilika – lauku atpūtas vieta
„Baldas ūdensdzirnavas”– lauku sēta
„Mežmalas”– Mākoņkalns – Rāznas
ezers – Dagda.

2007. gads. Jaunannas pagasts –
Alūksne (baznīca, Bībeles muzejs) –
Zeltiņi (bijušās PSRS armijas kodolraķešu bāzes teritorija) – Igaunija (Munameģis un Mežabrāļa saimniecība).
2008. gads. Krusta kalns Ķegumā –
Rundāles pils – Pokaiņu mežs.
2009. gads. Litene – briežu dārzs
„Mežsētas”– lauku sēta „Saipetnieki”,
Jolantas un Valda Dundenieku keramikas darbnīca – Lubāna ezers.
2010. gads. Brīvdabas muzejs – Līgatnes bunkuri – Vienkoču parks – Raunas
Staburags – Alauksta estrāde Vecpiebalgā.
2011. gads. Sietiņiezis – muzejs
„Krēslinieku sēta”– atpūtas komplekss
„Mazais Ansis”– Kocēni (zirgaudzētava, bibliotēka, kultūras nams, muižas
komplekss) – Dikļi (Vika parks un Dikļu

2008. gads. Kopbilde pie Rundāles pils.

2010. gada augusts. Brīvdabas muzejā Rīgā.

pils) – Zilaiskalns – Valmiermuižas alus
darītava.
2012. gada 8. augusts. Koknese (Likteņdārzs, Kokneses pilsdrupas) – Saldumu ražošanas uzņēmums SIA “Skrīveru
saldumi”– Staburaga vieta – Jēkabpils
Svētā Gara vīriešu klosteris – Krustpils
pils – atpūtas vieta pie Aiviekstes HES.
2013. gada 15. maijs. Ceļojums pa
Sarkaņu pagastu: profesora Aleksandra
Bieziņa muzejs “Jaundilmaņi”– tautas
nams “Kalnagravas” (rekonstrukcijas
laikā) – Aizkujas “Krastnieki” (bijušais
klubs) – Poļvarka, biogāzes ražotne –
vīna ražotne “Poteros” – “Kalna Kaupēri”, Jubeļu ģimenes saimniecība – atpūtas vieta “Apīņi”– atpūtas komplekss
“Rēķu kalns”.
2013. gada 21. augusts. Līvānu stikla
fabrikas muzejs – Daugavpils – Aglona

2009. gads. Litenē pie piemiņas vietas 1941. gada upuriem.

2011. gada augusts. Dikļu pilī.
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2011. gads. Krēslinieku muzejā Vaidavas pusē.

2012. gada augusts. Likteņdārzā.

2012. gads. Pusdienu pauzīte pie Staburaga.

2013. gada augusts. Līvānu stikla muzejā.

un z/s „Ošu māja”(gliemežu audzētava).
2014. gada 3. jūnijs. AS “Latvijas
Valsts mežu” Apmācību centrs “Pakalnieši” Viešura ezera krastā – z/s “Jāņkalni” – Ērgļi – z/s “Līvi”– Kalsnavas arboretums – viesu nams “Šubrakkrasti”.
2014. gada 29. augusts. Mazsalaca
(Skaņais kalns) – Sēlu muiža – Ķoņu
dzirnavas – Naukšēni (muižas komplekss, Cilvēkmuzejs) – Jērcēnmuiža.
2015. gada 3. jūnijs. Oskara Kalpaka
atdusas vieta Visagala kapos un dzimtās
mājas “Liepsalas” – Lubānas amatniecības centrs – Lubānas luterāņu baznīca –
akmeņu parks “Vaidavas”– AS “Latvijas
Valsts mežu” stādaudzētava “Podiņi”–
AS “Latvijas Valsts meži” atpūtas vieta
netālu no Pietnieka.
2015. gada 20. augusts. Nacionālais
botāniskais dārzs Salaspilī – Daugavas muzejs Doles salā – alus darītava
“Burch” Aiviekstes pagastā.
2016. gada jūnijs. Inešu porcelāna
fabrika – lauku saimniecība “Lielkrūzes”– Jaunpiebalga – brāļiem Kokariem
veltītā ekspozīcija Gulbenes novada

“Ozolkalnā” un rakstnieka Doku Ata
muzejs Dzelzavas pagasta “Muceniekos”.
2016. gada augusts. Ceļojums uz Lietuvu, uz Anikšķiem. Dzelzceļa muzejs –
pilsētas centrs – Pastaigu taka virs koku
galotnēm – Zirgu muzejs.
2017. gada 26. maijs. Vides objekts
“Skaņu stabules Latvijā skan” Praulienas
pagastā – kooperatīvs “Barkavas arodi”
– Varakļānu pils – motociklu un senlietu
kolekcija Atašienē – Sarkaņu bibliotēka
– Madonas novadpētniecības un mākslas
muzeja etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve un Amatu skola Sarkaņos.
2017. gada 30. augusts. Vijciema čiekurkalte – Vijciema baznīca – Lugažu
muiža – robežpilsētas – Valka un Valga –
Seda – Strenči.
2018. gada 8. augusts. Filmu pilsētiņa
“Cinevilla” Tukuma novada Slampes pagastā – Tērvetes dabas parks – Rundāles
pils – Kokneses pilsdrupas.
2019. gada jūnijs. Cesvaines novads. Kraukļi (bibliotēka, skolas muzejs, ugunsdzēsēju depo) – Viļņa Špata

biškopības saimniecība – luterāņu baznīca – vidusskola – ražotne “Cesvaines
brūzis”– katoļu baznīca – atpūtas komplekss “Rozītes”.
2019. gada augusts. Lūznavas muiža – Rāznas ezers – Zilupe (arbūzu
audzētāju saimniecība, tāšu meistars,
Savelinku kapliča, Pasienas baznīca) –
Vecslabadas ciems – Ludza.
2020. gads ienesis korekcijas mūsu ikdienā, visā pasaulē, arī Latvijā. Noteikti
dažādi ierobežojumi, kas ierasto ikdienas ritmu pamainījuši un arī šobrīd nezinām, kā situācija mainīsies uz priekšu.
Senioru ekskursija šogad tiek plānota augusta pēdējā nedēļā. Maršruts tiks
veidots tā, lai pārbraucieni nebūtu gari
un ik pa laikam būtu iespēja izkāpt un
pabūt svaigā gaisā, apskatot vietas, kur
vēl neesam bijuši – Lietuvas pierobežu – daļu Sēlijas.
Tie gan ir tikai plāni. Kā situācija veidosies un vai tas valstī noteikto ierobežojumu dēļ būs iespējams, rādīs laiks.
Valdas Kļaviņas teksts
Foto no arhīva
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Izstādes Biksēres
bibliotēkā vasarā

Tematiska izstāde „Izspurdz zaros zaļa lapa...” par darāmo dārzos un siltumnīcās
Bērnu literatūras izstāde „Vasariņa nebēdā” Ieteicamā literatūra bērniem vasaras brīvlaikā
Tematiska izstāde „Jāņu diena lepni nāca”
Bērnu literatūras izstāde ”Rakstniecei Dzidrai Rinkulei - Zemzarei - 100” „Gribulītis”
Tematiska izstāde „Dārzs priekam un dvēseles baudai”
Izstāde piedāvā grāmatas no lasītavas krājuma par daiļdārzu ierīkošanu, par rozārijiem, dīķiem,
akmensdārziem, par dažādiem košumaugiem – skujeņiem, viengadīgiem un daudzgadīgiem
ziedaugiem
Literatūras izstāde „Žurnālistei, rakstniecei Skaidrītei Annai Gailītei - 80” „...bet atvases zaļo”
Izstāde – stends „Lasītākās grāmatas”
Literatūras izstāde „Jaunākās grāmatas”
Tematiska izstāde „Esi vesels!” Izstāde piedāvās materiālus par veselīgu dzīvesveidu, ārstniecības
augiem un citiem dabas produktiem, kā arī tautas dziedniecību
Tematiska izstāde ”Čaklajai saimniecei”, ziemas krājumu sagatavošanas padomi
„Aizzied, aizviz vasariņa...” Tematiska literatūras izstāde, kura piedāvā ielūkoties plašajā latviešu
tautasdziesmu klāstā par vasaru

Tematiska literatūras izstāde „Izspurdz zaros zaļa
lapa...”
Informācija no preses izdevumiem un grāmatām par pavasara darbiem siltumnīcās un dārzos. Izstāde lasītājiem dos iespēju iepazīties ar ekspertu padomiem, atrast sev iedvesmojošu
pieredzi un oriģinālas idejas. Viss par dārzu “modi” pasaulē
un, kā jaunākās tendences pielāgot mūsu platuma grādiem.
Plaša informācija par visjaunāko un aktuālāko augu šķirņu un
stādu piedāvājumā, kā arī par dažādu augu audzēšanas prasībām, īpatnībām un sezonālā informācija par kaitēkļu un augu
slimību profilaksi, kā arī par to apkarošanu.
 Tematiska izstāde „Jāņu diena lepni nāca”
Jāņuzāles, Jāņu vainags, Jāņu dziesmas, Jāņu siera gatavošana, Jāņu kalns un uguns, alus darināšana, nerātnie Jāņi, Jāņu
pirts – lietas, kas saistās ar lustīgu Līgo svētku svinēšanu. Šo
un ar daudz ko citu būs iespēja iepazīties literatūras izstādē
„Jāņu diena lepni nāca” Biksēres bibliotēkā.
 Literatūras izstāde „Dārzs priekam un dvēseles baudai”
Izstāde būs zinību stunda tiem, kam ziedu audzēšana ir ikdienas nodarbe, gan arī tiem, kam puķes vienkārši patīk. Lauku
sētā labi iederas pazīstamas puķes kā flokši, peonijas, miķelīši,

Tas ir interesanti
Iedomājoties par alus ietekmi uz mūsu veselību, parasti prātā
nāk slavenie “alus vēderi”. Taču izrādās, ka mērena – uzsvars uz
MĒRENA – šī dzēriena lietošana var pat uzlabot mūsu veselību,
piemēram, mazinot sirds slimību risku un stiprinot kaulus.
1. Alus mazina sirds slimību risku. Vīns, arī alus palīdz
mazināt iekaisumu un retina asinis, novēršot trombu veidošanos,
kas var bloķēt koronārās artērijas.
2. Alus stiprina kaulus. Alus sastāvā ir viela – diētiskais
silīcijs, kas stiprina kaulu struktūru un veicina to attīstību.
3. Alus ir bagāts ar uzturvielām. Alus tiek ražots no
sastāvdaļām, kas ir bagātas ar šķiedrvielām un pat nelielu
daudzumu dzelzs, kālija un magnija.
4. Alus uzlabo redzi. Alū esošie antioksidanti var
palīdzēt novērst redzes bojājumus, kas veicina kataraktu.
5. Alus palīdz mentālajai veselībai. Nav noslēpums,

01.06.-12.06.
01.06.-30.06.
15.06.-30.06.
01.07.-10.07.
01.07.-31.07.
13.07.-31.07.
jūlijs – decembris
jūlijs – decembris
03.08.-14.08.
10.08.-31.08.
24.08.-28.08.

margrietiņas u.tml. Plānojot augu
izkārtojumu dobē, jāievēro kāpinājuma princips – tuvāk mājai stāda
puķes, kas aug garākas, tuvāk skatam – zemākas, tādējādi viss dobes
sastāvs būs skaists un pārskatāms.
Jādomā arī par to, lai dobe labi izskatītos dažādos vasaras laikos, lai
ik pa laikam tajā kaut kas ziedētu
un piesaistītu skatienu. Nevajadzētu dobi pārblīvēt ar augiem, citādi
to kopšanai būs jāpatērē daudz laika un darba. Nav ieteicams to veidot no nedaudzām sugām lielos un
vienāda izmēra laukumos, jo šādi
stādījumi izskatīsies vienmuļi. Starp augiem jāievēro pareizie
stādīšanas attālumi – respektīvi, lai stādījumam būtu ilgs mūžs,
augus dobē nedrīkst sablīvēt. Šo, to un daudz ko vēl citu būs
iespējams lasīt un iepazīt literatūras izstādē. Laipni gaidīti Biksēres bibliotēkā arī vasaras laikā.
Didzis Akmentinš,
Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēkas vadītājs
ka alkohols mazina stresu. Pat nedaudz nogaršojot alu,
iespējams palielināt dopamīna daudzumu smadzenēs, kas ļauj
justies mierīgāk.
6. Alus lietotāji dzīvo ilgāk. Mērena alus lietošana var
paildzināt dzīves ilgumu.
7. Alus ir dabisks. Alus gatavošanā nav nepieciešams
izmantot konservantus, jo tajā ir alkohols un apiņi, kas paši par
sevi jau ir dabiskie konservanti.
8. Alus mazina nierakmeņu risku. Alū esošais ūdens un
alkohols veicina urīna plūsmu, līdz ar to mazinās risks, ka
veidosies nierakmeņi.
9. Alus tīra zobus. Izrādās, ka alus pasargā zobus
no baktērijām un to izplatīšanos uz zobiem.
10. “Alus vēderu” neveido alus.
Atklājies, ka cilvēki, kuri dzer alu, ir tievāki
par tiem, kas nelieto alkoholu vispār. Alus var pat
uzlabot metabolismu.
Tomēr jāatceras – alus jādzer ar MĒRU.
Materiāls no interneta
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Vēstures atspulgos Apmeklētājiem atkal atvērta

muzeja krātuve Sarkaņos

Šajā sezonā pēc pandēmijas un remontdarbiem atkal aicinām apmeklētājus iegriezties Madonas muzeja krātuvē
Sarkaņos, kur bijušās skolas teritorijā
labi paaugušās pirms diviem gadiem
Baltā galdauta svētkos kopīgi stādītās
liepiņas, kur nu jau noziedējušo mārpuķīšu baltais klājums un vasaras bagātais
zaļums tā vien rosina apjaust, kas ikdienas skrējienā ir mans enerģijas un prieka, gandarījuma un lepnuma avots. Ko
man nozīmē vieta, kur dzīvoju, ko mācos
no cilvēkiem, ar kuriem tiekos? Aktrisei
Olgai Dreģei par to ir savs sakāmais:
”Esmu pateicīga liktenim, ka mans sākums ir tieši Sarkaņos, jo es šeit iemācījos priecāties par pasauli, dabu, par
sakarībām dabā un to, ko nozīmē dzīvot
otra labā. Šis laiks man palīdzēja atvērt
dvēseli visam labajam, paplašināja skatu uz pasauli, palīdzēja būt tādai, kāda
esmu. Tas ir bijis mans atspēriens tālākajam ceļam.” (No I. Lagzdiņas grāmatas
“Izslāpums. Olga Dreģe”).
Savā, bet nu jau gaišākā telpā “atgriezušies” sarkanieši kultūras darbinieki –
atkal skatāma novadnieku ekspozīcija
par V. Eglīti, O. Dreģi, Valdi Breģi un
Jēkabu Vītoliņu.
Ir papildināti krātuvē izvietotie Kārļa
Leišāna (dz.1876.g. Praulienas “Akmeņsalās”- miris 1964.g. Sarkaņu “Robežniekos”) kurpnieka darba rīki un
piederumi. Ja līdz šim eksponētas bija
apmēram simt apavu liestes, sākot no
bērna kurpītes līdz vīriešu garo zābaku
formām, tad šobrīd vitrīnā izvietoti K.

Leišāna sīkāki darba piederumi - zirgu
astru kūlītis apavu šūšanai, nagliņas,
spiedpogas, āķīši apdarei, dažādas formas un materiāla apavu papēži, to apkalumi, pazoles u.c. Kurpnieks Kārlis Leišāns strādājis “Andruškās”, bet no 1923.
gada Sarkaņu pagasta “Robežniekos”.
19.gs. beigu, 20.gs. sākuma istabu iekārtojumā interesi var piesaistīt etažere
– neliels grāmatu plaukts, kas gatavota
Madonā 20.–30. gados, bet iegūta tepat
Sarkaņos, “Raibeņu” mājās. Tās plauktos izvietoti šiem gadiem raksturīgi iespieddarbi kā, piemēram, žurnāls “Atpūta”, arī divi fotoalbumi, no kuriem
viens piederējis cesvainietim Kārlim
Znotiņam kopš 1917. gada, bet otrs –
Kraukļu muižas pārvaldniekam Jānim
Dārzniekam 1920. gados. Pašķirot (atbilstoši noteikumiem – ar cimdiem) tajā
apmeklētāji atraduši sev zināmu cilvēku
fotobildes. No Sarkaņu pagasta istabās ir
daudz iedzīves lietu, bet no mēbelēm te
eksponēta arī kokamatnieka Pētera Avena (no Patkules “Ķēziņām”) kumode,
pazema, ar četrām atvilktnēm apģērba
glabāšanai. Tai raksturīgi 1930. gadu noapaļotie mēbeļu stūri. Citās krātuves telpās izvietoti vēl vairāki šī amatnieka darinājumi. Blakus kumodei skatāms viens
no Ērika Miglona (Sarkaņu pagasta
”Kalnezeri”) radio kolekcijas aparātiem.
Paskatoties tā skalu vērīgi, ieraugāms arī
Madonas vārds. Fakts, ka pēc 1932. gada
novembra tika pieslēgta Madonas raidstacija un radio klausītāju skaits Madonas apriņķī palielinājās, bet vēl divus gadus vēlāk Rīgas
radio pārraides
varēja klausīties
visā valstī, tikai
apliecina šī radio
vietas atbilstību
istabas iekārtojumā.
Zālē pakāpeniski tiek
iekārtota jauna
izstāde – ”Linu
apstrādes rīki un
audumi no muzeja krājumiem”,
kur būs darba
rīki, ar kādiem
Kurš no darinājumiem te E. Āboliņas (Sarkaņu pag.) roku linus apstrādāja
darbs ap 1875. gadu?
lauku sētā, un

“Novadnieki” pa remonta laiku
“apmetušies” citā krātuves telpā.

Lieste bērnu kurpītei, ko izmantojis
kurpnieks Kārlis Leišāns.
informācija un fotobildes par jauno, ko
šīs šķiedras apstrādē ieviesa 1924. gadā
Cesvainē, bijušajā muižas rijā, akciju
sabiedrības “Latvijas lini” atvērtā pirmā
mehāniskā linu apstrādāšanas fabrika
Latvijā, kas bija aprīkota ar tobrīd modernākajām iekārtām no Vācijas, kā arī
Jaunlubānas un Mārcienas linu fabrikās.
Ne mazāk saistoši būs linu auduma izstrādājumi no muzeja krājumiem.
Tāpat apmeklētājiem pieejamas citas iekārtotās telpas. Aicinām atkal uz
Madonas muzeja krātuvi Sarkaņos darba
dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Apmeklējumu ieteicams iepriekš pieteikt,
bet pavisam noteikti tas jāizdara, ja vēlme un iespēja te iegriezties ir sestdienās
vai svētdienās.
Redzējumiem interesantu vasaru
vēlot, Inese Sudāre
I. Sudāres foto
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Otrdien, 9. jūnijā, Ministru kabinets lēma par turpmākiem Covid-19 izplatības ierobežojumiem
Latvijā, kuri stājās spēkā ar 10.
jūniju, t.i., līdz ar ārkārtējās situācijas beigām. Noteikumu mērķis ir
arī turpmāk nepieļaut saslimstības
ar Covid-19 izplatīšanos, līdzsvarojot to ar iedzīvotāju pulcēšanās
tiesībām un ekonomikas atvēršanu.
Izvērtējot valdības lēmumu par ārkārtējās situācijas beigām un esošo
ierobežojumu atvieglojumiem, Madonas novada pašvaldība ir nolēmusi
no 10. jūnija mazināt tās teritorijā
noteiktos ierobežojumus. Vienlaikus
pašvaldība aicina ievērot distancēšanos un citus piesardzības pasākumus,
jo Covid-19 draudi nav beigušies.
“Darbu klātienē ir atsākušas pašvaldības iestādes, pagastu pārvaldes un centrālā administrācija. Ēkās
būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi,
informatīvās norādes, kā arī, ja nepieciešams, tiks nodrošināti aizsargstikli. Apmeklētājiem ir pieejamas
iestāžu kases, tai skaitā arī SIA “Madonas namsaimnieks” kase. Bērni
turpmāk var apmeklēt publiskos rotaļu laukumus. Vienlaikus aicinām
iedzīvotājus neizturēties vieglprātīgi
pret epidemiologu noteiktajiem drošības pasākumiem – distancēšanos,
dezinfekcijas līdzekļu lietošanu u.c.
Ierobežojumi, salīdzinot ar ārkārtējo situāciju, ir kļuvuši vieglāki, taču
daudzi no tiem joprojām saglabājas
un ir jāievēro. Ārkārtējās situācijas
apstākļos atbildība par to, lai iedzīvotāji ievērotu Covid-19 izplatības
ierobežošanas pasākumus, bija pašvaldības atbildība. Šobrīd, kad nosacījumi ir kļuvuši vieglāki, aicinām
iedzīvotājus vēl vairāk uzņemties
atbildību par savu rīcību,“ pašvaldības iedzīvotāju atbildību laika posmā pēc ārkārtējās situācijas beigām
akcentē Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris
Lungevičs.
Jāapzinās, ka dažādu ierobežojumu atcelšana notiks pakāpeniski,
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Pakāpeniski mazinās
ārkārtas situācijā noteiktie
ierobežojumi

vienlaikus stingri ievērojot spēkā
esošos piesardzības pasākumus.
Tie ietver prasības roku higiēnai,
virsmu dezinfekcijai, koplietojamo
virsmu apjoma samazināšanai, arī
telpu vēdināšanai. Ja nav iespējams
izmantot automātiskās ventilācijas
sistēmas, publisko un saimniecisko
pakalpojumu sniegšana un pasākumi būs jāplāno ar pārtraukumu ik
pēc divām stundām un pārtraukuma
laikā jānodrošina telpu vēdināšana
vismaz 15 minūtes. Valsts noteiktie
epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai no 10. jūnija šobrīd
paredz iespēju rīkot gan izlaidumus,
gan sporta un kultūras pasākumus.
Arī Madonas novadā pamazām paplašinās aktivitāšu kopums, kurās
var iesaistīties sabiedrība.
“Madonas kartinga trasē ir pieejama kartingu noma, kinoteātris
“Vidzeme” ir atsācis kinoseansus.
20. jūnijā Saieta laukumā tiks rīkots
amatnieku, mājražotāju pirmsjāņu
tirgus. Ievērojot drošības pasākumus, apritē atgriezīsies mazās sporta

un kultūras aktivitātes. Dzīve pamazām atgriežas ierastajās sliedēs.
Taču situācija ir mainījusies, un
mums visiem ir jāmācās pielāgoties
jaunajiem apstākļiem,” norāda Agris
Lungevičs.
Apzinoties pandēmijas draudus,
aicinām iedzīvotājus arī pēc 10. jūnija bez īpašas vajadzības neapmeklēt
pašvaldības iestādes klātienē un pašvaldībai adresētos iesniegumus nosūtīt elektroniski uz e-pastu: pasts@
madona.lv. Lai saņemtu atbildes uz
sev interesējošiem jautājumiem, kā
arī pašvaldības speciālistu konsultācijas, aicinām ar pašvaldības darbiniekiem sazināties elektroniski.
To der zināt
Iepazīsties ar jaunajiem nosacījumiem pēc 9. jūnija! Būsim
atbildīgi pret savu un līdzcilvēku
veselību, jo pandēmija vēl nav beigusies!
Materiāls no Madonas novada
pašvaldības mājaslapas
www.madona.lv
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Tas ir interesanti

Ieklausies skaņās
un sevī!

Iespējams, ka esat ievērojuši, ka jau otro reizi uz ieklausīšanos gongu skaņās pie Biksēres klēts aicina Līga Kuba. Lai
saprastu, kas tas ir un ko tas sevī ietver, vislabākais ir izbaudīt
pašam, bet īsu skaidrojumu par to “Sarkaņu Ziņu” lasītājiem
sniedz pati Līga.
– Mūsu ikdiena ir kā skrējiens. Nav laika apstāties. Bet sirsniņa un prāts alkst atpūsties. Bet kā?
Var pastaigāties, var iet pagulēt vai arī ļauties neparastām
skaņām.
Tās rada šie neparastie instrumenti – gongs, zvanga, vēja
zvani, stabulītes, kokle, sansula, lietutiņš un daudz citu instrumentu. Arī vējš un putnu dziesmas.
Gonga dzimtene ir Indija un Ķīna. Tas ir roku gatavots. Tajā
ir dažādu metālu sakausējumi (dzelzs, varš, zelts, sudrabs un
citi), kas rada šo vibrējošo skaņu.
Gonga skaņu iedarbība:
– Gonga skaņa harmonizē, sakārto, atjauno un dod spēku.
– Gonga skaņai piemīt ne tikai relaksējošs, bet arī terapeitisks efekts, tā ir kā masāža veģetatīvajai nervu sistēmai.
– Gonga skaņas spēles laikā impulsi pārvietojas ar autonomās nervu sistēmas palīdzību, radot efektu, kas sajūtās
līdzīgas masāžai.
– Veicina relaksāciju, ļaujot nonākt mierīgā atpūtas stāvokli, palīdz mazināt stresu.
– Gonga skaņas rada pozitīvas pārmaiņas mūsu fiziskajā,
emocionālajā un garīgajā plānā.
Tagad mēs izmantojam dažādu zemju pieredzi, bet arī mūsu
senči to zināja un pielietoja. Skanēja kokle, fantastiskas ska-

ņas izdeva zāģis, dūdas, dažādi klabeklīši un grabuļi. Vectēvi
zināja, ka tas palīdz.
Mums vienkārši jācenšas to atkal celt gaismā.
Lai skan!
Līga Kuba

Pielāgojamies jaunajiem apstākļiem
Situācija valstī un pasaulē ievērojami ietekmējusi arī svētku svinēšanu un pasākumu kalendāru. Šobrīd pieturamies pie
noteikumiem, ko nosaka sanitārais protokols, un ceram, ka ierobežojumi vēl tiks mīkstināti. Amatiermākslas kolektīvi savu
darbību pamazām atsāk, arī pasākumi lēnām un piesardzīgi,
bet ienāk mūsu ikdienā.
Vasaras nogalē estrādes teritorijā pie muižas plānots pasākumu
– koncertu cikls “Četras satikšanās Biksēres
muižā”, sākot no 24.
jūlijā, katru piektdienas
vakaru. Tāpat ceram, ka
22. augustā varēs notikt
Biksēres muižas svētki.
Programma gan vēl tiek
precizēta.
Pirmsjāņu
laikā
20. jūnijā plkst. 19.00
un plkst. 20.00 pie
Biksēres klēts uz pub-

lisku mēģinājumu aicina grupa “Māgas”.
Tālākā informācija sekos. Uz tikšanos!
Valda Kļaviņa, tautas nama “Kalnagravas” vadītāja
Autores foto
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Afiša

Sakarā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos š.g. jūnijā
IK “Biksēres aptieka” tika likvidēta.
Vislielākais paldies par uzticību un atbalstu divdesmit
piecu gadu garumā!
Stipru veselību, spēku un izturību!
Daina Ozoliņa

Apsveikums
Ir pie Dieva tāds kociņš,
Kas zied zelta ziediņiem;
Ir pie mātes tāds bērniņš,
Kas klausīja viena vārda.
Sarkaņu pagastā 2020. gada pirmajā
pusgadā piedzimuši trīs bērniņi, no tiem
viena meitenīte ar vārdiņu Agate un
divi puisīši ar vārdiņiem Augusts un
Kristians.
Sveicam laimīgos vecākus un
vecvecākus!

Afiša
Kapusvētki
Sarkaņu kapos
11. jūlijā plkst. 14.00

Līdzjūtība
Saule jau nenodzisa.
Paliks arī pasaule visa.
Tikai cilvēks gāja,
Projām gāja uz zemes mājām.
D. Avotiņa
Laikā no 2020. gada sākuma mūža mierā aizgājuši:

11. jūlijā Sarkaņos
16.00 jauktā vokālā ansambļa “Rondo”
koncerts
No 15.00 līdz 17.00 atvērta:
 Madonas novadpētniecības un sadzīves
priekšmetu krātuve;
 Amatu skola, kurā apskatāma vietējo rokdarbnieču un audēju darbu izstāde un iespēja
iepazīties ar nodarbību telpām.
Esi gaidīts Sarkaņos!

Vitālijs Aizpurietis;
Regīna Akmane;
Virma Bandere;
Veronika Borkovska;
Andrejs Delle;
Zenta Mālniece;
Māra Miezīte;
Jānis Minkevičs;
Jānis Ozoliņš;
Arnolds Simtnieks;
Zigmunds Skubiņš;
Daina Vogina;
Vladislavs Škutāns

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Lai aizgājušajiem vieglas dzimtās zemes smiltis!
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Sarkanieši virtuālajā tautastērpu gājienā
Virtuālais gājiens “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai!” 2020. gada 4.
maijā notika jau piekto reizi. To ciešā
sadarbībā organizēja Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Tautas tērpu centrs
SENĀ KLĒTS un biedrība “Mans tautastērps”. Šogad, ņemtot vērā valstī noteikto ārkārtas situāciju, tas notika virtuālā
un sociālo tīklu vidē, pulcinot apmēram
4000 individuālo tautas tērpu īpašnieku
un māksliniecisko kolektīvu dalībnieku.
Ar vēlējumu Latvijai gājiena dalībnieku vidū arī Sarkaņu amatiermākslas kolektīvi:
Mēs mīlam savu Latviju!
Mīlam caur tautasdziesmām, dejām un tradīcijām. Šī ir mūsu zeme,
te ir mūsu sirdis, mūsu mājas, mūsu
vecāki un draugi.
Esam daļiņa no Latvijas un tikai
šeit varam patiesi laimīgi būt!

Deju kolektīvs “Kalnagravas”
pievienoja arī savu īpašo sveicienu:
Ikreiz, uzvelkot tautas tērpu, rodas īpašas sajūtas – augums kļūst
staltāks, smaids – plašāks, garastāvoklis – pacilātāks un emocijas – patriotiskākas. Šogad jo īpaši... jo par godu Latvijai! Sveiciens
4. maija svētkos!

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

