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Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvaldes izdevums

Saulgriežos ir jālasa trejdeviņas
zāles – trīs reiz deviņas. Lai taptu
pietiekami labs un vērtīgs trejdeviņu ziedu pušķis, tas jālasa vienatnē
un katrai salasītajai zālītei ir jāvēlas sava vēlēšanās. Var nekautrēties un savas vēlēšanās
un attiecīgo zālīti pierakstīt, jo
vēlēšanos būs daudz un jāatceras
tās būs līdz pat nākamajiem
saulgriežiem.
Pirmās deviņas – par sevi.
Otrās deviņas – par saviem tuvajiem.
Trešās deviņas – par zemi, tautu,
valsti, pasauli. Jāatceras, kura zāle
ir kurai vēlmei. Vēlāk, pēc saules
rieta, kad ugunskurs jau ir iekurts,
kādā brīdī visi paņem savus zāļu
pušķīšus un ņem pa vienai, atceras pie sevis klusībā vai varbūt
skaļi pasaka savu vēlēšanos ar
vārdiem “Lai top!” un met to ugunī.
Un tā visus trejdeviņus augus.
Sadegs gunīs melna diena,
Dziesmās gaisīs asaras,
Uzlēks saule Jāņu rītā,
Dāsnu solot vasaru.
Riti, riti, kamolīti,
Augstu pāri Latvijai,
Spīdi gaiši, staro siltiTava spēka vajag tai!
Visi meži guņiem pilni,
Visi ceļi atslēgām...
Lai nāk rīti, gaismas pilni,
Vārtus gaismai atvērām.
Ugunskuram kuroties, var skaitīt tautasdziesmas vai mantras.
Zvanīt zvanu, jo tas attīra katru
klātesošo un visu vidi ap jums. Var
dziedāt un dejot. Sviniet vasaras
saulgriežus!
Materiāls no
latviešu folkloras krājumiem

Lai siera ritulis ripo,
Lai puto alutiņš salds,
Lai uzzied papardes zieds
Un ataust Jāņu rīts balts!

Lai tas prieks, ko katrs izjūt latvisko Jāņu naktī, pavada visu cauru vasariņu līdz
vēlam rudenim un pēc tam cauri aukstai ziemai līdz pat nākamajiem Jāņiem! Lai visiem,
jāņuguns apspīdētiem un jāņu dziesmas dziedošiem, saglabājas šī spēja priecāties par
katru jauku un skaistu lietu dzīvē! Spēt saskatīt gan dabā, gan cilvēkos, gan pasaulē
to, kas ir labs un skaists, un jo vairāk mēs to saskatām, jo labais ap mums vairojas un
tā kļūst vairāk.

Īpašs

sveiciens pagasta 16 Līgām un 72 Jāņiem!
Pārvaldes darbinieki

21. jūnijā atpūtas kompleksā “Rēķu kalns”
saulgriežu pasākums

“Jāņuguns ziedos”
No plkst. 10:00 darbosies radošā darbnīca “Mana
jāņuguns”, kuru vadīs Madonas amatniecības
biedrības meistari Māris Dolbe, Ivars Zadaržnajs un
Ivars Počs
No plkst. 14:00 floristikas darbnīca Līgo svētku
pušķu un galvasrotu gatavošanā “Pošamies
svētkiem”, vadītāja Valentīna Gailīte
(vēlams līdzi ņemt jāņuzāles)
Plkst. 21:00 amatiermākslas kolektīvu koncerts
Piedalās deju kolektīvi “Resgaļi”, “Labākie gadi”,
“Senči”, jauktais vokālais ansamblis “Rondo”,
folkloras kopa “Libe” (Sarkaņi), vokālais ansamblis
“Variants” (Dzelzava), folkloras kopa “Vērtumnieki”
(Madona)

Pēc koncerta jāņuguņu un mākslinieku Kārļa
Īles, Maijas Puncules, Gundara Kozlovska,
Armanda Vecvanaga, Māra Gaiļa (Latvija),
Donata Mockus (Lietuva) veidoto
ugunsskulptūru iedegšana
Etnogrāfiskās kokles solo – Zane Imša
Organizators
Sarkaņu pagasta pārvaldes tautas nams “Kalnagravas”
Atbalsta
Madonas novada pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla
fonda “Vidzemes kultūras programma”,
SIA “Damaksnis” un atpūtas komplekss “Rēķu kalns”
Tālrunis informācijai: +37129424739 - Valda,
valda.kalnagravas@inbox.lv
No Biksēres aties autobuss 20:30, atpakaļ ap 23:30
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Pagasta pārvaldes aktualitātes

Uzmanību - mežacūkas!
Klāt vasara, dārzi apsēti un
apstādīti. Bet līdz ar to jauna
problēma – mežacūkas. Tās ierodas
negaidot, neaicinātas – šo to apēd,
šo to izrakņā. Mūsu pagasta mežos
mežacūku gan nav pārāk daudz, bet
piemājas dārziņos var nodarīt lielu
postu. It sevišķi, ja uzklīst cūku
bariņš. Mednieki gan sēj piebarošanas
lauciņus, gan nomedī pa kādai, bet
tas nenovērš postījumu iespējas.
Arī dārziņu saimniekiem vajadzētu
nodrošināties pret nelūgtiem nakts
„ciemiņiem”.
Pastāv dažādas metodes mežacūku
atbaidīšanai no dārziņiem. Cik
tās drošas un efektīvas, grūti
spriest, bet pamēģināt ir vērts.
Katras pielietošanai ir savi plusi,
savi mīnusi. Pirmā – katru vakaru
pakurināt nelielus vilnas auduma vai
apavu gabaliņus vairākās vietās pa
dārziņa perimetru, tā lai mežacūkas,

tuvojoties dārzam, varētu sajust
gruzduma smaku. Kurināt nevajag
ar lielu liesmu – galvenais, lai būtu
gruzduma smaka. Šai metodei tomēr
ir arī trūkumi: jāuzmana, lai uguns
neiekļūst sausā zālē, un šis pasākums
jāveic katru vakaru. Otrā metode –
ap dārzu 30-40 cm augstumā apvelk
presējamo auklu un nosmērē to ar
veciem taukiem. Pluss – jāsmērē
reizi 7-10 dienās, mīnuss – ja cūku
barā nav pieredzējušu mežacūku, tad

8. aprīlī centra veikala telpās
notika iedzīvotāju tikšanās ar
pārvaldes darbiniekiem un iestāžu
vadītājiem. Uz tikšanos bija
ieradušies apmēram 40 iedzīvotāju.
Uz tikšanos bija ieradies arī SIA
“Madonas namsaimnieks” valdes
loceklis Osvalds Lucāns, kas
atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem
par atkritumu izvešanas un samaksas
kārtību un pieskārās arī jautājumam
par namu apsaimniekošanu.

Tāpat vairāki jautājumi skāra
jauno ielu apgaismojuma projektu.
Par projekta ieviešanas gaitu un
visiem ar to saistītajiem jautājumiem
atbildēja novada Attīstības nodaļas
speciālists Gints Hermanis.
Iedzīvotāji izmantoja izdevību
uzdot jautājumus, kas saistās ar
pagasta ikdienas dzīvi un attīstību.
Visvairāk jautājumu pagasta pārvaldes
vadītājam bija Biksēres centra ielu
sakārtošanas un pagasta aktuālo

Tautas nams “Kalnagravas”
aicina dokumentēt skaistākos
mirkļus laikā no Jāņiem līdz
Pēteriem savās fotokamerās, lai
Latvijas 96. gadadienas svētku
laikā veidotu fotoizstādi, kurā
būtu iemūžinātas mūsu pagasta skaistākās vietas, tautas
tradīcijas, dabas skaistums u.c.
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jaunuļi var ignorēt „briesmu” smaku
un iekļūt dārzā. Trešā metode –
veikalos (piemēram, „Saimnieks”
un „Unisports”) ir nopērkams
speciāls
mežacūku
atbaidošs
aerosols. To uzpūš uz kāda mitrumu
uzsūcoša materiāla un nostiprina uz
mietiņiem ap dārzu. Virs tā var uzlikt
„jumtiņu”, izgatavotu no plastmasas
pudeles. Tas neļaus lietum izskalot
šo aerosolu – repelentu. „Jumtiņš”
ne-drīkst traucēt smakas izplatībai.
Pluss – jāatkārto aerosola pūšana 1014 dienās un tā var nosargāt lielākas
platības, ne tikai mazdārziņu. Mīnuss – aerosola cena ir apmēram 17
eiro par vienu pudeli. Ceturtā metode – ap dārzu apvelk elektrisko ganu.
Pluss – tā ir efektīva metode, nav
regulāri jāatjauno, mīnuss – ierīces
cena un darbs ierīkojot.
Tādi ir šie ieteikumi. Varat mēģināt,
bet varat arī paļauties uz gadījumu,
ka jūsu dārzā neieklīdīs kāds cūku
bars.
Dzintars Akmentiņš,
Sarkaņu apgaitas mežzinis

izglītības jautājumu sakarā.
Iedzīvotāji izteica vēlmi izglītības
iestādes
vajadzībām
sakārtot
nepabeigto bērnudārza ēku Biksēres
centrā. Tā kā tam nepieciešami lieli
finanšu līdzekļi, jautājums ir atklāts.
Pašlaik tiek individuāli aptaujāti
bērnu vecāki, lai apzinātu iespējamo
audzēkņu skaitu, kas gribētu
apmeklēt bērnudārzu un skolu
Sarkaņu pagastā.
Valdas K. teksts
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Vizītkarte
Madonas bibliotēkas pagrabstāvā
jau vairākus gadus atrodas neliela
kafejnīca, kurā saimnieko biksēriete
Līga Dumerāne. Pirmssvētku laikā
viņa piekrita nelielai sarunai par sevi,
savu ģimeni un izvēli nodarboties ar
ēdināšanas pakalpojumu.
Esmu atgriezusies vecmāmiņas
dzimtenē
Līgas vecmāmiņa senāk dzīvojusi
Sarkaņu pusē. Pašai gan bērnības
un skolas gadi pagājuši tuvāk Rīgai.
Mācījusies Siguldā, vēlāk Jāņmuižā,
kur doma bija apgūt dārznieces
profesiju, bet, nedaudz pamācoties,
sapratusi, ka tas nav īsti tas, ko
visu mūžu gribas darīt. Tajā laikā
Sarkaņu pusē jau dzīvojušas māsas
Iveta un Lilija. Atnākot dzīvot šinī
pusē, sākumā palīdzējusi māsai,
tad darbs fermā un pamazām šeit
arī iedzīvojusies. Galvenais, kas
noturējis palikt Sarkaņos, ir vīrs
Ilmārs, ar kuru iepazinusies Jāņu
ballē tepat Biksērē. Kopā pavadīti
jau 20 gadi, un Līga saka, ka šeit
jūtas labi. Ir ģimene, kas ir atbalsts it
visā, darbs, kas patīk, ģimenes māja
un savs ierasts dzīves ritms.
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Patīk mierigs dzīves ritms
Daru to, kas patīk
Kļūt par konditori
bijis Līgas sapnis
kopš bērnības, taču,
beidzot pamatskolu, tā
sagadījies, ka mācīties
sākusi pavisam kaut ko
citu. Skola, kas atradās
Rīgā un kurā sagatavoja

konditorus, Līgai nepatika. Bet tā kā
kaut kas bija jāmācās, viņa izvēlējās
kļūt par dārznieci. Vēlāk gan
izrādījās, ka šī izvēle bijusi kļūda,
un mācības turpinātas netika.
Piedāvājums kļūt par konditori
nācis pavisam nejauši no Nodarbinātības valsts aģentūras un jāizlemj par mācībām bijis trīs dienu
laikā. Lēmums ticis pieņemts,

Līga kopā ar pašiem tuvākajiem meitas Lāsmas 12. klases izlaidumā
Madonas 1. vidusskolā 2014. gada 13. jūnijā.

konsultējoties ar vīru, jo
bērni bija vēl mazi un mācību
ilgums Rīgā – veseli četri
mēneši. Kā atzīst Līga,
mācības bijušas diezgan
grūtas. Pasniedzēja bijusi
Jelgavas Lauksaimniecības
universitātes
pasniedzēja.
Prasīga un zinoša.
Pateicoties
iegūtajām zināšanām, bija vieglāk
sameklēt darbu. Vispirms Madonas
2. vidusskolā, tad slimnīcā, tagad – šeit. Bija iegūta prakse, kas
noderēja, kad nāca piedāvājums no
darba devējiem pārņemt saimniekot
bibliotēkas kafejnīcā patstāvīgi. Nu
jau būs pagājuši 6 gadi, un, kā stāsta
Līga, izveidojies savas klientu loks,
kas šeit iegriežas. Kafejnīcā ir vēl
viena darbiniece, tādēļ visi darbi
tiek veikti divatā. Kā atzīst Līga,
daudz palīdz vīrs, tāpat bērni. Meita
Lāsma iepriekšējās vasaras strādājusi
patstāvīgi, šogad palīdzēt varēs
mazāk, jo tikko beigušies eksāmeni
un jāizvēlas mācību iestāde, kur
mācības turpināt. Meita neies
mammas pēdās, jo savu dzīvi vēlas
saistīt ar mākslu. Pirms vairākiem
gadiem viņa pabeigusi Madonas
bērnu mākslas skolu un, kā saka
Līga, šinī jomā ir īsta tēta meita, jo
arī Ilmārs savulaik mācījies mākslas
skolā.
Līgas vadītajā kafejnīcā par ļoti
demokrātiskām cenām iespējams
paēst pusdienas, tāpat pasūtīt mielastu
dažādiem
dzīves
gadījumiem.
Vaicāta par ēdienu izvēli, Līga
atzīst, ka ēdieni tiek gatavoti gan pēc
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tradicionālajām receptēm, gan tiek
meklētas jaunas idejas. Viņas vājība
esot žurnāli, kuros var atrast dažādas
ēdienu receptes, bet vislabāk patīkot
cept našķus, jo pagatavot kaut ko
nebaudāmu šajā jomā esot pagrūti.
Tā kā uzņēmums reģistrēts kā
mikrouzņēmus, jākārto arī dažādas
formalitātes, un Līga pati tiek galā
arī ar grāmatvedību. Ja gadās lietas,
ko tik labi nepārzina, palīdzība tiek
lūgta profesionāļiem.
Par iespēju nopelnīt Līga bilst,
ka bagāts ar šo biznesu nekļūsi, bet
paēdis gan. Neesot tāds raksturs,
lai ietu prasīt pabalstus. Kaut kā
jau izgrozīties var. Arī darba laiku,
vienojoties ar otru kolēģi, var saskaņot
tā, lai varētu gan dārzu izravēt, gan
pārējos mājas darbus izdarīt.

Ar savu vārdu sadzīvoju labi
Vaicāta par vārda izvēli, Līga
stāsta, ka tā izvēli lielā mērā laikam
noteicis fakts, ka arī dzimšanas diena
viņai esot svētku laikā – 22. jūnijā.
Mammai, uz slimnīcu braucot, ārsti
tā arī teikuši, ka būšot Līga. Vārds
patīkot. Mācoties Jāņmuižā, grupā
bijušas 5 Līgas, bet katra ar savu
raksturu. Nekādu
lielo svinību
piekritēji Dumerānu ģimene neesot.
Parasti tas notiekot klusi, nelielā
kompānijā, ciemos ierodoties paši
tuvākie. Vaicāta par šī gada Līgo
vakara plāniem, Līga atzīst, ka vēl
nav izlemts, ko darīt. Vīram Ilmāram
jābūt darbā un visticamāk, ka kopā
ar bērniem tas tiks izlemts pēdējā
brīdī.
Sarunas laikā nākas atzīt, ka
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ikdienā šķietami klusā Līga ir ļoti
čakla, radoša un stipra sieviete.
Prieku viņai sagādā pavisam
ikdienišķas lietas. Kā visām sievietēm
arī viņai patīk ziedi. Prieks par
bērniem, kas labi mācās, par visu,
ko izdodas iepazīt no jauna. Sarunas
dienā Līga saņēmusi telefona zvanu
par kādu nelielu laimestu loterijā.
Sīkumiņš, bet patīkami, šķiroties
teic Līga, bet tā laikam ir laba
zīmē, jo nekad iepriekš neko nebija
laimējusi.
Lai Līgai un viņas ģimenei
jauks svētku laiks un veiksme visos
darbos!
Ar Līgu Dumerāni Madonas
bibliotēkas kafejnīcā tikās Valda
K., autores foto un foto no ģimenes
personīgā arhīva

Līgojam Madonā!
Latvijas latviskākais Līgo vakara koncerts
jau tradicionāli ir Latvijas radio 2 un TV
kopīgi veidotais svētku koncerts. Šogad tā
norises vieta – Madona, tādēļ ikvienu Latvijas iedzīvotāju mēs aicinām uz koncertu
„Līgojam Madonā!” Madonas pilsētas

estrādē 23.jūnijā no pulksten 21:00.

Koncerta pirmajā daļā notiks komponista
Marta Kristiāna Kalniņa veidotā jaundarba–
Līgo dziesmu cikla pirmatskaņojums, kurā
skanēs jaunas dziesmas ar B. Mārtuževas
dzeju paša komponista un ansambļa „Rakstu
raksti” izpildījumā.
Otrajā daļā – tautas sadziedāšanās ar Latvijā
populāriem un iemīļotiem solistiem, kuri
dziedās populārākās pagājušā gadsimta 70. un
80.gadu latviešu estrādes dziesmas. Koncertā
uzstāsies Ojārs Grīnbergs, Viktors Lapčenoks,
Žoržs Siksna, Imants Vanzovičs, Samanta
Tīna, Ginta Krievkalna, Rūta Dūduma, Juris
Vizbulis, Ivo Grīsniņš-Grīslis un citi.
Koncerta laikā tā apmeklētājiem būs iespēja
tikt arī pie vērtīgām balvām laimes spēlē.
Nakts balle sāksies ap pusnakti, kurā

danči turpināsies līdz pat saullēktam! Par
balles noskaņu gādās Žoržs Siksna, Viktors
Lapčenoks un grupa „Bruģis”.
Biļetes cenas iepriekšpārdošanā 5.00, 6.00,
7.00 €, pasākuma dienā dārgāk.
Biļešu iepriekšpārdošana: Madonas pilsētas
kultūras nama filiāles „Vidzeme” kasē. Tālr.:
648 22631
Otrais Vislatvijas Jāņu gadatirgus notiks visas dienas garumā Madonā, Saieta laukumā,
kas šogad tiks papildināts ar „Siera un alus
festivālu”.
Gadatirgus koncertā piedalās: folkloras kopa
“Vērtumnieki”, deju kolektīvs “Atvasara” (Madona), deju kolektīvs “Labākie gadi”, jauktais
vokālais ansamblis “Rondo” (Sarkaņi), deju
kolektīvs “Zīļuki”, vokālais ansamblis “Variants” (Dzelzava), deju kolektīvi “Kalsnava”
un “Jāņukalns”(Kalsnava), deju kolektīvs
“Divi krasti”(Ļaudona), šlāgeransamblis
“Labākie gadi” (Mārciena), Barkavas kultūras
nama kapela un jauniešu grupa “Melns uz
balta”(Madona).
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Daudz baltu dieniņu
Jūnija sākumā, skaistu dzīves
jubileju, svinēja deju kolektīva
„Labākie gadi” vadītāja biksēriete
Daiga Maderniece. Sarkaņu pusi
par savu, viņa sauc jau vairāk
nekā 35 gadus. Pazīstot Daigu jau
daudzus gadus, atliek vien priecāties
un tai pašā laikā pabrīnīties, cik
daudz viens cilvēks var paspēt,
sadalot laiku starp savām trim
dzīves mīlestībām – ģimeni, darbu
un vaļasprieku.
Pirmā mīlestība – ģimene.
Par savu ģimeni Daiga saka,–
esmu patiesi laimīga, jo visos dzīves
posmos, kopā ar mani ir bijuši tuvi
un mīļi cilvēki. Bērnībā tie bija
mamma un tētis, kas bija lielākie
padomdevēji, tāpat jaunākā māsa
Inga. Par tēti joprojām saku,– viņš
bija mana lielā uzticības persona.
Mamma – mana pirmā deju skolotāja,
paldies viņiem par to.
Ar patiesu cieņu Daiga runā par
savu vecmāmiņu, kurai viņa bijusi
pirmais mazbērns, kas viņai dzīvē
daudz ko iemācījusi un ļoti mīlējusi.
Kā patīkams mirklis atmiņā ataust
kopīgie ceļojumi nedēļas nogalēs
kopā ar vecākiem un māsu. Tie bija
izbraukumi ar motociklu, vēlāk
mašīnu vai vienkārši pastaigas vai

2 gadu vecumā kopā ar mammu
un tēti.



Starp trijām
mīlestībām dzīve rit

slēpojums. Atgriežoties no ceļojuma,
vecmāmiņa visus sagaidījusi ar siltu
maltīti. Tās ir atmiņas, kas palikušas
no pavisam agras bērnības. Žēl, ka
ļoti agri aizsaulē aizgājusi krustmāte.
Arī viņai ļoti liela loma jubilāres
dzīvē.
Jauns posms dzīvē iesācies tieši
Sarkaņos, kad Daiga atbrauca
līdzi mammai uz deju kolektīva
mēģinājumu Sarkaņu pamatskolā,
pildīt koncertmeistares pienākumus.
Atbrauca, satika Māri un palika.
Skaistā draudzība, kas sākās agros
jaunības gados, pārauga mīlestībā
un šogad jūnija beigās Madernieku
ģimene svinēs 30 gadu kāzu jubileju.
Tieši ģimene un jo īpaši Māris,
vienmēr ir bijuši blakus, atbalstījuši
un palīdzējuši. Kopā pavadīts skaists
laiks, izaudzināti divi bērni Dairis
un Inga, kas tagad paši iet savu
ceļu. Dairis, pāris gadus pastrādājis
ārzemēs, tagad atgriezies pavisam.
Meita Inga pēc studijām palikusi
dzīvot un strādāt Rīgā. Visos svētkos
paši tuvākie ir kopā, un šis laiks dod
spēku un dzīvesprieku, un kā sarunas
laikā atzīst Daiga,– ja nebūtu šīs
harmonijas ģimenē, diezin vai tik
daudz varētu paspēt, izdarīt un arī
pēc darba nogurusi justies labi.
Otrā mīlestība – darbs.
Jau mācotie pirmajā klasē,
kādā aptaujā “Par ko gribi kļūt”,
Daiga rakstījusi – būšu bērnudārza
audzinātāja. Šīs pirmklasnieku rakstītās rindas klases audzinātāja bija
saglabājusi, un saviem bijušajiem
audzēkņiem, kopā ar kādu grāmatu
uzdāvinājusi 11.klases izlaidumā.
Bērnības sapnis piepildījās, un Praulienas bērnudārzs, jeb kā tagad to
sauc – pirmsskolas izglītības iestāde
“Pasaciņa” ir pirmā un vienīgā
Daigas darba vieta. Praulienā strādāt
sākusi 1983.gada 1.decembrī par
mūzikas skolotāju. Pirms tam, vēl
mācoties vidusskolā, katru vasaru

Jubilejas reizē kopā ar vīru Māri.

Daiga strādāja bērnudārzā “Saulīte”.
Sākumā par auklīti, bet redzot, ka
darbs viņai veicas, par audzinātāju.
1986.gadā Daiga iestājas un
vēlāk sekmīgi pabeidz Liepājas
pedagoģisko institūtu. Varbūt tieši
tas, ka viņa bija vienīgā ar augstāko
izglītību, noteica kolēģu izvēli,
ieteikt Daigu, bērnudārza vadītājas
amatam 1991. gadā. “Pirmie darba
gadi vadītājas amatā nekādi vieglie
nebija, jo tas bija tāds kā juku
laiks,– atceras Daiga un turpina,–
dzīvoju Biksērē. Autobusi tajā laikā
gāja reti, vai negāja nemaz. Braucu
ar paziņām, gadījās, ka ceļš no
Madonas līdz Praulienai tika mērots
kājām. Tagad tas liekas neticami,
bet variantu nebija – gāju un darīju.
Jo savādāk nevarēja būt. Man ir
paveicies strādāt ļoti labā darba kolektīvā, kopā varam paveikt daudz,
īpaši nešķirojot darba pienākumus”.
Sarunas laikā, Daiga atceras arī
pirmo savu nopelnīto algu. Tas bijis
vasarā, beidzot 6. klasi. Strādājusi
“Ziķu” dārzniecībā. Pirmās dienas
pie ravēšanas, bet tā kā bijusi gara
auguma, pavisam drīz tikusi strādāt
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neļķu siltumnīcā, kur ziedi bijuši
rūpīgi jākopj, izkniebjot visu lieko,
lai pie pircēja tas nonāk pēc iespējas
skaistāks. Tagad tas šķiet nieks, bet
pirmie 70 nopelnītie rubļi šķituši
vesela bagātība un par tiem ticis
iegādāts kārotais putekļauduma
mētelis.
Darbs
sagādā
prieku
un
gandarījumu. Nu jau bērnudārzu
apmeklē pirmo audzēkņu bērni.
Un tieši viņi ir tie, kas dažreiz liek
aizdomāties cik daudz gadu jau
nostrādāts, cik daudz skaistu notikumu atgadījies un gandarījums
par paveikto ir, tāpat kā ieceres, ko
vēl gribētos realizēt.
Bez tiešā darba, Daiga ir Madonas
novada pašvaldības deputāte, jau
otro sasaukumu. Arī tas prasa
laiku. Lemjamajos jautājumos ir
jāiedziļinās, jābūt savam viedoklim.
Viegli nav, bet arī tā ir sava veida
pieredze un ir prieks, ja veiksmīgi
izdodas atrisināt kādu problēmu.
Trešā mīlestība – dejošana.
Par aktīvu dejotāju Daiga sevi
sauc kopš 3 gadu vecuma. Pirmā
deju skolotāja bijusi mamma, tālāk
daudzus gadus Dzidra Rubene, kas
ir bijusi liela autoritāte dejotāju
vidū – stingra prasībās, bet tajā pašā
laikā bija daudzas lietas, ko varējis
no viņas mācīties. TDA “Vidzeme”
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Kopā ar pašiem tuvākajiem 2013.gada ziemassvētkos.

Daiga nodejojusi ļoti daudzus gadus, ar koncertiem izbraukātas vairākas valstis. Dejojusi arī Sarkaņu
jauniešu deju kolektīvā. 1989.gadā
bijušie jauniešu deju kolektīva
dalībnieki, Daigu uzrunājuši kļūt
par vidējās paaudzes deju kolektīva
vadītāju. Un tā jau 25 gadus Daiga
ir kopā ar saviem “Labākajiem
gadiem”, kurā dejo arī vīrs Māris.
“Esam kā viena ģimene, – saka
Daiga un turpina,– esam ne tikai
viena kolektīva dalībnieki, bet arī
labi draugi ikdienā. Esam kopā gan
priekos, gan skumjākos notikumos,
ja tādi gadās. Tie kas mūsu kolektīvā

Ar mammu un māsu 2013. gada Dziesmu un deju svētkos.

ienāk, ar retiem izņēmumiem, arī
paliek. Daudzi dejotāji kolektīvā
dejo vairāk nekā 20 gadus un ir
pamats domāt, ka dejosim kopā vēl
ilgi.”
Pirms 5 gadiem Daiga Praulienā
sāka vadīt skolēnu kolektīvus, kas
nu tautas nama paspārnē izauguši
līdz četriem kolektīviem un saucas
draiskā vārdā “Zig-zag”. Kolektīvam šogad nosvinēti pirmie pieci
gadiņi un par dalībnieku trūkumu
neviens no Daigas vadītajiem
kolektīviem sūdzēties nevar.
Bez dejošanas Daigai ir vēl kāds
vaļasprieks – adīšana. Agrāk adīti
gan džemperi, gan zeķes, gan daudz
kas cits. Tagad uz adāmadatām
vairāk top tautiskās zeķes saviem
audzēkņiem. Tās adot, Daiga
visticamāk domā arī par jaunām
dejām savu kolektīvu repertuārā.
Sarunas nobeigumā Daiga secina,
ka šis gads ir ļoti zīmīgs – pašai
50, kopā ar Māri svinama 30 gadu
kāzu jubileja, dēlam Dairim – 30,
“Labākajiem gadiem”– 25 un “Zigzag” pirmie pieci gadiņi.
Jubilejas reizē Daigai izskanēja
daudzi laba vēlējumi. Pati viņa sev
vēl veselību. Lai piepildās!
Pie jūnija jubilāres ciemojās
Valda K.,
foto personīgā arhīva
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Svētku brīži
“Mūsu dziesma – kā migla egļu gatvē,
kā zilā mētra silā…” ar šādiem vārdiem
un Raimonda Paula “Tumši zilā” savu
radošā darba vakaru „10+” 26. aprīļa
vakarā iesāka pagasta jauktais vokālais
ansamblis “Rondo”.
Vakara gaitā spilgtākos atmiņu stāstos
no kolektīva ikdienas un svētkiem dalījās
un skanīgākās, iemīļotākās dziesmas
no repertuāra izdziedāja 9 ansambļa
dalībnieki un viņu vadītāja Dace
Kalniņa. Svētku reizē kopā ar kolektīvu
bija mūziķi Ilze Drozdova (čells), Inese
Freija (vijole), Artūrs Grandāns (flauta),
Ija Voiniča (klavieres) un Dzelzavas
kultūras nama vokālais ansamblis
“Variants”, kas koncertam piedeva īpašu
noskaņu.
Pasākumam tika dots nosaukums
“10+”. Savu dziesmu kolektīvs aizsāka
2002. gada rudenī, un R. Paula „Tumši
zilā” bija viena no pirmajām, ko dziedāja
tolaik jaundibinātais kolektīvs – Sarkaņu
pagasta tautas nama „Kalnagravas”
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Esam atraduši cits citu
jauktais vokālais ansamblis. Kā atzina
paši dziedātāji, laiks aizskrējis nemanot.
Tautas nama rekonstrukcijas dēļ
savu desmitgadi kolektīvam nosvinēt
neizdevās, bet ne jau datumam vai
gadiem ir nozīme. Svarīgāka ir vēlme
dziedāt, būt kopā un priecāties par
panākumiem, kas gūti, sagādājot ne
vienu vien gandarījuma mirkli sev un
skatītājiem.
Šajos 12 gados spilgtu notikumu
kolektīvam daudz. Jau no paša darbības
sākuma kolektīvs sevi pieteica kā
muzikāli varošu un skanīgu. Mērķtiecīgs
darbs mēģinājumos, labvēlīgā, draudzīgā atmosfēra, kas valda kolektīvā, ir
galvenie priekšnoteikumi, kas daudzu
gadu garumā nodrošinājuši augstvērtīgu
sniegumu un panākumus skatēs. Lielākais kolektīva sasniegums – 5. vieta–
Latvijas vokālo ansambļu konkursā
2011. gadā, tāpat vokālo ansambļu
sadziedāšanās maratons Vecrīgas ielās
2013. gada Dziesmu un deju svētku

Pirmajā rindā no kreisās: Ilze Drozdova, Inese Freija, Ija Voiniča, Artūrs Grandāns;
otrajā rindā no kreisās: Dace Kalniņa, Ivanda Krīgerte, Undīne Krīgerte, Juris Hasjanovs, Didzis Akmentiņš, Juris Nikolovskis,
Andris Trečaks, Sarmīte Zīle, Daira Drozdova, Varenīte Vīgante.
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laikā, kurā piedalīties tika
aicināti tikai paši labākie.
Savu vārdu kolektīvs
atrada pirms 2 gadiem,
piesakoties ansambļu festivālam Ādažos. Rondo – tas
ir aplis, rotaļa. Tā ir arī
mūzikas forma,
kas izpaužas kā vairākkārtējs galvenās tēmas atkārtojums ar
atšķirīgām, kontrastainām epizodēm starp šiem atkārtojumiem.
Nosacīti arī kolektīva ikdienu var iekļaut šādā formā:
mēģinājums, skate, mēģinājums, koncerts, mēģinājums,
izbraukums, mēģinājums, 10+…..un tā tālāk!
Kā atmiņa un simboliska atskaite par paveikto 2013.
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gadā Edmunda Vestmaņa studijā ar pagasta pārvaldes
finansiālu atbalstu tika ierakstīts disks, kurā var dzirdēt
ansambļa iemīļotākās dziesmas.
Koncerta noslēgumā vokālā ansambļa dalībnieki teica
paldies saviem atbalstītājiem un visiem, visiem, kas ir
kopā ar viņiem gan ikdienā, gan svētku brīžos.
Klausītāju paldies dziedātājiem un vadītājai Dacei, bez
kuras profesionālisma, mērķtiecības un stingrības “Rondo”
visticamāk nebūtu tāds, kāds tas ir šobrīd. Koncerta klausītāji
visi kā viens atzina: tas bija kaut kas brīnišķīgs, patiess un
neaizmirstams.
Paldies, ka jūs mums esat, un lai tālu skan!
Valdas K. teksts, Laumas Akmentiņas foto

„Sarkaņu Ziņu” favorīts
Maija sākumā Madonas kultūras namā
svinīgi tika sveikti Madonas novada
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji, kā arī
pedagogi, kas audzēkņiem palīdzējuši
sasniegt augstos rezultātus.
Šajā mācību gadā 15 Sarkaņu
pamatskolas 1.-9. klašu skolēni piedalījās
6 mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos.
Godalgotas vietas guva un noslēguma
pasākumā 14. maijā tika apbalvoti:
Alens Ivanovs 1. klase – 3. vieta
glītrakstu konkursā;
Kārlis Edijs Kreps 2. klase – 3.
vieta glītrakstu konkursā.
Skolotāja Mārīte Lukašuna
7. maijā tika sveikti 9.-12. klašu
skolēni – olimpiāžu uzvarētāji. Viņu
vidū arī vairāki mūsu pagasta jaunieši:
Madara
Brenčeva – Madonas
pilsētas 1. vsk. 11. klase – piedalījusies
un guvusi sasniegumus 9 olimpiādēs
novadā:
1.vieta latviešu valodas un literatūras
olimpiāde novadu apvienībā,
3. pakāpe – valsts latviešu valodas un
literatūras olimpiādē,
1. vieta bioloģijas novadu apvienības

olimpiādē,
ar panākumiem piedalījusies valsts
bioloģijas olimpiādē,
1. vieta novadu apvienības fizikas
olimpiādē,
1. vieta novadu apvienības franču
valodas olimpiādē,
ar labiem sasniegumiem piedalījusies
valsts franču valodas olimpiādē,
2. vieta novadu apvienības ekonomikas
olimpiādē,
2. vieta zinātniski pētniecisko darbu
konkursā.
Lāsma
Dumerāne – Madonas
pilsētas 1. vsk. 12. klase
1.vieta atklātajā filozofijas olimpiādē
novadu apvienībā,
ar labiem sasniegumiem piedalījusies valsts filozofijas olimpiādē,
atzinība
novadu
apvienības
matemātikas olimpiādē 12. klasēm.
Undīne Skuja – Madonas Valsts
ģimnāzijas 11. klase
1. vieta zinātniski pētniecisko darbu
konkursā,
3. vieta angļu valodas publiskās runas
konkursā novadu apvienībā,
Madonas Valsts ģimnāzijas komandas
sastāvā 1. vieta Valsts ģimnāziju

Pirmā no labās: Madara Brenčeva.
Edītes Miķelsones foto

svešvalodu konkursā “Valstis un valodas”.
Rēzija Vīgante – Madonas Valsts
ģimnāzijas 10. klase
2. vieta novadu apvienībā fizikas
olimpiādē 10. klasēm,
3. vieta novadu apvienības matemātikas olimpiādē 10. klasēm.
Vineta Bodniece – Madonas pilsētas
1. vsk.10. klase
2. vieta angļu valodas publiskās runas
konkursā.
Renāte Saulīte – Madonas Valsts
ģimnāzijas 10. klase
1. vieta bioloģijas olimpiādē 10.
klasēm.
Valdas K. teksts
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Sadarbība
Jau vairāk nekā piecus gadus draudzība saista Sarkaņu un Maetaguses pagastu Igaunijā. Viesos pie mūsu ziemeļu
kaimiņiem pabijuši visi mūsu pagasta
deju kolektīvi, tāpat amatierteātris, ar
darba vizītēm apmainījušies abu pagastu
administrācijas darbinieki. Visciešākā
draudzība saista Maetaguses pagasta
Kiiklas kultūras nama dāmu klubu
“Maadam” un mūsu rokdarbu pulciņa
dalībnieces. Igaunietes pie mums
ciemojušās trīs reizes, mēs savukārt uz
Igauniju devāmies otro reizi.
Jau iepriekšējā ciemošanās reizē
iepazināmies ar Maetaguses vēsturi. Šī
vieta atrodas gandrīz pašos Igaunijas
ziemeļos un tās vārds pirmo reizi
dokumentos minēts tālajā 1220.
gadā, kad krustneši kristīja vietējos
iedzīvotājus. Vēlāk tika uzcelta arī
muiža, kura saglabājusies līdz pat
mūsdienām. Šī muiža bija svarīgs punkts
pasta ceļā Pēterburga - Rīga. Mūsdienās
šī pašvaldība vairāk pazīstama dēļ „brūnā
zelta” jeb slānekļa ieguves šahtām, kas ir
liels finansiāls atbalsts pagasta attīstībā.
24. maija rītā, spītējot svelmei, mēs,
deviņas dāmas no tālākas un tuvākas
Sarkaņu pagasta apkaimes, atsaucoties
uz Maetaguses dāmu kluba „Madaam”
uzaicinājumu, devāmies piecu stundu
garajā ceļā, lai dalītos pieredzē, iepazītu
tuvāk kaimiņvalsts kultūru, un, protams,
mazliet atpūstos no pavasara skrējiena.
Pēc garā brauciena, beidzot nonākušas
galā, jutāmies patīkami pārsteigtas
par laipno sagaidīšanu, uz kuru bija
ieradušies arī vietējās varas pārstāvji.
Igauņu dāmas bija parūpējušās gan par
pusdienām, gan par izklaidi atjautīgas
viktorīnas veidā, kurā nācās pārbaudīt
savas zināšanas par kaimiņvalstīm. Lai
gan ar pavisam nelielu punktu pārsvaru,
bet tomēr uzvarētājas bijām mēs, latviešu
dāmas. Mazliet atpūtušās, devāmies
apskatīt Maetaguses ciematiņu – gan veco
muižas ēku, gan jaunākos projektus, kuri
tāpat kā pie mums lielākoties īstenoti,
pateicoties Eiropas Savienības atbalstam.
Patiešām pārsteidza sestdienas dienā
apkārt valdošais miers un klusums. Paša
pagasta vadītāja pavadītas, apskatījām
pagasta pārvaldes ēku, kas atrodas muižas
ēkā un nesen ir brīnišķīgi atjaunota.
Tālākais ceļš mūs veda uz Tagavalja
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Iedvesmojošs divu dienu
ceļojums
lauku sētu, kurā saimnieko īsti igauņu
tradīciju cienītāji un zinātāji. Saimnieks
baltā linu kreklā izrādīja saglabājušos
riju, kurā viņš stāstīja un demonstrēja, kā
graudi agrāk žāvēti un kulti, saimniece
mācīja cept īstu igauņu maizi, kuru vēl
siltu dabūjām līdzi ciemakukulim uz
mājām. Grūts bija mūsu senčiem ceļš no
grauda līdz maizītei, tādēļ arī tā vienmēr
bija uz galda goda vietā.
Tāpat saimniece bija sarūpējusi arī
tradicionālās igauņu pusdienas – grūbukartupeļu biezputru ar žāvētu gaļu un
neticami gardu rabarberu pīrāgu.
Nemanot pienākušais vakars mūs
steidzināja doties uz naktsmājam – viesu
māju „Kauksi” netālu no Peipusa ezera.
Ilūziju, ka Peipuss turpat pie viesu
mājas sliekšņa skalojas, gan nācās
atmest, bet vēlme to ieraudzīt bija lielāka
par nogurumu, tādēļ devāmies pāris
kilometru garā pastaigā. Pēc brišanas pa
mežu un maldīšanās pa taciņām tomēr
mērķi sasniedzām. Skaists, smilšainu
krastu un priežu ieskauts, un protams,
liels. Pēc atgriešanās viesu mājā vēl
dalīšanās dienas iespaidos un tad gan
pie miera, jo rītdienai padomā jauni
piedzīvojumi.
Nākamajā rītā, labi atpūtušās un
pabrokastojušas, sagaidījām „Madaam”
un devāmies burvīgā braucienā gar
Peipusa krastu. Sakoptas mājas, klusi
ciematiņi, smaidoši pensionāri un,

Satikšanās prieks.

protams, zivju tirgotāju stendi ceļmalās,
bet fonā zils un vilinošs ezers.
Pirmais pieturas punkts – galdnieka
darbnīca, kurā top dažādas dārza figūras,
masīvkoka mēbeles, piemīlīgas raganu
mājiņas ar šķībām durvīm un nošķiebtiem jumtiem, un pat uz vistas kājas.
Smaidošais puisis, kas acīmredzami mīl
savu darbu, labprāt pastāstīja gan par to,
kā nonācis līdz šai nodarbei, gan laipni
izrādīja darbnīcu, kurā daļa instrumentu
ir paša ar izdomu gatavoti.
Tālāk braucām apskatīt Alatskivi
pili, kura gan ar iedzīvotāju atbalstu,
gan Eiropas struktūrfondu palīdzību
pamazām tiek atjaunota. Gide aizrautīgi
mācēja iepazīstināt gan ar pils vēsturi,
gan izstāstīt neticami skaisto muižkungu mīlasstāstu. Un kurš gan spēj
pretoties aristokrātiskajai elegancei!
Gan skaistās mēbeles, gan iekārtojums–

Apskatām neparastās dārza mājiņas.

10
viss liecina par pagājušo gadsimtu
skaistuma mīlestību. Pagrabā izveidotas
un izvietotas pils darbinieku vaska
figūras – istabene, zirgu puisis, virēja,
galmadāma, pat cēls, svinīgs sulainis.
Tāpat te atrodamas dažādas darbnīcas,
kurās interesenti var paši iemēģināt roku
dažādos roku darbos, gan iegādāties arī
kādu suvenīru.
Un visbeidzot tas, par ko daļa dāmu
runāja jau no paša brauciena sākuma –
devāmies ciemos pie Peipusa sīpolu audzētāja. Ar siltiem sīpolu pīrāgiem mūs
sagaidīja saimnieks – Konstantīns, kas
mācēja saistoši pastāstīt gan par Peipusa
sīpolu audzēšanas vēsturi, gan par to
īpatnībām. Peipusa sīpoli ir slaveni gan
ar savām vērtīgajām vielām, kas tajos
esot krietni vairāk nekā sugas brāļos,
gan ar izturību glabāšanas laikā. Tos
vietējie iedzīvotāji audzē augstās grēdās,
lai no Peipusa ezera bieži atnestais lietus
neizskalotu stādījumus. Un patiesi, nez
no kurienes uzradušies mākoņi mūs
pēkšņi pārsteidz ar pērkondārdiem un
kārtīgu lietus šalti. Gribētājiem, kuru
netrūka, bija iespēja iegādāties slavenos
sūreļus arī audzēšanai savā dārziņā. Un
mazais krikumiņš no Peipusa krastiem
noteikti jau dzen zaļus asniņus arī tepat
mūsu – Sarkaņu – pagastā.

Ceļojumi
3. jūnija ekskursijā ar mērķi iepazīt
daļu no Madonas novada apskates
objektiem devās pagasta pensionāru
grupa. Par spīti pelēcīgajam
un
lietainajam laikam, pa ceļam no
Biksēres uz Madonu sēdvietas pagasta
sarūpētajā autobusā pamazām aizpildījās un ceļojums varēja sākties.
Madonā uzņemam pēdējo ekskursijas
dalībnieku un ceļu sākam Gaiziņkalna
virzienā. Pa autobusa logu paveras
kalnainās Vidzemes augstienes ainavas,
tāpat skaistas un sakoptas lauku sētas.
Ir arī, protams, pa kādai pamestai
vietai, un par to, kas tur kādreiz
atradies vai dzīvojis, stāsti izskan jau
neatgriezeniskā pagātnes formā.
Pamazām
tuvojamies
pirmajam
apskates objektam – apmācību centram
“Pakalnieši”, kas atrodas skaistā vietā
Vestienas pagastā, Viešūra ezera krastā,
netālu no Gaiziņkalna.
“Pakalnieši” ir Meža konsultāciju
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Sīpolu audzēšanas noslēpumos ieklausoties.
Uz atvadām vēl baudījām pusdienas
diezgan slavenajā zivju un sīpolu
restorānā turpat netālu no Konstantīna
sīpollaukiem. Raibajā krievu šarmā
ar spīdīgiem patvāriem un viesmīlēm
tautastērpos tika baudīta zivju soļanka
un ritēja pēdējās sarunas pirms šķiršanās,
solījumi uzņemt kaimiņienes ciemos pie

mums un, protams, apciemot viņas vēl
kādu reizi arī Igaunijā. Tādas, lūk, bija
divas burvīgas maija izskaņas dienas!
Hüvasti Eesti!

Juta Fiļipoviča
Sarkaņos
foto no pulciņa arhīva

Starp dabas skaistumu
un cilvēku darbīgumu
pakalpojumu
centra
pakļautības
iestāde, kas izveidota, lai iepazīstinātu
interesentus ar visu, kas saistās ar
mežu – augu valsti, iemītniekiem un to
paradumiem. Izbaudīt visu, ko piedāvā

šī vieta, patraucē lietus, bet tomēr no
gides Danutes uzzinām daudz ko jaunu
un līdz šim nezināmu.
Turpinot maršrutu, pa autobusa logu
vēl apskatām daudz aprunāto Ķirsona

Z/S “Jāņkalni” apmeklējums.
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muižu, kas tagad pārgājusi citu saimnieku rokās. Tiem, kas to bija apciemojuši
agrāk, nākas secināt, ka pārmaiņas,
mainoties īpašniekiem, ir lielas, un tas,
ka tur, visticamāk, iekļūt vairs neizdosies,
rada nožēlu, ka atkal kāda skaista vieta
ir pārdota cittautiešiem. Lieli pārbūves
darbi notiek arī kalnu slēpošanas trasē
Lido kalnā. Par to gan klīst runas, ka
mainīšoties tikai nosaukums, un iespēja
šeit slēpot būšot visiem un par visai
pieņemamām cenām. Vai tas tā būs, to
rādīs nākamā ziema, jo pārbūves darbi
pamazām iet uz beigām.
Izbraucot cauri Vestienai Ērgļu
virzienā, sasniedzam z/s “Jāņkalni”, kur
saimnieko Ozoliņu ģimene, kurā paaudzēs mantotais darba tikums, mīlestība
un cieņa pret zemi, unikālā Vidzemes
augstienes daba, teiksmainais Kāla ezera
tuvums devis drosmi izveidot ģimenes
uzņēmumu. Saimniecību 1996. gadā
nodibinājis tēvs Uldis. Tagad pamazām
par galveno saimnieku kļūst dēls Māris.
Pēc vairāku gadu labi apmaksāta darba
Norvēģijā dzimtajā pusē atgriezusies
un ģimenes uzņēmumā strādā arī meita
Ilze. Saimniecībai pieder 20 h zemes, no
kuriem lielāko platību – 7 h – aizņem
krūmmellenes, tāpat 3 h platībā tiek
audzēti rabarberi. Vēl saimniecībā audzē
zemenes, cidonijas, smiltsērkšķus. Tāpat
sava vieta ir arī ārstniecības augiem, kas
bija saimniecības pirmsākumu galvenā
produkcija. Tas viss atradis realizācijas
tirgu un tiek pārdots gan svaigā veidā,
gan pārstrādāts uzņēmumā uz vietas.
Saimniecības
saražoto
produkciju
varējām gan apskatīt, gan degustēt un
arī iegādāties. Sulas, biezsulas, žāvēti
un saldēti augļi, ievārījumi, tējas – tas
viss top “Jāņkalnos”. Saimnieki piedāvā
iegādāties arī dažādus stādus. Iepirkušies
atbilstoši savām vēlmēm, dodamies
tālāk.
Tā kā esam iekļāvušies saplānotajā
laikā un to pat mazliet apsteiguši,
izmetam mazu līkumu un iebraucam
kaimiņu novada centrā Ērgļos, lai caur
autobusa logu ielūkotos, kā tad te
izskatās, jo daudziem pēdējos gados
šeit nav nācies pabūt. Mums ir paveicies,
jo kopā ar mums ir Stučku ģimene,
kuru lielākā dzīves daļa un darba gadi
pagājuši tieši Ērgļu pusē. Ja rodas
jautājumi, droši varam viņiem pajautāt
un saņemt atbildi. Apskatījuši pārmaiņas, kas pēdējos gados skārušas pilsētas
tēlu, dodamies
apskatīt zemnieku
saimniecību “Līvi” Bērzaunes pagastā,
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kas ir slavena ar saviem panākumiem un
veiksmīgo darbību kazkopībā. Pagalmā
mūs sagaida saimnieks Raimonds
Melderis, kas pastāsta fantastiskākos,
jautrākos un neticamākos stāstus par
šiem gudrajiem dzīvniekiem un viņu
saimnieku piedzīvojumiem, kā arī
piedāvā iespēju degustēt produkciju,
kas top saimniecībā. Siernīca, kur top
dārgos restorānos un veikalu plauktos
pieprasītā produkcija, atrodas turpat
fermā speciāli izbūvētās telpās.
Nākamais
apskates
objekts
–
Kalsnavas arborētums. Tur mūs sagaida
informācijas centra vadītāja Sarmīte
Rukmane, kas iepazīstina ar dekoratīvo
koku un krūmu šķirnēm. Kalsnavas
arborētuma ierīkošana sākta 1975.
gadā, lai veiktu zinātniskus pētījumus
dendroloģijā un mežsaimniecībā, kā arī
lai veidotu citzemju kokaugu stādījumus
pavairojamā materiāla ieguvei.
Arborētums ir atzīts par īpaši
aizsargājamu dabas teritoriju, lai
saglabātu Austrumlatvijā kokaugiem
bagātāko
zinātniski
dokumentēto
kokaugu stādījumu. Teritorijas platība
– 143,96 ha, koku un krūmu stādījumi
aizņem 98 ha. Arborētumā aug ~2500
taksonu (dažādību), kopumā ~ 45 000
stādu. No 2006. gada uzsākts izveidot
peoniju kolekciju, pašlaik apskatāmas
vairāk nekā 150 ziedošas dažādības
un te ir viena no lielākajām peoniju
kolekcijām Latvijā. Tāpat vēl paspējam
apskatīt rododendru krāšņo ziedēšanu.
Mājupceļā iegriežamies stādaudzētavā,
kur visi, kas vēlējās, iegādājās kādu
augu savam priekam.
Mazliet nomaldījušies taisnāka ceļa

Ciemos pie Aizstrautu ģimenes.
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meklējumos un pabraukuši pa biezajiem
Kalsnavas un Vietalvas mežiem, nonākam “Šubrakkrastos”, kur saimnieko
Aizstrautu ģimene. Saimniecība atrodas
pasakainā dabas nostūrī. Nosaukums
radies no strautiņa „Šubraka”, kas tek
gar viesu nama piekāji, un uz kartes
iezīmē divu pagastu un novadu robežu.
170 ha platībā ir iekopta lauku teritorija,
kas ietver dīķu kaskādes, kalnu pie mājas
un apkārtnes teritoriju.
Saimnieks interesentus iepazīstina gan
ar vietas un saimniecības vēstures datiem,
gan izrāda ražotni, kurā nodarbojas ar
metālapstrādi un iekārtu projektēšanu.
Tāpat šeit izveidota ekspozīcija, kas
stāsta par saimnieka sporta gaitām un sasniegumiem, jo Raimonds ir četrkārtējs
PSRS čempions motosportā.
Kopā ar saimnieku katrs, kam bija pa
spēkam, pa serpentīna ceļu varēja uzkāpt
219 m augstā kalnā, no kura paveras
brīnišķīga skatu panorāma.
Pēc garās dienas visiem ļoti garšo saimnieces Anitas vārītā zupa, un sarunās par
ikdienu un saimnieku nākotnes plāniem
laiks paiet nemanot.
Atvadoties no viesmīlīgajiem saimniekiem, dodamies mājupceļā. Autobusā
daudz tiek pārrunāts redzētais un
apbrīnas vērtais mūsu līdzcilvēku darbs
un dzīvesveids, kas ir pierādījums tam,
ka arī Latvijas laukos var strādāt,
izdzīvot un nopelnīt. Visiem prieks par
pavadīto dienu un ar nepacietību tiek
gaidīts augusts, kad visi kopā atkal
dosies kādā citā ceļojumā.
Kopā ar pensionāru grupu ceļoja
Valda K., autores foto
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Fotoreportāža
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Ar jaunības mirdzumu acīs

Pasākuma vadītāji – Kārlis un Kristīne.

“Resgaļu” pamatsastāvs kopā jau daudzus gadus.

1. rindā no kreisās: Līga Simtniece, Līga Gailīte, Līna Nagle, Līga Jurevica, Simona Ponomarenko, Ance Simtniece, Agija Pujate,
Zane Jurevica, Megija Pērkone, Lauma Vilkaite;
2. rindā no kreisās: Līva Galeja, Eva Ūbele, Loreta Žukovska, Malvīne Stučka, Klinta Galeja, vadītāja Inga Pujate, Māra Zarāne,
Zane Ozoliņa, Inita Rūka, Madara Skurule, Kitija Strazdiņa;
3. rinda no kreisās: Niks Kampe, Dairis Svārpstons, Kārlis Kļaviņš, Jānis Puzāks, Jānis Kļaviņš, Artūrs Sprūds, Mārtiņš Stalbovs;
4. rinda no kreisās: Ingus Rencis, Niks Meščerskis, Vairis Skurulis, Sandris Ozols-Ozoliņš, Armands Avotiņš, Eduards Kuba, Ivo Brants,
Juris Meščerskis, Andris Rencis. Klāt nebija Armands Ūdra.
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Dejotprieks.
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Jaunības azarts jūtams visa koncerta laikā.

Dejotāju jaunā maiņa – “Resgaļu” studija.

5. aprīļa vakarā “Kalnagravās” netrūka
smaidu, prieka, aplausu un labu vārdu. 35
jauniešu deju kolektīva dejotāji sev un saviem
tuviniekiem un atbalstītājiem savas vadītājas
Ingas Pujates vadībā bija sagatavojuši
brīnišķīgu svētku koncertu, atzīmējot
kolektīva 35 gadu jubileju.
Svētku noformējumā dominēja dzeltenā
krāsa, kas nu jau vairākus gadus ir kā
neredzams sargeņģelis kolektīva veiksmīgajai
darbībai. Dzelteni karodziņi visiem svētku

Bijušo dejotāju sveiciens.

Kolektīva vadītājas Skaidra Dzene
un Inga Pujate.

Pagasta pārvaldes sveiciens – jubilejas kūka.

viesiem, dzelteni 270 baloni skatuves
noformējumā, dzeltenas brīnumlaternas
naksnīgajās debesīs, dzeltenas rozes vadītājai un dzelteni krekliņi
dalībniekiem mēģināju procesā. Tas
viss bija, ir un būs, jo priekšā jaunas ieceres un jaunas dejas, ko gribētos nodejot. Lai veiksme un izturība turpmākajai darbībai!
Valdas K. teksts
foto kolertīva arhīva

Tā aizlido mūsu sapņi. Lai piepildās!
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2014. gada aprīlis, maijs

Līnas Nagles zīmējums.

Piedalāmies novada un
stapnovadu pasākumos
Fotografēja Inga Sudāre

Vārds redaktorei
Tik tuvu mācību
gada nobeigums.
Maijs aizvadīts ar
dažādiem
pasākumiem un panākumiem. Jauks pasākums bija Bērnu
žūrijas lasītāju ekskursija kā balva
par iesaistīšanos
visas Latvijas pasākumā – bērnu
grāmatu vērtēšanā.
Visiem bija prieks izbaudīt to, kas it kā
speciāli dots braucējiem – mums uzspīdēja
saule un bija diezgan silts laiks. Jauki bija
gan apskatāmajos objektos, gan autobusā.
Protams, man patika arī izklaides vietas
Siguldā.
Viss mācību gads ir ātri pagājis, jo bijis
daudz jāmācās. Tas ir jauki aizvadīts visiem
kopā – gan lieliem, gan maziem. Skolēni ir
saņēmuši dažādu sasniegumu diplomus pa
visu mācību gadu. Arī sportisti ir pietiekami
apbalvoti. Satikts daudz jaunu cilvēku.
Vēl pavisam nedaudz, un tad jau sāksies
tik ļoti gaidītā vasara. Veiksmi eksāmenos
devītajiem! Novēlu visiem jautri pavadīt
vasaru!
Anna Teicāne 8.kl.
Divas godalgas glītrakstu konkursā
17. aprīlī Madonā notika starpnovadu
1.-2. klašu glītrakstu konkurss. Skolēnu
rakstītajā tika ņemts vērā burtu slīpums,
platums un lielums, burtu rakstības tehnika,
burtu savienojumi. Tāpat tika vērtētas
atstarpes starp vārdiem, precīza rakstīšana
pa līnijām. Par kļūdu tika uzskatītas
vairākas reizes pārvilktas burtu līnijas u.c.
„Noteikumi stingri!” komentēja 1.-2. klases
audzinātāja Mārīte Lukašuna.
No mūsu skolas nopietnā konkurencē
(1. klasei – 29 dalībnieki! 2. klasei– 23
dalībnieki!) lieliski rezultāti Alenam
Ivanovam (1.kl.) un Kārlim Edijam Krepam
(2.kl.). Abiem zēniem šajā konkursā
godalgotā 3. vieta! Prieks, ka abi skolēni ļoti
centās, un panākums rokrakstu konkursā ir
tik augsts. Apsveicam!
Alenam, Kārlim un viņu skolotājai uz
skolu pienācis ielūgums ar uzaicinājumu
14. maijā piedalīties Madonas novada
mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju
apbalvošanas pasākumā Madonas kultūras
namā.

Uz izstādēm muzejā
28. martā visas klases devās uz Madonas
novadpētniecības muzeja izstāžu telpām,
lai skatītos vairākas izstādes. Svarīgi bija
mājturības un tehnoloģiju konkursa izstādē
ieraudzīt mūsu skolas 9. klases skolēnu
Ričarda Vēvera, Daira Svārpstona un

Izstādē Daira Svārpstona darbs „Pavasaris
manos laukos”.
Starti Olimpiskajā dienā
4. aprīlī skolas komanda – Līna Nagle, Vairis Skurulis, Juris Meščerskis, Niks Kampe,

Adriana Anševica darbus, kā arī skatīt citu
skolu dalībnieku veikumu. Iepazināmies arī
ar naudas zīmju un dizaina izstādēm.

Oskars un Aigars Simtnieki, Ingus Rencis un Andris Ķirsons dizaina izstādē.
Fotografēja I. Svārpstone.
Kristīne Lipstova, Anna Teicāne, Māris
Kalniņš – piedalījās Madonas, Cesvaines,
Ērgļu, Lubānas, Varakļānu
novadu apvienības Sporta
olimpiādē 7.-9. klasēm.
Sacensības
notika
6
sportiskos veidos. Skolas
komandai vislabāk veicās
komandu stafetē – 5. vieta
20 komandu konkurencē,
apsteidzot
arī
četru
vidusskolu dalībniekus.
Kopvērtējumā mūsējiem
8. vieta starp 14 pamatskolu
komandām.
Stafeti ar florbola elementiem sāk Līna Nagle un
Vairis Skurulis.
Fotografēja I. Svārpstone.

Vairim atzinība

Madonas novada skolu vizuālās mākslas
un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu
audzēkņu darbu izstādē „Trejdeviņas saules
lec” atzinīgi novērtēts 9. klases skolnieka
Vaira Skuruļa gatavotais 7 žuburu svečturis
ar lietuviešu ornamentiem.
Vaira darbs tika izvirzīts tālāk uz Vidzemes
novadu izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās
un vizuāli-plastiskās mākslas darbu izstādikonkursu Alūksnē, kurp uz noslēguma
pasākumu 15. maijā devās Vairis un
mājturības skolotājs G. Tālzemis. Prieks par
Vaira panākumu – atzinību – šajā pasākumā!
Vairis Skurulis ar konkursa darbu.
Fotografēja I. Svārpstone.
Inese Sudāre, skolotāja
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„Piņģerotiņš”
Teātra svētkos Mārcienā

25. aprīlī visi skolas teātra „Piņģerotiņš”
dalībnieki devās uz Madonas novada Teātra
svētkiem Mārcienā.
Mūsu skolēni uzstājās ar trim izrādēm.
Pasākums bija krāsains, jautrs un ar gājienu,

Izrādes „Peļķe” aktieri Teātra svētkos.

2. un 3. klases skolēni dzejas izrādē.

izrāžu spēlēšanu, skatīšanos un vērtēšanu,
pusdienām un meistardarbnīcām. Svētku
programmā bija 17 izrādes, kas tika izspēlētas
skolas foajē un zālē. Piedalījās aktieri no 10
skolām un BJC.
Teātra svētku skatītāji, piemēram, par 1. un
2. klases izrādi „Peļķe” recenzijā rakstīja:
„Ļoti patika izteiksme, balss skaļums,
mīmika visiem aktieriem.”
„Turpmāk būt tikpat pārliecinātiem,
drošiem. Skatuve jūsu īstā vieta.”
„No tēliem man ļoti patika sunītis, jo
interesanta, humorpilna tēla atveidošana.”
Bet dzejas izrādi „Pie mums ir brīnumjauki” teātra svētku skatītāji vērtēja šādi:
„Izrādē man īpaši patika sajūta, ka izrāde ir
par mums – Latviju!”
„Visi bērni ir jauki, jo viņiem patīk spēlēt
teātri.”
„No tēliem man ļoti patika divi brāļi un
māsa, jo viņi bija draudzīgi un droši.”
Nākamā
spēlēšana
„Piņģerotiņam”
“Kalnagravās” maija sākumā, kad būs
vecākiem un vecvecākiem veltīts koncerts.
Lai izdodas!
Mārīte Lukašuna, skolotāja
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Novada skolu
avīžu skates
noslēgumā

23. aprīlī Anna, Kristīne un Līna devās uz
Ērgļiem, kur norisinājās pasākums saistībā ar
novada skolu avīzītēm. Visas aktivitātes bija
jaukas un aizraujošas. Bijām Braku muzejā,
tur mums izstāstīja R.Blaumaņa māju vēsturi
un nedaudz par viņu pašu. Uzzinājām arī
daudzus viņa izmantotos pseidonīmus –
Grāvracis u. c.
Brakos mums arī bija garda maltīte: putra,
pankūkas ar zemeņu ievārījumu un karsta
tēja.
Skolas avīze „Skurstenis” šogad ieguva
nomināciju „Visveiksmīgākā saite ar apkārtējo
sabiedrību”. Skatē piedalījās Madonas,
Lubānas un Ērgļu novada četru vidusskolu
un piecu pamatskolu avīzes. Mūsu skolai
uzdāvināja par R. Blaumani divas grāmatas,
kādu mums vēl nebija. Muzejā bija jauki.
Pēc tam visi devās uz mākslas skolu, kur
bija radošās darbnīcas. Tur bija jāsagatavo
kompozīcija.
„Skursteņa” redaktore Anna Teicāne 8.kl.

Grupa „Vilki”
koncertē skolā
11. aprīlī skolā ar koncertu ciemojās vīru
kopa “Vilki”. Pasākums ilga gandrīz stundu.
Nākt varēja arī ārpusskolas cilvēki.
Vīru kopa dziedāja dažādas senlaiku
dziesmas, kuras lielākoties bija populāras
karavīru vidū. Bija arī iespēja redzēt, kādus
mūzikas instrumentus, apģērbu lietoja tajos
laikos (tos viņi ir gatavojuši paši). Vienlaicīgi
uz tāfeles rādīja fotogrāfijas no 1. un 2.
pasaules kara laikiem. Kopumā pasākums
bija laba iespēja atpūsties no stundām.
Dažas ziņas par grupu „Vilki”:
 Sastāvs – 7 cilvēki.
 Izveidojās – 1992. gadā.
 Mērķis – Izprast latviešu karavīru
dzīvesveidu un to popularizēt.
 Valstis, kurās uzstājušies, – Kanāda,
Beļģija, Francija, ASV, Austrālija. (Ziņas no
interneta.)
Ričards Vēveris 9. kl.

Visi teātra „Piņģerotiņš” dalībnieki un režisore Gunta Apele Mārcienā.
Fotografēja M. Lukašuna.

No īsziņām aprīlī
1./2. klase. Otrdien pēc Lieldienām
minējām mīklas, ripinājām olas. Visvairāk
olu salasīja Karīna un Aivis. Vienreiz
paveicās arī skolotājai. Priecājamies par silto
laiku un daudzajām brīvajām dienām. Bija
skaisti svētki bibliotēkā. Bibliotekāre Irēna
mums dāvināja pateicības ar mūsu zīmētajām
sēnēm.
1./2. klase

Pirmsskolas grupiņa. Mūsu grupiņa
gatavojas Lieldienām. Pinam pīnes un iesim
šūpoties, lai vasarā odi nekostu. Krāsojām
olas, kuras paši bijām atnesuši. Pētām
putnus, runājam par mājputniem un vērojam
gājputnus, kas jau ir atlidojuši. Sakopām
savu rotaļu laukumiņu un iestādījām puķes,
ko Mātes dienā dāvināt savām mammām.
Kristīne Lipstova 8.kl.

Grupa „Vilki” ar sarunu un dziesmām
skolas zālē. Fotografēja I. Svārpstone.
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Skolas notikumu daudzveidība

Lepojamies ar mūsu olimpieti
2. aprīlī pie mums ciemojās skolas
absolvents (2006) un šoziem Sočos notikušo
olimpisko spēļu dalībnieks Arvis Liepiņš.
No avīzes „Skurstenis” izskanēja tās ziņas,
kas atspoguļo Arvja iesaistīšanos sporta
aktivitātēs jau pamatskolas laikā, kas arī ir
sākums interesei par slēpošanu. Tāpēc ne
vien pašam olimpietim, bet arī pasākuma
dalībniekiem bija interesanti redzēt (vairs gan
tikai vienu slēpi!), ar kādām slēpēm ciemiņš
trenējies Madonas sporta skolā. Izrādījās,
ka, 9. klasi beidzot, Arvis skolas „Skurstenī”
atstājis ziņu:” Slēpo, cik ātri gribi, mani tāpat
nepanāksi.”
Klausījāmies Arvja stāstījumu, skatījāmies
foto un dažādas lietas (sportista formu, starta
numurus, suvenīrus u.c.) no Soču spēlēm.
Arvis atbildēja uz daudziem jautājumiem par
treniņiem, slēpošanas ekipējumu, ātrumiem,
veiktajiem kilometriem.

Skolas absolvents Arvis Liepiņš ar vienu no
olimpisko spēļu starta numuriem.

Vēl ir jautājami Arvim. Fotografēja I. Sudāre.

Dažas domas no Arvja pateiktā
*Ar gadiem iespējams tikt, ja ne uz
olimpiādi, tad uz pasaules čempionātu
noteikti.
*Sākumā pat neticēju, ka var tikt uz tik
grandioziem svētkiem.
*Viss panākams ar darbu, ar darbu un
neatlaidību.
*50 kilometri – karaliskā distance.
*10 dienās olimpiādē veiktas 8 distances.
*50 km distances nobraucienā sasniegts 82
km/h ātrums.
*Garākā distance veikta treniņos – 5
stundās 75 km. Sacensībās 63 km (Tartu).
*Pagājušajā sezonā noslēpoti apmēram
3300 km.
*Ar rollerslēpēm 5 stundās veikti 102 km
*Klasiskais solis grūtāks, bet patīk labāk.
Inese Sudāre, skolotāja
***
Mūsu skolā bija ieradies 22. Ziemas
olimpisko spēļu dalībnieks Arvis Liepiņš,
viņš ir Latvijas izlases komandas dalībnieks
distanču slēpošanā. Viņš mums pastāstīja
par šīm sacensībām tuvāk, jo daudz ko
nezinājām. Šīs olimpiskās spēles bija vienas
no visdārgākajām un tur bija daudz padomāts
par drošību.
Prieks, ka no mūsu novada kāds var tikt tik
tālu un nest Latvijas vārdu citur pasaulē.
Vairis Skurulis 9.kl.
***
Arvis bija atvedis parādīt savas balvas un
sacensību apģērbu. Viņš katru dienu raksta
treniņu dienasgrāmatu. Daudzi viņam jautāja
jautājumus. Piemēram, Aleksis: ”Cik km tu
vari noskriet stundā?” Arvis teica, ka 7 km.
Viņš katru dienu trenējas. Arvis rādīja
bildes, kur ir Sočos sportojis. Uz jautājumu,
kāpēc viņš sporto, atbildēja: ”Man patīk. Pats
svarīgākais ir regulārs un pamatīgs darbs.
Zinu pēc sevis, jo ir pagājuši gadi desmit,
kopš nopietni esmu sportojis.”
Samanta Silajāne 4.kl.

Svētku koncerts “Kalnagravās”

8. maijā “Kalnagravās” notika krāsains
pasākums – sniedzām koncertu gan vecākiem,
gan vecvecākiem. Šoreiz bija citādāk – visiem
kopā. Daudz uzstājās skolas mazākie bērni –
pirmsskolas grupiņa un sākumskolas klašu
skolēni, izrādot priekšnesumus visās jomās,

kurās mācību gada laikā darbojušies – teātris
un dejas, dzeja un dziedāšana. Priekšnesumos
iesaistījās arī lielie – ar dzejoļu runāšanu,
dziesmām, bet jo īpaši – ar ģitārspēli.
Sekoja skolēnu darbu izstādes skatīšanās
un cienāšanās, un sarunas. Prieks, protams,

bija arī par laipnību: ja vecmāmiņa vai
vecāki kautrējās, tad mums pašiem viņi bija
jāpacienā ar gardumiem. Pēcpusdiena pagāja
jaukā noskaņā.
Anna Teicāne 8.kl.
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Skolas zvans devītajiem

16. maijā mūsu skolas devītie svinēja mācību stundu beigšanos. Paliek tikai eksāmeni.
9. klasi beidz Līna Nagle, Dairis Svārpstons,
Vairis Skurulis, Adrians Anševics, Ričards Vēveris un Kristīne Krupeņņikova. Pasākumu labi
vadīja 8. klase. Anna Teicāne bija izdomājusi
erudīcijas spēli, kur devītajiem uzdeva jautājumus no katras klases mācību vielas. Kristīne
Lipstova bija atradusi visu klašu skolas avīzē
„Skurstenis” un pastāstīja, kas katru gadu
ar tagadējiem devītajiem notika. Mēs abi ar

Kristapu lasījām anekdotes par viņiem.
Pasākuma beigās 9. klase rādīja uz
interaktīvās tāfeles bildes, no kurām
lielākā daļa rādīja viņus vēl mazus. Pirms
šīs prezentācijas devītie spēlēja ģitāras
un dziedāja. Skolotāji un darbinieki katrs
saņēma balonu, uz kura uzrakstīta šī cilvēka
raksturīga iezīme. Skolas zvaniņu skandināja
pirmsskolas grupiņas bērni, viņi pavadīja
devītos gan uz pasākumu, gan no tā.
Ingus Škutāns 8.kl.

Egijas Volkovas zīmējums.

Keitas Ukrijas zīmējums dzejolim
„Ozoliņš un beka”.
Konkursa „Vilim Plūdonim – 140”
rezultāti
(maksimālais punktu skaits - 18,5):

Svētku noskaņā visi kopā – 9. klase ar audzinātāju Ilonu Svārpstoni un maziņie.
Fotografēja I. Sudāre.

Sadarbība ar Sarkaņu bibliotēku
Svētki bibliotēku nedēļā

24. aprīlī Sarkaņu bibliotēkā uz ballīti tika
aicināti aktīvākie grāmatu lasītāji 2014. gada
sākumā un konkursa „Vilim Plūdonim – 140”
dalībnieki.
Vispirms notika viscītīgāko lasītāju
apbalvošana. Skolēni saņēma atzinības
rakstu un varēja izvēlēties balviņu. Aktīvākie grāmatu lasītāji ir: Egija Volkova, Emīls
Lipstovs, Samanta Ukrija, Toms Jansons,
Oskars Simtnieks, Samanta Silajāne, Kristīne
Lipstova, Ketija Skaidrīte Pojarkova, Kristaps Lipstovs. Pavasarīgu dekoru saņēma arī
lasošākās klases – 2., 3., un 4. klase.
Turpinājumā 2. klasīte runāja V. Plūdoņa
dzejoli „Ozoliņš un beka”, fotografējāmies
pie dzejolim veltītajiem zīmējumiem, un tas
bija jauki. Sekoja konkursa „V. Plūdonim
– 140” rezultātu paziņošana un dalībnieku
apbalvošana ar pateicības rakstu, uz kura bija
redzams katra skolēna veidotais zīmējums,
bija arī salda balviņa. Sēnes formā veidotu
zīmējumu un ar dzejoļa rindiņām sagatavoja

2. klase. Šo V. Plūdoņa dzejoli viņi norunāja
arī pasākuma dalībniekiem.
Pēc apbalvošanas visi pacienājāmies un
tad spēlējām spēles. Pirmā spēle bija ne tik
kustīga – bija jautājums un ar katru „jā”
atbildi bija jāiet uz priekšu viens solis. Otrā
spēle bija mazliet sarežģītāka – bija iedota
liela lapa, uz kuras bija jāuzraksta no augšas
uz leju ar lieliem burtiem „grāmata” un katram
burtam klāt bija jāuzraksta novēlējums vai
ieteikums labam lasītājam, lai kopā iznāktu
jauks un sakarīgs teikums. Šos vēlējumus var
izlasīt bibliotēkā. Sekoja atraktīvākā izklaide
– spēle „Mēmais šovs”.
Paldies bibliotekārei Irēnai Bačukai
par jaukās svētku noskaņas radīšanu un
lielo uzmanību, veltītu visiem pasākuma
dalībniekiem!
Kristīne Lipstova 8.kl.
Pasākumā izskan vēlējumi labam lasītājam.
Fotografēja I. Sudāre

Keita Ukrija 3.kl.,
Samanta Silajāne 4.kl. 17 p.
Samanta Ukrija 3.kl.,
Anna Teicāne 8.kl. 16, 5 p.
Līga Simtniece 6.kl. 15, 5 punkti
Kārlis Edijs Kreps 2.kl.,
Lauma Škutāne 2. kl. 14,5 punkti
Rihards Evardsons 7. kl. 14 punkti
Egija Volkova 2. kl. 13 punkti
Kristīne Lipstova 8.kl. 12, 5 punkti
Oskars Simtnieks 4. kl.,
Karīna Ričigova 2. kl.,
Aleksis Kostjuks 2. kl.12 punkti
Ketija Pojarkova 3. kl. 11 punkti
Mikuss Liepiņš 3.kl. 10 punkti

Aktīvākie grāmatu lasītāji.
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Ekskursija bērnu grāmatu vērtētājiem
14. maijā notika Bērnu žūrijas ekskursija.
Brauciena mērķi bija vairāki. Vispirms –
Āraišu ezerpils, kur uz ūdens bija izveidotas
mājiņas, kādās senāk dzīvoja cilvēki. Tālāk
devāmies uz Vienkoču dabas parku. Ceļu
turpinājām uz bobsleja trasi Siguldā. Žēl tikai,
ka pa to nevarēja skriet lejā, jo bija remonts.
No trases augšas bija skaits skats un redzējām
panorāmas ratu. Tad uz Gūtmaņalu, tur
skolotājas un daži bērni varēja nomazgāt seju
un avotā iemest naudu un kaut ko vēlēties. Pa
ceļam varēja nopirkt dažādus suvenīrus.
Vēlāk bija forši panorāmas ratā, varēja
griezties. Manuprāt, daudziem nemaz nebija
bail. Braucām ar rodeļiem, pacēlājiem un pēc
izvēles darbojāmies citās atrakcijās.
Pa dienu bija samērā apmācies, bet Siguldā
jau spīdēja saule un bija ļoti silts. Beigās
braucām uz veikalu, un tas bija pēdējais
punkts, kur uzpildīt iztukšotās somas.
Es gribētu, lai nākamgad Bērnu žūrijas
brauciens izdodas tāpat kā šogad. Paldies par
ekskursijas organizēšanu bibliotekārei Irēnai
Bačukai no mums visiem!
Kristīne Lipstova 8.kl.
Man patika braukt ar rodeli. Interesantākais
bija, kad stāstīja par bobsleju. Mani
sajūsmināja, ka varēja apskatīt bobsleja
ragavas, kas izturējušas jau 100 gadus.
Ekskursija izdevās.
Ingus R. 4.kl.
Interesanti bija lielajā panorāmas ratā
Siguldā. Patika braukt pa rodeļu trasi. Man
patika, ka mēs, mājās braucot, autobusā
dziedājām.
Samanta S. 4.kl.
Man patika Bērnu žūrijas brauciens. Tas
tāpēc, ka mums negadās braukt kaut kur
pārāk bieži, un tā ir laba iespēja izpriecāties
kompānijā.
Ričards Vēveris 9.kl.
Vērtīgi bija redzēt bobsleja trasi. Man
patika Vienkoču parks, jo varēja apskatīt
skulptūras. Vislabāk patika panorāmas rats,
lēkšana gumijās pa batutu, Āraišu ezerpils.
Līga S. 6.kl.
Man nozīmīgākais bija bobsleja trases
apmeklējums, patika arī rodeļu trase. Man
patika ekskursijā tas, ka daļa no ekskursijas
bija pamācoša.
Māris Kalniņš 7. kl.

29. maijā svētki – izlaidums – pirmsskolas
grupiņā „Stārķēni”.
Fotografēja D. Svārpstons.

Kristīne, Mairita, Anna un Emīls
panorāmas ratā Siguldā.

Krimuldas
pusē sagaidām
braucējus ar
vagoniņu.

Izstaigājām Āraišu ezerpili.

Vienkoču parkā pārsteidza
senāko ēku maketi (šeit – senākā
papīrfabrikas ēka).

Jauka atpūta Vienkoču parkā.
Fotografēja I. Sudāre.

Pirmsskolas grupiņa maija pēdējā nedēļā
ciemojās Greķu saimniecībā (Cesvaines
pusē) pie zirdziņiem. Saimniece Indra
bērnus laipni sagaidīja.

Katrs varēja sēdēt zirga mugurā.
Visiem ļoti patika, arī Montai.
Fotografēja S. Āžkalne
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Sporta dienā
29. maijā skolā bija sporta diena, kad
galvenais notikums bija volejbola sacensības,
kurās uzvaru izcīnīja Niks Kampe un Juris
Meščerskis, aiz sevis 2. vietā atstājot Līgu
Simtnieci un Ingu Škutānu. 3. vietu sev
nodrošināja Niks Meščerskis un Māris
Kalniņš. Sporta laukumā turpinājumā sekoja
futbola spēle.
Pa sporta spēļu laiku visu klašu skolēni
varēja iesaistīties individuālajās sacensībās,
ko veidoja jau tradicionālas disciplīnas kā
basketbola soda metieni (veiksmīgākie – Anna Teicāne ar 8 trāpījumiem no 10 metieniem,
Elīna Kulmane (7), Aleksis Kostjuks un
Karīna Ričagova (6) un palēcieni ar aukliņu
(veiklākie bija Kristīne Lipstova un Aigars
Simtnieks, Kārlis Kreps un Elīna Kulmane).

Sporta dienas dalībniekus gaidīja arī
neparastākas sacensības kā „Naglenes lido”
un „Lidojošie šķīvīši”. Ja pirmais veids prasīja precīzus nagleņu metienus uz noteiktiem
kāpņu telpas pakāpieniem (rekordists bija
Aigars Simtnieks, kas ieguva 80 punktus no
100 iespējamiem), tad otrā disciplīna prasīja
metamos šķīvīšus tikai trāpīt mērķī – kastē.
3 reizes no trim to izdarīt paveicās Oļegam
Krivickim un Kitijai Annai Strazdiņai.
Visi sporta dienas dalībnieki un visu
sacensību uzvarētāji saņēma saldas balviņas
spēku atjaunošanai. Sportiski šajā dienā
iederējās novusa galda izmēģināšana spēlē
un tenisa galda sagatavošana spēlēšanai.
Inese Sudāre, skolotāja

SVEICAM SKOLĒNUS PAR MĀCĪBU REZULTĀTIEM!
Mācību gadu ar labām, teicamām vai
Mācību gadu ar 10 ballēm beidza
izcilām sekmēm beidza:
angļu valodā – Ingus Škutāns 8.kl.
1. klasē
		
Ričards Vēveris 9.kl.
Alens Ivanovs
sportā –
Juris Meščerskis 8. kl.
2. klasē
mājturībā –
Vairis Skurulis 9.kl.
Kārlis Kreps
Adrians Anševics 9.kl.
Aivis Daugulis
vizuālajā mākslā – Anna Teicāne 8.kl.
Egija Volkova
		
Kristīne Lipstova 8.kl.
Lauma Škutāne
		
Līna Nagle 9.kl.
3. klasē
Keita Ukrija
Samanta Ukrija
Oļegs Krivickis
4. klasē
Samanta Silajāne
Oskars Simtnieks
7. klasē
Māris Kalniņš
8.klasē
Anna Teicāne
9. klasē
Skolas avīzes „Skurstenis” komanda.
Ričards Vēveris
Fotografēja I. Svārpstone.
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Par putniem arī
šopavasar

Šopavasar, izzinot putnus, 4./5. klase lasīja
Vika stāstiņu par zivju dzenīti un zivju gārni
no grāmatas „Pakrastnieki”. Visas klases
meklēja atbildes uzdevumam par gada
putnu – pupuķi. Šo krustvārdu mīklu varēja
atrast krāsainajā un informatīvi bagātajā
žurnālā „Putni Dabā”. Tieši šajā numurā
lasāma plašāka informācija par mūsu skolas
darbošanos nu jau 7 gadu garumā LOB
organizētajā skolu programmā „Putni un
mēs”.
Esam skatījušies internetā putnu ligzdas,
pie kurām ir videokameras, ziņojuši par baltā
stārķa, dzeguzes, bezdelīgas un svīres pirmo
vērojumu akcijai „Dzīvais pavasaris”. 4. un
5. klase divas reizes devās putnus vērot uz
Sarkaņu ezeru. Cik labi zinām putnus pēc
izskata, centās noteikt 6. un 7. klase. Šovasar
svarīgākais – saskaitīt pagastā stārķu ligzdas,
vērot stārķēnu skaitu un par to ziņot www.
dabasdati.lv
Inese Sudāre, skolotāja

Pēc stāsta izlasīšanas 4. un 5 klases
skolēni izkrāsoja zivju dzenīša bildi.

Gājienā uz Sarkaņu ezeru, kad gulbis
izrādīja interesi par putnu vērotājiem. Arī
šopavasar izdevās pamanīt cekuldūkuru.

Absolventi kopā ar skolotājiem.

Līga, Kitija un Andris nosaka putnus pēc
attēliem. Fotografēja I. Sudāre
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Jaunumi bibliotēkās
Ar reibinošu jasmīnu smaržu,
medaini samtainu īrisu ziedējumu un
gaidāmo vasaras saulgriežu dvesmu
mēs iesoļojam vasarā, kura aicina uz
atpūtu un atvaļinājuma laiku. Laiku, kad
vairāk gribas pabūt pie “dabas krūts”,
peldēties, sauļoties un izbaudīt vasaru.
Taču Biksēres bibliotēka ir parūpējusies
par jaunu grāmatu klāstu, ko neviļus
pa brīvajiem vasaras brīžiem varētu arī
palasīt. Biksēres bibliotēkas krājums
ir būtiski papildināts gan no pagasta
pārvaldes budžeta līdzekļiem – 216
grāmatas, gan no lasītāju ziedojumiem –
166 grāmatas. At-saucīgākie grāmatu un
periodikas ziedotāji: Inga Bārbale, Anita
Kurmīte, Aivars Gulbis, Skaidra Gutāne,
Alise Baltuša, …Pavilaitis, Viktorija
… (Biksēre), un Imants Akmentiņš
(Madona). Nelielam ieskatam pastāstīšu
par dažām spilgtākajām grāmatām.
Apgāds “Zvaigzne ABC” ir laidis klajā
jaunu grāmatu par Dailes teātra aktieri
Mārtiņu Vērdiņu. Atmiņu grāmatā
„Epizodes” populārais aktieris un
gleznotājs Mārtiņš Vērdiņš juniors ļoti
atklāti stāsta par sevi. Darba virsraksts
izvēlēts atbilstoši tā uzbūvei – tā nav
hronoloģiski veidota
autobiogrāfija, bet gan
atsevišķas epizodes,
kurās jaušams autora
gaišais,
redzīgais
skatiens uz apkārtējo
pasauli un pašam
uz sevi. Kā izrādās,
Mārtiņš Vērdiņš ir
labs stāstnieks ar
bagātu valodu. Spoži aprakstīta autora
bērnības zeme Zolitūde Rīgas nomalē
ar tās dīvaiņiem un savdabjiem. To
būs interesanti lasīt ne tikai mūsdienu
Zolitūdes un Imantas iemītniekiem, bet
katram, kas ciena labas novērošanas
spējas un interesantu to atspoguļojumu
literārā darbā. Liela vieta darbā
atvēlēta Mārtiņa Vērdiņa ģimenei –
gan vecākiem, brālim, dzīvesbiedrei
Mirdzai Martinsonei un bērniem, gan arī
tālākiem radiniekiem, kuru dzīvesstāstā
atklājas raksturīgs daudzu mūsu tautas
brāļu liktenis. Īpašs stāsts veltīts tēvam – savulaik ļoti iecienītam aktierim
Mārtiņam Vērdiņam senioram, kuru
vecākās paaudzes cilvēki atceras no viņa
daudzajām lomām Operetes teātrī.
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Jaunākās grāmatas Biksēres
bibliotēkā

Lasītājiem tiek piedāvāta Daigas
Mazvērsītes grāmata “Elga Igenberga.
Dzīves riču-raču. Latviešu estrādes
dzimšana” par izcili talantīgās un
klausītāju iemīļotās
latviešu
pianistes
un komponistes Elgas Igenbergas mūža
gājumu.
Tas
aizsācies
Jelgavas
apkaimē, bet radošā
darbība
aptvērusi
visu Latviju – ar saviem priekšnesumiem mūziķe pabijusi
tuvākos un tālākos mūsu zemes nostūros.
Latviešu estrādes žanra celmlauzes daiļrade daudzināta ar radio un televīzijas
starpniecību, un E. Igenbergas lielākais
darbs – operete “Annele” piedzīvojusi
pat divus uzvedumus toreizējā Operetes
teātrī. Savu darbīgumu komponiste
saglabāja līdz pat dzīves novakarei,
daudzas no viņas sacerētajām melodijām
ierindojamas latviešu estrādes klasikas
zelta fondā un skan joprojām.
Ilggadējā bijusī Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamenta direktore
Ārija Iklāva savā atmiņu grāmatā ”Ir
visādi gājis” raksta: “Savā ziņā arī
mans dzīves stāsts
ne tikai ietver to, kas
man pašai svarīgs, bet
atspoguļo arī mirkļus
no vesela laikmeta.”
Patiesi – grāmatā
atradusies vieta gan
izjustām atmiņām par
autores bērnību un
jaunību politiski sarežģītajā 20. gadsimta vidū, gan ainām
no darba gaitām toreizējās Latvijas PSR
Ministru Padomes priekšsēdētāja Viļa
Lāča sekretāres amatā, gan saskarsmei
ikdienas darbā ar visdažādākajām
amatpersonām, bet visvairāk – vienlaikus lietišķi un emocionāli attēlotai
Dzimtsarakstu departamenta izveides un
attīstības gaitai, dažādiem notikumiem
un kurioziem no vairāku desmitu gadu
darba pieredzes tajā. Ar nerimstošu
dzīvesprieku, labu humora izjūtu un
trāpīgiem cilvēku vērojumiem Ārija
Iklāva veiksmīgi rāda to, kā viena
cilvēka dzīves stāstā var atspoguļoties
vesels laikmets.
Apgāds “Zvaigzne ABC” ir laidis

klajā jaunu fantastikas stāstu krājumu
jaunatnei “Pūķa dziesma” Teiksmainu
zemi Iridiānu
pēc krietno pūķu
iznīcināšanas piemeklējis posts un
ienaidnieku jūgs. Necilā Ortaki ciemā
pie vienkāršas krogusmeitas Kimiko
ierodas Mags ar svarīgu vēsti – viņai
jāpamet dzimtās mājas un jābēg. Kā
saistīti abi notikumu? Kādi ir meitenes
sabiedrotie un kādi ir pretinieki raibu
raibajā un bīstamajā ceļojumā? Pie
kādām atziņām nonāk romāna varoņi?
Romāns ieguvis veicināšanas prēmiju
“Zvaigznes ABC” rīkotajā konkur-sā.
Grāmatu ilustrējusi Agija Staka.
Daces Judinas grāmatā “Dīvainais
Līgovakars” Annas Elizabetes svētku
aģentūra organizē grandiozu vasaras
saulgriežu balli. Mežāju pagastā tādas
nav bijis kopš pirmās brīvvalsts laikiem.
Svētku priekšvakarā Annas draugi Pūču
salā atrod pusgadsimtu
vecus kaulus un
apraktu lādi ar seniem
dokumentiem,
kas
liecina
–
pirms
septiņdesmit gadiem
te izdarīti šausmīgi
noziegumi. Pagasta
ļaudis par pagātni
labprāt
nerunā, lai nenotiek kāda
nelaime... Bet ir jau par vēlu... Balles
naktī neilgi pēc pusnakts bez vēsts pazūd
Annas draudzene Zane, bet nākamajā
dienā tiek nogalināts pagasta šoferis
Antons un aplaupīts ciema veikals. Vai
tiešām nav ne pagātnes, ne tagadnes, ne
nākotnes, ir tikai laiks un mēs tajā?
Vēsturisko
romānu
cienītājiem
apgāds “Zvaigzne ABC” piedāvā jaunu
vēsturisko prozas krājumu – Aivara
Kļavja romānu “Piesmietais karavīrs
3” – vērienīgā vēsturisko romānu
cikla “Viņpus vārtiem” trešā grāmata,
kuras uzmanības lokā ir dramatiskais
un saraustītais, karu, revolūciju un
atklājumu pārpilnais 20. gadsimts,
kuru lasītājs vēro ar dedzīgā latviešu
komunista Augusta Miķelsona acīm.
“Krievijas revolūciju un pilsoņu kara
šizofrēnija, latviešu strēlnieku bataljonu
veidošanās, cīņas ar vācu landesvēru
un 1919. gada padomju republikas
haoss, Latvijas valsts dibināšana; vēl
– kā tas bija raksturīgs arī iepriekšējiem
sējumiem – atkāpes tuvākos un tālākos
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laikos, galvenokārt XVI un XVII
gadsimtā. Un – beidzot puslīdz kļūst
skaidra cikla kopējā – bezmaz jāsaka,
grandiozā – iecere. Romānu cikls vēsta par laiku, kas, iespējams, ir
vissarežģītākā un mīklainākā
substance, par kuru nevienam
nav nekādas skaidrības, kas tas
īsti ir.” Guntis Berelis
Plašu popularitāti un atzinību
jau ieguvuši apgādā “Zvaigzne
ABC” pēdējos gados izdotie
Dainas Avotiņas romāni “Kad
lausks cērt” un “Vīramāte”. Tagad
Skolēniem jau sākušās brīvdienas,
bet strādājošajiem – atvaļinājumu laiks.
Aatnāc uz bibliotēku, lai paņemtu
saistošu lasāmvielu!
Sarkaņu pagasta bibliotēkas
darba laiks no 16.06. līdz 31.08.
Pirmdienās
9:00 – 13:00
Otrdienās
9:00 – 13:00
Ceturtdienās 9:00 – 13:00
Izstādes bibliotēkā jūnijā, jūlijā
● Jauniegūto grāmatu apskats.
Iepirktas 40 jaunas grāmatas – jaunākie latviešu rakstnieku darbi (A. Līces,
M. Zālītes, M. Zīles u.c.), iecienītāko
ārzemju autoru grāmatas un nozaru
literatūra par fotografēšanu, dārzkopību
un sevis pilnveidošanu. DVD „Broņislava Martuževa” no sērijas „Rakstnieks
tuvplānā”.
I. Gailīte bibliotēkai uzdāvinājusi
Franča Usāna ceturto aforismu krājumu
„Diedzēti domu graudi”. Kā sacījis A.
Eipurs: „Katram ir iespēja paņemt kādu
no šiem aforismiem par vienu no saviem
dzīves kredo un reizēm ar to paspīdēt.”
● J. Petera dzīve un daiļrade.
● Lāsmas Dumerānes darbu izstāde
”Mana kaislība”.
Nāc un piedalies
„Bērnu žūrijā-2014”!
Pilna grāmatu kolekcija būs pieejama
no 7. jūlija. Komplektā vecākiem
iekļauta arī M. Zālītes grāmata ”Pieci
pirksti”, kura jau ir bibliotēkas fondā.

Sarkaņu pagasta pārvaldes
paldies Andai Līcei par
dāvinājumu.
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savu ceļu pie lasītājiem uzsāk rakstnieces
jaunais romāns “Dzērvju svētība”.
Tas ir skaudrs, bet patiesas cilvēku un
dzimtās zemes mīlestības caurstrāvots
dzīvesstāsts,
kura
pamatā reālu ļaužu
likteņi.
Patrika Rotfusa
grāmata “Vēja vārds”
ir stāsts, kuram nav
līdzīga
fantāzijas
literatūrā – stāsts par
varoni, kas izskan
viņa paša balsī. Tas
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ir stāsts par bēdām un par izdzīvošanu,
stāsts par to, kā cilvēks meklē jēgu savā
Visumā un kā šie meklējumi un nelokāmā
griba, kas tos vada, ir radījusi leģendu.
Lai arī vasara nav grāmatu
lasīšanas laiks, tomēr esiet
laipni lūgti iegriezties Biksēres bibliotēkā, kur varēsiet
izvēlēties sev tīkamāko grāmatu
vasarīgajiem vakariem.
Didzis Akmentiņš,
Madonas novada Sarkaņu
pagasta Biksēres bibliotēkas
vadītājs

A. Līces grāmatas “Lielais lakats”
atvēršana Cesvainē
Jūnijā apmeklējām dzejnieces un
prozaiķes Andas Līces eseju grāmatas
“Lielais lakats” atvēršanas pasākumu
Cesvaines pilī. Omulīgajā gaisotnē autore lasīja savus laikmeta redzējumus, muzicēja Daiga un Madara Matrozes. Par
sadarbību ar autori pastāstīja grāmatas
redaktore Ieva Janaite. Nobeigumā
ikviens varēja aplikt dzejnieces (A.
Spalviņas austo) lielo lakatu un palasīt
grāmatu.
Apskatā Liega Piešiņa rakstījusi:
„Darbā “Lielais lakats” atrodami spilgti
laikmeta redzējumi. Dzīves dažādās
epizodes, noklausītas atziņas, pamanītās
dīvainības, paradoksi, kas aizķērušies
autores pārdomās. Turpat arī citu personību likteņi, savas literārās pieredzes
uzkrātās atziņas un personiskas pārdomas
par garīgumu. Katrs tēlojums (redzējums,
eseja) pauž vēlmi glābt vai labot mūsdienu
ačgārno lietu kārtību. Grāmatas vadmotīvs – lielais lakats – mātes, sargātājas,

senču man-tojuma, patvēruma, gandrīz
jau aizmirsto nacionālo vērtību motīvs ar
savu vērtīgo krāšņumu klājas pāri visam,
ko šodienā tik aizkustinoši jutīgi pamana
Anda Līce.”
I. Bačuka, Sarkaņu bibliotēkas vadītāja
Raksta autores foto

Igaunijas un Lietuvas viesi Sarkaņos
Par godu Latvijas desmitgadei Eiropas Savienībā 16. un 17. maijā Madonā
tika atzīmētas Eiropas dienas „Kultūras
identitāte: vienoti daudzveidībā”, kurās
iesaistījās un ar savu pieredzi dalījās arī
viesi no Raplas (Igaunija) un Anikščiem
(Lietuva).
16.
maijā
Madonas
novada
bibliotēkā notika konference „Kultūras
identitāte:
vienoti
daudzveidībā”.
Vakarā visu Baltijas valstu bibliotēku
pārstāvji apmeklēja Sarkaņu pagasta bibliotēku un tautas namu „Kalnagravas”.
Viesi tika iepazīstināti ar bibliotēkas
aktivitātēm iedzīvotājiem. Lietuvas un
Igaunijas kolēģus ieinteresēja ikgadējais

lasīšanu veicinošais projekts „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”, kurā Sarkaņu bibliotēka iesaistās jau septīto gadu.
Viesi apskatīja trešdienu radošajās
nodarbībās tapušos darbus un Lāsmas
Dumerānes zīmēto portretu izstādi
„Mana kaislība”.
Tautas namā viesus sagaidīja kolektīvs
„Labākie gadi”. Valda Kļaviņa bija
noorganizējusi
vakara
programmu
„Kultūras vērtības – mūsu nacionālā
identitāte”, atspoguļojot latviešu tautas
tradīcijas – dejas, dziesmas, rotaļas,
tērpus un nacionālo virtuvi.
I. Bačuka,
Sarkaņu bibliotēkas vadītāja
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10. aprīlī jauniešu
deju kolektīva “Resgaļi” studija piedalījās
skolēnu deju kolektīvu
sadancošanās
pasākumā Barkavā.
11. aprīlī skatītāju
vērtējumam savu jauno
iestudējumu – Anitas Grīnieces “Vēstules no pažobeles”–
nodeva amatierteātris “Piņģerots”. Režisores Guntas Apeles
vadībā iestudētā luga ir mūsdienu drāma, kur galvenā varone
neatrod spēku sākt jaunu dzīvi un arvien dziļāk slīgst alkohola
postā, aizmirstot visu, arī savu meitu. Ļoti pārliecinoši
un spilgti savās lomās iejutās Sarma Blumfelde, Kristīne
Vilciņa, Didzis Akmentiņš. Muzikālo noformējumu, skandējot
savu sacerēto mūziku, nodrošināja Edgars Janovskis. Neņemot
vērā to, ka lugas saturs ir nopietns, pat traģisks, skatītāji to
novērtēja atzinīgi, uzsverot veiksmīgo režiju un profesionālo
aktierspēli.
20. aprīlī, Lieldienās, laiks visus lutināja ar siltu saulīti. Uz
svētku lustēm Biksēres parkā pie šūpolēm visus aicināja
folkloras kopas “Libe” un “Vērtumnieki”, kas skandēja
dziesmas, iepazīstināja ar Lieldienu ticējumiem un rotaļām.
Īpašs prieks bija bērniem, kas ļoti aktīvi iesaistījās kopīgās
rotaļās un tradicionālajās Lieldienu spēlēs.

2014. g. aprīlis - jūnjs

26. maijā jauniešu deju kolektīvu skatē Madonā piedalījās
jauniešu deju kolektīvs “Resgaļi”.
4. maijā kinopilsētiņā “Cinevilla” norisinājās Stipro
skrējiens, kas Baltijā ir vienīgais ekstremālais masu izturības
pārbaudes skrējiens, kur ikviens, pārvarot vairākus desmitus
šķēršļu, var mācīties pārvarēt sevi, pārbaudīt savus spēkus,
fizisko formu un saprast, ka piedalīšanās pasākumā ir
lieliska motivācija pašam sev – izdarīt kaut ko gandrīz vai
neiespējamu. Šogad Stipro skrējiens notika 4. maijā – Latvijas
Neatkarības atjaunošanas gadadienā.
Sestajā Stipro skrējienā piedalījās gandrīz 6500 stiprinieku.
Laika apstākļi nelutināja nevienu, tomēr visi drosmīgi stājās uz
starta līnijas, lai pārvarētu sevi, palīdzētu cits citam un dotos
kopīgā, vienojošā skrējienā par Latviju.
Šogad Stipro skrējiens izvērtās par īstu pārbaudījumu
ikvienam tā dalībniekam, jo lija lietus, dažbrīd pat sniga sniegs
un bija krusa. Šķēršļus nācās pārvarēt patiešām ekstrēmos
apstākļos. Neviens no tā nenobijās un uz starta stājās 728
sievietes, 2025 vīrieši un 920 komandas (3884 skrējēji).
Izturīgāko komandu vidū, kas distanci pabeidza, bija arī
Sarkaņu pagasta pārvaldes komanda – Ance Simtniece,
Mārtiņš Stalbovs, Jānis un Kārlis Kļaviņi.

Ar labiem panākumiem sezonu sācis Rainers Žuks
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12.04. Latvijas čempionāts Cross Country Ķesterciemā –
1.vieta
27.04. Latvijas čempionāts Aizputē – 1.vieta
01.05. Monster Energy superkauss Valmierā – 1.vieta
10.05. Latvijas čempionāts Cross Country Talsos – 2. vieta
11.05. Latvijas kauss Ķegumā – 1. vieta
17.05. Monster Energy superkauss Tartu (Igaunijā) – 3. vieta
25.05. Eiropas čempionāts zonas posms Lietuvā – 3. vieta
28.05. Mini motokross Jaunmārupē – 3. vieta
31.05. Eiropas čempionāta zonas posms Stelpē – 3. vieta
Eiropas čempionāta zonas posms Polijā – 1. vieta
Vidzemes kauss Cēsīs – 1. vieta
Motosports ir ļoti dārgs sporta veids, un Rainers priecājas
par katru atbalstītāju un saka paldies pašmāju atbalstītājiem – Aigaram Pērkonam, SIA Heta, SIA Heta būve, Sarkaņu
pagasta pārvaldei, Madonas novada pašvaldībai.
17. maijā, starptautiskajā Muzeju naktī, viesus gaidīja abi
mūsu pagasta muzeji, piedāvājot apmeklētājiem iepazīties ar
jaunumiem muzejos. Profesora Aleksandra Bieziņa muzejā
“Jaundilmaņi” apmeklētāji varēja iepazīties ar jaunu izstādi,
savukārt muzejā “Biksēres klēts” dzejas izrādi “Mīlestības zīmē.
Arī Jānis Grots” izspēlēja amatierteātra “Piņģerots” aktieri.
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24. maijā amatierteātris ar Anitas Grīnieces lugu “Vēstules
no pažobeles” piedalījās teātru festivālā Krustpils novada
Variešos.
5. jūnijā pieredzes apmaiņas brauciena laikā Sarkaņu pagastā
viesojās lauku konsultanti no Madonas, Varakļānu, Ērgļu un
Lubānas novada. Ekskursiju pa mūsu pagastu vadīja Madonas
novada lauku attīstības konsultante Inguna Akmentiņa. Viesi
apskatīja Jubeļu ģimenes saimniecību un z/s “Madaras”, kur
saimnieko Jurevicu ģimene. Tālāk ceļš veda uz profesora
Aleksandra Bieziņa muzeju “Jaundilmaņi”, rekonstruēto
tautas namu “Kalnagravas”, senlietu muzeju “Biksēres klēts”.
Nikolaja Kostomarova saimniecībā ekskursantu uzmanību
piesaistīja dažādie mājputni un dekoratīvie pāvi. Vēl
mūsu pagastā viesi apskatīja biogāzes ražotni Poļvarkā un
mājas vīna ražotni “Poteros”. Kā atzina Inguna Akmentiņa,
ekskursijas beigās viesi par Sarkaņu pagastā redzēto izteicās
ļoti atzinīgi un bijuši ļoti patīkami pārsteigti par redzēto gan
lauku saimniecībās, gan kultūras objektos.
23. jūnijā lielkoncertā “Līgojam Madonā” piedalīsies
pagasta deju kolektīvi “Resgaļi”, “Labākie gadi” un kopkorī
skanēs vokālā ansambļa “Rondo” balsis.
Valdas K. teksts, foto no personīgā arhīva

Interesanti un maz zināmi fakti par alu
Alus pirmsākumi meklējami Senajā Ēģiptē ap 4000. gadu
pirms mūsu ēras. Tieši tur atrasta senākā alus brūvēšanas
recepte, kas radīta slavenās valdnieces Nefertiti valdīšanas
laikā.
Runā, ka pirmie profesionālie aldari bijuši sievietes.
Dažās valstīs bija pat izdoti likumi, kas vīriešiem aizliedza
nodarboties gan ar alus darīšanu, gan tirdzniecību.
Vislielākais alus patēriņš uz vienu valsts iedzīvotāju ir
Čehijā un Vācijā – aptuveni 130 litri gadā. Bet lielākais
kopējais alus patēriņš ir Ķīnā – ķīnieši gada laikā izdzer 350
miljonus hektolitru miestiņa.
Līdz šim stiprākais pasaulē radītais alus satur 67,5%
alkohola.
Dārgākais alus pasaulē ir Nail Brewing’s Antarctic Nail
Ale. Tas ir 10% stiprs tumšais alus, kas brūvēts no atkausēta

Antarktikas ledāja ūdens, tālab tiek dēvēts par pasaulē
tīrāko alu. Izgatavots 2010.gadā ekskluzīvā tirāžā – tikai
30 puslitra pudeles. Līdz šim pārdotas trīs šī alus pudeles – pirmā par 800, bet pēdējā – par 1815 ASV dolāriem.
Visi no šī alus pārdošanas gūtie ienākumi tiek ziedoti
labdarībai – vaļu glābšanai.
Iecienīta uzkoda pie alus ir ķiploku grauzdiņi, par ko liecina arī Lido apmeklētāju izvēle – mēnesī vidēji tiek notiesātas
7750 porcijas, bet gadā – teju 93 000. “Tāpat ļoti pieprasītas
uzkodas pie alus ir mazsālīts lasis un mazsālītas siļķes fileja,” atklāj Lido ražošanas virziena vadītāja un valdes locekle
Solvita Treilande. “Tomēr tikai īsteni alus cienītāji zina, ka
patiesībā alus, līdzīgi kā vīns, lieliski sader ar dažādiem
ēdieniem – kā ar asiem un sāļiem gaļas un zivju ēdieniem,
tā arī ar desertiem, augļiem un pat šokolādi. Nefiltrēts alus
satur daudz vērtīgu vitamīnu un minerālvielu, tāpēc lieliski
veicina gremošanas procesus. Ne velti senie latvieši alu
turēja augstā godā un cēla galdā gan ikdienā, gan svētku
reizēs,” piebilst Treilande, lēšot, ka šogad svētkos tiks izdzerti 2800 litri Lido alus.
Pieci pareizas alus baudīšanas likumi
Alus jādzer lēnām un nesteidzoties.
Alu ieteicams dzert atdzesētu, lai izjustu visas tā
piesātinātās garšas nianses.
Lai alus nekaitētu veselībai un ātri nenoreibtu, to nedrīkst
lietot pārāk lielos apjomos un dzert tukšā dūšā.
Izvēloties alu, jāņem vērā – jo rūgtāks alus, jo brangākai
jābūt uzkodai, jo šāds alus veicina apetīti.
Alum ir jākontrastē ar ēdienu – saldāks alus labāk sader ar
sāļiem ēdieniem, bet rūgtāks – ar saldiem.
Materiāls no interneta

SARKAŅU Ziņas
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Apsveikumi
Jaundzimušie Sarkaņu pagastā
Sveicam:
ß Sintiju Borkovsku un Aivi Kalniņu ar

meitiņas Elīnas piedzimšanu 2014. gada 12. februārī;
ß Kristīni Ozolu un Andreju Pujatu ar
dēliņa Rema piedzimšanu 2014. gada 1. aprīlī;
ß Andu un Arti Kurmīšus ar
dēliņa Artūra piedzimšanu 2014. gada 5. aprīlī;
ß Daci Tumasi un Igoru Butreho ar
dēliņa Jegora piedzimšanu 2014. gada 13. aprīlī;
ß Līvu Dolbi un Ivaru Baltiņu ar
meitiņas Elzas piedzimšanu 2014. gada 25. aprīlī.

Lai gadu svētkos
sveces deg,
To liesmas sirdi silda,
Jo katram gadam
sava deg Tā pienākumu pilda.
Tu gadu svētkos
atceries,
Ko dzīvē esi veicis,
Un pats par sevi
priecājies,
Ja tevi kāds ir sveicis.

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās
aprīļa, maija un jūnija jubilārus!

Tev draugi labus
vārdus teic,
Jo sliktiem nav še vietas.
Un glāzēs dzirkstošs
vīns tiek liets,
Tas piederas pie lietas.
(V. Kokle-Līviņa)

18 gadi
Pēteris Akmentiņš
Mairita Ercikaite		
50 gadi
Daiga Šutjaka		
Māris Cīrulis		
Vineta Rubene		
Daiga Maderniece
Daiga Spickus		
Inguna Pupause		
Agita Auzāne		
55 gadi
Inta Leve		
Leontīna Ciemiņa
Arnis Simtnieks		
Edis Trops		

17.05.
23.05.
15.05.
19.05.
27.05.
07.06.
16.06.
28.06.
29.06.
08.04.
06.05.
14.05.
08.06.

60 gadi
Uldis Stalbovs		
Vilnis Zeltiņš		
Jānis Kvants		
Velga Pērkone		
65 gadi
Aina Stepānovs		
70 gadi
Skaidrīte Dvēselīte
Otīlija Orupa		
Nikolajs Butreha		
Juris Strekalovs		
Māra Mežale		
75 gadi
Mārtiņš Vālands		
Vilis Iliņš		
80 gadi
Albīna Stūre		
Vija Skaidrīte Sprūda
90 gadi
Milda Toma		
91 gads
Zenta Lazdiņa		
93 gadi
Helēna Breidaka		

16.04.
02.05.
21.05.
07.06.
30.04.
12.04.
02.05.
19.05.
02.06.
25.06.
20.04.
22.04.
13.05.
29.06.
23.06.
02.05.		
27.06.

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

Biksēres centrā ir
realizēts projekts
“Biksēres ciema LED apgaismojuma
izveide” Nr. KPFI-13.2/26
Projekts mērķis: oglekļa dioksīda
emisiju samazināšana, nomainot esošos gaismas objektus uz 53 LED gaismekļiem.
Realizējot projektu, nomainīti esošie DRL, PRO-IHQ-T UN SON-T
gaismekļi Biksēres ciemā: Parka ielā,
J. Ramaņa ielā, daudzdzīvokļu māju
pagalmos un Muižas apkārtnē pret LED
gaismekļiem. Papildus nomainīti apgaismojuma ķermeņi, kuri
stiprināti
pie daudzdzīvokļu ēkām pret apgaismojuma balstiem, kā arī uzstādīti jauni
apgaismojuma balsti Muižas apkārtnē
un daudzdzīvokļu māju pagalmos, kas
nodrošinās vienmērīgu mākslīgo apgaismojumu.
Projekta kopējās izmaksas – EUR
73988,67, t.sk. KPFI finansējums –
EUR 26220,40; pašvaldības finansējums – EUR 11780,18, neattiecināmās
izmaksas EUR – 35988,09.

Kapusvētki
Sarkaņu kapos
12. jūlijā plkst. 14.00

Sēru vēsts
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
Pa mūžības taku aizgājuši:
Alma Berģe
(16.04.1928.-28.03.2014.)
Ņina Fiļipenko
(26.11.1933.-09.04.2014.)
Juzefa Mazure
(01.08.1935.-04.05.2014.)
Alvīne Dzidra Brūvere
(13.08.1935.-03.06.2014.)

