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Madonas novads

Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvaldes izdevums

REDAKTORES SLEJA
Daba joprojām kavējas rudenīgās noskaņās, pelēkais un
miglainais laiks mazliet nogurdina un jau sākam ilgoties
pēc sniega baltuma. Drēgno un
pelēcīgo laiku mazliet gaišāku
padara tuvojošies svētki. Svētki, par kuriem runājam jau ilgāku laiku. Esam Latvijas simtās
dzimšanas dienas priekšvakarā.
Simts gadi – daudz vai maz?
It kā iespaidīgi, bet tanī pašā
laikā uz citu valstu fona esam
jauna un maza. Bet ar savu valodu, savām tradīcijām un paražām – varena. Otras tādas valsts
pasaulē nav. Esam tādi vienīgie
uz pasaules. Svētku laikā vairāk
nekā citkārt aizdomājamies par
savu valsti. Un nākas atzīt, ka,
par spīti visām nebūšanām vai
trūkumiem, to ļoti mīlam, jo
nekur citur pasaulē nevarēsim
tik labi, droši un brīvi justies kā
savās mājās – Latvijā.
Latvija mums ir vienīgā, tā ir
mūsu dzimtā zeme. Mēs visi tai
esam ļoti vajadzīgi un tieši šeit,
nevis tālumā, svešās zemēs.
Ikvienam savā darāmajā darbā jāieliek viss labais, ko vien
spējam, lai tas dotu gandarījumu pašam un atstātu paliekošu
vērtību visai latviešu tautai.
Daudz laimes dzimšanas
dienā, Latvija!
Valda Kļaviņa, redaktore
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Cienījamie Sarkaņu pagasta
iedzīvotāji!
Sagaidot mūsu valsts, mūsu Latvijas 100 gadu dzimšanas dienu, mēs
arvien noteiktāk apzināmies, ka esam
šīs valsts mantinieki, kuru ar neizsakāmu drosmi, pašaizliedzību un ticību izcīnīja brīvības cīņu cīnītāji.
Tieši mums ir jābūt stiprai apņēmībai turpināt veidot mūsu valsti
rūpīgi un godprātīgi. Apzinoties, ka
mūsu Latvija ir neizmērojama vērtība, mums jāmācās būt saimniekiem,
kuri neatlaidīgi un centīgi ceļ valsts
materiālo un garīgo labklājību.

Varenais Dievs!
Sargā un aizstāvi latviešu tautu,
Atved to mājās pie dzintara sava,
Zemē, kur Gaiziņš Latviju sveic,
Kur māmuļa Daugava sendienas glabā.
Varenais Dievs!
Neļauj latviešu dēliem un meitām
Pamest Latviju, svešumā doties.
Gādā, lai neviens te nav lieks,
Lai katram ir darbs un dienišķā maize.
Varenais Dievs!
Lai mūžam šo zemi par Latviju sauc,
Lai mūžam te latviešu valoda skan,
Lai mūžam plīv` karogs sarkanbaltsarkans,
Lai mūžam mēs lūdzam:
		
“Dievs, svētī Latviju!”
Varenais Dievs!
Palīdzi, lai mūsu latviešu zeme
Starp lielajām, varenām valstīm to kronī
Viena no pasaules krāšņākām pērlēm kļūst!
Dievs, svētī Latviju!
Antonija Lībore ar ģimeni
2018. gada vasarā Biksērē
Sarkaņu pamatskolas skolotāja
(1953-1984).

Tikai attīstītā un pārtikušā Latvijā
mēs jutīsimies brīvi un apmierināti.
Tāpēc mums kopīgiem spēkiem jāvirzās šajā virzienā, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs justos mūsu valstij
piederīgs un nozīmīgs.
Ticība ir mūsu spēka avots. Tāpēc
ticēsim sev, mūsu valsts nākotnei,
un mums kopā tas izdosies.
Gaišus un priecīgus svētkus!
Ar patiesu cieņu –
Andris Simtnieks,
pagasta pārvaldes vadītājs

18. novembrī plkst. 15.00
Latvijas 100. dzimšanas
dienai veltīts svētku pasākums
“Piederība”
Programmā:
 sarkaniešu sveicieni Latvijai;
 sadziedāšanās;
 svētku kliņģeris.
Ieeja – bez maksas
Plkst. 22.00 svētku balle
kopā ar grupu “Kompromiss”
Ieeja – bez maksas
Iespēja rezervēt galdiņu
Tālr. 29424739, Valda
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“Sarkaņu Ziņu” favorīts

Jubileja Mārtiņdienā
Tieši Mārtiņdienā pirmo piecu
darbības gadu jubileju atzīmēja
folkloras kopa “Libe”. Svētku reizē ciemos pie mūsu folkloras kopas
bija ieradušās arī folkloras kopas
no Bārbeles, Kokneses, Pļaviņām un
tuvākie kaimiņi “Krauklēnieši” no
Cesvaines un no Madonas kultūras
nama “Vērtumnieki”.
Pirms svētku pasākuma viesiem
tika piedāvāta iespēja doties nelielā
ekskursijā pa pagastu. Vērot skaisto

dabas skatu pie muižas traucēja biezā migla, bet sakoptais parks ar brīvdabas tēlniecības izstādi ciemiņiem
ļoti patika. Vēl viesiem piedāvājām
apskatīt Sarkaņu Amatu skolu un
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja etnogrāfijas un sadzīves
priekšmetu krātuvi, lai iepazīstinātu
ar skolas stāstu, kāds tas ir šobrīd.
Pasākuma laikā “Kalnagravās”
“Libes” vadītāja Madara Grudule iepazīstināja klātesošos ar kopas

“Libei”– pirmā nopietnā jubileja.
Kolektīva vadītāja Madara Grudule, dalībnieces – Eva Ūbele, Megija Pērkone,
Valentīna Gailīte, Līva Palieka, Žanna Pērkone, Irita Palieka, Velga Pērkone,
Vizma Briede (nebija klāt fotogrāfēšanas brīdī)

Cimdu izstādes ieinteresētie apmeklētāji.

Jubilejas kūka.

tapšanas vēsturi, nozīmīgākajiem
notikumiem, ikdienu un tās dalībniecēm. Katram viesu kolektīvam
tika veltīta kāda dziesma. Savukārt
viesu kolektīvi kopā ar apsveikuma
vārdiem skandēja dziesmas no sava
repertuāra un visus aicināja uz jautriem dančiem.
Apsveikuma vārdi izskanēja arī no
Madonas novada pašvaldības, Sarkaņu pagasta pārvaldes un no citiem
tautas nama ”Kalnagravas” amatiermākslas kolektīviem.
Laiks latviskā gaisotnē pagāja nemanot. Atvadoties vieskolektīvi mājiniekiem veltīja daudz labu vārdu
par jauko pasākumu un vēlēja mums
veiksmi un izdošanos it visā.
Valdas K. teksts
Foto no kolektīva arhīva

Svētku priekā daloties.
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Daudz baltu dieniņu

Dzimis vēsturiskā datumā
Guntis Āre ar ģimeni dzīvo Sarkaņu pagasta “Smiltainēs”. Madonas pusē dzīvo 30 gadus, bet par sarkanieti
sevi sauc jau 11 gadus. Dzimšanas dienu Guntis svin
mūsu tautai ļoti svarīgā datumā - Lāčplēša dienā. Pirms
daudziem gadiem, kad viņš nāca pasaulē, šo dienu nesvinēja un arī par to nerunāja atklāti.
Kā sarunā atklāj pats jubilārs, pēc mammas stāstītā, kad
viņš nācis pasaulē Rīgas 1. dzemdību namā, gados veca
vecmāte uzšāvusi jaundzimušajam pa dibenu teikdama:
“Re, kur puika, kurš zina, kurā datumā jāpiedzimst.” Tajā
brīdī mamma šo vārdu nozīmi nav sapratusi, aizdomājusies par to tikai vēlāk.
Tāpat arī vārda diena ir vēsturiskā datumā – dienā, kad
tiek pieminēti un godināti zēni un vīri, kuri 2. pasaules
kara laikā Latviešu leģiona rindās cīnījās pret padomju
armiju. Arī Gunta vectēvs bija šajās rindās.
Par Latviju Guntis saka: ”Uzskatu, ka nav jaukākas vietas uz pasaules, kur dzīvot. Esmu lepns, ka mana dzimtene ir šeit – Latvijā. Novēlu Latvijai un visiem tās bērniem
būt laimīgiem savā dzimtenē vēl daudzus gadsimtus.”
Ar Gunti Āri sarunājās Valda K.
Foto no personīgā arhīva

Jubilārs ar pašcepto keksu.

Vēstures atspulgos

Latvijas vēstures fakti
1917. gada marts – Latviešiem vajag savu valsti
Vidzemes zemes Padomes konferencē pirmoreiz oficiālā rezolūcijā tiek nolemts: “Latvijas tautai, tāpat kā visām citām tautām, ir tiesība uz pilnīgu pašnoteikšanos.”
1917. gada aprīlis – Pyrmais Latgolys kongress
Latgalieši demokrātiskā kongresā nobalso par apvienošanos ar Kurzemes un Vidzemes latviešiem “vienā politiski autonomā tautas organismā”.
1917. gada novembris – Deklarācija: Latvijai jābūt
autonomai
Oficiālā dokumentā tiek deklarēts, ka Latvija, kuras
sastāvā ir Kurzeme, Vidzeme un Latgale, ir autonoma
valsts vienība. Tā rezultātā mazliet vēlāk Krievijas PSFR
Tautas komisāru padome izdod rīkojumu par Latgales atdalīšanu no Vitebskas guberņas un pievienošanu Vidzemes guberņai.
1918. gada novembris – Latvijas Republikas proklamēšana
1918. gada 18. novembrī Rīgas pilsētas Otrajā teātrī,
kuru šodien pazīstam kā Latvijas Nacionālo teātri, tiek
proklamēta Latvijas Republika. Tā ir Latvijas dzimšanas
diena – svētki, kas izdodas brīnišķīgi, ja veidojam tos
paši.

1918 - 1920 – Neatkarības cīņas
Neatkarības pasludināšana nenozīmē, ka neatkarība
arī uzreiz tiek pienesta uz paplātes – Vācija un Padomju Krievija tik viegli vis no Latvijas atteikties negribēja,
tāpēc par savu valsti Neatkarības karā nācās cīnīties gandrīz divus gadus. Pirmoreiz savu zemi aizstāvēja jaunizveidotā Latvijas armija.
1919. gada pirmā puse – Latvijas pagaidu valdība
Kamēr pilnā sparā ritēja Neatkarības cīņas, nekas vēl
nebija akmenī cirsts. Kādu brīdi Latvijas valdība ar tās
vadītāju Kārli Ulmani pat pavadīja uz kuģa “Saratova”,
kas angļu militārajā aizsardzībā stāvēja Liepājas ostā. Tā
bija vienīgā drošā vieta, no kurienes vadīt jaundibināto
valsti.
1920. gads – Pirmās Satversmes sapulces vēlēšanas
Pēc Neatkarības cīņu beigām beidzot tauta varēja ievēlēt Satversmes sapulci – tā tolaik sauca parlamentu.
1921. gada janvāris – Latvijas starptautiskā atzīšana
Atšķirība starp iedomu valsti un īsto valsti – otro atzīst
arī starptautiski.
Materiāls no interneta mājaslapas: Latvijai 100
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Vizītkarte
“Sarkaņu Ziņu” lasītājus iepazīstināsim ar Dairu Drozdovu, kas no
septembra vada aušanas nodarbības
Sarkaņu Amatu skolā un ir aktīva arī
pagasta sabiedriskajā dzīvē.
Sarkaņu pagastā tu esi ienācēja.
Kā esi šeit nokļuvusi un iedzīvojusies?
– Sarkaņu pagasta “Vidus Doriņos”
sākām saimniekot 1993. gada sākumā, kad ģimenei bija iespēja atgūt
īpašumus. Vīramāte 1941. gada 14.
jūnijā ar saviem vecākiem, brāli un
māsām tika izsūtīti uz Sibīriju. Izdzīvoja tikai dzīvesbiedra Jura mamma
Inta. Pirmo reizi viņa mūs atveda parādīt “Doriņus” 1990. gadā. Staigājot
pa laukiem, uzkāpām Dzeloņkalnā,
kas atrodas mūsu zemes teritorijā un
no kura paveras plašs skats tālumā uz
kalniem un lejām, uz mežu. Tas bija
brīdis, kad sapratu, ka šo vietu pieņemu un šeit dzīvošu. Tā arī piekritām
ar Juri pārcelties uz dzīvi no Krimuldas uz Sarkaņiem. Pusotru gadu
braukājām, pa nedēļai dzīvojām šeit,
sējot, kuļot, pļaujot, ravējot, pa divām
nedēļām Krimuldā. “Vidus Doriņos”
uz pastāvīgu dzīvi visa ģimene pārcēlās 1994. gada jūlijā. Šobrīd gan mājā
esam palikuši tikai trijatā – es, Juris
un mana mamma Anna. Meitas Māra
un Ilze atbrauc svētkos vai brīvdienās. Biežāk iebrauc Kristīne ar mazmeitu Adriju.
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Lai mācītu citus, savas
prasmes jāpilnveido arī pašai

Daira ar savu lakatu izstādē Madonā.

Kāds ir tavs dzīves ceļš kā audējai?
– Kad man bija kādi seši gadi, bijām
aizbraukuši ciemos pie mana krusttēva. Viņa sievasmāte auda lupatdeķīšus,
kas man ļoti ieinteresēja. Man tika dota
iespēja ieaust dažus pavedienus lupatnieciņā. Krimuldā bija diezgan aktīvs
audēju pulciņš. Mūsu kaimiņiene, auklīte Veriņa, kas mani un brāli pieskatīja, darbojās pulciņā. Es redzēju, kā tiek
sietas nītis, apstrādātas noaustās segas
un galdsedziņas.

Anikšču tirdziņā kopā ar kolēģēm.

Studējot Jelgavā, paralēli studijām
bija iespēja apgūt audējas dekoratores
profesiju. Mācījāmies teoriju un audām
dvielīšus un svārkus. Vēlāk Krimuldas
aušanas pulciņā audu galdsedziņas,
kad bija Jura mammas rinda aust, bet
viņa bija apslimusi. Jura mamma bija
Tautas daiļamata meistare. Viņas darbi ir fantastiski skaisti un kvalitatīvi.
Pārceļoties uz dzīvi “Doriņos”, Jura
mammai ilgstoši nebija iespēja aust,
kaut gan stelles bija pašiem, bet nevarējām uzvilkt audeklam nepieciešamos
velkus. Arī darbs dzina darbu, jo vajadzēja tik daudz atjaunot un darīt. Tikai
savas dzīves pēdējos gados viņa atsāka
aust mutes dvieļus. Viens dvielis palika neizausts, kas tad man arī lika atcerēties reiz mācīto gan teorētiski, gan
praktiski.
Inese Mailīte mani uzaicināja iemācīties aust ar Viļumsona stellēm
Sarkaņu Amatu skolā. Viļumsona
stelles mani patiesi aizrauj ar rakstu
daudzveidību, darbu lielo izmēru. Arī
Jura mammas vecāki bija samaksājuši
pirms izvešanas par Viļumsona stellēm, tik nebija paspējuši atvest tās no
Rīgas. Viņa bija ļoti priecīga, redzot,
kā tiek izņemti pirmie deķi no Viļumsona stellēm Sarkaņos. Nu jau drīz
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Viļumsona stelles būs arī “Vidus Doriņos”. Pirms kāda laika ieraudzīju sludinājumu, ka tās pārdod. Izrādījās, tur
bija divas stelles. Aktīvas sazvanīšanās
rezultāts bija tāds, ka abas stelles atvedām, vienas man, vienas Līgai Kubai.
Tā nu drīz varēsim teikt, ka Sarkaņi ir
vieta, kur darbojošos Viļumsona steļļu
ir visvairāk Latvijā (vismaz, cik man
zināms). Gan es, gan Līga un Ēriks ir
ieinteresēti, lai tās pēc iespējas ātrāk
varētu būt darba kārtībā. Abas stelles
tiek restaurētas, darba ir daudz, bet
esmu pārliecināta, ka rezultāts būs ļoti
labs.
Kāda ir tava darba ikdiena?
– Ja man jāsaka, kam veltu visvairāk laika savā ikdienā, tad noteikti tā ir
grāmatvedības pakalpojumu sniegšana
un ekonomikas pakalpojumi projektu
sagatavošanai uzņēmumu vajadzībām
iesniegšanai LAD. Piecpadsmit gadu
laikā esmu sadarbojusies ar uzņēmumiem gandrīz visas Latvijas teritorijā
no Preiļiem līdz Liepājai un no Krāslavas līdz Valmierai.
Z/s “Doriņi” nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu. Lopu kopšanai veltām
laiku rītos un vakaros.
No septembra uzsāku trīs gadu mācības Rīgas tautas lietišķās mākslas
studijā “ROTA”, kur apgūstu aušanas
gudrības teorijā un praksē. Šīs studijas
vadītāju Aiju Krūmiņu Sarkaņu aušanas pulciņa meitenes iepazina iepriekšējā gada vasaras nometnē. Tā nu tagad
katru pirmdienu mēroju ceļu uz Rīgu
un mācos. Piektdienās esmu Sarkaņu

Šogad Cēsu “Cīrulīšu” kamaniņu trasē,
kur daudz braucienu braukti ar kamanām
Murjāņu sporta internātskolas laikā.
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Amatu skolā. Reizi mēnesī organizēju
teorētiskos kursus Amatu skolas meitenēm, kuras jau auž, un reizi mēnesī,
kuras tikai grib uzsākt aust. Es viņām
cenšos nodot tālāk Rīgā gūtās zināšanas un atziņas.
Ceturtdienu vakaros ir vokālā ansambļa “Rondo” mēģinājumi. Ja nu
gadās, ka kādu nedēļu mēģinājums
tiek pārcelts uz citu dienu, tad dodos
uz Cesvaines kora mēģinājumu.
Šobrīd mājas stellēs ir ievilkti pirts
dvieļi. Gandrīz ik vakaru cenšos kādu
stundiņu paaust.
Kas tev visvairāk sagādā prieku
brīvajos brīžos?
– Kopā pavadītais laiks ar ģimeni.
Pēc slaucamo govju likvidēšanas ir
vieglāk izrauties kaut vai vienas, vai
vairāku dienu ekskursijās. Ik gadu ziemā cenšamies aizbraukt uz kalniem
atpūsties. Pirms pāris nedēļām ar Juri
bijām Stokholmā.
Šī gada saulainais rudens priecēja
ar savām košajām krāsām. Sanāca, ka
viskošākajā laikā vajadzēja mammu
vest uz Krimuldu, tad abas izbaudījām rudens krāsas visa ceļa garumā un,
protams, arī Gaujas senlejā.
Prieks un gandarījums ir, ka mūsu
meitas Māra, Kristīne un Ilze ir tepat
Latvijā un strādā nozarēs, kas saistītas
ar iegūto izglītību. Mazmeita Adrija
jau lasa un, lasot pasakas, vairs nevar
nevienu vārdu izlaist, jo viņa rūpīgi
seko līdzi lasītajam.
Pēc pāris dienām svinēsim Latvijas simtgadi? Kā tu vērtē šodienas
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Dziesmu svētkos.

dzīvi Latvijā un ko mūsu valstij vēlētu turpmākajiem gadiem?
– Es gribētu, lai mēs cits citam vairāk uzsmaidām, domājam labas domas, mazāk kurnam, vairāk darām.
Pagājušajā nedēļā, apmeklējot audēju studiju Alūksnē, pie ieejas durvīm
bija Raiņa vārdi: ”Kas darbu nedara,
tas par darbu runā. Kas darbu nespēj,
tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas
klusē, un darbs par viņu runā.”
Lai Latvija ir latvju miera osta un
patvērums, lai Sprīdīšus, kas devušies
laimi meklēt, ved ceļi atpakaļ. Viss ir
pašu rokās!
Lai valsts ir cilvēkam, nevis cilvēks
valstij! Godprātīgus politiķus!
Valdas K. teksts,
foto no personīgā arhīva

Kalnos Slovākijā ar ģimeni.
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Sporta aktivitātes
Kopš gada sākuma par sporta dzīves
organizatori pagastā strādā Anda Kurmīte. Pirmssvētku laikā Anda ar “Sarkaņu Ziņu” lasītājiem dalās informācijā
un pārdomās par aizvadīto laiku.
Kā vērtē šo gadu pagasta sporta dzīvē un kāda ir sarkaniešu aktivitāte?
– Kopumā sarkaniešu aktivitāte un vēlēšanās iesaistīties jaunās aktivitātēs ir ar
plus zīmi, jo visu nevar gribēt uzreiz, visam jānāk ar laiku. Mūsdienu dzīves ritmā ir jābūt lielam gribasspēkam, lai pēc
darba un rūpēm par ģimeni vēl atlicinātu
laiku citām aktivitātēm, jo bieži vien tā
menidžēšana ir diezgan sarežģīta.
Kāds bija sportisko aktivitāšu centrālais notikums pagastā?
– Šogad tika organizēti trīs pasākumi,
no kuriem pēdējais un lielākais bija pagasta Sporta svētki. Šogad tie notika 21.
jūlijā. Un, iesaistoties projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Madonas novada
iedzīvotājiem”, iegūts papildu finansējums to organizēšanai. Šo svētku galvenā nozīme ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pavadīt aktīvi brīvo
laiku. Visas dienas garumā bija iespēja
piedalīties dažādās disciplīnās gan individuāli, gan komandu sporta veidos.
Vislielākā cīņa bija volejbola mačos, kas
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Uz pirmo darbošanās gadu
atskatoties
risinājās visas dienas garumā. Aktivitāšu
netrūka arī individuālajās disciplīnās, kā
arī komandu spēlēs. Gan lieli, gan mazi
varēja izbaudīt lēkāšanu piepūšamajās
atrakcijās un veldzi ezerā. Šo svētku
organizēšanā un norisē iesaistījās gan
pagasta pārvaldes kolektīvs, gan bijušie
darbinieki, kā arī multifunkcionālā centra “Logs” meitenes. Dāvanā no mūsu
atbalstītājiem SIA “TAVA drukātava”
svētku dalībniekiem skaisti magnētiņi.
Pavisam drīz svinēsim mūsu valsts
simtgadi. Kā vērtē dzīvi šobrīd un
ko vēlētu Latvijai turpmākajiem gadiem?
– Mēs varam lepoties ar to, ka dzīvojam Latvijā, ka Latviju par savu varam
saukt jau veselu gadsimtu. Protams, nepieskaroties politiskajiem jautājumiem,
jo tur vēl ir daudz ko darīt un sakārtot.
Varbūt pēc šīm vēlēšanām kaut kas mainīsies, jo mums vienmēr jācer, ka būs tomēr arvien labāk, lai gan ne vienmēr tas
tā notiek… Galvenais mums, latviešiem,
nepazaudēt to sajūtu, ka mūsu mājas ir
Latvija, lai arī kurā pasaules malā mēs
atrastos.
Andu Kurmīti uzklausīja
Valda Kļaviņa
Foto no pasākumu arhīva
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Iedvesma darbam Alūksnes pusē

Pieredze
22. oktobrī Sarkaņu Amatu skolas pulciņu dalībnieces devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītos ar Alūksnes
puses rokdarbu un aušanas tradīcijām.
Pirmā pieturvieta – Malienas saieta nams – atrodas kādreizējā Mālupes
muižas klēts ēkā. Kā pastāstīja saieta
nama vadītāja Iveta Zvejniece, padomju
periodā Mālupes muižas klētī tika ierīkots desu cehs, bet ražošana netika uzsākta. Muižas klētī šobrīd ierīkots saieta
nams, kur gan mālupiešiem, gan citiem
interesentiem ir iespēja labi un saturīgi
pavadīt brīvo laiku. Muižas kompleksā
vēl saglabājušās četras ēkas – parks ar
dīķi un diviem tiltiņiem. Vienā ēkā atrodas pagasta pārvalde, otrā bibliotēka un
pieci dzīvokļi. Stallis pārbūvēts par dzīvojamo māju. Mālupes muiža ir vietējās
nozīmes arhitektūras piemineklis.
Saieta nama vadītāja iepazīstināja gan
ar skaisto vēsturisko ēku, gan ar tā darbību. Saieta nama lepnums ir radošā studija “Annele”, kas apvieno dažādu paaudžu dalībniekus. Nodarbībās tiek darināti
izstrādājumi dažādās rokdarbu tehnikās,

Rokdarbu pulciņa simbols –
lelle Annele.

tāpat telpu noformējums dažādiem
svētkiem un kopīgi iemēģināta
kāda recepte svētku un ikdienas
galda klājumam.
Dalībnieku
darinātie izstrādājumi bija skaisti,
ļoti gaumīgi un
kvalitatīvi. Īpašu
uzmanību piesaistīja Elitas Agitas
Janikas darinātās
Vietējo rokdarbnieču izstādi apskatot.
lelles. Viņas darināto rūķu kolekcijā divus vienādus neat- “Pērļotavā”, kur interesenti iegādājas
radām – katrs ar savu grimasi, noskaņo- arī šo un to turpmākajam darbam. Domu
jumu un raksturu.
apskatīt Alūksnes puses dabas ainavu
Atvadījušies no viesmīlīgās saimnie- bagātības patraucē migla un lietus, kas
ces un domās paturot redzēto, dodamies dienas gaitā paliek arvien spēcīgāks.
tālāk. Nākamā apmeklējuma vieta –
Mājupceļā vēl iegriežamies KalnAlūksnes Kultūras centra tautas lietišķās cempju pagasta Viktora Ķirpa Ates mumākslas studija “Kalme”, kas atrodas zejā, kur izstāžu zālē iekārtota studijas
Kultūras centra jaunajā piebūvē, pašā “Kalme” darbu izstāde. Izstādē skatāmi
Alūksnes ezera krastā.
dažādi darbi, kas veidoti no augu krāsStudijā mūs sagaida vadītāja Ineta vielās krāsotiem dzīpariem. To apskatot,
Leja un iepazīstina ar studijas vēsturi un jāatzīst, ka no mūsu dabā sastopamajiem
darbību. Alūksnes tautas lietišķās māks- augiem, tos izmantojot, lai krāsotu dzilas studija „Kalme” savu darbību uzsāka jas, var iegūt ļoti dažādus un arī spilgtus
1966. gada rudenī. Studijā darbojas cil- krāsu toņus.
vēki, kuri veido savu brīnišķīgo pasauli,
Par spīti drēgnajai un lietainajai ruradoši darbojoties – aužot, adot, tambo- dens dienai, iespaidu par redzēto daudz.
rējot, izšujot. Apskatām arī nelielo da- Iepazīta citu amatnieku pieredze, kas nerinājumu izstādi, kas neapšaubāmi dod apšaubāmi noderēs Sarkaņu Amatu skoierosmi mūsu Amatu skolas dalībnieču las dalībnieču turpmākā radošajā darbā.
turpmākajam darbam.
Valdas K. teksts un foto
Viesojoties Alūksnē, iegriežamies
arī amatniecības salonā “Dzīpariņš” un

E. Janikas darinātie omulīgie rūķi.

Kopbilde pie Mālupes saieta nama.

Ates muzeja izstāžu zālēs.
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Svētku brīži
27. oktobrī labestīgā un sirsnīgā gaisotnē notika IV pasaku lugu svētki “Noticēt brīnumam”, kuros šogad piedalījās:
Suntažu amatierteātris “Sauja” (Ogres
nov.) ar J. Zvirgzdiņa lugu “Kā brālītis
Trusītis uzvarēja Lauvu”. Režisors Didzis Cauka;
Īslīces amatierteātris “Dadži” (Bauskas novads) ar “Pasaku par Sprīdīti”.
Režisore – Evita Novicka;
Lubānas sociālās aprūpes centra
amatierteātris “Pieklupiens” (Lubānas
novads) ar Pasaku “Zvēru abru taisītājs”. Režisore – Līvija Grīnvalde;
Ugāles amatierteātris “Drāma” (Ventspils novads) ar A. Grīnieces lugu “Pīlēns
- Prātotājs”. Režisore – Iveta Pete;
Pļaviņu Kultūras centra amatierteātris
“Aina” (Pļaviņu novad)/ ar M. Turoveres

2018. g. novembris

Aizvadīti IV pasaku lugu
svētki
lugu “Sivēntiņš Čoks”. Režisore – Agita Lindenberga;
Variešu
amatierteātris
“Servīze”
(Krustpils novads) ar N. Nosova lugu
“Nezinītis un viņa draugu piedzīvojumi”. Režisore – Inita Beinaroviča;
Mājinieki – Sarkaņu pagasta amatierteātris “Piņģerots” - apmeklētājus priecēja ar jauniestudējumu A. Ūdris “Gāganu kari”. Režisore – Gunta Apele;
Gaujienas amatierteātris “Kaķu nams”
(Apes novads) ar E. Rācenes lugu
“Kadru maiņas operators”. Režisore –
Elga Rācene.

Īslices “Dadži”.

Režisore Gunta Apele sveic skatītājus.

Suntažu “Sauja”.

Lubānas “Pieklupiens”.

Laimas Vanagas audzēkņi no Liezēres un Kusas iekustina
skatītājus.

Gaujienas “Kaķu nams”.

Sarkaņu “Piņģerots”.

2018. g. novembris
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Madonas novada pašvaldības pārstāvju apsveikums.
Izrāžu starplaikā skatītājus līdzdarboties aicināja Liezēres un
Kusas pamatskolas audzēkņi un viņu vadītāja Laima Vanaga.
***
Svētku sākumā Rūķis (Kristīne Ozola) visus iepazīstināja ar personāžiem, kas ieradušies.
Uz svētkiem ieradušies – divi zaķi un trusītis, trīs vilki, četri
sivēntiņi, divas lapsas, lācis, ezis u.c.
Pirmo reizi uz svētkiem atbraucis ir zilonis un tik eksotiska
būtne kā medūza.
Sprīdītis. Un tad mājās jau nepalika nedz Lutausis, nedz
Sīkstulis, arī Princese ir klāt.
Nezinītis ar saviem draugiem.
Sākumā biju tā kā drusciņ saskumis, jo tikai viens vien Rūķis
pieteicās braukt ciemos, bet tagad esmu varen priecīgs, ka viņš
ir klāt.
Skatītāji pēc katras izrādes balsoja par aktieri, kurš, viņuprāt,
bija vislabākais. Tāpat svētku noslēgumā tika noteikta izrāde,
kas ieguva skatītāju balvu. Šogad to ieguva Ogres novada Suntažu amatierteātris “Sauja” ar J. Zvirgzdiņa lugu “Kā Brālītis
Trusītis uzvarēja Lauvu”.
Svētki izskanējuši ar moto – “Apstāties aizliegts, tiekamies
pēc diviem gadiem!”.
Valdas K. teksts, Lailas Lūses foto

Variešu teātra četrkājainie aktieri priecē skatītājus.

Variešu “Servīze”.

Ugāles “Drāma”.

“Piņģerota” radošā komanda pēc pasakas
“Gāganu kari” pirmizrādes.

Pļaviņu “Aina”.
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Jaunieši darbībā
Sākoties skolas laikam, esam atsākuši
floristikas pulciņa nodarbības, kur aktīvā
un vienmēr pozitīvā pasniedzēja Karīna
bērniem māca katros darbiņos ievīt dabas veltes, kā arī uz ikdienišķām lietām
paskatīties mazliet no citas prizmas. Floristikas nodarbības notiek otrdienās no
plkst. 17.00 līdz 19.00. Joprojām aicinām bērnus un jauniešus vecumā no
7 līdz 16 gadiem pieteikties šīm nodarbībām.
Ģitārspēles nodarbības ir uzsākuši
četrpadsmit braši jaunieši, kuri ar lielu
degsmi un pacietību uzņem katru pasniedzēja Edmunda Vestmaņa vārdu un
pamācību. Jaunieši jau ir apguvuši ģitārspēles pamatus un pamazām no nodarbību telpas ir dzirdamas dziesmas un jautrā
līdzi dziedāšana. Jāteic, ka šo nodarbību
popularitāte ir liela, jo tās apmeklē gan
vietējie jaunieši, gan arī jaunieši no kaimiņu novadiem un pagastiem.
Jaunums mums ir pieaugušo darbnīcas – Kulināru klubiņš.
Esam ieplānojuši, ka Kulināru klubiņš
ir kopā sanākšana ar pievienoto vērtību.
Daloties ar savām pārbaudītajām recep-
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Rudens multifunkcionālajā
centrā “Logs”
tēm, katrs dalībnieks iemācās ko jaunu
vai arī vienkārši atsvaidzina savs zināšanas kulinārijas lauciņā. Pirmajā Kulinārijas klubiņa tikšanās reizē kulinārijas
entuziaste Sabīne dalījās ar savām prasmēm franču gardumu macaroon (makarūnu) gatavošanā.
Liels paldies apmeklētājām par iesaistīšanos un interesi! Nākamā Kulināru
klubiņa tikšanās plānota decembrī, kad
aktuāla būs piparkūku mīklas gatavošana.
Ko gan skolēni rudenī gaida visvairāk? Protams, rudens brīvlaiku!
Brīvdienu laiks multifunkcionālajā
centrā “Logs” bija pilns ar dažādām aktivitātēm, radošām darbnīcām un pavisam
vienkārši – jauku kopā būšanu.
Kad saulainās vasaras dienas tiek
nomainītas pret lietainām un dūmakainām, gandrīz katrā mājā rodas vēlme
iedegt kādu košu un smaržīgu sveci.
Tādēļ brīvlaika pirmajā dienā jaunieši
tika iepazīstināti ar sveču liešanas un
veidošanas prasmēm. Katram bija iespēja radīt savu unikālo sveci gan ar īpašu
krāsu, gan arī smaržu, formu un dekoru.
Vienmēr gan šķitis,
ka sveču liešana ir

2018. g. novembris

kas sarežģīts, bet, kā izrādās, nemaz tik
liela piepūle nav nepieciešama, tādēļ šī
nodarbe ir īpaši interesanta arī ģimenes
lokā. Jauniešiem izdevās darināt dažādas
krāsas un smaržas sveces, kas priecēs un
sildīs katra mājokli.
Brīvlaika turpinājumā pievērsāmies
arī kulinārijas tēmai.
Kad centrā izskan jautājums, kāds
ēdiens, ko mājās pats gatavo, ir visgaršīgākais un mīļākais, viena no populārākajām atbildēm ir – PELMEŅI!!!
Tad nu bija jāķeras pie lietas, un brīvlaiks ir izcili piemērots kulinārijas meistarklasēm. Jāteic, izrādās, ka šī kulinārijas brīnuma pagatavošana nav nemaz tik

SARKAŅU Ziņas
viegla un ātra, kā sākumā varētu likties.
Ir jāgatavo mīkla, kas gana ilgi jāmīca,
līdz iegūst pareizo konsistenci, gan arī
pietiekami piņķerīgs ir pats pelmeņu
lipināšanas process. Jaunieši paši gatavoja gan mīklu, gan pildījumu pēc pašu
izvēles un garšvielu daudzuma. Un rezultāts bija to vērts. Centru ievija patīkama smarža. Liels paldies meistarklases
vadītājai Vivitai!
Kad vēderi aplaimoti un radošā
dzirksts iedegta, tad laiks pienāk arī asināt prātu un veiklību. Vienmēr atraktīvās
un aktīvās meitenes Evelīna un Eva organizēja erudīcijas spēli – “Es mīlu Tevi,
Madona!”, kurā dalībniekiem bija gan
viktorīnas uzdevumi, gan arī jāzina Madonas karte, jāmin
mīklas un visādi citādi jāasina prāts un
jāparāda zināšanas.
Brīvlaika izskaņā
atraktīvā noskaņojumā pārbaudījām
izveicību mini olimpiādē, kur bija sešas disciplīnas, kā,
piemēram, “veiklais
pavārs”,
“aklais
labirints” un visu
iemīlētā disciplīna
“trāpi deķī”. Katrs

11
jaunietis varēja atrast sev piemērotu disciplīnu un pārbaudīt savu veiklību.
AKTUĀLI!
Ziemassvētku laikā visi esam iemīļojuši gardo piparkūku smaržu. Tādēļ 14.
decembrī plkst. 18.00 tiek plānota piparkūku mīklas gatavošanas darbnīca.
Nepieciešamo produktu saraksts tiks
precizēts.
Un, lai piparkūkas ne tikai labi garšotu, bet arī labi izskatītos un būtu lieliska dāvana, 21. decembrī plkst. 18.00
aicināsim uz piparkūku noformēšanas
darbnīcu.
Krista Vorslava,
jaunatnes lietu speciāliste
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Jaunumi bibliotēkās
18. novembris ir Latvijas dzimšanas
diena. Lai arī vēl nebija nospraustas
valsts robežas, apņēmīgu nacionālistu
grupa šajā dienā 1918. gadā proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti. Tikai
vienu dienu pirms neatkarīgas Latvijas
proklamēšanas izveidoja Tautas padomi.
Šajā pašā dienā Tautas padome ievēlēja
pirmo Latvijas Pagaidu valdību un pieņēma lēmumu, ka nākamajā 1918. gada
18. novembra dienā tika sasaukta kārtējā Tautas padomes sēde Nacionālajā teātrī, lai proklamētu neatkarīgu Latviju.
Vienlaikus vēstures liecības norāda, ka
proklamēšana 1918. gada 18. novembrī
bija iespējama, pateicoties labvēlīgai
starptautiskajai situācijai Pirmā pasaules kara izskaņā, uz kuras fona latviešu
nacionālie spēki vienojās valsts dibināšanai. Vēl vairākus mēnešus pēc šī
drosmīgā soļa norisinājās karadarbība
– Krievijas impērija negribēja zaudēt
nozīmīgu teritoriju. Taču joprojām tieši
šī diena ir katram latvietim pati nozīmīgākā valsts svētku diena. Šogad mēs
atzīmēsim Neatkarīgās Latvijas 100.
gadadienu, par ko no 5. līdz 30. novembrim vēstīs izstāde: „Es ticu, ka Latvija
dzīvos saules mūžu”. Tā ir izstāde par
Latvijas simtgadi, lai mēs labāk varētu
saskatīt Latvijas skaistumu un lepnumu,
iepazīt Latvijas, Madonas novada un
Sarkaņu pagasta vēsturi. Lasītāji varēs
iepazīties arī ar jaunajām grāmatām
saistībā ar Latvijas jubileju. Izstādē būs
izmantota literatūra arī no Biksēres bibliotēkas novadpētniecības fondiem.
Veltījumā Latvijas simtgadei literatūras izstādē „Es ticu, ka Latvija dzīvos
saules mūžu” tiek lasītājiem piedāvātas
arī nupat klajā iznākušās jaunākās grāmatas, ar kurām vēlos iepazīstināt.
Māra Horna. Atgriešanās dzimtenē
/ lata romāns
Zviedrijas
latvietis Oto Kadiķis
65 gadu vecumā
nolemj atgriezties
dzimtenē, jo autokatastrofā zaudējis
sievu un vēlas atrast
līdzīgu sievieti ar izsmalcinātām manierēm un labu raksturu, maigu... Viņa
sapnis ir atvērt kafejnīcu kādā Latvijas
mazpilsētā… Māra Horna ir Dobeles
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Latvijas simtgadi gaidot
Biksēres bibliotēkā

novada literātu biedrības “Spārni” viena no dibinātājām un aktīva dalībniece.
“Atgriešanās dzimtenē” ir autores astotā
grāmata. “Lata romāna” sērijā iznācis arī
romāns “Liktenīgais salidojums”, kas
ir 2015. gada romānu konkursa laureāts.
Ieva Pīgozne. Latviešu apģērbs
Grāmatas autore ir
kultūrvēsturniece, latviešu apģērba vēstures pētniece, mākslas zinātņu
doktore. Ar savām zināšanām un pētījumu rezultātiem Ieva labprāt dalās lekcijās un publikācijās. Par
savu jaunāko darbu – grāmatu “Latviešu
apģērbs” Ieva saka: “Dažādu laiku apģērbā atspoguļojas visa mūsu tautas vēsture. Lai saprastu, kādi esam, jāapzinās,
ka senāki laiki un senču reiz domātais
un darītais iespaido mūsu dzīvi jebkurā
jomā. Apģērbs nav izņēmums. Vēl arvien varam atrast vienojošus elementus
mūsdienu un senajos apģērbos, kurus no
mums šķir vairāki simti gadu. Grāmata
ir labs pirmais ceļvedis tiem, kuri domā
par sava tautastērpa izgatavošanu, kā arī
palīgs jau pieredzējušiem tautastērpa
valkātājiem.”
Lilija Baltgalve-Treimane. Celaines
Celu jostu un apaudu aušana
Grāmata domāta praktiskā darba veicējiem. Tajā ir ieskicētas katra Latvijas
etnogrāfiskā novada celošanas un celaines lietošanas atšķirības. Grāmatas galvenā vērtība ir detalizēti izstrādātie zīmējumi un niansēs aprakstītā celošanas
tehnika.
Veronika Sajadova. PSRS un Latvija
Pirmo reizi latviešu valodā iznākusi
grāmata, kas skata Latvijas okupāciju
no tiesību zinātnes skatpunkta. Grāmatā
izmantots plašs arhīvu materiālu, dokumentu, tiesību aktu (savulaik pilnīgi slepenu), kā arī daudzveidīgs fotomateriālu
klāsts. Profesionāļiem un citiem interesentiem gaidāms aizraujošs ceļojums
starptautisko tiesību labirintos.
Ēriks Jēkabsons. Neatkarības kara stāsti
1918-1920
Iznākusi Ērika Jēkabsona grāmata “Neatkarības kara stāsti:
1918-1920”. Faktiem un
notikumiem bagāti, bet

dzīvi un aizraujoši autors trīs grāmatas
nodaļās atšķetina Neatkarības kara būtību, atklāj līdz šim mazāk zināmus vēstures aspektus, apgāž mītus un patiesību
par spilgtākajām Latvijas armijas personībām, apkopo aculiecinieku liecības un
dienasgrāmatu ierakstus. Šī ir grāmata
par mūsu valstij tik nozīmīgā vēstures
posma neizpētītajām lappusēm. Grāmata
par Latvijas valsts izveidošanos un nostiprināšanos. Tā īpašu uzmanību iegūst
arī Latvijas valstiskās neatkarības 100.
gadadienas kontekstā.
Uldis Neiburgs. Dievs,
Tava zeme deg!
Vēsturnieka Ulda Neiburga grāmata “Dievs,
Tava zeme deg! Latvijas Otrā pasaules kara
stāsti” ir vēstījums par
mūsu valsts un tautas
kara laika pieredzi, kad Latvija zaudēja
savu faktisko suverenitāti un piedzīvoja
divu svešu totalitāru lielvaru – Padomju
Savienības un Vācijas – okupācijas varu
klātbūtni.
18. novembris ikvienam latvietim nozīmē daudz, tā ir mūsu valsts dzimšanas
diena. Lai mums izdodas izbaudīt šos
skaistos svētkus, priecāties par mūsu
mazo un mīļo Latviju. Bet pats galvenais
– novērtēt ģimeni un cilvēkus sev apkārt, atcerēties par viņiem katru dienu,
ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, jo mēs
jau esam tie, kas veido mūsu Latviju.
Esiet laipni lūgti iegriezties Biksēres
bibliotēkā, lai izvēlētos sev tīkamu lasāmvielu drēgnajos rudens vakaros.
Didzis Akmentiņš, Madonas novada
Sarkaņu pagasta
Biksēres bibliotēkas vadītājs
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Sarkaņu
bibliotēkā
Erudīcijas trešdienas
Aicinu interesentus
piedalīties erudīcijas
spēlē “Zini, domā vai
mini!” katra otrā mēneša pēdējā trešdienā.
Pirmā erudīcijas trešdiena – 28. novembrī
plkst. 12.00. Sacensības noritēs vairākās
kārtās, katrā deviņi jautājumi par vienu
tēmu. Vēlams nākt ar domubiedriem.
Katram dalībniekam jāņem līdzi trīs
āboli, uzvarētājs aizies ar visiem āboliem un pārsteiguma balvu.
Nākamās erudīcijas trešdienas –
30.01.2019, 27.03.2019, 29.05.2019.
Dalību spēlei pieteikt līdz mēneša 26.
datumam, t. 26210523.
Izstādes
Madonas muzeja ceļojošā izstāde
“Latvijas Tautas frontes Madonas
rajona nodaļai – 30” skatāma Sarkaņu
bibliotēkas apmeklētājiem no 7. novembra līdz 30. decembrim.
Literatūras izstādes “Tev mūžam dzīvot, Latvija…” skatāma līdz 22. novembrim.
Izstāde “Ojāram Vācietim - 85” skatāma līdz 30. novembrim.
2019. gadā Sarkaņu bibliotēkā būs
iespēja lasīt šādus periodiskos izdevumus:
Stars, Mans Mazais, ANNAS PSIHOLOĢIJA, Domuzīme, EJ, IR, 36.6 C,
OK!, Pērle, Ieva, Ievas Stāsti, Citādā
Pasaule, Mistērija, Taka, Patiesā Dzīve, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Junioriem, Kā tas
strādā?, Copes Lietas, Dārza Pasaule,
100 labi padomi, ASTES, Praktiskie
Rokdarbi, Verena Модное вязание,
Лена – Рукоделиe, Шик: шитье и крой
спецвыпуск.
I. Bačuka,
Sarkaņu bibliotēkas vadītāja

2018. g. novembris

Jaunie projekti

Galvenais dzīvē – veselība
Tautā teic, ka cāļus skaita rudenī. Tas
ir piemērots laiks, lai atskatītos arī uz paveikto veselības veicināšanas jomā. Jau
vairāk nekā gadu mūsu novadā tiek realizēts projekts “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumu īstenošana
Madonas novada iedzīvotājiem”.
Arī Sarkaņu pagasta ļaudīm gada
laikā bijusi iespēja iesaistīties dažādās
aktivitātēs. Gada sākumā ar veselīgas
vingrošanas pamatiem iepazīstināja
un desmit nodarbības novadīja trenere
Vēsma Vārsberga. Vasaras pusē varēja
sarosīties skriešanas entuziasti un šīs
veselīgās nodarbes iesācēji, kuri pievienojās treniņiem kopā ar treneri Antu
Irbi. Savukārt jūlijs Sarkaņu puses ļaudīm nāca ar piedāvājumu apgūt nūjošanas pamatus treneres Ilvijas Kecko
vadībā. Neizpalika arī pagasta Sporta
svētki, kur veselīgas kustēšanās priekam varēja nodoties kā lieli, tā mazi.
Augustā projekta ietvaros tika rīkota
orientēšanās diena, kuras laikā varēja
ne tikai iepazīties ar šī sporta veida būtību, bet arī izmēģināt to dabā.
Jau 23. novembrī Sarkaņu pagasta iedzīvotājiem tiek dota iespēja apmeklēt
lekciju kursu “Veselīgs uzturs un fizisko
aktivitāšu nozīme ikdienā” multifunk-

cionālajā centrā “Logs” Biksērē. Zināšanās un pieredzē dalīsies uztura speciāliste Maija Ceruka. Pasākuma laikā
varēs izmērīt ķermeņa kompozīciju - ar
bioelektriskās impedances svariem noteikt muskuļu, tauku un ūdens daudzumu organismā, ķermeņa masas indeksu,
bioloğisko vecumu, pamatvielmaiņu,
ķermeņa uzbūves tipu, viscerālo tauku
daudzumu. Visi šie parametri tiks ar dalībniekiem grupās vai individuāli (pēc
izvēles) izrunāti.
Projekta “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumu īstenošana
Madonas novada iedzīvotājiem” aktivitātes tiks īstenotas arī nākamajā gadā,
tādēļ aicinām sekot līdzi projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Madonas novada
iedzīvotājiem” norisēm un plāniem novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv sadaļā „Veselības projekts” ar
sirsnīgo ābolīti vizītkartē, kā arī sociālajā vietnē facebook, profilā „Veselības
projekts Madonas novadā”.
Uz tikšanos projekta pasākumos! Esiet
veseli!
Indra Veipa,
projekta sabiedrisko attiecību
koordinatore

Informācija
AS “Madonas ūdens” atkārtoti piedāvā iespēju ziemas sezonas laikā to
privātmāju īpašniekiem, kuri šajā periodā neizmantos ūdeni, noņemt ūdens
patēriņa skaitītājus, pieņemt glabāšanā un līdz ar siltā laika iestāšanos uzlikt
atpakaļ. Tas paredzēts, lai pasargātu skaitītājus no sasalšanas un iespējamas
ūdens noplūdes. Skaitītāju sasalšanas gadījumā par visām sekām atbildību
uzņemas privātmājas īpašnieks. Šo pakalpojumu pēc iepriekšējas pieteikšanās veiksim: Barkavas pagastā – 17. novembrī; Aronas un Liezēres pagastā
– 18. novembrī; Ļaudonas pagastā – 19. novembrī; Ošupes pagastā – 20.
novembrī; Praulienas pagastā – 21. novembrī; Sarkaņu un Dzelzavas pagastā – 22. novembrī; Madonā – no 26. līdz 30. novembrim. Par iespēju
pieteikt pakalpojumu lūgums sazināties ar “AS Madonas ūdens” pa tālruni
64807070. Pakalpojuma cena – 5,00 eiro.
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No 19. līdz 22. septembrim Sarkaņu
Amatu skolas meistares Daira Drozdova, Mirdza Akmentiņa, Vanda Podiņa un
Iveta Bonštete piedalījās Madonas novada fonda projekta “Tradīciju un inovāciju mijiedarbība mūsdienu amatniecībā”
aktivitātēs, kas notika Lietuvā Anikšķos.
Lietuvā pavadītās dienas bija piesātinātas un iespaidiem bagātas. Vizītes laikā
tika iepazītas kaimiņzemes amatniecības
prasmes, tradīcijas un kultūra.
Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt mākslas inkubatoru un iepazīties
ar tā darbību. Zirgu muzejā apmeklētājiem tiek piedāvātas vairākas izglītojošas programmas – muzeja eksponātu
apskate un stāsts par zirgu, sveču liešana un maizes cepšana. Šajās aktivitātēs
aizrautīgi darbojās arī sarkanietes, iepazīstot nozīmīgu lietuviešu kultūras daļu
– maizes ceļu no rudzu sējas līdz maizes
šķēlei. Klātienē varēja vērot kalēja darbu
un iemēģināt roku keramikas svilpaunieku veidošanā un jostu aušanā. Tāpat neiztika bez tradicionālā ēdiena cepelīna.
Debeiķu amatniecības centrā projekta
dalībnieki iepazina vilnas ceļu. Vietējās
amatnieces uzsvēra, ka viss jādara ar mīlestību, ļāva pamēģināt (vai atcerēties),
kā kārst, vērpt un velt vilnu.
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Projekts noslēdzās
ar starptautisko Anikšču izstādi-tirdziņu, kas
bija viens no pilsētas
ikgadējo Ābolu svētku
elementiem. Pagodinoši bija tas, ka visi
tika aicināti veidot
savu svētku kompozīciju, kurai tika izvēlēts
nosaukumu “Baltijas
ceļš”, un to veidoja
kopā visas trīs dalībVanda Podiņa dalās savā pieredzē cimdu adīšanā.
valstis.
No 25. līdz 28. oktobrim Sarkaņu Amatu skolas meistares
13. oktobrī un 3. novembrī Sarkaņu
Daina Ārente, Vanda Podiņa un Iveta Amatu skolā notika meistarklases raksBonštete piedalījās Madonas novada tainu cimdu adīšanā, ko vadīja Vanda
fonda projekta “Tradīciju un inovāciju Podiņa.
mijiedarbība mūsdienu amatniecībā” akNo 10. novembra, darbdienu vakaros,
tivitātēs, kas notika Raplā Igaunijā.
tautas namā “Kalnagravas” apskatāma
Projekta dalībnieki apskatīja Kohilas
amatniecības centru, kas atrodas muižas
ēkā. Amatnieki šajā vietā specializējušies paklāju aušanā, te top arī igauņiem
raksturīgās tamborētās bļodas. Vietējo
ražotāju nelielie veikaliņi Raplā pārsteidza ar savu dažādo preču sortimentu un
kvalitāti. Meistarklasēs Marjamaa amatniecības centrā projekta dalībnieki izmēģināja roku porcelāna trauku izrotāšanā
un izšūšanā uz filca. Tika apmeklēta arī
smēde, kur top metālkalumi un vilnas
dzirnavas. Kā atzina projektā iesaistītās
dalībnieces, šādi starpvalstu projekti ir
ļoti noderīgi, jo var iepazīt ne tikai kaimiņzemju amatu prasmes un tradīcijas,
bet arī gūt jaunas idejas saviem darbiem
un amatniecības centru attīstībai.
Daļa no izstādes.
cimdu izstāde. Izstādē skatāmi darbi,
kas darināti pavisam nesen un ir tādi,
kas ir vairākus gadu desmitus veci un ir
kā mīļa dzimtas piemiņa. Daudzveidīgā
cimdu galerija būs skatāma līdz 18. novembrim. Paldies visiem, kas dalījās savos krājumos. Īpašs paldies izstādes iekārtotājām Dairai un Vandai. Izstādē apskatāmi Ērikas Ozolas, Intas Drozdovas,
Sandras Briedes, Novožilovu dzimtas,
Dainas Ārentes, Ilzes Mežapuķes, Zinaīdas Gaidules, Rizgu dzimtas, Dainas
Vanagas, Daces Sniedzes , Edītes Mārsēnas, Zigrīdas Ozolas, Silvijas Savickaites, Initas Resnes, Astrīdas Vilkaušas,
Annas Galejas, Albīnas Kuģenieces, Ainas Tollas, Sarmītes Mitinieces un Helēnas Breidakas darinātie rakstainie cimdi.

Projekta dalībnieki Lietuvā.

Valdas K. teksts
Foto no tautas nama arhīva
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Afiša
20. novembrī plkst. 18.00
multifunkcionālā centra “Logs” zālē
darbību uzsāk pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīvs.
Vadītāja Ineta Simtniece
***
28. novembrī plkst. 18.00
multifunkcionālā centra “Logs” zālē
pagasta iedzīvotāji tiek aicināti uz
tikšanos ar komunālo pakalpojumu
sniedzējiem, pagasta un novada
pašvaldības pārstāvjiem.
“KALNAGRAVĀS”

Latvijas valsts dzimšanas dienā 18. novembrī plkst. 8.00 ikviens aicināts
sagaidīt saules lēktu Gaiziņkalnā un novēlēt Latvijai saules mūžu, paceļot
Latvijas valsts karogu, kopīgi dziedot Latvijas valsts himnu un tautasdziesmas, ieskandināt simtgadi.
7.30 - 8.00 – Pulcēšanās
8.00 - 8.10 – Uzrunas
8.11 – Saules lēkts – Latvijas valsts karoga pacelšana un Latvijas valsts
himnas dziedāšana
8.15 - 8.45 – Sadziedāšanās kopā ar folkloras kopām “Madava” (Barkava), “Vesetnieki” (Kalsnava), “Libe” (Sarkaņi), “Vērtumnieki” (Madona) un
“Pulgosnieši” (Ērgļi)
Gaidīts būs ikviens Madonas novada, ikviens Latvijas iedzīvotājs, Latvijas valstspiederīgais un Latvijas draugs pasaulē. Iestājoties rudenim, kad tā
vien gribas paslēpt rokas siltos cimdos, Kultūras ministrijas Latvijas valsts
simtgades birojs un cimdu meistari aicina ikvienu iesaistīties akcijā „Cimdotā Latvija” un valsts 100. dzimšanas dienai sarūpēt sev pašiem un dāvināt
citiem vienu no senākajām Latvijas cilvēku vizītkartēm – rakstainus cimdus,
lai 18. novembra rītā varētu koši un silti saposties Latvijas svētkos.

1. decembrī plkst. 21.00
“Kalnagravu” 30 gadu jubilejas ballīte
Spēlēs grupas “Zeļļi” un “Bruģis”
Ieejas maksa – 5,00 eiro,
30-gadniekiem
(1988. gadā dzimušie) – bez maksas
***
15. decembrī plkst. 19.00
svētku egles iedegšana
Tautas nama “Kalnagravas”
amatiermākslas kolektīvu koncerts
Ieeja – bez maksas
***
16. decembrī plkst. 15.00
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem, kas neapmeklē
bērnudārzu
***
28. decembrī
Ziemassvētku pasākums pensionāriem
Pašdarbības kolektīvu sveiciens
Par deju mūziku gādās grupa “Zeļļi”
Pieteikties līdz 21. decembrim
Tālrunis informācijai – 26414793
***
29. decembrī plkst. 22.00 Vecgada
balle kopā ar grupu “Māgas”
Ieejas maksa – 5,00 eiro.
Decembra jubilāriem – bez maksas.

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

