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Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras 
atbalstu no Latvijas 
valsts budžeta 
līdzekļiem.

„Latvija ir bagāta ar 
zinošiem, talantīgiem un 
sirdsgudriem cilvēkiem. 
Mūsu valsti stiprina 

ikviens atbildīgi un godprātīgi 
paveikts darbs. Rūpes par ģimeni, savu 
uzņēmumu, saimniecību un novadu, 
atbalsts līdzcilvēkiem — tas ir 
mūsu devums stiprai, drošai un 
labklājīgai Latvijai šodien un 
nākamajās simtgadēs. Svinēsim 
Latvijas simto dzimšanas dienu —  
kopā un ar prieku!”

Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas absolventa 
DĀVJA LEJNIEKA zīmējums

Raimonds Vējonis,
Latvijas Valsts prezidents, 
madonietis

Konkursa rezultāti apkopoti„Katrs dzīvē spēlējam savu lomu”

Īstam patriotismam nav brīvdienu

Savs tautastērps — arī Eriņu 
ģimenes sievietēm

IVETA ŠMUGĀ

Tā uzskata Edīte Zaube — “Pulk-
veža Oskara Kalpaka piemiņas 
fonda” (POKPF) aktīviste, De-
gumnieku pamatskolas direk-
tores vietniece audzināšanas 
jomā. Viņa kopā ar sadarbības 
komandu regulāri iesaistās O. 
Kalpaka atceres pasākumu ciklā, 
kas ik gadu iesākas ar 6. janvāri, 
noliekot ziedus Visagala kapos 
pie Kalpaka pieminekļa.

Mūsu novadā Edīte Zaube ir 
pārņēmusi stafeti, ko savulaik O. 
Kalpaka piemiņas popularizēšanā 
aizsāka toreizējais Valsts militārā 
dienesta Madonas nodaļas vadītājs 
Harijs Āriņš, toreizējais Ošupes pa-

gasta priekšsēdētājs Dzintars Kozu-

lis, Indrānu pagasta priekšsēdētājs 
Vilnis Strautiņš un trimdas latviete, 
pulkveža Oskara Kalpaka brāļameita 
un dzimtas māju “Liepsalas” atjau-

notāja Ārija Kalpaks-Grundmane.
POKPF ir dibināts Rīgā 1997. 

gada 7. februārī. Tā dibinātāja Ārija 
Kalpaks-Grundmane vēlējās, lai 
POKPF galvenais darbības mērķis 
būtu darbs ar jaunatni — tēvzemes 
mīlestības vairošanai un patriotisma 
popularizēšanai. Dibinātāju vidū 

bija daudz prominentu personu, 
domubiedru un Ārijas kundzes lai-
kabiedru, kam piepulcējās Raimonds 
Graube, Artis Tirzmalis, Juris Vecti-
rāns, Andris Millers, Aivars Tērauds, 
Kaspars Teikmanis, — vēsturē atska-

tās Edīte Zaube, kuras kandidatūra 
reizes divas tika izvirzīta arī fonda 
priekšsēdētājas amatam.

— Vienreiz tas bija pa īsto — tā, 
ka paspēju pat satrūkties, bet uzska-

tu, ka Kalpaka piemiņas fondam ir 
jābūt karavīra rokās, lai veiksmīgāka 
un lietpratīgāka ir tā darbība. Lai dar-
botos, ne vienmēr ir jābūt vadītājam, 
jo īpaši, ja ne sevišķi patīk kontroles 
un pieprasīšanas funkcijas. Patīk 
piedalīties idejas attīstīšanā, meklēt 
idejas attīstības iespējas, veicināt 
sadarbības un atbalsta komandu Kal-
paka atceres pasākumiem. Sava veida 
vadīšana tik un tā iznāk. Lai varbūt 
no malas šķiet, ka atbrauc armija un 
visu paveic, tā īsti tomēr nav. Līdz 
šādam modelim, kāds tas ir šobrīd, ir 
noiets pārbaudījumiem un veiksmes 
stāstiem bagāts ceļš, gūta pieredze. 
Beidzamajos gados O. Kalpaka piemi-
ņas pasākumu organizēšanā iesaistās 
pašvaldības pārstāvji, jaunsardze, 
zemessardze. Prieks redzēt, ka dau-

dzi cilvēki, arī skeptiķi un “Liepsalu” 
kritizētāji, ir garīgi paaugušies. Mēdz 
sacīt, ka cilvēks aug visu mūžu, vien 
fizisko pieaugšanu redz acs, bet ga-

rīgo rod ar pārbaudījumiem — kurš 
neiztur, atmet ar roku, meklē ko citu. 
Te es domāju, ka tā notiek ne tikai ar 
patriotisko pasākumu organizēšanu 
ilgtermiņā. Ir interesanti pavērot kop-
ainu gan no skolotājas viedokļa, gan 

vienkārši kā cilvēkam, bet vislabāk 
to darīt no medmāsas viedokļa, jo 
tad “augoņi” pamanāmi uzreiz, — 
smaidot pastāsta skolotāja.

Kas Edīti Zaubi pamudināja ie-

saistīties POKPF darbā? Viņas uzskatā 
tā bija apstākļu sakritība: — Darbs 
skolā vispirms kā medicīnas māsai, 
tad — par veselības mācības skolo-

tāju, tad — par sporta skolotāju, ār-
pusklases darba organizatori. Ja esi 
ticis skolā, tā paņem visu brīvo laiku, 
enerģiju, izdomu, jo skola ierauj arī 
sabiedriskajā dzīvē. Tolaik meklēja, 
kas organizētu Karoga svētkus “Liep-

salās”. Sekoja dažādi pasākumi gan 
skolēniem, gan starpskolu skolotā-

jiem, zemniekiem, vasaras nometnes 
u. c. Varu lepoties, ka ir bijuši labi, 
garīgi bagāti skolotāji. Īpašs paldies 
literatūras skolotājai vidusskolā un 
medicīnas skolas ārstiem un peda-

gogiem, kas iemācīja saskatīt lietās 
kopveselumu. Motivācija darboties 
laikam ir gēnos. Mans tēvs, vienkāršs 
cilvēks, bija leģionārs, un skolas 
laikā tas tika pārmests. Saviem sko-

lēniem saku, ka vēsture nesākas ar 
mums vai ar dienu, kad mēs sākam 
darīt, kad mēs vienkārši ierakstām 
jaunu lappusi lielajā skolas, dzim-

tas, ģimenes, vēstures grāmatā.  

Patriotismu arī datorā neatrast.
Sarunas par Kalpaka atceres 

pasākumiem un Karoga svētkiem 
“Liepsalās” vienmēr notiek kopā ar 
padomdevējiem fondā. Arī Degum-

nieku pamatskolas direktore Daiga 
Rubene un Ošupes pagasta pārvaldes 
vadītājs Aigars Šķēls ar interesi iesais-
tās un atbalsta, lai idejas īstenotos.

Edīte atgādina arī Degumnieku 
912. mazpulka vecbiedres Veltas 
Dragūnes teikto, ka “jaunatnei no-

teikti vajag braukt uz “Liepsalām”, 
organizēt pasākumus. Aizmirstot 
vietas, kur piedzimis tāds drosmīgs 
vīrs kā Kalpaks, aizmirsīsies vērtības, 
un viena no galvenajām — cieņa. Tas 
nav mazsvarīgi, jo īpaši tagad, kad visi 
dzimtās mājas pamet, aizbrauc prom. 
Ja būs cieņa ieaudzināta, sirdsbalss 
sauks atgriezties, lai savu tēvu zemīti 
koptu un sargātu. Ko nekopj un ne-

sargā, tas aizaug”.
1998. gadā dzima vasaras nomet-

nes “Kalpaka Liepsalas”, šoruden 
jānoorganizē jau 20. Karoga svētki. 
Edīte Zaube kopā ar savu komandu 
joprojām uzskata, ka “Liepsalās” 
karogs ir kopā saucējs un kopā turē-

tājs. Lai mācītos būt stipri, kalpo arī 
spēka vārdi “Dievs. Latvija. Zemnieks. 
Karavīrs”. n

LAURA KOVTUNA

Praulienas pagasta mājas 
„Rūķi” ir puķu draugu 
iecienītas, saimniecības 
sakoptība vairākkārt no-
vērtēta ne vien vietējā, 
bet arī Latvijas mērogā. 
Kopš deviņdesmitajiem 
gadiem šeit ar rūpību 
saimnieko Ilze un Jānis 
Eriņi, iekopjot skaistu 
teritoriju un siltas ģime-
nes mājas. Bet, kamēr 
dārzs dus ziemas miegā, 
jāatrod citas brīvā brīža 
nodarbes. Tā Ilze Eriņa 
pirms diviem gadiem 
sākusi apmeklēt Sarka-
ņu Amatu skolu, iemā-
cījusies aust. Nu ir savs 
tautastērps gatavs, tādi 
top arī pārējām ģimenes 
sievietēm.

— Es domāju, ka nekad 
dzīvē neaudīšu, — sarunas 
sākumā atzīst Ilze Eriņa. 
— Savulaik krustmāte man 
piedāvāja stelles, atbildēju, 
ka māja maza, nebūs, kur 
likt. Bet tad nez kāpēc izdo-

māju, ka varētu pamēģināt 
noaust jostiņu. Kad tā bija 
gatava, panesās, ka vajag arī pašu 
tautastērpu.

Nu jau ir līdz tam aizgājis, ka 
katrai savu tautastērpu aužu visām 
mūsu ģimenes meitenēm — vede-

klai Diānai jau ir tapuši brunči, tāda 
paša raksta un krāsu salikuma svārku 
audumu šobrīd aužu meitai Aigai un 
mazmeitai Jasmīnai.

Ilzes noaustie svārki izceļas ar 
krāsu košumu, kontrastējošo sali-
kumu, rakstu un auduma ielocēm. 
Viņa atklāj, ka viss salikums ir viņas 
brīva interpretācija, nevis ņemts pēc 
kāda novada vai pagasta tradicionālā 
tautastērpa pamata. Tas tādēļ, ka 
tērpa darinātājai patīkot košas krā-

sas, kādu autentiskajos tautastērpos 
nereti trūkst. Tāpat noausts arī plecu 
lakats, vairākas jostas, linu krekls ar 
izšuvumiem, top arī vainagcepure. 
„Vainadziņu jau nu nelikšu (smejas). 
Ar vainagcepures izšūšanu iet grūti, 
nereti palīgā vajag arī lupu. Mēdzu 
aizdomāties, kā kādreiz latviešu 
sievietes pašas sev auda, šuva. Bet —  
ko gan citu ziemā bija darīt? Tikai 
lopi un rokdarbi! Arī man ziemas va-

karos citu nav, ko darīt, tad nu aužu, 

darinu rokdarbus. Pa reizei jau tāpat 
tajā telefonā ielūru, — ar smaidu teic 
rokdarbniece.

Sava tautastērpa brunču audums 
tapis pagājušajā ziemā mēneša lai- 
kā — kopā septiņi metri auduma, 
bet arī austs ticis dienu un nakti. 
Jārēķinās ar to, ka uz stellēm ir rinda, 
jo aušanas māka šobrīd kļuvusi ļoti 
aktuāla, daļēji arī saistībā ar Latvijas 
simtgadei veltīto projektu „Katram 
savu tautastērpu”. — Tagad jākož 
pirkstos, ka stelles savulaik nepa-

ņēmu — mājās varētu aust mierīgu 
garu, — Ilze smej. Tomēr to, ka grib 
savu tautastērpu uz valsts simtgades 
jubileju, viņa sapratusi, vēl pirms 
dzirdēts par šādu Vislatvijas akciju.

Jautāta, kas aušanas procesā 
patīk visvairāk, viņa vērtē: — Aužot 
ne par ko citu nevar domāt — tikai 
par darāmo. Ja kaut kur aizpeldi, būs 
kļūdu kļūdas. Brīvprātīgā piespiedu 
kārtā sanāk lieliska relaksācija no 
darba, ikdienas problēmām, jo tajā 
brīdī tiešām jāpievēršas tikai aušanai. 
Protams, sākumā ir grūti, bet, kad tā 
lieta aiziet un sāk padoties, ir tāds 
prieks un gandarījums!

Rokdarbi praulēnietei 
bijuši tuvi visu mūžu, un 
tas laikam ielikts šūpulī, jo 
lielas šuvējas, rokdarbnieces 
bijušas Ilzes mamma un 
vecmamma. Ar rokdarbiem 
Ilze vienmēr nodarbojusies 
savam priekam. Uzsākot 
apmeklēt Sarkaņu Amatu 
skolu, Ilze Eriņa apguvusi 
aušanu, kā arī labprāt izmē-

ģina dažādas citas rokdar-
bu tehnikas. — Piemēram, 
filcēju vestītes, top mētelīši 
gan sev, gan mazmeitiņai. 
Pagājušajā vasarā Sarkaņos 
norisinājās projekts „Sarka-

ņu pagasta daba stāsta”, tā 
ietvaros apguvu tekstilmo-

zaīkas tehniku un piedalījos 
arī darbu izstādē, — teic 
rokdarbniece.

Šobrīd Ilze Eriņa aust 
brauc uz Biksēri, kur ir 
piekļuve stellēm un audējas 
Līgas Kubas padomam, jo 
rosība Sarkaņu Amatu skolā 
diemžēl pieklususi.

— Zinu audējas, kas 
iegādājas savas stelles un 
auž mājās. Tā kā es aužu 
savam priekam, man tomēr 
vajag, lai ir, kas pamāca. Tas 

nav — vienreiz noaudi un visu zini. 
Ja arī pēc neilga pārtraukuma piesē-

dies pie stellēm, laiciņš paiet, kamēr 
roka atkal piešaujas. Tādēļ diezgan 
grūti un bēdīgi mums šobrīd klājas 
bez vadītājas Ineses Mailītes. Visas 
grib aust, bet Sarkaņu Amatu skolas 
aušanas pulciņā praktiski nekas 
nenotiek. Kas ir iesākušas, tās savus 
darbus pabeidz, bet vai kas turpinā-

sies? Tāds darbs šai skolā ticis ielikts, 
bet šobrīd tur šķiet kā miris. Par to 
ļoti žēl un bēdīgi, — teic Ilze Eriņa.

Viņa pauž cerību, ka Sarkaņu 
Amatu skolas aušanas pulciņš tomēr 
varēs piedalīties simtgades Dziesmu 
un deju svētku gājienā, uz ko jau 
iepriekš pieteicies. Lai gan šie būs jau 
otrie Dziesmu svētki, kuros Ilze Eriņa 
piedalīsies (viņa dzied gan Madonas, 
gan Praulienas koros), svētku gājienā 
vēlas doties tieši ar rokdarbniecēm. 
— Ceru, ka visas četras ģimenes 
sievietes iesim tajā kopā — katra 
savā tautastērpā. Jau iepriekšējos 
Dziesmu svētkos izbaudīju to kopī-
bas izjūtu — tā tiešām ir fantastiska! 
Noteikti, ka simtgades Dziesmu un 
deju svētki būs vēl īpašāki. n

BAIBA MIGLONE

Oktobrī projekta „Latvijas  
spēks — tās cilvēkos” pirmajā 
atvērumā rosinājām savus lasītā-
jus piedalīties konkursā „Mūsu 
izcilie novadnieki”, kura jautāju-
mus sagatavot palīdzēja Indulis 
Zvirgzdiņš, un tajā centāmies 
kopīgi atsaukt atmiņā (vai iepazīt 
no jauna) mūsu novadniekus, ar 
kuriem patiesi lepojamies.

Konkursa atbilžu iesūtīšanas 
termiņš bija 25. novembris. Diemžēl 
tajā sagaidījām tikai madonietes Ligi-
tas Rūsiņas atbildes, kas bija pareizi 
atbildējusi uz visiem 15 konkursa jau-

tājumiem. Fakts par mazo atsaucību 
mazliet skumdināja, tāpēc izlēmām 
konkursa termiņu uz mēnesi paga-

rināt, un šajā laikā tajā iesaistījās vēl 
četri dalībnieki.

Jāteic, ka visi konkursa dalībnie-

ki bija čakli pastrādājuši, un, piemē-

ram, vestēniete Sarmīte Dreiblate 
četrus Augstākajā Padomē no Mado-

nas rajona ievēlētos deputātus, kas 
nobalsoja „par” Latvijas neatkarības 
deklarāciju — Eduardu Berklavu, 
Jāni Gavaru, Pēteri Krūgaļaužu un 
Valdi Šteinu —, papildinājusi ar 
toreizējiem AP deputātiem, kuriem 
arī ir saistība ar Madonas rajonu —  
I. Bērziņu, A. Rešetņikovu, A. Čepā-

ni, D. Īvānu, I. Movelu, E. Buķeli. 
Diemžēl Sarmīte ir kļūdījusies 4. 
jautājumā, kas, starp citu, arī pārē-

jiem konkursa dalībniekiem prasījis 
pūles, taču viņiem izdevies noskaid-

rot, ka šajā jautājumā minētās 2017. 
gadā izdotās grāmatas citāta autors 
ir Ludvigs Sēja. Tāpat papūlēties 
vajadzējis, lai atminētu, kas ir kon-

kursa 7. jautājumā publicēto nošu 
melodijas autors. „Tā kā man mājās 
ir klavieres, sēdos pie tām un nospē-

lēju melodiju — mamma uzreiz pa-

teica, ka tā ir Jāņa Norviļa „Daugav’s 
abas malas” jeb „Svēts mantojums”,” 
stāsta konkursa dalībniece Ligita. 
Tāpat esot bijis arī Ainai Liepiņai no 
Jaunkalsnavas. Ligita, kas ir aizrautī-
ga dažādu konkursu dalībniece, saka 
paldies konkursa organizatoriem un 
Indulim Zvirgzdiņam par vispusīga-

jiem jautājumiem.
Tāpat atzinīgus vārdus par in-

teresantajiem jautājumiem Indu-

lim Zvirgzdiņam velta novadniece 
Astrīda Aizsilniece, kas šobrīd dzīvo 
Valmierā, un ļaudoniete Sarma Bar-
kovska. Ar Sarmas kundzi laikrakstam 

izveidojusies brīnišķīga sadarbība 
krustvārdu mīklu sastādīšanā. „Daži 
jautājumi jau bija viegli, bet, lai sa-

meklētu atbildes uz visiem, vajadzēja 
papūlēties, taču, kad jau esi sācis, 
tad pārņem azarts — vajag sameklēt 
atbildes uz visiem,” tā uzņēmīgā kun-

dze. Savukārt Astrīdas kundze atzīst: 
„Konkurss bija kolosāls. Zināmā mērā 
arī grūts, bet mani tas saviļņoja un 
lika strādāt, meklēt, un, kad biju visas 
atbildes atradusi, iestājās pat zināmā 
mērā tāds tukšums... Tā ka rīkojiet 
konkursus arī turpmāk! Un paldies 
Indulim Zvirgzdiņam! Viņš tiešām 
ir liels Madonas puses entuziasts!”

Ligita Rūsiņa balvā saņem „Stara” 
abonementu 6 mēnešiem, Astrīda 
Aizsilniece, Sarma Barkovska un Aina 
Liepiņa — 2 mēnešiem.

Atbildes uz 
konkursa „Mūsu 
izcilie novadnieki” 
jautājumiem
  1. Eduards Berklavs, Jānis 

Gavars, Pēteris Krūgaļaužs, 
Valdis Šteins.

  2. Oskars Kalpaks, Jānis 
Ezeriņš, Jūlijs Jansons, 
Teodors Kalniņš.

  3. Dainis Īvāns.
  4. Skolotājs Ludvigs Sēja  

„Es pazīstu vairs tikai sevi”.
  5. Pārtikas tehnologs, Latvijas 

Zinātņu akadēmijas īstenais 
loceklis Mārtiņš Beķeris no 
Ļaudonas.

  6. Adina Ķirškalne, Haralds 
Mednis, Broņislava 
Martuževa, Andrejs Eglītis.

  7. Jānis Norvilis.
  8. Visvaldis Lācis.
  9. 1918. gada 18. novembrī 

Reitera diriģētais koris 
dzied himnu.

10. Vējavietis tekstilrūpnieks 
Roberts Hiršs, ASV dzīvojot, 
novēlēja savus īpašumus 
Latvijas Universitātei.

11. Tēlnieka Kārļa Zāles 
veidotais pulkveža Oskara 
Kalpaka kapa piemineklis 
Meirānu kapsētā.

12. Mārcēnietis Vilis Miķelsons.
13. Profesors patkulietis 

Aleksandrs Bieziņš.
14. Latvijas cukurrūpniecības 

izveidotājs lubānietis  
Jānis Laže.

15. Artis Kumsārs.

EGILS KAZAKEVIČS

Esam iesoļojuši 2018. — Latvijas 
simtgades gadā, kad vienlaikus 
varam gan atskatīties uz aizva-
dītajiem raibajiem 100 gadiem, 
gan ar piesardzību vai drosmi 
ieskatīties nākamajā Latvijas 
valstiskuma periodā.

Latvijas simtgadi var iedalīt 
trīs periodos: pirmās brīvvalsts, 
okupācijas laiks un periods pēc 
neatkarības atjaunošanas. To cil-
vēku, kas glabā atmiņas no visiem 
trim posmiem, vairs nav daudz, 
mazāk kļūst arī to, kam padomju 
periods saistās ne tikai ar bērnības, 
bet arī pieauguša cilvēka gaitām. 
Savukārt ir uzaugušas jau teju divas 
paaudzes, kurām šī Latvijas valsts 
ir vienīgā, ko tie pazīst. Dokumen-

tālo videointerviju cikla „Balto 
Matu Stāsti” veidotāju vēlme bija 
radīt tiltu starp paaudzēm, kuru 
pieredze ne tikai atšķirīgā vecuma, 
bet arī vēsturiskā un sociālā fona 
dēļ bieži vien nepārklājas, taču šī 
komunikācija ir svarīga.

Viena no Madonas novada 
personībām, kuras teiktajā ir bijis 
un joprojām ir vērts ieklausīties, ir 
bijusī ilggadējā Madonas kultūras 
nama direktore Skaidrīte Strade, 
kuras mūža lielākais aicinājums ir 
bijis teātris. Ne velti viņa teju 50 
gadu ir bijusi R. Blaumaņa Mado-

nas Tautas teātra virzītājspēks.
Skaidrītes Strades dzimtā puse 

ir Liepas pagasts Cēsu pusē, viņai 
dzīvojot vien dažu kilometru at-
tālumā no Eduarda Veidenbauma 
„Kalāčiem”. Jau bērnībā, mājās uz 
improvizētas skatuvītes izspēlējot 
uzvedumus, nobrieda apņēmība, ka 
teātris ir tas, kas saista visvairāk, un 
skola šo apņēmību tikai nostiprināja.

— Man bija kolosāla klases 
audzinātāja, kas prata katru cil-
vēkbērnu ievirzīt tajās sliedēs, 

kas viņam būtu piemērotākās. Īsta 
Ulmaņlaiku dāma, kas prata piecas 
svešvalodas. Viņai bija tradīcija kat-
ru gadu iestudēt vienu izrādi, kā arī 
skolēnus, kuri ceturksnī nenoka-

vēja nevienu stundu, viņa veda uz 
Rīgu, lai noskatītos teātra izrādi. Tik 
ļoti vēlējos redzēt izrādi, ka neno-

kavēju nevienu stundu. Vienlaikus 
otra skolotāja, kas atstāja vislielāko 
iespaidu, bija pionieru vadītāja. 
Tāds bija laiks, kurā es augu un kurā 
uzauga arī visi pārējie, — bērnību 
ieskicē Skaidrīte Strade.

Arī vēlāk interese par teātri 
neapsīka, un Skaidrīte iestājās 
Kultūras akadēmijā teātra fakultātē 
režijas nodaļā, to pabeidzot, kļuva 

par amatierteātra režisori. Mācības 
piecus gadus turpinājās Sanktpē-

terburgā (toreizējā Ļeņingrada) un 
divus gadus — Maskavā.

— Tolaik izdevās satikt daudz 
interesantu cilvēku, un tas, ko gu-

vām, skatoties izrādes un tās vēlāk 
analizējot, bija neatsverama piere-

dze. Iemācīties tu vari tikai tad, ja 
ej pasaulē un skaties procesus, kas 
notiek visapkārt, izsverot, ko no tā 
visa vari paņemt sevis pilnveidoša-

nai, — norāda režisore.
Atnākot strādāt uz Madonu, 

darba gaitas Skaidrīte Strade uzsāka 
Madonas kultūras namā.

— Ļoti priecājos, ka nonācu 
Madonā un varēju strādāt toreizējās 

kultūras nama direktores Martas 
Kraslovskas vadībā, kas mani izvei-
doja par kultūras nama darbinieci. 
Ļoti patika tie cilvēki, ar kuriem 
kopā strādāju, un varu par viņiem 
teikt tikai to labāko, — atminas 
bijusī Madonas kultūras nama 
direktore.

Kultūras nama teātrī arī nospē-

lēta pirmā loma — Ieviņa R. Blau-

maņa „Skroderdienās Silmačos”.
— Otro reizi lugu uzvedu jau 

pati. Vēl tagad atminos izrādes tre-

šo cēlienu un divas ainas — Līgo 
vakars un nākamā rīta notikumi. 
Ja padomā, kā šīs ainas risinātos 
reālajā dzīvē, jāsecina — cik tur 
tās komēdijas? Tāpat ir ar cilvēka 

dzīvi — drāma un komēdija vien-

laikus. Sākot strādāt, Blaumanis 
bija nevēlamo autoru sarakstā un 
nebija ieteicams uzvest izrādes ar 
viņa tekstiem. To darīt bija liela 
uzdrīkstēšanās, un tolaik bijām pir-
mie, kas „Brakos” spēlēja izrādi, uz 
kuru pulcējās ļoti daudz cilvēku, —  
atceras Skaidrīte Strade.

Režisore atzīst, ka viņu vienmēr 
ir vilinājis tieši mēģinājumu pro-

cess — centieni atrast kopēju valo-

du ar aktieru kolektīvu un visiem, 
kuri iesaistīti izrādes tapšanā. Ja 
kopīgo valodu izdodas rast, tālākais 
process jau rit daudz vieglāk.

— Ļoti patīk strādāt teātrī. Pa-

domājiet, 7—10 cilvēki kopā risina 
vienu problēmu, kas cilvēku patiesi 
aizkustina. Cilvēks ir iesaistīts un 
domā. Viņš ir dzīvs. Par savu labāko 
izrādi uzskatu pēc Mārtiņa Zīverta 
lugas „Pēdējā laiva” motīviem 
uzvesto izrādi, ko veidojām kā 
veltījumu izsūtītajiem. Uzvedums 
tika nospēlēts tikai divas reizes —  
pirmo reizi 80. gadu beigās 25. 
martā. Izrāde joprojām izraisa dre-

buļus, taču tā atstāja labi padarīta 
darba un gandarījuma izjūtu. Šie 
ir tie brīži, kad esi ar savu darbu 
trāpījis īstajā laikā un vietā, kā arī 
šādās reizēs parādās, kurš ir kurš 
tavu aktieru kolektīvā. Cik katram 
no aktieriem ir drosmes laikā, kad 
cilvēki vēl baidās teikt taisnību, 
pateikt to, ko tu domā, — teātra 
sūtību atklāj režisore.

Biedrības „Melnais Piens” pro-

jekts „Balto Matu Stāsti” tapa ar 
Latvijas Republikas Kultūras minis-

trijas un Valmieras novada fonda 
atbalstu, sadarbojoties radošo 
darbnīcu centra MCity dalībnie-

kiem un Madonas Valsts ģimnāzi-
jas mediju klases skolēniem. Gūt 
vairāk informācijas par projektu, 
kā arī noskatīties visas intervijas 
iespējams www.facebook.com/
baltiemati. n

Ilze Eriņa savam tautastērpam krāsu salikumu un 
rakstu izvēlējusies pati, jo patīk košas krāsas. 

AGRA VECKALNIŅA foto

Edīte Zaube vada Oskara Kalpaka 
atceres pasākumu cikla noslēguma 
pasākumu Madonas kultūras 
namā.

AGRA VECKALNIŅA foto no arhīva

„Blaumaņa novelē „Nāves ēnā” ietverta milzu bagātība. Tajā parādās patiesā cilvēka vērtību skala. Viņa 
raksturs, audzināšana, izpratne par to, kas ir dzīve — kam ir vērtība un kam nav. Vai nu tu esi un paliec 
cilvēks, vai cilvēcību zaudē,” Blaumaņa noveli, atrodoties rakstnieka dzimtas mājās „Braki”, raksturo Skaidrīte 
Strade.                          AUTORA foto


