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1. IEVADS

Cilvēki un laiks gan apzināti, gan bez īpaša
nodoma atstāj zīmes laika ritējumā un
vēstures villainē. Pēc gadiem, gadu simtiem
un tūkstošiem ļaudis tās mēģina lasīt, tulkot,
izprast un lietot. /Vaira Vīķe-Freiberga/

Kad sāku strādāt bibliotēkā un semināros un kursos klausījos, kā kolēģes
strādā pie novadpētniecības, ar cik lielu aizrautību viņas stāsta par iegūtajiem
materiāliem, par to noformēšanu, es brīnījos, kas tur var būt tik interesants, kas ir tas,
kas viņas tajā darbā tik ļoti aizrauj. Bet, tagad jau vairāk nekā 22 gadus strādājot
bibliotēkā un 40 gadu laikā, kopš dzīvoju Mēros, tuvāk iepazīstot vietējos iedzīvotājus,
sāku izprast kolēģu lielo aizrautību. Katrs jauniegūtais materiāls, vai tas būtu atmiņu
stāstījums, vai fotogrāfija, vai avīzes, žurnāla izgriezums, manī rada prieku, – ka tagad
par to būs iespēja uzzināt citiem, nevis aizmirstībā nogulēs kādā plauktā vai bēniņu
augšā. Tā kā rakstīts vārds saglabājās ilgāk par viena cilvēka mūžu, tad nolemjot
piedalīties šajā konkursā, nospriedu, ka lielāku akcentu likšu uz mērēniešu atmiņām,
stāstījumu pierakstiem. Ne reti tas notika tā, ka paņēmu personīgo un darba mobilos
telefonus, savējam ieslēdzu skaļruni, bet darba telefonam – balss ierakstītāju,
piezvanīju, pastāstīju par konkursu, ierakstīju stāstījumu, to vēlāk uzrakstīju datorā
Wordā.
Kad Birzuļu bibliotēka novadpētniecībai no Birzuļu tautas nama apkopējas
Evitas Lapiņas 2012. gadā saņēma deviņus fotogrāfiju albumus ar iemūžinātu kluba un
kolhoza darbu, sāku interesēties par to, kas šos albumus noformējis, kas rakstījis attēlu
komentārus, un noskaidroju, ka tas ir gan toreizējās kluba vadītājas Jutas Cēsnieces,
gan skolotājas Ilgas Kļaviņas, gan vēlāk Jutas darba pārmantotājas – Māras Sīkules
(Grīnvaldes) – darbs.
Birzuļu tautas nams. 2012. gadā, vācot novadpētniecības materiālus par bijušā
Valkas rajona deju kolektīvu virsvadītāju Monvidu Soveru, viņš intervijā teica: “Tautas
namu atklāja, ja es nekļūdos 1962. gadā. Tam ir jau tagad 50 gadi, bet visi to noklusē,
un neviens neceļ augšā.”
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2. attēls no žurnāla “Padomju Latvijas Sieviete” 1962. gada jūlijā. Paraksts zem tā: Valkas rajona
kolhoza “Draudzība” jaunuzceltais klubs. FOTO: M. Treizons

Šie vārdi manī izraisīja pārdomas. Es sajutos parādā tiem cilvēkiem, kas līdz
šim ir strādājuši, darbojušies kluba ēkā, jo uzskatu, ka ikvienai paaudzei būtu jāsaglabā
saite ar saviem senčiem un, tālāk ejot, jāattīsta sava laikmetīgā dzīvesziņa. Ko mēs un
mūsu laiks atstāsim aiz sevis nākamajām paaudzēm, cik lielā mērā atstātais mantojums
būs unikāls un cik globāls?
Un tad dažādi novadpētniecības materiāli burtiski paši mani atrada. Piemēram,
2012. gada vasarā, Birzuļu bibliotēkai piedaloties makulatūras vākšanas akcijā un blīvi
kārtojot iegūto atvestajos konteineros, uzgāju skolotājas Ventas Kliesmetes audzēkņu
dāvināto piemiņas albumu. Tad pēc toreizējās Smiltenes novada muzeja vadītājas
Zinaīdas Bērzas informācijas, ka viņas pārziņā nonākuši iesieti seni žurnāli, devos uz
muzeju tos pašķirstīt, līdz žurnāla “Padomju Latvijas Sieviete” 1962. gada jūlija
numurā atradu mūsu kluba fotogrāfiju. Sākumā pat neaptvēru, kas ir tā ēka, jo attēlā
nebija tik ierasto jasmīnu krūmu, palielās kļavas ar lielo akmeni zālāja stūrī. Taču tā
šķita ļoti pazīstama.

3.

attēls. Šādu kluba ieejas ainavu bija ierasts redzēt. Attēlā pie Birzuļu tautas nama vēl redzama
krāšņā tūja, kuras vairs nav. FOTO no “Bilskas pagasta teritoriālā plānojuma”
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http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Smiltenes%20novada%20dome/Attistibas_Planosana/P
askaidrojuma_raksts_2012/Paskaidrojuma_raksts_Idala_Bilskaspag_TP.pdf

4.

attēls. 1962. gada žurnāla “Padomju Latvijas Sieviete” jūlija mēneša numura vāks, kurā
publicēts pirmais kluba foto

Tad 2014. gada 21. jūnijā satiku Māru Grīnvaldi (dz. Sīkuli), kas bibliotēkai dāvināja
savu vecāku – Austras un Jāņa Sīkuļu – foto albumu. Tajos uzņemti mirkļi no viņu
aktīvās sabiedriskās un kultūras dzīves 1963.-1975. gadam, un pārsvarā tie visi uzņemti
Birzuļu tautas namā.
2. KOLHOZS “DRAUDZĪBA”
2.1.L/a pirmsākumi
Atmiņu kamols par Birzuļu tautas namu jāsāk ritināt jau sen pirms tā
celtniecības, jo tas nesaraujami saistīts ar kolhozu “Draudzība”, tā dibināšanas
pirmsākumiem.
1948. gada janvārī, gadu pēc pirmā kolhoza “Uzvara” dibināšanas Valkas
apriņķī, Mēru pagasta zemnieki, aizdomājušies par savām iespējām, nolēma aizbraukt
uz Blomi ciemos un uzzināt visu, kas neskaidrs un interesē. Tur Mēru pagasta
delegācijai izstāstīja un izskaidroja visu sīki jo sīki. Atgriezušies mājās, nolēmuši, ka
arī Mēru pagastā kolhozs jādibina. Divas reizes zemnieki nākuši kopā, lai dibinātu
kolektīvo saimniecību, bet abas reizes nekas nav iznācis,– nostrīdējušies līdz vēlai
naktij un izklīduši. Trešajai reizei gatavojušies rūpīgāk un pārsprieduši mājās, tāpat ar
kaimiņiem visus par un pret un tikai tad gājuši atkal kopā. Šoreiz uz sapulci bija ieradies
arī kolhoza “Uzvara” priekšsēdētājs Augusts Savielis. Strīdi un debates atkal
turpinājušās ilgi, līdz beidzot tomēr kolhozs nodibināts. Tas bija 1948. gada 6. februārī.
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Nolēma saimniecību saukt par “Jauno dzīvi”. Par kolhoza priekšsēdētāju ievēlēja Paulu
Lezdiņu, valdē – Eduardu Zariņu un Arturu Zariņu. Sākās jaunās dzīves pirmais
pavasaris un līdz ar to pirmie prieki un pirmās neveiksmes.

5.

attēls no 1968. gada 10. februāra “Darba Karoga”. No kreisās: kolhoza “Jaunā dzīve”
priekšsēdētāja vietnieks Eduards Zariņš un kolhoza “Nākotne” pirmais priekšsēdētājs Jūlijs
Zālītis.

Eduards Zariņš, pārcilājot atmiņas toreiz, 1968. gada februārī pastāstīja: “Cik
nebija pavisam kuriozu gadījumu, kurus atceroties tagad nāk smiekli, bet toreiz smieties
pat nenāca prātā. Toreiz lauzīja galvas, kā tikt galā. Kaut vai tāds gadījums.

6.

attēls no “Darba Karoga” 1968. gada 10. februārī. Pirmā kantora ēka “Jaunbirzuļos”

Kopsaimniecībai bija arī (!) viena cūka, bet nebija ar ko to barot. Ko darīt?
Nekas cits neatlika, kā staigāt pa mājām un lūgt, lai katrs kolhoznieks, cik var, dod
barību, kolhoza cūkas uzturēšanai. Barību savāca, un cūka neaizgāja bojā.”
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Tālāk kolhoza “Jaunā dzīve” pirmās valdes loceklis un priekšsēdētāja
vietnieks Eduards Zariņš turpina: “Pagāja vasara. Rudenī jauno kolhoznieku sejas vairs
nebija tik drūmas un neziņas pilnas kā pavasarī. Pamazām tika apgūtas kolektīvās
saimniekošanas metodes, kas tomēr izrādījās labākas par individuālajām. Arī tīrumi
rādīja, ka kopsaimniecībā labība, kartupeļi un citas kultūras neaug nemaz sliktāk, kā
individuālajās saimniecībās. Radās ticība saviem spēkiem, saimniecības nākotnei. Tā
paša gada 2. septembrī Mēru pagastā nodibinājās otrs kolhozs “Nākotne”, bet 1949.
gada pavasarī, kad kolektivizācija sāka aptvert visu apkārtni, arī trešais – “Padomju
zeme”. 1950. gada augustā abas vēlāk dibinātās saimniecības pievienoja “Jaunajai
dzīvei”.”
1960. gada aprīlī par kolhoza “Jaunā dzīve” priekšsēdētāju sāka strādāt
Kazimirs Grišāns, un tad Birzuļu ciema kolhozu “Jaunā dzīve” pārdēvēja par
“Draudzību”. Saimniecība tobrīd atradās diezgan neapskaužamā stāvoklī: visi avansi
bija izņemti, aprīlī kolhozniekiem algas maksāja par janvāri un februāri, un 1959. gads
bija noslēdzies ar vairāk nekā 300 000 rubļiem (vecajā naudas izteiksmē) parādu
kolhozniekiem. Pēc tam sekoja 2 neražīgi gadi – pārlieku mitrais 1962. un sausais 1963.
2.2.Kluba celtniecība
Kolhozam (toreiz – lauksaimniecības artelim) “Draudzība” tā pastāvēšanas
pirmsākumos nebija savu telpu kultūras dzīves organizēšanai. 1938. gadā tika nodota
Birzuļu pagasta piensaimniecības biedrības jaunās pienotavas divstāvu ēka, tās mazajā
sarīkojumu zālītē notika visi lielākie, nozīmīgākie saieti. Pienotavā līdz ar to izvērsās
aktīva kultūras dzīve. Pats tās direktors Dalbergs bija sabiedriski aktīvs, viņa sieva
Markevica mācīja teātri.

7.

attēls. Sava kluba vēl nebija, visi pasākumi notika pienotavā 2. stāvā mazajā zālītē. Kārtējā
pasākuma dalībnieces no labās puses: 1. Ilga Kļaviņa, 2. Austra Boka, 5. Marija Rižikova, 8.
Aiva Leite, 9. Maiga Ūdre, 10. Emma Baltbārde, 11. Maija Kļaviņa, 12. Margrieta Boša
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Bet ar laiku ēkā kļuva par šauru. 2016. gada 4. februārī, ciemojoties pie Franciskas
Grišānes, viņa pastāstīja: “Jau 1960. gada nogalē kolhoza valde, sieviešu padome un
skolotāji kopīgajā sēdē, kas notika Birzuļu pamatskolā, nolēma, ka pirmo ēku kolhozā
būvēs klubu. To būvēja divus gadus. Visus ar būvniecību saistītos darbus veica tikai
kolhoza “Draudzība” būvbrigāde Viktora Bokas vadībā.

8.

attēls. Pie kluba tā celtniecības būvbrigāde: vidū gaišajā hūtē būvbrigādes vadītājs Viktors
Boka, no viņa pa kreisi gaišākajā darba jakā Kārlis Stiebris, pa kreisi Babris, starp Boku un
Stiebri abiem aizmugurē Pēteris Lapiņš, viņam blakus baltajā kreklā Jānis Boka, priekšplānā
tup Gunārs Zvaigznītis, aiz viņa gaišākajā darba jakā Paulis Vimba, pa kreisi no viņa Gunārs
Briedis. FOTO no Austras Bokas personīgā arhīva

Tajos vēl piedalījās skolēni, pedagogi un kolhoznieki. Sākumā tika sagatavots
būvlaukums: izzāģēja lielus skaistus bērzus, likvidēja krūmus, izlauza celmus, nolasīja
akmeņus, laukumā atstājot tikai vienu lielu, skaistu bērzu, to pašu, kuru drošības
apsvērumu dēļ, 2015. gada 12. augustā nozāģēja.

9.

attēls. Pēc skaistā bērza nozāģēšanas klubs izmainījis savus vaibstus
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10. attēlā kluba bērzs ziemā. FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva

11. attēls. Kluba bērzs sniegs siltumu vēl ilgi… FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva

Tad klubam ielika pamatus.

12. attēls. Strādnieki gatavo cementu pamatu liešanai. Kreisajā pusē ar gaišo cepuri Jānis Boka, ar
gaišo hūti viņa tēvs – būvdarbu vadītājs – Viktors Boka, rūtotajā kreklā Kārlis Briedis. FOTO
no Austras Bokas personīgā arhīva

Visus būvmateriālus celtniecībai ņēma no kolhoza.
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13. attēls. Gatera vadītājs Jānis Boka uzmanīgi seko mehānismu darbam un priecājas, ka nu vairs
pašiem nav jāvelk zāģis

14. attēls. Tagad lielās baļķu grēdas top par dēļiem, brusām, latām; tos gaida jaunais klubs

15. attēls. Gatera galdnieku darbnīcā pat reiz darbojas ēveles, ripzāģi un frēzes tieši klubam. Pie
darbagaldiem Imants Jaunbērziņš priekšplānā, Jānis Boka pie otra darbagalda
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Par kluba celtniecības laiku Līga Jundze (dz. Gaismiņa) atceras: “Manas
pirmās atmiņas par kluba ēku ir tās celtniecības laiks, mans pats pirmais vasaras
brīvlaiks pēc 1. klases beigšanas. Būvbrigādes vīri klabina āmurus jumta slīpnē
satupuši, mēs ar Nīmantmāri spēlējamies ar klucīšiem – celtniecības atgriezumiem –
netālu no svaru būdas (neesmu gan pārliecināta, ka svaru būda bija jau uzcelta). Šādi
brusu un siju galu nozāģējumi man jau kopš agras bērnības bija vērtīga spēļu lieta.
Mūsmājas tika uzceltas tikai kādus 5 gadus agrāk par kluba ēku, tādēļ patīkamie klucīši
man bija labi pazīstami.”

16. attēls. 1961. gada pavasaris. Birzuļu tautas nama rietumu gals. FOTO no Austras Bokas
personīgā arhīva

Dacei Keišai (dz. Puķītei) kluba celtniecības laiks savukārt saistās ar jauko
smiltiņu kaudzi pie kluba jaunceltnes. Tur četrgadīgā Dacīte vislabprātāk rotaļājusies
ar pienotavā dzīvojošo ģimeņu bērniem: Anitu Leiti, Aivaru Cēsnieku un Vinetu Paegli.

17. attēls. Tagadējā (2016. gadā) bibliotēkas ieeja pirms 54 gadiem. No labās puses: Viktors Boka,
Jānis Boka. FOTO no Austras Bokas personīgā arhīva

Monvids Sovers, kluba celtniecības laikā skolnieks būdams, atceras, ka
pieaugušie, spriežot par taciņu un ceļu veidošanu pie kluba, strīdējušies. Vieni teikuši,
ka celiņu klubā vajagot veidot simetriski tieši pretī ieejai, citi argumentējuši, ka kluba
12

apmeklētāji nāks gar tā abiem sāniem, tāpēc pieejas celiņi jāveido gar kluba fasādi. Un
izrādījies, ka otrajiem bijusi taisnība.

18. attēls. 1962. gada vasaras sākums. Klubam atlicis vairs tikai pabeigt jumtu. FOTO no Austras
Bokas personīgā arhīva

19. attēls. Pēc fasādes nokrāsošanas vēl liels darbs jāiegulda apkārtnes sakopšanā. FOTO no
Austras Bokas personīgā arhīva

20. attēls. Mēru tautas nams 60-o gadu nogalē. FOTO no M. Grīnvaldes (dz. Sīkules) personīgā
arhīva
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Aija Dzirkale: “Kluba nodošanai rīkoja plašus svētkus. Viktors Boka brūvēja
mājās alu. Es gar Maigas Ūdres māju gāju pāri tiltiņam uz toreizējo Boku māju, tagad
Sīkuļu māju, pēc tā alus. Svētku reizē dziedāja sieviešu ansamblis, skolā taisīja maltīti.
Tajā laikā jau ziedēja svētās rozes, koši sarkanās pujenes. Tās tad arī pasniedzām
celtniekiem.”

21. attēls. Tiltiņš, pa kuru Aija Dzirkale nesa “pujenes” kluba celtniekiem, pirms 54 gadiem. Boka
Austra: “1958. gadā uz šīs ūdenskrātuves notika 1. jaunības svētki Mēros. Jaunieši vizinājās ar
plostiem. Ugunskuri bija sakurti uz plostiem. Skaisti! FOTO no Austras Bokas personīgā arhīva

22. attēlā kolhoza “Draudzība zootehniķe Irēna Dukāte sveic čaklāko lopkopēju, aktīvu
pašdarbnieci Aiju Dzirkali. FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva
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23. attēls. 1962. gads. Gatavošanās kluba atklāšanai

24. attēls no laikraksta “Darba Karogs” Nr. 17., 1968. gada 10. februārī, 1. lpp. Kolhozam
“Draudzība” 20 gadu.

25. attēls no laikraksta “Darba Karogs” Nr. 17, 1968. gada 10. februārī, 1. lpp.
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Izkārtnes pie jaunās ēkas sienas liecināja, ka zem šī jumta telpas ir kolhoza
“Draudzība” kantorim, klubam, Birzuļu ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu
komitejai, sakaru nodaļai (pastam un telefonu centrālei) un krājkasei.
Kolhozam “Draudzība” attīstoties, kantora un kluba telpās palika par šauru.
Margrieta Boša 2016. gada 16. februāra telefona sarunā pastāstīja, ka mūsu būvbrigādes
vīri kopā ar toreiz sabraukušajiem viesstrādniekiem no Aizkarpatiem – gucuļiem – ļoti
īsā laikā 1972. gadā kluba ziemeļrietumu spārnā uzcēla otro stāvu un nišā starp abiem
spārniem uzbūvēja mazo zālīti.

26. attēls. 1972. gads. Birzuļu tautas nama otrā stāva celtniecība. Redzamās durvis kādreiz bija ieeja
māksliniekiem uz skatuves, bet vēlāk krājkases un frizētavas ieeja. FOTO no Ulda Zaķa
personīgā arhīva

27. attēls. 1972. gads. Birzuļu tautas nama otrā stāva celtniecība kluba ziemeļu rietumos. Bijusī
bibliotēkas ieeja 1994.-2010. gadam un 2010.-2016. gadam bērnudārza grupiņas “Bitītes” ieeja.
FOTO no Ulda Zaķa personīgā arhīva

16

Skatoties fotoattēlus, kuri uzņemti kluba zālē laikaposmā 1962.–1972. gadam
ir ļoti neierasti redzēt lielus, plašus logus abās zāles pusēs, ko jaunāka paaudze nav
redzējusi, jo pēc mazās zāles uzbūvēšanas tādi palika tikai dienvidu sienai.

28. attēlā logi zālē gan vienā sienas pusē… Fotogrāfija uzņemta kādā no kolhoznieku sumināšanas
reizēm, kas ierasti notika pie bagātīgi klātiem galdiem. FOTO atrodas Birzuļu bibliotēkas arhīvā

29. attēlā logi otrā sienas pusē… Fotogrāfija uzņemta 1967. gada 21. janvārī lopkopēju pieredzes
apmaiņas vakarā, kas tika rīkots kopīgi ar kolhoza “Padomju Latvija” lopkopējiem un kas ierasti
notika pie bagātīgi klātiem galdiem. FOTO atrodas Birzuļu bibliotēkas arhīvā

Pēc kluba kapitālās pārbūves un apkārtnes sakopšanas tika domāts arī par tās
izdaiļošanu.
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30. attēlā (no kreisās puses) Birzuļu ciema padomes priekšsēdētāja Franciska Grišāne, kolhoza
“Draudzība” galvenā agronome Dzidra Zariņa un Anna Zālīte ieplāno puķu dobes pagalmā pie
Birzuļu tautas nama. FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva

31. attēls. Klubs uzcelts. Tagad apspriedīsim, kā izvietosim kolhoza speciālistu kabinetus, kā
iekārtosim apkārtni. No kreisās puses: Aija Lezdiņa, Kazimirs Grišāns, Viktors Boka,
Aleksandrs Kļaviņš, Ilga Kļaviņa, … , Maija Kļaviņa
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32. attēlā 1969. gada Diploms no Latvijas PSR Dārzkopības un biškopības biedrības par labi
apkoptu un skaisti apzaļumotu kolhoza “Draudzība” centru. FOTO no Birzuļu bibliotēkas
arhīva

Birzuļu tautas namu ik pa laikam remontē.

33. attēls. Pēdējais skats uz ierasto zīmējumu. FOTO: V. Meistere
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34. attēls. Žurnāla “Zvaigzne” 1966. gada 21. numura vāks, no kura mākslinieks izvēlējās zīmējumu
kluba atklātākajai fasādes daļai. FOTO: V. Meistere

Maiga Zvaigznīte atceras, ka Asja Zalamane ļoti pukojusies, ka skaistais
zīmējums veidots uz jau 10 gadu laikā noplukušās nepārkrāsotās sienas.
2.3.Kabineti kolhoza kantorī
Kolhoza “Draudzība” jaunuzceltajā ēkā bija vairāki kabineti vadošajiem
speciālistiem un grāmatvežiem un varētu teikt, ka tiem ir izveidojusies visbagātākā
vēsture kolhoza pastāvēšanas laikā. Skatoties zemāk ievietotā plāna attēlā kabinets nr.
38 piederēja kolhoza priekšsēdētājam Kazimiram Grišānam. Ciema padomes krēsls
atradās “Druvās” – vecajā ciemā (kā to sauc vēl joprojām), tur Birzuļu ciema padomes
priekšsēdētājai Franciskai Grišānei pirmā ciema padomes sekretāre bija Benedikta
Ozoliņa. Vēlāk, Birzuļu ciema padomes priekšsēdētājai vienojoties ar kolhoza
direktoru Kazimiru Grišānu, ciema padomei tika ierādīts kabinets nr. 37 jaunuzceltajā
kolhoza kantora ēkā. Tur par sekretāri sāka strādāt Inta Bogdanova (dzejnieces Marikas
Svīķes mamma),
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35. attēlā pirmā Birzuļu ciema padomes sekretāre Inta Jurģe (Bogdanova), kura sāka strādāt ciemā,
kad tas pārcēlās uz Birzuļu tautas namu

viņu nomainīja Margrieta Boša. 1971. gadā kolhoza «Draudzība» teritoriju pievienoja
Birzuļu ciemam, bet 1977. gadā Birzuļu ciemu likvidēja un tā teritoriju pievienoja
Bilskas ciemam, līdz ar to tā vadība pārcēlās uz Bilsku. 1990. gadā ciemu reorganizēja
par pagastu. 2009. gadā Bilskas pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Smiltenes
novadā. Kluba pastāvēšanas laikā tur darba kabineti atradās partijas pirmorganizācijas
sekretārēm Dzidrai Zariņai, Veltai Krieviņai, Rutai Treimanei; mežsargiem Kārlim
Intenbergam, Andrim Bukšam; zootehniķēm Benediktai Ozoliņai, Vilhelmīnei
Balodei, Nellijai Ūdrītei, Mārai Kukulei, Vilmāram Kukulim, Vallijai Mellei, Maldai
Krauklei, Ingai Bratkai (Ķesterei), Ivetai Zantei, Irēnai Dukātei, Intai Rozniecei,
Skaidrītei Rozniecei, Vijai Mellītei; melioratoriem Jurim Vincukovam, Jānim
Klīdzējam, kas sēdēja kopā ar agronomiem (agronomu kabinets bija nr. 41);
agronomiem Dzidrai Zariņai, Grāvelim, kas nostrādāja nepilnus 2 gadus (ap 1966./67.
gadu) un pēkšņi pazuda, Laimonim Vadonim, Harijam Apinim, Valentīnai Putno,
Vairim Krauklim, Aivai Skopānei, Ilzei Grāvītei, Vārpulim Viļumam;
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36. attēlā agronoms Vārpulis Viļums pļaujas laikā uz tīruma kopā ar kombainieri Gunti Eglīti un
šoferi Andri Purkalīti. FOTO no Vārpuļa Viļuma personīgā arhīva

ganību agronomei Līgai Vincukovai; sēklkopības agronomei Maijai Zālītei; galvenajai
ekonomistei Ausmai Viļumai; algu ekonomistei Asjai Zalamanei; ekonomistēm Inārai
Vorobjovai, Sarmītei Mūrniecei, Ivandai Ozoliņai, Astrai Ķīkulei, Guntai Žukovskai,
kas bija arī arodbiedrības priekšsēdētāja; drošības tehnikas inženierim Ēvaldam
Grīviņam; komendantam Jānim Treisneram; mākslīgās apsēklošanas tehniķei Ernai
Zālītei; galvenajai vetfeldšerei Eleonorai Lapčenokai (Zariņai), vetārstiem Irai
Ķesterei, Stefānijai Lapiņai, Vitautam Labsvīram, Ilonai Ciprusei, Vilnim Labsvīram,
Ivaram Briedim; vetārstu šoferim Vitoldam Ciprusam; būvdarbu speciālistiem
Konstantīnam Griškovam, Alksņiem tēvam un vēlāk arī dēlam, Laimonim Priedītim,
Aivaram Birkenšteinam, Grabim, Intai Kuģītei, Guntim Niedrītim, Aivaram Skadiņam,
Mārim Kasparinskim; fermu pārzinim vēlāk arī biteniekam Jānim Sīkulim,
daiļdārzniecēm Mārai Lapiņai, Baibai Vilgutei, grāmatvežiem Elzai Gaismiņai,
Helmutam Ēķim, Aleksandram Kļaviņam,

37. attēls. Uz darbu atbraucis galvenais grāmatvedis Aleksandrs Kļaviņš. Birzuļu ciema 25 gadu
pastāvēšanas laikā tā teritorijā 6 ģimenēm jau bija savs vieglais auto. FOTO no Birzuļu
bibliotēkas arhīva
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Ainai Briedei; grāmatvežiem (istaba nr. 43 vienmēr kolhoza pastāvēšanas laikā bija
atvēlēta grāmatvežiem) Paulīnei Ēķei, Dainai Brūzītei, Intai Ivaņenko, Mairitai Saliņai
(Ķesterei), Skaidrītei Muižniecei, Rutai Dubinai, Andrim Bukšam (vēlāk izmācījās par
mežsargu), Pēterim Lībietim; arī kabinetā nr. 44 strādāja grāmatvedes: Maiga Zande un
Maija Rudzīte (dz. Ūdrīte), tajā atradās arī milzīgs skapis kolhoza dokumentācijai.
Telpa nr. 42 bija kasieres Ritas Intenbergas valstība, kaut gan sākumā kasiere Erna
Kļaviņa strādāja telpā kopā ar grāmatvedēm. Uz kolhoza “Draudzība” ražošanas
apspriedēm ieradās arī speciālisti, kuru darba kabineti neatradās klubā. Piemēram,
galvenais inženieris Ivars Strazdiņš, dispečere Elza Gaismiņa un citi. Plānā ir telpa nr.
46, no kuras ir durvis uz kluba zāles balkonu un telpu nr. 45, kur par kinomehāniķiem
tika strādājuši Bogdanovs ar sievu Āriju, Māra Sīkule (Grīnvalde), Aldis Šūpulis,
Arnolds Aizupietis, Kārlis un Dace Miezīši. Visi minētie cilvēki strādājuši, laika gaitā
viens otru nomainot. Tagad bijušajā kinomehāniķu kabinetā kluba vadītājai Silvijai
Lapiņai iekārtota noliktava dažādiem rekvizītiem.
Ierasta aina pie kluba bija kolhoza speciālistu transportlīdzekļi.

38. attēlos kolhoza “Draudzība” speciālistu motociklu “parāde” pie kluba 60-to gadu beigās. Bet
Birzuļu ciema 25 gadu pastāvēšanas laikā tā teritorijā 52 ģimenēm jau bija savs motocikls.
FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva
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39. attēlā kolhoza “Draudzība” uzceltās ēkas otrā stāva plāns pēc Ilgas Noormetes rasējuma 2008.
gada 15. aprīlī

40. attēlā traktorists piestājis pie kantora ēkas uz toreiz vēl neasfaltētā ceļa pie kluba, lai uz mirkli
ieskrietu pēc vajadzīgās informācijas par tālāko darbu. FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva

24

41. attēlā kolhoza “Draudzība” smago automašīnu tehnikas skate pie Birzuļu tautas nama 70-to
gadu sākumā. FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva

Mēru teritorijā (toreiz klāt bija arī Rauzas ciemats) kolhozu priekšsēdētāji bija
Jūlijs Zālītis, Krišs Grinšpons, Eduards Zariņš, Kazimirs Grišāns (1960. gada marta līdz
1977. gada 19. februārim), Imants Mūrnieks (1977.-1979.), no 1979. gada jūnija līdz
1994. gada decembrim kolhoza “Draudzība” priekšsēdētājs bija Kārlis Skrapcis, pēc
tam SIA direktors. Tehniskās sekretāres priekšsēdētājiem bija Elga Zariņa, Inese Putno,
Vija Meistere (no 1978. gada 4. aprīļa līdz 1979. gada 12. novembrim).
2.4.Birzuļu tautas nama, kolhoza “Draudzība” un Birzuļu pamatskolas sadarbība
Franciska Grišāne atceras: “Pirms kluba celtniecības un vēlāk pie apkārtnes
uzturēšanas ļoti daudz strādāja skolēni un skolotāji.” Arī Monvids Sovers, Ruta Zaķe
un Rita Treisnere atceras, ka katru rudeni un pavasari viņi kopā ar saviem
klasesbiedriem regulāri piedalījušies apkārtnes uzkopšanas talkās, tajā skaitā pie kluba
apkārtnes, un izsaka neizpratni par to, ka tagad nepraktizē darbaudzināšanu. Viņu teikto
apstiprina pirmais kluba attēls žurnālā “Padomju Latvijas Sieviete” 1962. gada jūlija
numurā (sk. attēlu nr. 2), kurā skaidri redzama bērnu rosīšanās kluba pagalmā.

42. attēlā Birzuļu pamatskolas skolēni strādā pie jaunā Birzuļu tautas nama, iekārtojot puķu dobes.
Foto uzņemts ap 1968. gadu. Logos raugoties, vēl var redzēt logus zāles pretējā sienā. FOTO
no Birzuļu bibliotēkas arhīva
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Kā atceras Franciska Grišāne, kluba vadītājām visos laikos ar skolu bijusi ļoti
cieša savstarpēja sadarbība. Birzuļu pamatskolas kolektīvs bija neiztrūkstošs visos
lielākajos kolhoza un ciema pasākumos, kas norisinājās klubā. Birzuļu pamatskolas
skolēnu pulciņu dalībnieki sniedza priekšnesumus kolhoza labāko darba darītāju
sumināšanas reizēs, valsts svētkos, sudrabkāzās, kā arī padomju laikā izveidojušajās
tradīcijās – Bērnības svētkos, Pilngadības svētkos. Skolēni skolotāju vadībā iesaistījās
kluba pasākumos, pašdarbībā. Līgas Jundzes (dz. Gaismiņas) tā laika atmiņas: “Kad
mācījos 1. klasē, skolas Jaungada eglītes pasākums notika skolā, bet vēlākajos gados –
klubā. Pēc priekšnesumiem, kad krēsli jau bija nobīdīti gar zāles malām, pirms sākās
dejas un rotaļas, kluba apkopēja Berta Raudule izkaisīja uz zāles grīdas parafīnu vai
stearīnu, ko ieguva, sarīvējot sveces. Viņas seja bija tik… atbildīga.” Vija Meistere:
“Arī vēl 1976. gadā labākai dejošanai tika izmantota sarīvēta svece. Kluba apkopēja
Marga Cukura par to gādāja.”

43. attēls. Sudrabkāzās valsi labāk griezt, kad deju grīda labi slīd. FOTO no Birzuļu bibliotēkas
arhīva

44. attēls. Skolēnu priekšnesumi Bērnības svētkos sešdesmitajos gados. FOTO no Līgas Jundzes
personīgā arhīva
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No 1958. līdz 1965. gadam kolhoza un ciema rīkotajos Bērnības svētkos
piedalījās 80 dalībnieki un Jaunības svētkos – 62 dalībnieki. Katrs no tiem saņēma no
kolhoza kādu dāvanu.
Foto albumā “Birzuļu ciema darbaļaužu deputātu padomes XI sasaukuma
pastāvīgo komisiju darbs 1969-1970” lasām, ka sēdēs spriests par ciema, kolhoza un
skolas sadarbību, par kopīgu kultūras pasākumu organizēšanu, par skolas sagatavošanu
1970./71. mācību gadam, par gatavošanos rajona un republikas Dziesmu un deju
svētkiem, par iedzīvotāju kulturālo izaugsmi, par jaunatnes iesaistīšanu pašdarbībā un
kulturālajos masu pasākumos.
Austra Boka: “Kad Sīkule Austra Birzuļu pamatskolā bērniem mācīja tautas
dejas, tad viņi Valkā bieži skatēs ņēma piemās vietas. Austra bija pedantiski prasīga.
Stingra. Viņu arī respektēja, neatļāvās neviens nekādas vaļības. Dejotāji savu varēšanu
tad atrādīja Birzuļu tautas namā kolhoza pasākumos.
Austra

pamatus

dejošanā

ielika

Soveram

Monvidam.”

http://biblioteka.valka.lv/wp-content/biblioteka/Intervija%20ar%20MS%5B1%5D.pdf
Monvids Sovers atcerās, ka skolotājai Austrai Bokai tautisko deju pulciņa
nodarbību laikā muzikālā pavadītāja nav bijis. Viņa pati dungojusi dejas pavadījuma
melodiju vai skaitījusi tās ritmu.
Birzuļu pamatskolas pastāvēšanas pēdējos gados skolas izlaidumi notika
tautas namā.

2.5. Birzuļu tautas nams mākslas filmā “Klāvs – Mārtiņa dēls”
1970. gada vasarā Mēros tā apkārtnē un Birzuļu tautas namā notika mākslas
filmas “Klāvs – Mārtiņa dēls” uzņemšana. Sākotnējais filmas nosaukums bijis
“Neviens cits”. Kadros redzami vairāki mūsu cilvēki: Paulis Zariņš, Dzidra Zariņa,
Kārlis Bruno Puķīte, Imants Purkalītis, Stefānija Lapiņa, Andrejs Brūzītis, Jānis
Brūzītis, Mārtiņš Vīksna, Maiga Zvaigznīte, Māra Sīkule (Grīnvalde), Ilze Kreile,
Valda Krieviņa (Sedola), Kārlis Krieviņš, Skaidrīte Krieviņa, Gunārs Kliesmets, Juta
Cēsniece, Edgars Ozoliņš, Kazimirs Grišāns, Meinarts Jānis, Jūlijs Zālītis.
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45. attēls. Ekrānuzņēmums (ekrānšāviņš) no mākslas filmas “Klāvs – Mārtiņa dēls”. Kolhoza
“Draudzība” priekšsēdētājs Kazimirs Grišāns priekšplānā kadra 58:58 minūtē iejutās
kolhoznieka lomā

Savulaik viena no labākajām Trīnēm vietējā dramatiskajā pulciņā (arī darba
vietas korespondente) – Maiga Zvaigznīte – “Darba Karogā” 1970. gada 9. jūlija 81.
numura 2. lapaspusē par ainu tapšanu Birzuļu tautas namā rakstā “Top filmas kadri”
raksta: “Visos mēģinājumos piedalās aktrise Elvīra Baldiņa skolas direktore. Viņas
balsī, acīs izlaiduma svinīgums. Ar siltu skatu māksliniece noglāsta savus audzēkņus.
Diplomu saņem arī jauniete Sibilla Maderniece (tēlo aktrise Līga Liepiņa), kas
vidusskolu beigusi neklātienē. Rožu klēpi skaistajai meitenei atnes pārgalvīgais
traktorists Klāvs (tēlo aktieris Juris Kaminskis).
Pašā pirmajā rindā zālē sēd kolhoza kontrolasistente (tēlo Dina Kuple) ar savu
draudzeni (Lidija Freimane).
Bērnu vidū ir aktrise Lilita Ozoliņa, ieradies arī kolhoza gans (Mārtiņš
Vērdiņš).
Mani sāk nogurdināt neskaitāmie mēģinājumi, vēroju aktierus, kurus tik maz
līdz šim izdevies tuvumā skatīt.
Māksliniece Elvīra Baldiņa starpbrīžos redzama ļoti nogurusi, bet pietiek
pateikt vārdu “sākam”, lai notiktu pārvērtība – acis staro, viņas teiktie vārdi dzirdami
zāles vistālākajā stūrīti.
To, ka aktrise Lidija Freimane mīl rokdarbus, pastāstīja žurnāls “Padomju
Latvijas Sieviete”, bet, kad īsajā starpbrīdī pa durvju spraugu pamanu mākslinieci ar
kamolu, atskārstu, ka viņa nespēj ne minūti dzīvot bezdarbībā.
Aktrise Dina Kuple starpbrīdi izmanto, lai palasītu absolventiem dāvātas
grāmatas.
Lilitai Ozoliņai patīk bērni, mazā Inga, kura sēd blakus, paspēj izstāstīt savus
priekus un bēdas, pieglaust galviņu.
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Izlaiduma koncertā, kur dzied meiteņu ansamblis (Smiltenes vidusskolas
meitenes), kolhoza priekšsēdētājs (Kārlis Sebris) ieved vieglprātīgo Sibillas māti (tēlo
aktrise Elza Radziņa), kurai palīdzējis izkļūt no 15 diennaktīm par kaušanos. Skaisti
safrizēta, cēli iesoļo nesavaldīgā vieglprāte, ka grūti noticēt, ka viņa varējusi sist citu
kolhoznieci.

46. attēls. Ekrānuzņēmums (ekrānšāviņš) no mākslas filmas “Klāvs – Mārtiņa dēls”. Birzuļu tautas
nama zālē kolhoza priekšsēdētājs (K. Sebris) ieved vieglprātīgo Sibillas māti (E. Radziņa).
FOTO no V. Meisteres personīgā arhīva

Koncerta laikā pavisam nosodāmi rīkojas kolhoza priekšsēdētājs, kurš paskaļi
māca Sibillu pāraudzināt traktoristu Klāvu.
Režisors atļauj publikai atskatīties, un, kaut gan mums jātēlo nosodījums par
koncerta traucēšanu, acīs ir cieņa pret māksliniekiem.”
Izlaiduma ainā filmas 59:57 minūtē piedalās 1970. gada Birzuļu pamatskolas
absolventi un kluba zālē pirmā meitene, kas saņem ziedus kā absolvente, ir Māra Sīkule
(Grīnvalde), kas trīs gadus vēlāk ir šo telpu saimniece, kluba vadītāja.

47. attēls. Ekrānuzņēmums (ekrānšāviņš) no mākslas filmas “Klāvs – Mārtiņa dēls”. Zālē rosās
operators Miks Zvirbulis ar saviem palīgiem, galvenais režisors Oļģerts Dunkers neskaitāmas
reizes liek absolventes Māras Sīkules (Grīnvaldes) apsveicējiem atkārtoti nākt ar ziediem
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Līga Jundze (dz. Gaismiņa) atceras: “Mēru klubā tika filmētas Billes izlaiduma
ainas, es taču arī varēju iet un pasniegt ziedus savai māsīcai Mārai Sīkulei, kas, re, ku’,
kadrā krauj tos (ziedus) klēpī augstā grēdā, bet mūsu vidusskolas klasei bija nākamajā
dienā jāizbrauc ekskursijā uz Ļeņingradu, tā dēļ mājās krāmēju čemodānu (kas tur tik
daudz ko krāmēt?).
Skatoties šo filmu vienmēr ķeru kadrus: skolas lielā klase, Lāčkalna tīrums,
Mēru autobusu pietura, Jānis Meinarts pie kluba kolonas, kolhoznieku sapulce
sarkanajā stūrītī, Plauša (Priedītis Ansis – piezīme mana), Jānis Brūzītis, Edgars
Ozoliņš, Kazimirs Grišāns garšīgi smejas, bite kolhoza priekšsēdētāja kabineta loga
aizkarā.”
Dzejoli deklamē Valda Krieviņa (Sedola), arī tās pašas klases absolvente,
meitene, kura tajā laikā aktīvi iesaistījās kultūras dzīvē, no 1990. gada ir Smiltenes
ģimnāzijas jauniešu kora “Lido” diriģente.

48. attēls. Ekrānuzņēmums (ekrānšāviņš) no mākslas filmas “Klāvs – Mārtiņa dēls”. Birzuļu
astoņgadīgās pamatskolas absolvente Valda Krieviņa (Sedola) deklamē pateicības dzejoli
vecākiem

49. attēls. Ekrānuzņēmums (ekrānšāviņš) no mākslas filmas “Klāvs – Mārtiņa dēls”. Kadrā
Birzuļu ciema padomes priekšsēdētāja Franciska Grišāne
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Zīmīgi, ka, pirms kadrā pilnīgi parādās kluba ēka, fonā atskan balss: “Eu, nomet man
bibliotēkas atslēgu!” lai gan toreiz bibliotēka neatradās kluba ēkā, bet gan 2 kilometrus
attālajās “Druvās”.

50. attēls. Ekrānuzņēmums (ekrānšāviņš) no mākslas filmas “Klāvs – Mārtiņa dēls”. Kadrā
Birzuļu ciema tautas nama ieeja

Monvids Sovers: “Aktieri un iedzīvotāji tik ļoti sadraudzējās. Ilgstoši. Un
aktieri pie šiem iedzīvotājiem brauca ciemos. Piemēram pie Ilgas Kļaviņas.”
2.6. Balles klubā
Monvids Sovers: “Jutas laikā bija grandiozas balles! Tie bija pasākumi ar
tematiem: pavasara ziedu balles, kolhoznieku balles, tai skaitā mehanizatoriem,

51. attēlā daži apbalvojumi no bagātīgā klāsta Kārlim Krieviņam, kas pasniegti labāko darba
darītāju sumināšanas pasākumos; no kreisās puses: “Darba Sarkanā karoga ordenis” (1975. gada
14. februārī); nozīme “Sociālistiskās sacensības uzvarētājs 1974” (1975. gada 10. februārī);
krūšu nozīme Padomju Savienības Piecdesmitā gadadiena 1922-1972”; ordenis “Goda zīme”
(1972. gada 13. decembrī)
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slaucējām, laukstrādniekiem. Visiem tiem vajadzēja priekšnesumus. Priekšnesumus
sniedza visi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Ballēs spēlēja kapela “Andrups” no
Smiltenes. Vēl tagad atceros telefona numuru, uz kuru varēja viņus sazvanīt – 72286.
Ļoti skaisti, pieprasīti un apmeklēti bija Bērnības svētki.

52. attēls. Kolhoza “Draudzība” DEO (draudzības estrādes orķestris) uz skatuves. Prezidijā no
kreisās: toreizējais Valkas rajona Tautas Izglītības nodaļas vadītājs Agris Saliņš, runā Birzuļu
ciema padomes priekšsēdētāja Franciska Grišāne, blakus grāmatvede Ēķe Paulīne un kolhoza
priekšsēdētājs Kazimirs Grišāns. FOTO Birzuļu bibliotēkas arhīvā

Ballēs bija valša konkurss. Vīnes valša konkurss, kurā skatījās, kā cilvēks ir
apģērbies, kā viņš uzlūdz, kā viņš dejo, kā viņš pavada. Konkursa komisiju izvirzīja no
publikas. Tajos gados bija Juta Cēsniece, skolotāja Austra Sīkule, un es arī kādreiz biju.
Jaungada karnevāli bija. Tos gaidīja.”
Ingrīda Sovere: “Kultūras dzīve nevarēja iztikt bez sarīkojumiem. Man prātā
palicis ir sarīkojums, iespējams, tas bija karnevāls. Sarīkojums ne tik daudz kā
karnevāls, bet ar to, ka tajā laikā klubos bija tradīcija, kurā rīkoja valša konkursus.
Protams, skaisti izdekorēta zāle, mūzika. Tā kā man ļoti patika sarīkojumu dejas, tad
valša konkursos, protams, es neizpaliku no piedalīšanās. Man tajos arī ļoti veicās. Bija
tā: ja tu saņēmi apbalvotu vietu, tev iedeva balvu. Balvas bija dažādas. Dažkārt es
redzēju, ka balles laikā zem sēdošo krēsliem šur tur pavīdēja pa kādai tortes kārbai, kas
acīmredzot bija saņemtas balvā.”
Līga Jundze (dz. Gaismiņa): “Kādā no pirmajām kluba darbināšanas reizēm
uz Mēriem bija atbraukuši mākslinieki no Smiltenes. Meitenes baltās kleitās dejoja
„Hali-gali” (varbūt arī puiši, bet tie bija melni), zālē tika izslēgtas gaismas, redzamas
palika tikai baltās fluorescējošās kleitas. Neko tādu vēl nebiju redzējusi!”
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Monvids Sovers: “Toreiz katru gadu notika Pilngadības svētki. Padsmitiem
dalībnieku. Es atceros, ka 1968. gadā uz Pilngadības svētkiem bija (nu jau nelaiķis)
aktieris Jānis Vītoliņš.”
Māra Grīnvalde (dz. Sīkule): “Visvairāk man patika organizēt vasaras Nakts
balles. Ballēm bija piekrišana un garša! Brauca ballēties gribētāji no tuvākās apkārtnes:
Smiltenes, Palsmanes, Rauzas, Grundzāles, Bilskas, jo parasti uz Nakts balli bija
sarunāts labs ansamblis; tieši ansamblis pamatā bija noteicošais vilinājums. Nakts
balles ciemam ienesa zināmus ienākumus, jo biļetes izpirka vienā rāvienā!
Protams, neizpalika arī bez kautiņiem. Kādā ballē viens smiltenietis tā sakāvās,
ka bija jāsauc milicija, un vēlāk man bija jāiet tiesā par liecinieci. Daudz šādu gadījumu
gan nebija.
Laba piekrišana tolaik bija karnevāliem. Karnevāls tika organizēts vienreiz
gadā – janvāra sākumā. Tie bija labi apmeklēti pasākumi ar atrakcijām, ar labākās
maskas noteikšanu, kur dalībnieki tika apbalvoti ar dāvanām. Atceros savu pirmo
karnevālu. Viss daudzmaz bija sagatavots, afišas sarakstītas, zāle izpušķota, dāvanas
sapirktas. Pusnaktī man bija jānosauc uzvarētāji un jāpasniedz dāvanas, taču es to vien
spēju kā uzkāpt uz skatuves un paņemt mikrofonu. Uztraukums bija tik milzīgs, ka
nevarēju izdvest ne burta, kur nu vēl salikt kopā vārdu, par teikumu nerunājot. Un tad,
mani burtiskā nozīmē izglāba māsīcas Dainas vīrs Jānis Brūzītis.

53. attēlā Jānis Brūzītis kučieris laulātajam pārim Vizmai Ermiņai un Ivaram Briedim, kas tika
sarakstīts Birzuļu tautas namā. FOTO Birzuļu bibliotēkas arhīvā

Viņš brīvi piegāja pie mikrofona, tikpat brīvi un skaisti norunāja un pasniedza
dāvanas uzvarētājiem. Ko, kam viņš pasniedza, no šausmām neatceros… galvenais, ka
pasniedza.”
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Līga Jundze (dz. Gaismiņa): “Reiz, kādas balles laikā, jauns vīrietis nolēca no
balkona kluba zālē, lai uzlūgtu kādu meiteni uz deju. Nav zināms vai šādi viņš rīkojies
aiz slinkuma, negribēdams iet lejā, vai apreibinošu vielu iespaidā, vai romantisku jūtu
vadīts.”
Vija Meistere: “Lai gan skaitījos Birzuļu ciema štata vienība, tomēr darbs
klubā cieši saistījās ar kolhozu. Kolhozā “Draudzība” regulāri rīkoja darba darītāju
godināšanas svētkus – iecienītus vakarus pie galdiņiem ar dalības maksu, par kuru tika
gan gādāts cienasts, gan samaksāts muzikantiem. Manā kluba darba vadīšanas laikā
ballēs spēlējuši ansambļi “Andrups”, “Palsa”, “Alianse”. Šajos vakaros neatņemama
sastāvdaļa bija spēles un atrakcijas. Atceros, ka vienā no tādām reizēm no mājām atnesu
spēli “За рулем” (Pie stūres), to spēlējot, pieaugušie vīrieši pārvērtās par pusaugu
puišeļiem, tādā azartā tie iegāja!
Reiz, izdzirdējusi kā dejotāju šeikošana atbalsojas kluba prožektoros, ļoti
nobijos, ka, dejotājiem lēkājot, tie nenokrīt. Tie bija piestiprināti pie garām metāla
caurulēm, kas balstījās uz grīdas. Pie katra ritmiskāka kopīgā dejotāju lēciena
prožektori izdarīja brīdinošu troksni…”
Ligita Žīgure: “Ar Ainu Plato kārtojām balles: taisījām muzikantiem algu
sarakstus. Ar viņu mēģināju sarunāt kaut ko izspiest priekš mākslinieku sagaidīšanas,
bet bieži vien to nācās grūti. Pārsvarā es to pati… no savas gaļiņas: mājās auga cūkas,
govs, teļi. Cepu, nesu kotletes, karbonādes, griezu salātus, cepu pīrāgus. Uz galda
māksliniekiem obligāti vajadzēja konjaku. To neviens nekad neatmaksāja! Pašai bija
jāpērk. Reti kad izdevās dabūt kādu kompensāciju. Uz vienkāršām ballēm nebija daudz
apmeklētāju, uz tām nāca maz, ieejas biļetes nesedza muzikantiem algu. Ciems atlikušo
piemaksāja.
Kolhoza balles pie galdiņiem bija ļoti bieži. Tās bija ar vairāku saimnieču
gatavotu ļoti garšīgu ēdienu, bagātīgi klātiem galdiem.
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54. attēlos saimnieces Emma Baltbārde, Aiva Leite kārto auksto ēdienu šķīvjos un klāj kārtējo galdu
kolhoznieku ballei

Tad, kad bija kolhoza pasākumi pie galdiņiem, notika lielā, milzīgā kafijas
vārīšana. 30-40 litru lielā podā es vārīju kafiju. Es biju iemācījusies to podu izvārīt ar
garšīgu kafiju. Atceros: vienā reizē bija jānes kafija uz galdiem, bet es nevarēju sagaidīt,
kad nogrims biezumi. Cilvēki sāka jau uztraukties, ka nav kafijas. Nāca garām
Kundziņš Imants un saka: “Ātri piešauj drusku auksto ūdeni!” “Kas tad būs?” “Nu
nogrims ātrāk biezumi.” Es tā arī izdarīju. Šie fiksi lejā, un es kafiju varēju nest. Es šo
padomu izmantoju vēl šodien.
Kluba naudas lietas visas gāja caur ciemu. Kluba vadītājas alga manā laikā
bija 78 rubļi. Es no skolas atnācu strādāt klubā, man tur bija 150 rubļu alga, tā ka atnācu
uz stipri mazāku samaksu. Četrus gadus es te noturējos un tad teicu: “Paldies!””
Gandrīz visos saviesīgajos pasākumos to organizatori rīkoja spēles un
atrakcijas. Tam vajadzēja lielu izdomu un atjautību.

55. attēlā kārtējā atrakcija klubā kolhoznieku ballē ap 1966. gadu. FOTO Birzuļu bibliotēkas arhīvā
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56. attēls. Jutai bija plaša izdoma jautrībai. FOTO Birzuļu bibliotēkas arhīvā

57. attēlā Birzuļu tautas nama vadītāja Vija Meistere 1988. gada 22. janvārī lopkopēju atpūtas
vakara dalībniecei Sandrai Krēsliņai skaidro atrakcijas noteikumus. Spēlē pie galdiņiem
noskatās Gunārs Kliesmets, Hilda Kreile, Marija Bukša, Imants Labsvīrs. FOTO no Vijas
Meisteres personīgā arhīva

2.7. Kino demonstrēšana
Monvids Sovers: “Divreiz nedēļā rādīja kino. Cilvēku bija daudz uz kino.
Viens seanss bija svētdienās. Sestdienās bija vienmēr kāds pasākums. Tātad
mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem mēģinājumiem palika tikai četri vakari.”
Māra Grīnvalde (dz. Sīkule): “Kad apmēram gadu jau biju nostrādājusi Mēru
klubā, man tika dota iespēja piestrādāt par kinomehāniķi. Darbs nebija grūts, bet
atbildīgs. Filmas mēdza pārtrūkt, tās bija jālīmē, tāpat jāvaktē ekrāns, lai laicīgi vienu
filmas rulli pārslēgtu uz nākamo un lai seansa gaitā nerastos pārrāvumi. Vienai
kinofilmai bija vairāki ruļļi, kas glabājās lielās apaļās metāla kastēs. Konkrēti vairs
neatceros, cik ruļļu bija vienai filmai, bet to bija vairāki. Un, ja filma rādījās ne visai
interesanta un atnākušais skatītāju kontingents tāds, kas vairāk nāca aiz pieraduma un
vēl arī labi pagulēt, tad, protams, dažreiz filma nejauši sanāca īsāka, jo es vienkārši
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kādu rulli izlaidu… Un galu galā ieguvēji tak bija visi – gan tie, kas gulēdami „skatījās”,
gan tie, kas ātrāk gribēja tikt mājās.”
Līga Jundze (dz. Gaismiņas) atceras: “Kino rādīja, skatītājiem sēžot balkonā.
Ja vien mani laida, tad bieži to apmeklēju. Kinomehāniķis bija Bogdanovs, viņa sieva
Ārija pārdeva kino biļetes par 20 kapeikām. Reiz, kad jau gāju vidusskolā, balkonā uz
kādu filmu bija sanākuši ļoti daudzi skatītāji. Jutu, ka kāds man pieduras pie pleca un
saka Pumpišjāņa balsī (tas arī bija Jānis Pumpišs): “Līga, vai tu, lūdzu, nevarētu noņemt
savu bereti!” acīmredzot mana berete aizsedza viņam skatu uz kino ekrānu. Mēs ar
Mārīti (Māru Vīksnu) apķiķinājām to, ka viņš tik labi pārzina cepuru modeļus.

58. attēls. Skats no zāles balkona. Abpus skatuvei pie sienas iebūvēti skaļruņi, virs skatuves
sarullēts kino ekrāns. FOTO no Līgas Jundzes personīgā arhīva

Kad rādīja „Ziediņš ceļa putekļos”, tā bija pirmā indiešu filma, ko redzēju,
skatītāji bija arī zālē, tā bija pilna.
Atkal kino. „Fantomass”. Bērniem līdz 16 gadiem filmu skatīties aizliegts.
Bet, tā kā fizkultūras un bioloģijas skolotāja Dzintra Goba, ja labi uzvedāmies,
bioloģijas stundās mūsu klasei atstāstīja „Fantomasa” saturu, radās liela interese to
redzēt. Un tā nu es un Gunta Iņģiste no mūsu klases noskatījāmies filmu pa logu no
ārpuses. Bija gan priekšā tas melnais aizkars, bet sprauga palikusi pietiekama, lai pa
šauro leņķi no pēdējā loga visi galvenie filmas kadri nonāktu, kur vajag. Sākoties filmas
beigu titriem, ko kājas nes metos uz mājām, pa tumsu noģērbos un gultā, jo arī visi
mūsmājas pieaugušie bija aizgājuši uz kino (tiem jau atļauts), man bija jāpaspēj
pirmajai tikt mājās un gultā (jo es taču sen guļu!) bez jebkādas gaismas logos, ko nācēji
varētu viegli pamanīt.”
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59. attēlā Kārlis Miezītis savas kinomehāniķa darba gaitas sākot. FOTO no Kārļa Miezīša personīgā
arhīva

Kārlis Miezītis par savām darba gaitām kino demonstrēšanā stāsta: “Sāku
strādāt kā kinomehāniķa palīgs 1964. gadā. Par kinomehāniķi toreiz strādāja Arnolds
Aizupietis. Kinofilmas toreiz pieveda centralizēti, paši braucām ar mopēdiem
(plirkšķiem) uz darbu arī Mēros Birzuļu tautas namā. No 1965.–1967. gadam mācījos
Rīgas 3. tehniskajā skolā kinomehāniķa profesijā. Pēc dienesta Padomju armijā 1969.
gadā sāku strādāt kā pārvietojamo kinoiekārtu šoferis/mehāniķis kopā ar kinomehāniķa
palīdzi Daci Liepiņu (Miezīti). Apkalpojām plašu lauku kinoiekārtu loku, ieskaitot
Birzuļu tautas namu. Bija dienesta auto GAZ-69, piešķīra stacionāro platekrāna kino
demonstrēšanas aparatūru KN-17. No tā laika ievērojamākajiem notikumiem bija Mēru
pusē uzņemtās mākslas filmas ”Klāvs Mārtiņa dēls” demonstrēšana pārpildītajā Birzuļu
tautas namā kopā ar nu jau pilntiesīgo kinomehāniķi Daci Miezīti.

60. attēlā Dace Miezīte (dz. Liepiņa) ceturtā no kreisās puses uzstājas kopā ar Bilskas pagasta
sieviešu vokālo ansambli. FOTO no Daces Miezītes personīgā arhīva
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Par tautas nama vadītāju tajā laikā, ja pareizi ar Daci atceramies, strādāja Juta
Cēsiniece. Sakarā ar kino sistēmas reorganizāciju darbu kino direkcijas vadībā no
krieva Anatolija Docenko pārņēma jaunais latviešu žurnālists Gunārs Klepers
(Liedags). Birzuļu tautas namā kino demonstrēšanu pārņēma Aldis Šūpulis, kā arī šinī
laikā tika uzstādīta jauna moderna pilsētas tipa kino demonstrēšanas aparatūra KPK23. Laikmetu griežos kopā ar Daci atsākām darbu Birzuļu tautas namā pie kinofilmu
demonstrēšanas. Šajā laikā atmiņā palikusi Padomju laika bestsellera „Intermeitene”
demonstrēšana, kas atkal pulcēja pilnu skatītāju zāli. Šajā laikā man sākās pamatdarbs
Bilskas pagasta padomē par šoferi, bet turpināju kino demonstrēšanu un nu jau modē
nākušo video demonstrēšanu. Šis vispār bija ļoti interesants laiks, jo pēc Padomju laika
puritānisma demonstrējām uz robežas ar pornogrāfiju kaut kur no rietumiem sadabūtas
videofilmas. Bilskas pagasta padome pārņēma Birzuļu tautas namu īpašumā un sākās
regulārs darbs pie tautas nama sakārtošanas, remontēšanas.”
Vija Meistere: “2012. gada vasarā bijušais kinomehāniķis Kārlis Miezītis
demontēja kino iekārtas, tā uz ilgu laiku zaudējot cerību redzēt Mēros kino; 2012. gada
27. jūnijā Birzuļu bibliotēka ieguva kino projektora lupas un 2. jūlijā ieguva
kinoiekārtas tonēto stikliņu.”
2.8. Uzskatāmā aģitācija
Māra Grīnvalde (dz. Sīkule): “Afišas un dažādus paziņojumus rakstīju pati, jo
rakstīšana man itin labi padevās. Noformēju arī kolhozam dēļus jeb uzskatāmo
aģitāciju, kur bija jāatspoguļo dažādi darba rādītāji, sociālistiskās sacensības plāni un
uzvaras. Daudz ko špikoju un mācījos no mākslinieka noformētāja Aivara Grēna
darbiem, jo Aivaram tas padevās vienkārši perfekti. Par šiem dēļiem man kolhozs
maksāja atsevišķi. Dēļi bija sakārti koridorā, lai katrs, kas nāk pa durvīm iekšā, varētu
redzēt, kas tur sarakstīts. Vai kādu tas tiešām interesēja, nevaru apgalvot, bet tāda bija
prasība, un tas bija jādara. Vienā reizē man kolhozs par noformējumiem samaksāja 100
rubļus. Tajos laikos tā bija milzu nauda, ja ņem vērā, ka mana alga uz rokas, bija 67
rubļi. Ja es dzīvotu viena un man būtu sevi jāuztur, tad tā būtu bada nāve mēneša laikā.
Bet, tā kā es dzīvoju pie vecākiem, kuri neprasīja nekādas nodevas, alga palika man
pašai.”
Vija Meistere: “Man vienmēr ir paticis zīmēt, gleznot, rakstīt. Dzīvojot ēkā,
kurā toreiz atradās bibliotēka, palīdzēju savai priekšgājējai, teicamā darba bibliotekārei
– Eleonorai Dumārovai – izgatavot stendus, noformēt izstādes, jo viņai nebija šo
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prasmju. Kad 1976. gadā ierados Mēros strādāt par kluba vadītāju, gan arī tad, kad vēlāk
tiku pieņemta kolhozā darbā par tehnisko sekretāri, gan arī tad, kad 1987. gada rudenī
tiku pieņemta atkārtoti darbā par kluba vadītāju, noformēju kolhozam uzskatāmo
aģitāciju. Šad tad gadījās, ka balles laikā puiši, skaidrojot attiecības, sabojāja kādu no
stendiem. Tādu, protams atstāt nevarēja, nācās man darbu pārstrādāt, bet pārāk par to
neskumu, jo par to man samaksāja.
Nācās veikt arī citāda veida darbus. Piemēram, šad tad uz tehnikas skatēm
vajadzēja atjaunot numurus uz smago automašīnu bortiem. Šādam nolūkam darbnīcas
vadītājs man personīgi uzdāvināja īpašo intarsiju nazīti ar maināmajiem asmeņiem, lai
man būtu vieglāk izgriezt trafaretus numuru uzpūšanai uz bortiem. Tas no 1970. gada
man kalpo vēl šodien.
Protams, neatteicu lūgumus ierakstīt grāmatās skolu beidzējiem, kad kolhozs
labākos no tiem sveica.
Kad no Krieviņa Kārļa meitas Ligitas saņēmu viņas atsūtītās savāktās, sakrātās
piemiņas lietas no tēva, sūtījumā atradu arī kādreiz Krieviņam Kārlim manis rakstīto
Goda diplomu.”

61. attēlā Vijas Meisteres 1985. gada 20. jūnijā rakstītais “Goda diploms” kolhoza “Draudzība”
traktoristam Krieviņam Kārlim par izcīnīto 1. vietu kartupeļu stādītāju sociālistiskajā sacensībā.
To parakstījuši: kolhoza valdes priekšsēdētājs Kārlis Skrapcis, partijas pirmorganizācijas
sekretāre Dzidra Zariņa un arodkomitejas priekšsēdētāja Gunta Žukovska
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62. attēlā kolhoza “Draudzība” priekšsēdētājs Kazimirs Grišāns un partijas sekretāre Dzidra Zariņa
par labu darbu apbalvo labāko kartupeļu ražas kopēju un novācēju Kārli Krieviņu. Daudzu gadu
garumā šis cilvēks izpelnījās atzinību par godprātīgi veiktu darbu. Viņš bija arī ļoti aktīvs
kultūras dzīvē: spēlēja teātri, dziedāja vīru ansamblī un jauktajā korī

Ligita Žīgure: “Gatavoju uzskatāmo aģitāciju kolhozam. Pati apvilku
planšetes, pūlējos, rakstīju, bet reiz atnāca neapmierinātais kolhoznieks Pēteris Lapiņš
un visu saplēsa, teikdams, ka tur nav rakstīta taisnība, jo viņš bijis pirmais. Un tā
vairākas reizes! Darbs nebija viegls, tas negāja ātri, jo daudzās sīkās ailītes bija
jāsazīmē, un tad pareizajās ailēs viss jāsaraksta. Pēdējos gados man izgatavoja ar pelēku
linu audumu apvilktas īpatnēji izliektas planšetes. Tad jau bija vieglāk, vienkāršāk. Bet
par šo darbu man neviens nemaksāja.”
3. BIRZUĻU CIEMA PADOMES IZPILDU KOMITEJA
3.1.Ciema padomes priekšsēdētājas
Mēros iesākumā bija Mēra pagasts, kura pagasta vecākie bija Kārlis Gaismiņš
(līdz 1938. gadam), Aleksandrs Brūzītis, Bērtiņš, Muskāts, Voldemārs Ribakovs (līdz
1964. gadam), un viņu krēsls neatradās klubā, jo tas vēl nebija uzcelts. No 1964. gada
ciema padomē tika ievēlēta Franciska Grišāne, un viņai ciema padomes krēsls sākumā
atradās “Druvās” – vecajā ciemā (kā to sauc vēl joprojām), tur pirmā ciema padomes
sekretāre bija Benedikta Ozoliņa. Vēlāk vienojoties ar kolhoza direktoru Grišānu
Kazimiru, ciema padomei tika ierādīts kabinets jaunuzceltajā kolhoza kantora ēkā. Tur
par sekretāri sāka strādāt Inta Bogdanova un pēc viņas Margrieta Boša. Par Birzuļu
ciema padomes priekšsēdētāju Franciska Grišāne bija līdz 1975. gada 15. decembrim.
Tad viņas darbu pārņēma Imants Labsvīrs. Kad Bilskas un Birzuļu ciemi apvienojās,
ciema centrs palika Bilskā un tādēļ palika Bilskas ciema nosaukums. Tur darbu no
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1977. gada sāka Indra Zobena, vēlāk amatu pārņemot Vairai Skujiņai, kas šajā amatā
nostrādāja līdz 2009. gadam. Pašreiz Bilskas pagasta pārvaldniece ir Linda Karlsone.
3.2.Birzuļu bibliotēka
Par Birzuļu bibliotēkas bibliotekārēm Mēra pagastā, vēlāk Birzuļu ciemā
strādājušas: Maiga Straumīte (no 1945. gada 26. novembra līdz 1947. gadam), Milda
Raudule (Treisnere) līdz 1948. gadam, trīs gadus Hilda Lāce (Kreile), Aina Pubule
(Melbārde) (no 1951. gada decembra līdz 1959. gada martam), Eleonora Dumārova (no
1959. gada 26. aprīļa līdz 1993. gada 31. decembrim. Mirusi 1998. gada 26. augustā,
apglabāta Ludzas rajonā).
Vija Meistere: “Laika gaitā iestādes nosaukums ir vairākkārt mainījies: Mēra
bibliotēka, Birzuļu ciema bibliotēka, Bilskas pagasta 3. bibliotēka, Smiltenes novada
bibliotēkas Birzuļu bibliotēka. 1994. gada 2. janvārī iestājos darbā par Birzuļu
bibliotēkas vadītāju. Darbu iesāku ar piedalīšanos inventarizācijas veikšanā, kad
bibliotēka vēl atradās “Druvās”. Pēc inventarizācijas traktora piekabē salikām grāmatas
un mēbeles un divos piegājienos visu atvedām uz kolhoza “Draudzība” kantora ēku.
Tajā bibliotēkai tika ierādītas 3 telpas otrajā stāvā ar atsevišķu ieeju no sētas puses.
Lielo darbu sāku ar plauktu izvietošanu pa telpām.

63. attēlā pirmais akts pēc lielās inventarizācijas uz bibliotēkas pārņemšanas stāvokli
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64. attēlā bibliotekāre Vija Meistere iekārto “Lasītāju formulāru” jaunai lasītājai

Lielu palīdzību saņēmu no savas priekšgājējas, ilggadējās bibliotekāres Eleonoras jeb
Noras, kā mēs visi viņu saucām. Nelielu ieskatu bibliotēkas darbā deva arī tas, ka
Valkas vidusskolā, kuru beidzu 1974. gadā, mazliet mācīja bibliogrāfiju. Kad no kluba
pārcēlās aptieka uz tai speciāli uzcelto ēku, atbrīvojās telpa bibliotēkas datoriem. Tas
laiks (2005.-2008.) bibliotēkai bija visrosīgākais: skolēni pie datoriem, lasītāji pie
grāmatām, preses izdevumiem.
Man ļoti patīk puķes, tāpēc pie bibliotēkas ieejas izveidoju ceriņu rindu un
puķu dobes. Tur mani un apmeklētājus priecēja ziedi no agra pavasara līdz vēlam
rudenim. Pēc pārvākšanās uz citām telpām turpat kluba ēkā, bet ar ieeju no ceļa puses,
savu puķu dobi pametu. Skumji tagad uz to raudzīties!

65. attēlā bibliotēkas ieeja no 1994. gada februāra līdz 2010. gada jūnijam. Pēc būvgružu un malkas
novietnes iztīrīšanas ēkas nišā izveidoju puķu dobi. Lai būtu patīkami pašai un priecētu
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apmeklētājus, gandrīz visas ēkas garumā paralēli ēkas fasādei sastādīju ceriņus, ierīkoju puķu
dobi. FOTO no bibliotēkas arhīva

Reiz, nākot uz darbu, ievēroju, ka pie bibliotēkas ieejas sabirušas sudrabotas
bērza lapas. Izrādās, ka amatnieki bija krāsojuši uz jumta šīferi, lai tas lietus laikā pa
plaisām nelaistu cauri mitrumu telpās. No kokiem sabirušās lapas uz jumta arī bija
nokrāsojušās, un naktī vējš tās bija nopūtis zemē. Radās ideja bibliotēkā uz sienas
izveidot grāmatu koku.

66. attēlā grāmatu koks uz sienas vecajās bibliotēkas telpās. FOTO no bibliotēkas arhīva

Jau 1995. gadā no Birzuļu pamatskolas uz bibliotēku nāca bērnudārza bērni uz
“Lasāmstundu”. Lai gan skola tika likvidēta 2009. gadā, tomēr bērnudārzs, kas līdz tam
darbojās skolā, pastāvēja līdz 2016. gadam un atradās kluba ēkā. Audzinātājas bērnus
labprāt uz bibliotēku veda, un es ļoti labprāt ar viņiem darbojos: lasīju priekšā
grāmatiņas, mācīju darboties pie datora; spēlējot bibliotēkās, iepazīstināju ar
bibliotēkas darbu un daudz ko citu.
Kas tik nav darīts, lai veicinātu lielāku apmeklējumu bibliotēkā! Esmu
organizējusi dažādas izstādes, piemēram, vasarās un rudeņos dārza ziedu, pavasaros
rokdarbu un istabas augu, ziemā vaļasprieku kolekciju, ārstniecības augu, rudeņos sēņu
izstādes katru kopā ar attiecīgo literatūru. 1999. gada 27. aprīlī, manuprāt, interesanta
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izstāde bija “Akmens-akmens-akmens”, kurā varēja aplūkot daiļliteratūru (lirikā un
prozā) par akmeni, un vairākas sadaļas no akmens akmeņdārzā (alpinārijā) līdz
akmenim pagrabā, kas kalpo par slogu kāpostu skābēšanai; no granītakmeņa
kapakmenim līdz robežstaba akmenim; no dārgakmeņa līdz akmenim, kurā paslēpusies
fosilija; no smilšu graudiņa, ko izmanto stikla ražošanai līdz noslēpumainiem
monumentiem Lieldienu salā.

67. attēls. 1998. gada pavasarī bibliotekāre Vija Meistere starp grāmatu plauktiem iekārto
mērēniešu rokdarbu izstādi

Ārstniecības augu izstādi palīdzēja iekārtot vietējā farmaceite Līga Jundze. Atnesto
istabas augu nosaukumus palīdzēja atšifrēt bijusī kolhoza “Draudzība” galvenā
agronome Dzidra Zariņa. Lielu masu pasākumu ar literāriem un masku konkursiem
“Valpurģu nakts” noorganizēju klubā, kurā tolaik par vadītāju jau strādāja Silvija
Lapiņa. Tas bija necerēti kupli apmeklēts, un tā pasākuma norisi man palīdzēja izvest
dramatiskās kopas “Mēris” režisore Ingrīda Sovere.
Pēc telpu remonta 2010. gadā bibliotēka pārcēlās uz telpām kluba ēkas
dienvidu pusē, kur atrodas joprojām. Šeit ir gaišs un mājīgi! Pēdējos 5-6 gados esmu
daudz norakstījusi maz lasīto grāmatu, līdz ar to ir arī plašāk, brīvāk.
Vairākiem interesentiem esmu palīdzējusi apgūt datorprasmes.
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68. attēls. Starp interesentiem 2013. gadā datorprasmes Birzuļu bibliotēkā apguva arī pensionārs
Broņislavs Pundurs

Ekonomiskās situācijas saasinājumu krasi jūt arī Birzuļu bibliotēka: Mēros ir
mazāk iedzīvotāju (tie izbraukuši no Latvijas labākos dzīves meklējumos), bibliotēkai
mazāk apmeklētāju.

69. attēlā Birzuļu tautas nams no bibliotēkas ieejas puses skaistā ziemas rītā. FOTO: V. Meistere

Šeit gribu pastāstīt, ka pēdējos gados par Birzuļu tautas namu gribas teikt gluži
tāpat kā zināmajā teikā saka par Rīgu - tas vēl nav gatavs, jo pēdējā laikā, pateicoties
Smiltenes novada pašvaldības Bilskas pagasta pārvaldes vadītājas Lindas Karlsones
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aktivitātēm, ir pavērusies milzīga iespēja gan kluba iekšpusē, gan ārpusē veikt
neskaitāmas izmaiņas, uzlabojumus: jau 2004. gada 14. martā (svētdienā!) bijušās
bibliotēkas ieejai ieliktas skaistas, baltas, stiklotas durvis, drīz pēc tam jauni bloku logi;
izremontētas bijušās bibliotēkas telpas, kurās pēc tam iekārtojās bērnudārzs un ieliktas
jaunas, mūsdienīgas ārējās ieejas durvis; jauniegūtās bibliotēkas telpas izremontētas,
iekštelpās nomainītas bibliotēkas ieejas durvis; pārkrāsota kluba fasāde, iekārtota ietve
apkārt klubam no abām pusēm uz bērnudārzu, blakus klubam ierīkots rotaļu laukums;
kapitāli uzlabota ieeja bibliotēkā; skaisti renovēta mazā zāle, tai ielikti jauni bloku logi;
pie jauniem logiem tikusi arī lielā zāle; līdzīgi bibliotēkas ieejai izveidota ieeja klubā;
izremontēta skatuve; 2016. gadā pilnīgi pārveidots kluba pagalms: nozāģēta kļava un
jasmīnu krūmi, izņemtas abas rindas ar apstādījumu krūmiem, likvidēta lielā puķu dobe,
izfrēzēti lielo koku celmi, uzarts pagalms un iesēts zāliens. Arī citādā ziņā ir jūtamas
izmaiņas: pagatavots un uzstādīts mūsdienīgs ziņojumu dēlis; apkārtnē

70. attēlā jaunais ziņojumu dēlis pie Birzuļu tautas nama

izzāģēti nedrošie koki un zari. Domāju, ka ikviens mērēnietis var būt par to Lindai
pateicīgs.”
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71. attēls no “Bilskas pagasta teritorijas plānojuma”. Tāds Mēru ciemata centrs izskatījās ap 2004.
gadu. Foto no ūdens torņa

Kad Smiltenes novada dome pārņēma pagastu saistības, jo pagastu padomes
vairs nepastāvēja, tās pārziņā nonāca arī Bilskas pagasta saistības, kas attiecās uz
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākumu “Pakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” par Bilskas pagasta Birzuļu tautas nama vienkāršoto rekonstrukciju.

72. attēls. Plakāts “Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai. Eiropa investē lauku apvidos”. FOTO: V. Meistere

73. attēls. Strādnieks tūdaļ būs pabeidzis gruntēt sienu, tad zīmējumam pārklās pāri krāsu, un tas
vairs nebūs redzams. FOTO: V. Meistere
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74. attēls. Stalažas aptver visu kluba ēku, lai veiktu tās atsvaidzināšanu pārkrāsojot. FOTO: V.
Meistere

75. attēlos redzam Birzuļu bibliotēkas ieeju pēc reorganizācijas

3.3 Tautas nama vadītāji
Franciska Grišāne: “Kamēr es sākumā strādāja par grāmatveža palīgu, es pati
veicu kluba vadītājas funkcijas, vadīju kultūras dzīvi, jo pēc kluba uzcelšanas uzreiz
kluba vadītāja vēl nebija. Man pasākumus organizēt un vadīt palīdzēja aktīvā sieviešu
padome, īpaši skolotājas Ilga Kļaviņa un Austra Sīkule. Viņas papildus vēlāk darbojās
arī vēlēšanu komisijā. Tāpat daudz palīdzēja pieredzējušie Birzuļu pamatskolas
pedagogi: Maiga Ūdre, Austra Boka, Meikulis Dumārovs.”
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76. attēlā no kreisās: Austra Boka, Maiga Ūdre, Ilga Kļaviņa, Austra Sīkule un Jānis Sīkulis. Foto
no bibliotēkas foto albuma “Jāņa un Austras Sīkuļu ģimenes albums (1963-1975)”

1968. gada novembra “Darba Karoga” numurā toreizējā Birzuļu ciema
padomes izpildu komitejas priekšsēdētāja Franciska Grišāne rakstā “Mākslinieciskā
pašdarbība – tie nav sīkumi” raksta, ka kultūrai kolhozā tiek veltīta arvien lielāka
uzmanība. Tur darbojas koris, sieviešu un vīru vokālie ansambļi, apvienotais deju
kolektīvs, drāmas kolektīvs. Valdes priekšsēdētājs pats neesot dziedājis, spēlējis teātri,
bet mēģinājumos nereti piedalījies un gandrīz vienmēr pašdarbniekus atvedis uz
mēģinājumiem un aizvedis pēc tam mājās.
Monvids Sovers atceras, ka pirmā tautas nama vadītāja bijusi nevis Juta, bet
Halīna. Diemžēl neko vairāk par viņu nav izdevies uzzināt. Būtu pateicīga par jebkādu
informāciju.
Aivars Cēsnieks par mammu, kluba un deju kolektīva vadītāju Jutu Cēsnieci
atceras: “Mamma 1959. gadā beidza Valmieras divgadīgo sviesta un siera meistaru
skolu un tika norīkota darbā Mēru pienotavā. Strādāja par laboranti, līdz kuram gadam
- neatceros, bet aiziešana no pienotavas bija saistīta ar ražošanas samazināšanu. Tad
kādu laiku viņa brauca par laboranti līdzi piena mašīnai, kura savāca pienu no kolhoza
fermām. Pēc tam sekoja darbs Birzuļu ciema tautas nama vadītājas amatā.
Atceros, ka Jaungadā tika atvesta egle, apakša nogriezta un vilkta augšā pie
griestiem zālē. Es arī piedalījos pie pušķošanas, gan veidojām kreppapīra vītnes, gan šo
to no vates, gan griezām papīra sniegpārsliņas. Zāli rotājām no balkona līdz eglei, no
egles līdz pašai skatuvei. Jaungadā vienmēr bija apslēptā manta. Ielikta kastē, pievilkta
pie griestiem. Tika doti daži vārdi, un tā bija jāatmin. Tas, kas apslēpto mantu atminēja,
dabūja to dāvanā. Kā mamma stāstīja, ka interesantākais esot bijis to dabūt pašam rokā.
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77. attēlā 1967. gada “Karnevāla noslēpumu” izdevies atklāt Aldim Lezdiņam un, lūk, tūdaļ viņš
varēs to aplūkot. FOTO no Birzuļu bibliotēkas novadpētniecības materiāliem

Kāpuši viens otram uz pleciem, uz taburetēm, un tādā garā. Ballēs vai rudens Ražas
svētkos tika rīkotas atrakcijas.

78. attēlā pa zāli ragaviņās tiek vizināta Margrieta Boša. Skatītājiem bija ne mazāk jautri, kā
dalībniekiem. FOTO no Aivara Cēsnieka personīgā arhīva

Interesants bija tas: lai cilvēkus iekustinātu un lai tie sāktu dejot, mamma
meklēja grāmatās literāros varoņus. Piemēram, uzrakstīja Aina un Uldis un teica, ka pie
mums šodien no “Lazdu laipas” atnākuši ciemos Ilzes Indrānes Aina un Uldis. Tā tika
saaicināti un izkustināti cilvēki.
Mamma klubā strādāja līdz 1974. gadam.”
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79. attēls. Juta Cēsniece Birzuļu tautas nama vadītāja 1964.-1974. gadam

Ingrīda Sovere: “Tālajā 1966. gada rudenī sāku strādāt Birzuļu astoņgadīgajā
pamatskolā par pionieru vadītāju. Tajos laikos tas bija tāds amats, kuru es iepriekš
nebiju strādājusi, un man tas bija pavisam kaut kas jauns. Atceros to rudens dienu, kad
es ar brūnu puskoka, varbūt finiera, čemodāniņu atbraucu uz Birzuļiem, izkāpu pie
veikala un sapratu, ka man jādodas uz, kā tagad saka - muižu, kas toreiz bija bērniem
pilna, apdzīvota skola. Pārejot ceļam, uz skolu stiepās maza taciņa, un pa šo mazo
taciņu man pretī nāca sieviete ar gladiolām. Rozā un violetām. Izrādījās, ka tā ir skolas
direktore Maija Kļaviņa. Man samērā jaunam cilvēkam tajos gados, tas bija tāds
interesants piedzīvojums, ka man atnāk pretī skolas direktore. Tā bija attieksme, ar kuru
es šeit saskāros, un kura man ir palikusi atmiņā visus gadus. Skolas kolektīvs bija ļoti
draudzīgs, atraktīvs. Nejutu konkurenci savā starpā, kā tas ir šodien. Bērni bija,
protams, citādi, nekā mūsdienās, jo tas laiks bija tāds nesteidzīgs. Necīnījāmies ar laika
trūkumu. Mēs visu paspējām izdarīt. Viss bija kārtībā. Iesākoties manam darbam viena
maza epizode, kas pasvītros tā laika cilvēku. Es negribu teikt, ka šajā laikā nav sirsnīgu
cilvēku. Ir. Tikai viņi ir ļoti steidzīgi. Šī epizode ir tāda: skolotāja Ilga Kļaviņa atnesa
man uz skolu pusdienas. Tā bija skaista māla bļodiņa pilna ar zupu, kādu es tādos
apstākļos un tik garšīgu nebiju baudījusi. Mana pirmā darbavieta bija vienkārši burvīga!
Neizpalika bagātā kultūras dzīve. Birzuļu tautas nams jau bija uzcelts. Un tajā
laikā, kad es šeit sāku strādāt, tautas nama vadīja bija Juta Cēsniece.
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80. attēls. Pēc svinīgās izvadīšanas pensijā kluba vadītājas Jutas Cēsnieces kabinetā. No labās:
Birzuļu bibliotēkas vadītāja Eleonora Dumārova, mērēniete Smiltenes 7. ceļu remonta un
būvniecības pārvaldes strādniece meistare Emīlija Āboltiņa, viņas māsa, lopkopēja kolhozā
“Draudzība” Anna Āboltiņa, lopkopēja Anna Vizule, zootehniķe Benedikta Ozoliņa

81. attēls. Birzuļu bibliotēkas vadītāja Eleonora Dumārova aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē.
Šoreiz kluba vadītājai Jutai Cēsniecei palīdz iekārtot un noformēt dāliju izstādi

82. attēlā citā gadā skaisti noformēta krāšņa gladiolu izstāde Birzuļu tautas namā
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Šis darbs viņai bija sirdsdarbs. Cilvēki kūsāja ap viņu, un viņa bija ideju un aizrautības
pilna. Ja kaut kas likās, ka var neizdoties vai nesanākt, viņai bija tāds iekšējais spēks
un enerģija, ka viņa spēja ar to visu tikt galā. Ja kāds cilvēks bija šaubīgs, vai viņš
darbosies vai nedarbosies, Juta vienkārši piegāja pie cilvēka, apskāva viņu un teica: “Tu
to nevari nedarīt!” Un ar to viss bija izteikts. Šī sirds degsme, iekšējā pārliecība un arī
sirds siltums darīja savu.”
Skatoties savāktos fotoalbumus ar attēliem par dzīvi klubā, kolhozā atklāju, ka
še bijusi ļoti aktīva sabiedriskā un kultūras dzīve.

83. attēlā kārtējā izstāde klubā. Šoreiz ģimenes lepojas ar mājsaimniecībās izaudzēto skaisto ābolu
ražu

Austra Boka: “Jutai visos darbos bija tāds stingrs tvēriens. Viņa prata ieviest
kārtību un ar visu un visiem tika galā. Es domāju, ka Mēros nav tādu cilvēku, kas
nezinātu Jutas vārdu.
Reiz mēs – Birzuļu skolas kolektīvs – ar visām otrām pusēm skolā saģērbāmies
tēlos no “Skroderdienām Silmačos” un tāda banda, liels bars necerēti ieradāmies
maskās kluba zālē uz karnevālu. Visiem bija mutes vaļā! Lieli aplausi. Bet Jutiņa bija
pārsteigta par to, un viņas plāni drusku tika sajaukti, jo nebija paredzēts tāds
uzbrukums.”
Māra Grīnvalde (dz. Sīkule): “Jutas Cēsnieces laikā un arī vēl manā kluba
vadīšanas laikā no Rīgas brauca bijusī balerīna Aina Helmane. Viņa vadīja bērnu baleta
pulciņu.
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84. attēlā Birzuļu ciema bērnu baleta pulciņš pēc koncerta ap 1970. gadu. Starp dalībniekiem
Normunds Zariņš (pirmais augšējā rindā no kreisās puses), Ritma Zāģere, Inese Zariņa, Andris
Purkalītis, Andis Dukāts, Sandra Dukāte, Guntis Eglītis, Arnis Boka, Ina Purkalīte, Aivars
Belozarēvičs, Normunds Vīksna, Artis Paeglis, Sandra Kļaviņa (Hrščanoviča), Sandra Zālīte ar
brāli, Vita Kļaviņa, Daina Zanda, Maira Kliesmete, māsas Valteres, māsas Ūdres, Ineta Eglīte
(Purkalīte), Agris Purkalītis, un citi dažāda vecuma bērni. Vidū pulciņa vadītāja. Priekšnesumu
uz akordeona pavadīja Eduards Eglītis. FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva novadpētniecības
materiāliem

Deju pavadītāja uz klavierēm Anniņa, kas brauca no Smiltenes. Diemžēl uzvārdu
Anniņai neatceros, jo nekad vispār to neesmu zinājusi. Anniņa bija ļoti laba pianiste,
kaut arī jau lielā vecumā. Man toreiz likās, ka viņai varētu būt ap 100, tagad pieļauju,
ka varbūt 75-80.”
Dzidra Zariņa: ”Pēc kāda priekšnesuma/uzveduma, kuru iestudēja bērnu
baleta pulciņa vadītāja Aina Helmane un kurā piedalījās mans dēls Normunds, vadītāja
ieteica mums vest dēlu uz Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu, jo viņa saskatīja zēnā
talantu. Ritma izjūtu. Ka viņam viss padodas. Tēvs veda. Viņš gribēja, es negribēju.
Mazu puisīti pasaulē! Viņš tikai trešajā klasē. Aizbrauca viens pats Rīgā! Ar trešo klasi
sāka. Dzīvoja Langstiņos. Nabadziņš cēlās agri augšā. Brauca, kamēr tika līdz
Pārdaugavai.”

85. attēlos Normunds Zariņš Dugmanta, radžas lomā Mariusa Petipā baletā “Bajadēra” Latvijas
Nacionālās Operas un Baleta teātrī. FOTO no Normunda Zariņa personīgā arhīva
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Austra Boka: “Bērnības svētki Jutai vienmēr bija noorganizēti tādi ar lielu
pietāti un eleganci. Bija uzaicināti Rīgas mākslinieki, 1969. gadā, kad maniem bērniem
bija Bērnības svētki, piedalījās Vera Singajevska, pārējos neatceros, bet bija vēl
mākslinieki.”

86. attēlā Boku ģimene bērnības svētkos. Sēd Austra un Jānis Bokas ar dēliem Arni un Daini. FOTO
no Austras Bokas personīgā arhīva

87. attēls. Bieži viesi Bērnības svētkos Birzuļu tautas namā bija uzaicinātie mākslinieki no Rīgas.
FOTO no Austras Bokas personīgā arhīva

Pēc Jutas Cēsnieces Birzuļu tautas nama amatu no 1973. gada oktobra līdz
1975. gada augustam pārņēma Māra Sīkule (Grīnvalde).
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88. attēls. Māra Sīkule 1975. gada jūlijā. FOTO no M. Grīnvaldes personīgā arhīva

Zināju, ka pēc Jutas Cēsnieces Birzuļu tautas nama darbu pārņēma Māra
Grīnvalde (toreiz Sīkule), tāpēc sociālajā vietnē draugiem.lv viņu uzrunāju un lūdzu
atsūtīt kādu atmiņu rindiņu. Ļoti drīz saņēmu atbildi:
“1973. gada 28. oktobrī – 1975. gada augusts.
Manas darba gaitas Mēru tautas namā sākās pēc vidusskolas beigšanas 1973.
gada rudenī. Iepriekšējā tautas nama vadītāja Juta Cēsniece bija nostrādājusi ilgus
gadus, daudz bija padarījusi un bija arī liela autoritāte. Man bija vēl daudz jāmācās.
Darbā mani ievadīja ciema padomes priekšsēdētāja Franciska Grišāne un sekretāre
Margrieta Boša. Īpaši jāpateicas Margrietai vai vienkārši Grietiņai, kas man daudz ko
ierādīja un tiešām daudz palīdzēja.
Tajos tālajos padomju laikos obligāta norma – tematiskie pasākumi, veltīti gan
LOSR gadadienai, gan Uzvaras dienai, gan Darbaļaužu solidaritātes dienai, gan
Konstitūcijas dienai, gan arī Vladimira Iļjiča Ļeņina dzimšanas dienai. Visi šie
pasākumi bija strikti jāsaskaņo ar Valkas Kultūras nodaļu un jāsūta arī apraksti par
pasākumu norisi. Tā kā uz rakstīšanu es biju veiklāka nekā uz minēto pasākumu
rīkošanu, tad aprakstīt to, kas bija noticis, un arī to, kas nebija, man nesagādāja ne
mazāko grūtību. Līdz ar to papīri allaž bija tīri...
Mēru tautas namā darbojās arī pulciņi un ansambļi. Bija vīru ansamblis,
sieviešu ansamblis, bērnu deju pulciņš un arī Mēru aktieru trupa. To visu aizsāka Juta
Cēsniece, es tikai turpināju. Mēru teātris bija visai slavens visā apkārtnē, jo ar teātra
izrādēm tika apbraukāta ja ne visa Latvija, tad Vidzeme gan! Režisore bija Lilija Duka,
kas regulāri brauca no Smiltenes.
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Par tautas nama vadītāju nostrādāju divus gadus. Tā bija mana pirmā darba
vieta, tas bija interesants laiks, un par to man ir vislabākās atmiņas.
Teļš.
Kad strādāju par kluba vadītāju, bija jābrauc pa mājām skaitīt lopus. Man tas
labprāt patika, jo tā varēja iepazīt arī tālākos kolhoza nostūrus. Pa mājām mani izvadāja
kolhoza šoferis, kurš labi pārzināja kolhoza teritoriju.
Tajos laikos drīkstēja būt tikai viena govs, viens teļš, par cūkām neatceros, bet
bija vesels saraksts, pie kura lopu skaitītājam bija cieši jāturas. Protams, ja cilvēks
izmisis lūdza pievērt acis uz kūtī esošajām divām govīm, tad es acis arī pievēru,
ierakstot tikai vienu govi.
Neatceros vairs mājas nosaukumu, tikai zinu, ka bijām iebraukuši pie
pensionāra, kura uzvārds bija Zviedris. Un pie Zviedra man sanāca riktīgas ziepes. Aiz
neuzmanības viena teļa vietā ierakstīju divus teļus, un līdz ar to nodoklis arī bija
jāmaksā par diviem teļiem. Protams, vēlāk kļūda tika izlabota un viss noskaidrots, es
uzņēmos vainu un pat biju gatava samaksāt to nodokli. Taču Zviedram nevajadzēja ne
kļūdas labojumu, ne manu naudu, Zviedram vajadzēja labpatiku, ka viņš var visai
pasaulei ik dienas stāstīt, cik briesmīgi viņš ticis apkrāpts.
Tā viņš mani ēda līdz pat sava mūža galam, un to vienu teļu, tāpat kā pašu
Zviedru, arī es atcerēšos līdz mūža beigām.
Elektriskās ērģelītes “Pērle”.
Manā kabinetā atradās elektriskās ērģelītes ‘’Pērle”. Ērģelītes bija mazāka
izmēra nekā klavieres. Tās skanēja maigi, patīkami un neuzbāzīgi, ar noslēpumaini
dūmakainu pieskaņu, ka gribējās spēlēt un spēlēt un spēlēt. Kaut neesmu nekāda
pianiste, taču dziesmas, ko spēju izdziedāt, varēju arī nospēlēt. Ērģeles mani pievilka
kā magnēts un nepagāja ne dienas, kad es kādu meldiņu neuzrautu.
Bet tad kāds bija mani nosūdzējis ciema padomei, ka Māra tikai darba laikā
spēlē un neko citu nedara! Protama lieta, ka uz tādu izlaidību bija jāreaģē, un ērģelītes
tika aiznestas no mana kabineta un noliktas citā vietā.
Pagāja apmēram pāris mēneši. Tad kādā nelielā ceremonijā, kur bija paredzēts
apsveikt ilggadēju darba jubilāru, tika atsaukts profesionāls spēlētājs, kas spēlētu uz
ērģelītēm dažādas skaistas dziesmas un apsveicēji, kopā ar jubilāru, varētu dziedāt līdzi.
Pianists piesēdās pie ērģelēm un izteiksmīgi uzsāka pirmos akordus, tikai... ak tavu
postu! Ērģelītes vien knapi čūkstēja... no skaistā skanējuma vairs nebija ne vēsts. Radās
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ļoti nepatīkama un neērta situācija. Bija satraukums, pat neliels apjukums, bet beigās to
ceremoniju jau kaut kā nomocīja arī bez ērģelēm.
Drīz vien no Smiltenes tika izsaukts speciālists, kas ērģelītēm varētu noteikt
diagnozi un salabot. Diagnoze bija nepārsūdzama: ērģeles neskan tāpēc, ka uz tām
neviens nav spēlējis vairākus mēnešus un ka ir nepiedodami tādu instrumentu atstāt
novārtā! Speciālists strikti pateica: ja jūs gribat, lai instruments vēl kādreiz skanētu, ir
jāspēlē ik dienas – un jo vairāk, jo labāk! Tikai tad vēl ir cerība, ka tas atgūs balsi.
Nekavējoties ērģelītes tika atnestas atpakaļ uz manu istabu, un man tikai dots
uzdevums: obligāti spēlēt katru dienu! Un tiešām – pēc neilga laika ērģelītes balsi
atguva, un es atguvu svētlaimi, ka varēju likt tām atkal skanēt.
Maks.
Kā jau minēju, kolhozs par uzskatāmo aģitāciju vienā reizē man samaksāja
100 rubļus. Aizbraucu uz Smilteni, lai kaut ko sev nopirktu. Staigāju pa veikaliem un
no lielas laimes par saņemto naudu... pazaudēju naudas maku. Apstaigāju visas vietas,
kur biju bijusi, taču maku neatradu. Tas bija iekritis kā akacī.
Nākamajā dienā tēvs mani aizveda uz Zilokalnu pie Martas, jo man nebija
miera par pazaudēto naudu. Viņš līdzi nenāca, jo neticēja tādiem pesteļiem, taču man
Marta ļoti interesēja, un bija jau arī daudz kas dzirdēts. Gāju pa apsnigušo ceļu līdz
Martas mājai, kas bija ļoti veca un apkvēpusi. Piegāju pie mājas, kad izdzirdu balsi (tā
bija Marta) sakām: ej paskaties, kas tur ir! Durvis pavērās, un iznāca lielu bārdu
apaudzis vīrs. Nepaspēju ne muti pavērt, kad Marta teica: saki, lai nāk iekšā, tur naudas
lieta. Iegāju nokvēpušajā ķēķī, kur no visiem kaktiem uz mani aizdomīgi lūrēja vairāki
melni kaķi. Izstāstīju Martai par savu nelaimīgo maku. Marta precīzi noskaitīja visas
naudaszīmes, kādas atradās makā, ieskaitot visvisādus sīkumus. Marta bija ļoti laipna,
skatījās uz mani lielām, brūnām, siltām acīm un turēja manu roku. Viņa teica, ka mans
maks atrodas kādā lādē un ka es to atpakaļ nedabūšu. Viņa man pieteica, lai ar naudu
esmu uzmanīgāka, jo neviens man to nav nozadzis, ka vainīga ir manas pašas izklaidība.
Promejot Martai, devu 3 rubļus, ko man bija iedevis tēvs, taču Marta uzreiz pateica: tā
jau nav tava nauda, tā ir tēva nauda...
Kad padomāju ar šodienas prātu, saprotu, ka man toreiz ļoti laimējās, jo tiku
pie Martas tādā brīdī, kad tur nebija neviena apmeklētāja. Es taču viņu varēju izjautāt
par visādām lietām, bet man toreiz prātā bija tikai mans zudušais naudas maks.”

59

89. attēlā Birzuļu tautas nama vadītāja Vija Meistere 1976. gadā. FOTO no Vijas Meisteres
personīgā arhīva

Vija Meistere: “Vērojot draudzenes Ainas Pastares darbu Vijciema klubā, man
šis darbs iepatikās, tādēļ 1975. gada nogalē aizbraucu no Vijciema uz Mēriem pie
Birzuļu ciema izpildu komitejas priekšsēdētājas Franciskas Grišānes ar mērķi uzzināt,
vai būšu piemērota kluba darbam. Pārrunājot ar ciema sekretāri Margrietu Bošu par
tautas nama vadītājas darba pienākumiem, es noteikumiem piekritu un ar 1976. gada 5.
janvārī tiku pieņemta darbā par Birzuļu ciema tautas nama vadītāju. Darbs patika,
sevišķi masu pasākumu organizēšana.”

90. attēlā Birzuļu tautas nama vadītāja Vija Meistere sveic savu teātra partneri lugā “Brīnumzālīte”
Fēliksu Bošu Birzuļu pamatskolu beidzot. Izrādē Zapīte un Jēpītis
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No 1979. gada septembra līdz 1980. gada 24. jūlijam par kluba vadītāju
strādāja Aija Rudzīte (Zvaigznīte). Aija bija skolotāja Birzuļu pamatskolā.
Vēl klubā strādājušas Guna Ērmane, Māra Eglīte, Gita Skadiņa.
Ligita Žīgure Birzuļu tautas namā strādāja 1980.-1984. gadam. Viņas
darbošanos klubā varētu raksturot kā augstas raudzes mākslinieku viesošanās laiku.
Pārsvarā tie bija mūziķi, komponisti, dziedātāji, aktieri.
Ligita Žīgure: “Māksliniekus, priekš uzstāšanās klubā, viņu kontaktus meklēju
pati. Bija pilns blociņš ar telefona numuriem. Muzikantiem, grupām, māksliniekiem.
Bija cilvēks, kas palīdzēja man sarunāt uzstāties ļoti daudzus jaukus māksliniekus,
piemēram, Imantu Skrastiņu, kas pēc savas Amerikas tūres braukāja pa Latviju,
sniedzot koncertus. Atbrauca arī pie mums. Zāle bija pārpildīta. Man uz skatuves viņš
likās ļoti jauks! Viņam biju pasūtījusi skaistas dzeltenas krizantēmas. Tās saņemt viņš
nāca caur zāli un iedeva buču uz vaiga. Pēc tās nedēļu nemazgājos… Tad vismaz trīs
reizes uzstājās komponists Mihails Kublinskis katrreiz ar dažādiem aktieriem: Leonu
Krivānu, Helgu Dansbergu. Zoržs Siksna bija divas reizes. Uldis Stabulnieks.
Marhilēvičs kopā ar jauno, daudzsološo, talantīgo pianistu Hariju Bašu. To reizi atceros
īpaši, jo vietējās fanes saklupa Marhilēvičam virsū viņu bučot un nelaida viņu prom.
Tad uzstājās Nora Bumbiere. Skaista. Talantīga. Man un pārējiem skatītājiem viņa ļoti
patika!”
Vija Meistere: “1987. gada 13. novembrī tieši manā dzimšanas dienā pie manis
mājās ieradās toreizējā partijas sekretāre Velta Krieviņa ar jautājumu, vai es nevēlētos
strādāt par kluba vadītāju. Man šis darbs ļoti patika, tādēļ nevilcinoties piekritu, un tā
ar 16. novembra datumu 1987. gadā sāku atkārtoti strādāt klubā.”
Liāna Dzirkale par notikumiem ap 1993. gadu: “Kurš to lai vairs atceras, kā
tas viss sākās, bet diezgan labi atminos savu un draudzenes Ivitas gājienu uz māju pie
kluba vadītājas Vijas Meisteres: “Tu spied zvana pogu!” “Runāsi tu!” “Nē, tu sāc
pirmā!” Bijām izdomājušas, ka vajag kaut ko darīt, jo ar nodarbībām skolā bija par maz
un brīvā laika par daudz un tāpēc vajadzēja kādu, kas to visu atbalsta, savāc un
noorganizē. Lūgties nevajadzēja un drīz vien jau tika izvēlēta izrāde, sadalītas lomas un
sākās mēģinājumi, pirmās uzstāšanās, pirmais satraukums, pirmie aizmirstie teksti…
Kurš gan nezina pasaku par Kukulīti! Man bija tas gods būt Kukulītim, un viss bija labi
līdz brīdim, kad Kukulīti vajadzēja apēst lapsai. Domāju: “Nu nelēkšu es tajā melnajā
caurumā - skatuves lūkā – iekšā! Tur tumšs kā peklē, droši vien arī zirnekļi ir, varbūt
pat čūskas!” Ja godīgi, tad neatceros, kādus zelta kalnus man kluba vadītāja sasolīja, lai
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tomēr lēktu, un vai kukulīti maz lapsa apēda, bet koši dzeltenā atlasa blūzīte un cepurīte
laukos vēl noteikti ir atrodama.
Mārīšu deja gan bija vareni jautra padarīšana, lēcām teju līdz griestiem.
Cepurītes ar radziņiem (tie nu nekādi negribēja turēties gaisā!) un sarkanie apmetņi ar
punktiņiem un tādi paši svārciņi labi palikuši atmiņā. Bizmārītēs biju es, Ieva
Vincukova un Ivita Keiša, ja es pareizi atceros.
Bez Kukulīša iestudējām vēl vienu lugu – par Klāru Kluksti. Es tajā biju
teicējs. Vecāmamma man tam izšuva cepuri ar zvaniņiem. ”
Vija Meistere: “Bija interesanti iejusties režisores lomā! Arī scenogrāfija
mana. Meitenes bija ļoti atsaucīgas un aktīvas! Starp viņām bija gan dejotājās, gan
aktrises, gan mūziķes. Darbošanās ar bērniem kuplināja kluba dzīvi. Atceros bizmārīšu
tērpu – svārciņu un apmetnīšu – šūšanu. Tie vēl tagad glabājas pie teātra tērpiem.
Cepurītes bērniem šuva mājās. Vēl tagad Liāna par to saka lielu paldies savai
vecmāmiņai.
Izrādes laikā ir aina, kurā Kukulīti apēd Lapsa. Biju iedomājusies, ka aiz
eglītes notiks šis vardarbīgais skats. Proti, skatuves grīdā bija atverama lūka un biju
iecerējusi, ka tajā Kukulītim jāpazūd, bet Liānai (Kukulītim) bija bailes tur ielēkt, tāpēc
priecājos, kad beidzot pierunāju uz to!
Gadu mijas karnevālos kluba apkopēja Milda Treisnere vienmēr izcepa torti
maskai uzvarētājai. Viņa vienmēr palīdzēja uzpost un izdekorēt telpas uz svētkiem un
koncertiem.”
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91. attēls. Liku lietā savas mākslinieces spējas, piemēram, izgatavojot pasākumiem galda kartes,
rekvizītus, noformējumus: 1. galda karte gadu mijas pasākumam, 2. piemiņas zīme lopkopēju
vakaram 1988. gada 22. janvārī, 3. galda karte Donoru vakariem “Lāse” 1987. gada 20. martā
un 1988. gada 14. aprīlī (kartiņas aizmugurē iegriezums, kurā ievietojama salvete), 4. Galda
karte Starptautiskās sieviešu dienas vakaram, 5. Brilles karnevāla dalībniekiem. Tām tik bija
darbiņš: uzzīmēt, izgriezt, izkrāsot, pielīmēt skropstas, iesiet aukliņas!
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Tālāk kluba vadītāja pienākumus pārņēma Salvis Lapiņš, un no 1996. gada
viņa māsa – Silvija Lapiņa.
Vija Meistere: “Kluba vadītājai Silvijai ļoti padodas uz pasākumiem noformēt
kluba telpas un apkārtni. Valsts svētkos uz visiem kluba logiem viņa iededz svecītes.
Gadu mijā, Valentīndienā,

92. attēlā Birzuļu tautas nama vadītājas Silvijas Lapiņas noformētā zāles priekštelpa 2016. gada
Valentīndienā

uz muzikālo konkursu bērniem “Cālis”, karnevāliem tiek attiecīgi noformēts foajē, zāle
un kluba apkārtne. Bieži vien noformējums ir tik veiksmīgs, ka attiecīgā pasākuma
dalībnieki mēdz pie tiem nofotografēties.

93. attēlā Birzuļu tautas nama vadītājas Silvijas Lapiņas interesantais noformējums kopīgajai
izstādei ar bērnudārza grupiņas “Bitītes” audzēkņiem “Ražas svētki” 2015. gada rudenī
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Aija Skrastiņa: “Es piedalījos trijos pasākumos, kuriem nosaukumus
neatceros. Iespējams “Zini vai mini”. Katru reizi bija trīs komandas ar trijiem
dalībniekiem katrā. Atceros, ka vienā komandā bija Kudlāns J., Kudlāne I., Brikmanis
I.; otrā Skujiņu pāris un Miezītis K. no Bilskas; trešajā – Reimane I., Reimane A.,
Kondratjevs Varis. Mūsu komandā bija Broma I., Matule D. Un es. Jautājumi bija no
dažādām tēmām, arī praktiski uzdevumi: salikt puzli, ar neasu nazi nomizot ābolu, lai
miza nepārplīstu, jāsagatavo 100 grami rosola bez svariem, jānosaka koku nosaukums,
skatoties uz zariem u.t.t. Pasākumi bija pārdomāti, labi organizēti. Silvija bija
padomājusi par telpas noformējumu. Uz galdiņiem vienmēr bija ūdens, ko padzerties
stresa brīdī. Atbildes uz jautājumiem visiem komandas pārstāvjiem sagādāja prieku,
nevis dusmas vai greizsirdību uz pretiniekiem. Visas sacensības notika jautrā un
pacilātā atmosfērā. Vienmēr bija padomāts par dāvaniņām dalībniekiem, žūrijas
pārstāvjiem. Viena pasākuma vadītājs bija Treisners Kaspars, pa vidu bija līnijdeju
priekšnesumi. No žūrijas atceros, ka tur bija Sovere Ingrīda, Jundze Līga, pati Silvija.
Žēl, ka šādus pasākumus vairs neatbalsta kultūras pārvalde!”
2014. gada decembra sākumā pie manis uz bibliotēku bija atnākusi pensionāre
Austra Boka un lūdza, vai es nevarētu pēc viņas stāstījuma uzrakstīt un aizsūtīt uz
“Ziemeļlatviju” rakstiņu par jauko pensionāru pēcpusdienu 28. novembrī. Protams,
piekritu. Tā tapa raksts avīzei. “28. novembrī Birzuļu tautas namā notika „Senioru tējas
pēcpusdiena”. To atklāja kluba vadītāja Silvija Lapiņa, kuplināja Launkalnes kluba
vadītāja Signe Lielpētere ar savām un citu autoru sacerētajām dziesmām un sirsnīgo
attieksmi pret klausītājiem, Smiltenes senioru deju kopa „Pīlādzītis” ar Eiropas dejām
un mūsu bērnudārza grupiņa „Bitītes” (audzinātājas Aiga Ķestere un Inga Akmina), kā
pārsteigums (šoreiz ar dejām) programmas nobeigumā ieradās Austrijas bārdainā
Končita (Līga Jundze) ar laba vēlējumiem Ziemassvētkos. Viss pasākums noritēja ļoti
pozitīvā gaisotnē, apmeklētāji bija iepriecināti par Silvijas noorganizēto sirsnīgo,
atraktīvo, emocionālo pasākumu. Mūs priecēja mazo bērnu dziesmas un rotaļas, kurās
pēc uzaicinājuma labprāt piedalījāmies arī mēs, un Smiltenes senioru deju kopa
„Pīlādzītis” arī neļāva sēdēt mierā, lika darboties līdzi. Liels paldies Smiltenes novada
domei par iespēju tik lieliski atpūsties!
Jauks pasākums mūsu klubā bija arī valsts svētkiem veltītais koncerts, tāpēc
ar nepacietību gaidām 13. decembri, kad notiks mūsu amatierteātra pirmizrāde „Aktieri
joko”, kas solās būt jautra…” ”
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Vija

Meistere:

“Spēlēju

dramatiskajā

kopā

“Mēris”

kopš

pašiem

pirmsākumiem (ar mazu pārtraukumu). Sirdi sildīja tās reizes, kad Silvija kā kluba
vadītāja mums brauca līdzi uz viesizrādēm kā šoferis, kasiere. Viņa vienmēr palīdzēja
arī uzstādīt skatuves iekārtojumu. Tas ļāva juties klubam vajadzīgākai, tuvākai. Viņai
bija talants salikt savā personīgajā mašīnā pēc iespējas vairāk izrāžu rekvizītu. Par to
viņai kā saka: “Cepuri nost!””
Miezīšu ģimene pastāstīja, ka Dace Miezīte darbojās Bilskas pagasta sieviešu
vokālajā ansamblī, un bieži tika sniegti priekšnesumi arī Birzuļu tautas namā svētku un
citu notikumu reizēs, kad Silvija Lapiņa bija tautas nama vadītāja. Regulāri, reizi nedēļā
Bilskas pagasta padomes darbinieku komanda ieradās tautas namā uz iedzīvotāju
pieņemšanu, tika izmaksātas darba algas pagasta dienestā strādājošajiem. No Valkas
rajona centrālas bibliotēkas ar pagasta padomes automašīnu Kārlis Miezītis regulāri
pieveda jaunās grāmatas Birzuļu bibliotēkai.

94. attēlā Bilskas pagasta padomes darbinieku komanda, kas ieradās Birzuļu tautas namā uz
iedzīvotāju pieņemšanu. No kreisās puses: kasiere Malda Pabērza, Bilskas pagasta teritorijas
plānotāja Valda Paulsone, Bilskas ciema padomes priekšsēdētāja Vaira Skujiņa, sociālā
darbiniece Līga Vītola, bāriņtiesas locekle Līga Auga, šoferis, arī kinomehāniķis Kārlis
Miezītis, sekretāre Gunta Lismane, galvenā grāmatvede Astrīda Kondriča

4. DEJU PULCIŅI

Austra Boka: “Atceros, ka pirmā deju kolektīva vadītāja bija Vija Vīvuliņa.
Pie viņas dejoju 1959.-1964. gadam.”
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95. attēlā 29. lapaspuse no Valkas rajona kultūras nodaļas izdotās programmas “Padomju Latvijas
XX gadadienai veltītie Valkas rajona Dziesmu svētki Valkā, Kultūras un atpūtas parkā 1960. g.
18.-19. jūnijā”

Monvids Sovers pastāstīja, ka, sākot mācīties Birzuļu 8-gadīgajā pamatskolā,
bērnu baleta pulciņa vai kaut kā tamlīdzīga Mēros nav bijis, toties bijusi skolotāja
Austra Sīkule, kura bērniem mācījusi dejot. Ar lielu cieņu viņš stāsta par savu skolotāju:
“Gribu runāt par skolotāju Austru Sīkuli, kas ir skolā vadījusi skolēnu deju kolektīvus,
kas ir strādājusi šeit klubā, kas ir šeit spēlējusi teātri, kas ir bijusi režisore. Ar viņu mēs
bērni 1965. gadā bijām Gaujienā uz skolēnu Dziesmu un deju svētkiem.”

4.1.Deju kolektīvs Jutas Cēsnieces vadībā
Ap 1964. gadu par Birzuļu tautas nama un deju kolektīva vadītāju sāka strādāt
Juta Cēsniece.
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96. attēlā Monvids Sovers, Andris Vīksna un Juris Mežulis gatavi braucienam, lai priekšnesumā
rādītu savu dejotprieku. Toreiz dejotājus uz pasākumiem un mēģinājumiem veda šādās
smagajās automašīnās. FOTO no Soveru ģimenes personīgā arhīva

97. attēlā Birzuļu ciema deju kolektīvs. Pirmajā rindā no labās: Maruta Priedīte (saukta par Mārīti,
dz. Graudiņa), Inta Nīmante (dz. Kalve), Skaidrīte Sprancmane (Labsvīra), Mārīte Bebrīte,
Laima Actiņa (Ozoliņa), Ausma Ūdrīte; otrajā rindā no labās: Paulis Priedītis, Ilgonis Nīmants,
Imants Labsvīrs, vidū kluba un kolektīva vadītāja Juta Cēsniece, Pēteris Lapiņš, Gunārs
Jaunbērziņš, Vilis Ikerts. Priekšplānā pianiste (arī dziedāšanas skolotāja skolā) Aija Lezdiņa.
FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva

Monvids Sovers: “Juta Cēsniece. Pēc aicinājuma – kultūras darbiniece. Un
deju kolektīva vadītāja. Reizē skarba un iejūtīga. Optimiste. Ļoti liels pozitīvais lādiņš.
Darbu darīja ar redzējumu nākotnē. Ne ķeksītim, bet tautai strādāja! Ar lielu vērienu.
68

Juta strādāja pienotavā, tad viņa sāka strādāt klubā. Viņas laikā klubā bija
daudz pulciņu. Sirdslieta bija tikai un vienīgi deju kolektīvs, pārējie netika atstumti.
Koris bija, daiļrunātāji, bija teātris.
1967. gadā Jutai bija vislabākais kolektīvs rajonā. Horeogrāfs Harijs Sūna šeit
bija. Strādāja ar dejotājiem. Arī es dejoju, arī Ingrīda dejoja.

98. attēlā Birzuļu ciema deju kolektīvs. Starp dejotājiem Ingrīda Sovere (pirmā no labās puses) un
Monvids Sovers (augšējā rindā pirmais no labās puses). FOTO no Soveru ģimenes personīgā
arhīva

Arī tie, kas brauca no citiem Birzuļu ciema kolhoziem: “Padomju Latvijas”,
kas atradās Rauzā”. Jaunus tērpus iegādājās. Vairākus komplektus. Ar smagajām
automašīnām braucām uz kopmēģinājumiem. Ar būdu. Varat iedomātie, kā tas bija!
60-to gadu beigās Valkas rajona Kultūras nodaļa ar Jāzepu Mekšu, kas bija
Kultūras nodaļas vadītājs, augstu novērtēja Jutu. 1967. gada oktobrī kolhoznieku dienā
Birzuļu deju kolektīvs kā labākais bija uzaicināts starp dalībniekiem sniegt koncertu.”
Ingrīda Sovere: “Pirmā saskare ar Jutu, kā ar kultūras darbinieci, man iznāca
tālajā 1966.-1967. gadā. Iesaistījos vietējā Birzuļu tautas nama pašdarbībā un tur satiku
un iepazinu Jutu, kura tiešām bija kultūras darbinieks pēc aicinājuma: neskaitīja un
neskatījās darba stundas. Strādāja ar tālejošu skatienu nākotnē; viņas iecere bija
paplašināt kultūras nama darbinieku sastāvu. To es varu apliecināt ar to, ka, aizejot
mācīties uz Kultūras darbinieku tehnikumu, es vienā reizē saņēmu jauku vēstuli no
Jutas, kurā viņa aicināja mani pēc tehnikuma beigšanas atgriezties Birzuļu tautas namā
strādāt par mākslinieciskās daļas vadītāju. Juta bija ar tādu dzirksti un spēju panākt no
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pašdarbniekiem pat arī neiespējamo.” Monvids Sovers: “Diemžēl Jutas iecere par jaunu
darbinieku iesaistīšanu neīstenojās.”
Līga Jundze: “Juta Cēsniece bija kluba vadītāja, domāju, ka no paša kluba
pastāvēšanas sākuma. Viņa vadīja arī jauniešu deju kolektīvu. Tajā dejoja Birzuļu
ciema jaunieši no Mēriem un Rauzas. Rudenī, sākoties jaunajai sezonai, Juta sūtīja
mums ar rakstāmmašīnu rakstītu uzaicinājumu par pirmo mēģinājumu un plānoto
darbību.
Runājot par tiem baltajiem tērpiem, 1967. gadā tie tika savilkti puišiem
mugurās un dibenos. Kad 1969. gadā Valkā atklāja estrādi, viss gājiens bija lietū, viss
vienā ūdenī, visa skatuve vienā ūdenī. Juta ieteica puišiem, lai sēd uz Valkas estrādes
jaunās deju grīdas izklātajiem meiteņu brunčiem, lai nesasmērētu baltos tērpus. Bet,
kad viņi piecēlās, baltie tērpi bija strīpās: strīpaini meiteņu brunči un arī puišu bikšu
dibeni noplukuši strīpaini.
Dejas un filmas – vēl aizvien tie abi man labi patīk.”

99. attēlā Birzuļu ciema jauniešu deju kolektīvs ar savu vadītāju Jutu Cēsnieci 1972. gada jūnijā
Gulbenē dziesmu svētkos. Starp dalībniekiem: Ināra Smirnova (Ozoliņa), Līga Gaismiņa
(Jundze), Rudīte Siliņa (Klauberga), Alda Dzirkale (Kreile), Valda Krieviņa (Sedola), kolektīva
vadītāja Juta Cēsniece, Maija Zālīte, Anita Bērtiņa (Priedīte), Ilze Kreile, Jānis Ļipatovs, Juris
Mežulis, Modris Kreilis, Laimonis Goba, Pēteris Lapiņš, Andris Priedītis. FOTO no Aivara
Cēsnieka personīgā arhīva
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100. attēlā deju kolektīva vadītāja Juta Cēsniece ar kolektīvu ap 1968. gadu. Starp dalībniekiem: Juta
Cēsniece, Aldis Lezdiņš, Gunārs Jaunbērziņš, Ingrīda Zvanere (Sovere), Edīte Babre, Rudīte
Siliņa, Dzintra Goba, Vera Jeršova (Akmina)

4.2.Deju kolektīvs Monvida Sovera vadībā

101. attēls. Monvids Sovers ap 1970. gadu

Jāņa Mūrnieka pa telefonu sniegtais Monvida Sovera raksturojums:
“Nenogurdināms! Strādāja 24 stundas diennaktī. Fantastisks puika! Ideāls! Galvenā
rakstura iezīme – dzīvespriecīgs; nekad no viņa mutes nevarēja dzirdēt dusmīgu vārdu,
visus negludumus nolīdzināja ar mieru, ar pozitīvu attieksmi, ar humoru, ar taktu.”
Dejotāji viņu raksturo kā stingru, prasīgu, bet tajā pašā laikā taisnīgu vadītāju ar humora
dzirksti.
Ligita Žīgure: “Deju kolektīvu prasības auga. Vajadzēja noformējumu. Jaunus
tērpus iegūt kolektīvam bija ļoti grūti. Par cik deju kolektīvs 1983. gadā Valkas rajona
deju kolektīvu skatē B grupā ieguva pirmo vietu, uz mums sāka skatīties savādāk.
Tautas tērpu komplekts maksāja lielu naudu. Ar Dzidru Zariņu, Vairu Skujiņu, Ainu
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Plato skatījāmies bildes ar tautas tērpiem, izvēlējāmies, pasūtījām. Vispār, par cik Vaira
bija skolotāja, mēs labi sapratāmies.”

102. attēlā deju kolektīvs augšā no kreisās puses: Pēteris Timermanis, Vairis Krauklis, Andrejs
(saukts – Andris) Bukšs, Egils Ģibulis, kolektīva vadītājs Monvids Sovers, Jānis Ūdrītis, Jānis
Gavars, Guntis Eglītis, Andris Strazdiņš, Dainis Gavars, pirmajā rindā: Malda Kraukle, Ruta
Mūze (Dubina), Sandra Kļaviņa (Hrščanoviča), Elita Sīpola (Bukša), Birzuļu tautas nama
vadītāja Ligita Žīgure, pianiste Vita Kļaviņa, Inese Belozareviča, Ina Purkalīte (Stepīte), Ilona
Dzirkale, Gunta Žukovska. FOTO no Ineses Strazdiņas personīgā arhīva

103. attēlā ap 1980. gadu Birzuļu jauniešu deju kolektīva pāri no priekšplāna: Gunta Žukovska un
Andris Strazdiņš, Ilona Dzirkale un Guntis Eglītis, Ina Purkalīte un Jānis Gavars, Sandra
Kļaviņa (Hrščanociča) un Jānis Ūdrītis, Inese Belozareviča un Egils Ģibulis, Elita Bukša un
Andrejs Bukšs, Ruta Mūze (Dubina) un Pēteris Timermanis, Malda Kraukle un Vairis Krauklis.
FOTO no Ineses Strazdiņas personīgā arhīva
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104. attēlā Birzuļu jauniešu deju kolektīva dejotāji Valkas estrādē priekšā no kreisās: Jānis Ūdrītis,
Egils Ģibulis, Dzintars Timermanis šoferis, Guntis Eglītis, Dainis Boka, Inese Belozareviča,
Pēteris Timermanis, Andrejs Bukšs, Jānis Gavars. Otrajā rindā no kreisās: Māra Eglīte, Ina
Purkalīte, Daiga Balode (Boka), Gunta Žukovska, Andris Strazdiņš, Ruta Dubina, Iveta
Velberga (Timermane), Elita Bukša. FOTO no Ineses Strazdiņas personīgā arhīva

5. ANSAMBĻI, KORIS
Birzuļu astoņgadīgajā skolā kori diriģēja, vēlāk arī sieviešu ansambli klubā
vadīja, skolotāja Maiga Ūdre. To atklāju, izlasot 1967. gada Valkas rajona Dziesmu
un deju svētku noslēguma programmu.

105. attēlā “Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50. gadadienai veltīto Valkas rajona 1967. gada
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta programma”. Vāka fragments. Ar
pilnu programmu var iepazīties Birzuļu bibliotēkā
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106. attēlā 1967. gada skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta programmas 5.
lapaspuse. Starp koncerta dalībniekiem Birzuļu astoņgadīgās skolas koris ar diriģenti Maigu
Ūdri. Ar pilnu programmu var iepazīties Birzuļu bibliotēkā

107. attēlā 1967. gada skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta programmas 6.
lapaspuse. Starp koncerta dalībniekiem Birzuļu astoņgadīgās skolas Ar pilnu programmu var
iepazīties Birzuļu bibliotēkā
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Austra Boka: “Dziedāšanu Mēros mācījuši uz vietas dzīvojošie Ūdre Maiga,
Dumārovs Meikulis, tad kādu laiku Zelmene Māra, Juris Tauriņš no Smiltenes brauca,
Ilona Zelcere mācīja. Maigai muzikālā izglītība nebija, bet viņai vienkārši patika, viņa
mācīja dziedāt, un pati arī diriģēja; neatceros, ka arī Dumārovs būtu stāstījis, ka beidzis
kādu mūzikas skolu, bet var būt, ka bija. Viņš skolā mācīja krievu valodu, vēsturi un
zēniem darbmācību.”
5.1.Birzuļu ciema sieviešu vokālais ansamblis
Monvids Sovers: “Jutai bija vīru ansamblis, sievu ansamblis. Vīru ansambli
mācīja skolotājs Dumārovs, Juris Tauriņš no Smiltenes.”
1986. gada 22. novembra “Darba Karoga” numurā V. Veikšāne rakstā “Burvju
lampas pavēlniece” pastāsta par Eleonoras Dumārovas teikto par savu vīru Meikuli:
“Viņš bija stingrs pret sevi, pret mani, pret skolēniem, pret visiem. Lustīgs vīrs ar
milzīgu dziesmu bagāžu! Jautrs. Kur ir Dumārovs, zināms: tur būs lustes. Iedzimtā
muzikalitāte viņam palīdzēja apgūt akordeona spēli.”

108. attēls. Valkas rajona skolu koru virsdiriģents Juris Tauriņš. FOTO no 7. lapaspuses programmā
“Valkas rajona skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Smiltenē, Jāņukalnā 1960. gada 11.–12.
jūnijā”

Ilggadīgā ansambļa dalībniece Daina Brūzīte pastāstīja, ka bez Veras
Liepiņlauskas sieviešu ansambli pavadīja pianiste Ilga Ziemiņa (dz. Bērziņa).
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109. attēls. Dzied Birzuļu ciema sieviešu vokālais ansamblis. No labās: Maiga Ūdre, Maija Kļaviņa,
Daina Brūzīte, Marija Rižikova, Irēna Dukāte, Eleonora Dumārova, Valda Vīksna, Margrieta
Boša. Prezidijā no labās: Dzidra Zariņa, Franciska Grišāne. Skolēnu svinīgā goda sardze no
labās: Ligita Krieviņa, Ivars Briedis, Ilze Kreile

Līga Jundze: “Reiz, kādā koncertā sieviešu vokālais ansamblis izpilda kādu
dziesmu. Viena no dziedātājām ļoti izteiksmīgi groza galviņu, smaida, ka apaļās acis
vien spulgo, bet dzied… galīgi nepareizi. Blakus stāvošās sievietes pamet pa skatienam
uz atraktīvo dziedātāju, bet neko jau līdzēt nevar, kamēr visas notis – gan pareizās, gan
nepareizās nav zālē izskanējušas.”
Margrieta Boša: “Vienu gadu mēs – ansamblis – ar Jutas dejotājiem kopā
braucām uz lielajiem Dziesmu svētkiem, otru gadu kopā ar kori uz Dziesmu svētku
simtgadi.”
1973. gada 10. aprīlī “Darba Karogā” Maiga Zvaigznīte raksta, ka teicama
darba (1964) Birzuļu bibliotēkas vadītāja Eleonora Dumārova aktīvi piedalās Birzuļu
ciema sieviešu vokālajā ansamblī un 1986. gada 22. novembra “Darba Karogā”
uzzinām, ka viņa tajā dziedājusi turpat 20 gadus un gribētu to darīt vēl, bet pēc Bilskas
un Birzuļu ciemu apvienošanas ciema vadība palika Bilskā, līdz ar to Mēru ciematā
kultūras dzīve nav tik rosīga, kā senāk.
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110. attēls. Sieviešu vokālais ansamblis malko 25 gadu jubilejas tostu. Dalībnieces no kreisās puses:
Margrieta Boša, Valda Vīksna, Eleonora Dumārova, Paulīne Ēķe, Anite Laite, Marija Rižikova,
Irēna Dukāte, Maiga Ūdre, Maija Kļaviņa, Daina Brūzīte, Vera Liepiņlauska. Uz skatuves lauku
kapela “Andrups”

Vija Meistere: “Kādu laiku Birzuļu tautas namā sieviešu vokālo ansambli
vadīja Birzuļu pamatskolas direktore, dziedāšanas skolotāja Ilona Zelcere (Jansone).”
5.2.Birzuļu ciema vīru vokālais ansamblis
Ingrīda Sovere: “Reiz ar vīru ansambli mēs braucām uz Rauzu, ja nemaldos,
uzstāties Oktobra svētkos. Tajā laikā bija arī vēlēšanas. Man liekās, ka Rauzā tas klubs
vēl nebija, bet bija, kaut kāds mazs mazītiņš, kuram gandrīz ar rokām varēja aizsniegt
griestus. Tas bija pilns ar ļaudīm. Arī skatuvīte maza mazītiņa, bet toreiz mūs tas
netraucēja, jo bija ansamblis, iespējam, ka dejotāji arī bija. Kāpēc es to gribu pieminēt?
Tāpēc, ka šī te atmosfēra, kas bija šajā mazajā zālītē, ļaužu pārpilnajā, tā bija vienkārši
fantastiska! Viņi savējos uzņēma ļoti atsaucīgi, uzmanīgi noklausījās, un aplausi bija
vienkārši burvīgi! Bet tajā visā bija tāda mistiski fantastiska nokrāsa! Kā krēsla. Kā
migla. Tā kā tāda fantastisko filmu vīzija palikusi. Tāda sirreāla sajūta: mazā, pilnā
zālīte, klusums, kad vīri dziedāja… Braši dziedāja! Tas kā vīzija palicis atmiņā.”
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111. attēlā Birzuļu ciema vīru vokālais ansamblis dzied sieviešu ansambļa 25 gadu jubilejas
pasākumā. No kreisās puses: Gunārs Kliesmets, Kazimirs Grišāns, Helmuts Ēķis, Modris
Kreilis, Jānis Timermanis, Kārlis Krieviņš, Mārtiņš Bošs, Imants Purkalītis, ansambļa vadītājs
Meikulis Dumārovs; priekšā sēd sieviešu vokālā ansambļa dalībniece Daina Brūzīte. Uz
skatuves lauku kapela “Andrups”

5.3.Koris
Kad katra ansambļa izmērs pārsniedza 12 dalībniekus, tas ieguva kora statusu;
piemēram, tā bija ar sieviešu ansambli, kad tajā vēlējās dziedāt vairāk un vairāk
dalībnieču.

112. attēlā Birzuļu ciema sieviešu koris. Starp dziedātājām var sazīmēt Irēnu Dukāti, Maigu Ūdri,
Hildu Kreili, Eleonoru Dumārovu, Valdu Vimbu, Aina Bērtiņa, Emmu Baltbārdi, Maiju
Kļaviņu, Ilgu Kļaviņu, … Zāģeri, Mildu Treisneri, Velta Blumberga, Aiju Dzirkali, Francisku
Grišāni, Annu Bērziņu, Dzintra Iņģiste u.c.
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113. attēlā programma “Valkas rajona skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Smiltenē, Jāņukalnā
1960. gada 11.- 12. jūnijā”

114. attēls. Birzuļu ciema jauktais koris. Diriģē Juris Tauriņš

Pāraugot dalībnieku skaitam ansambļos un tiem apvienojoties, izveidojās
jauktais koris.
Austra Boka: “Meikulis Dumārovs bija ilggadīgās bibliotekāres Eleonoras
Dumārovas vīrs; labi dziedāja, vadīja jaukto kori; strādāja Birzuļu skolā par vēstures,
krievu valodas, zēnu darbmācības skolotāju; ar skolas direktori Maiju Kļaviņu reizēm
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kā tulks brauca divatā uz Izglītības ministriju Rīgā, lai „izsistu” skolai, kādu
nepieciešamību.”
Vija Meistere: “Dumārovi man dzīvoja kaimiņos. Abi ar dzīvesbiedri lielās
platībās audzēja tulpju sīpolus papildus ienākumiem. Man bija žēl augu, kad kaimiņš
noknieba ziedus, lai panāktu tulpju sīpolu lielāku piebriešanu. Tad visa atkritumu
kaudze bija vienos ziedos!”

6. APTIEKA
No 1997. gada 22. oktobra līdz 1999. gada 29. jūnijam Birzuļu tautas namā
atradās SIA Sanus doktorāta aptiekas filiāle. Tajā strādāja farmaceite Līga Jundze. No
1999. gada 29. jūlija līdz 2003. gada 27. decembrim tajās pašās telpās izvietojās IU
“Kaķa aptieka”. Pēc tam Līgas Jundzes individuālais uzņēmums “Aptieka “KAĶIS””
pārcēlās uz speciāli tam uzcelto būvi ciemata centrā netālu no tautas nama.

7. SIA BRAITE
Līga Jundze: “ Ap 1998. gadu Braite ievācās kaimiņos manas darbavietas
telpām. Tur bija kantoris. Vadītājs, dibinātājs bija pats Ivis (Ivo Ozoliņš, mana
piezīme), Gita Ozoliņa – grāmatvede, vēl darbinieki bija brāļi Jānis un Aivars Vērši.
Vārda Braite atšifrējums ir: “B” – bruģis, “ai” – ainava, jo viņiem bija iespēja
piesaistīt arī ainavu, “te” – telpa. Iekštelpa, ārtelpa. Viņi darbojās plaši. Kur pasūtīja
bruģi, tur lika. Piemēram, zinu, ka viņi bruģi lika Rīgā pie tirdzniecības centra “Bērnu
pasaule”. Es jau zināju, ka tur ir, un, kad pēc kāda gada pēc bruģa ielikšanas tur biju,
tad viņiem jokojot, teicu, ka viens bruģītis ir izkustējies!”
Savulaik laikrakstā “Ziemeļlatvija” varējām iepazīties ar SIA “Braite”
pakalpojumiem.

115. attēlā reklāma 2002. gada 18. aprīļa laikrakstā “Ziemeļlatvija” par uzņēmuma SIA “Braite”
piedāvātajiem pakalpojumiem

Lai veicinātu uzņēmējdarbību, darbinieki bija izveidojuši reklāmas bukletu.
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116. attēlā SIA “Braite” reklāmas bukleta viena puse. FOTO no Birzuļu bibliotēkas
novadpētniecības materiāliem

117. attēlā SIA “Braite” reklāmas bukleta otra puse. FOTO no Birzuļu bibliotēkas novadpētniecības
materiāliem

8. KĀZAS
Te lieti noder dažas Māras Grīnvaldes (dz. Sīkules) epizodes no savas kluba
vadītājas dzīves:
“Tas putns…
Vienā sestdienā bija sarunāts salaulāt kādu pāri. Pāris vēlējās laulāties klusi un
bez lieka trokšņa, jo līgava bija mātes cerībās, un viņi šo faktu īpaši negribēja afišēt.
Ciema priekšsēdētāja nolēma, ka nelielais ceremoniāls jārīko manā kabinetā,
kas bija gana liels, lai tur ietilptu tie, kuriem tur bija jāietilpst. Pirms tam ciema
priekšsēdētāja un sekretāre ansambli stingri noinstruēja, ka mēs neviens neko ne
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redzam, ne dzirdam par līgavas pašreizējo stāvokli, ka mēs nedrīkstam ne ar pusvārdu,
pat ne acu skatu likt viņiem nojaust, ka viņi ko gaida. Mēs neko nezinām – mēs drīkstam
tikai dziedāt. Droši vien tāda bija jaunā pāra vēlēšanās. Instrukciju nedzirdēja vienīgi
pianiste Vera Liepiņlauska, jo viņa vēl nebija atbraukusi no Smiltenes. Vera ansamblim
spēlēja klavieru pavadījumu.

118. attēls. Pianiste Vera Liepiņlauska pie elektriskajām ērģelītēm „Pērle” 1974. gadā. FOTO no M.
Grīnvaldes (dz. Sīkules) personīgā arhīva

Drīz vien jaunais pāris bija klāt. Līgavai uzvilkta, precīzāk, apspiesta gara,
balta kleita, līgavainis zilpelēkā uzvalkā. Abi nerunīgi un manāmi nervozē, ieraugot, ka
vēl arī ansamblis dziedās. Pa to laiku no Smiltenes ierodas Vera, apsēžas pie klavierēm,
un mēs sākam dziedāt. Tad runu teic ciema priekšsēdētāja, sekretāre sagatavo un
apzīmogo papīrus, jaunais pāris parakstās, un oficiālā daļa ir beigusies. Ansamblis
nodzied vēl vienu dziesmu, un katrs dziedātājs iet pasniegt ziedus jaunajam pārim. Tiek
uzsaukts arī šampanietis! Un, tad, gluži negaidot, pie jaunā pāra pieiet Vera. Turot rokā
šampanieša glāzi, Vera ar visaptverošu žestu skaļi un izteiksmīgi nodeklamē:
Lai tas putns garām kājām
Neaiziet garām jūsu mājām...
Visi sastingst, kādu brīdi telpā valda kapa klusums. Bet Vera, kurai bija alibi kaut vai
tāpēc vien, ka instrukciju viņa nebija dzirdējusi, turpināja apsveikt jauno pāri,
apspēlējot uzsākto tēmu...
Tieši par kādu putnu Vera runāja... nu kurš to lai tagad vairs zin!”
Kopš Birzuļu ciems ieguva plašākas telpas kāzu ceremonijām, Birzuļu tautas
namā notikušas vairākas kāzas, kurās pārsvarā sarakstījās kolhozā vai ciemā strādājošie
vai dzīvojošie iedzīvotāji.
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119. attēlā jaunlaulātos – traktoristu Jāni Lapiņu un vetfeldšeri Stefāniju Lapiņu (dz. Zušu) – sveic
kolhoza “Draudzība” priekšsēdētājs Kazimirs Grišāns. FOTO no Birzuļu bibliotēkas
novadpētniecības materiāliem

120. attēlā kāzas, kurās kā liecinieks parakstās toreizējais kolhoza “Draudzība” galvenais
grāmatvedis Aleksandrs Kļaviņš. Pāri Jāni Lezdiņu un Aija Kaķe saraksta ciema padomes
priekšsēdētāja Franciska Grišāne, viņai blakus Birzuļu tautas nama vadītāja Juta Cēsniece.
FOTO no Birzuļu bibliotēkas novadpētniecības materiāliem

Līga Jundze: “Kad kluba zālē notika kāds pasākums, balkonā vienmēr sanāca
skatītāji, mūsdienu tehnoloģiju izpratnē – novērošanas kameras aprīkotas ar ieraksta un
atskaņošanas iespējām. Arī es reiz biju uzkāpusi balkonā uz pasta Nadīnas (Nadežda
Jakimenko, pēc kāzām – Nadežda Janova, piezīme mana) laulības reģistrāciju.

121. attēlā Mēru pasta priekšniece Nadežda Jakimenko pieņem vīra Viļa Janova uzvārdu. Sēd Juta
Cēsniece, jauno pāri saraksta Franciska Grišāne
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Ik pa laikam tautas namā ir rīkotas sudrabkāzas. Interesantas kāzas bija, kad
svētku dalībniekus uz klubu atveda izrotātās līnijdroškās.

122. attēlos redzam pie kluba sabraukušos pajūgus ar sudrabkāzu pāriem

Ligita Žīgure: “Manā kluba darba organizēšanas laikā rīkoju sudrabkāzas. Bija
daudz pāru. Bija vedējpāris Dzidra un Paulis Zariņi, sudrabkāzu gaviļnieki: Aija un
Imants Dzirkaļi, Valda un Paulis Vimbas, Milda un Emīls Nīmanti, Ilma un Vilis
Kļaviņi. Kāzām gatavojos rūpīgi. Izgatavoju skaistas galda kartes. Kas spēlēja,
neatceros, bet zinu, ka viss bija ārkārtīgi sirsnīgi un mīļi. Bija labas atsauksmes.
Organizatori saņēmām daudz pateicības.”
9. PASTS UN AUTOMĀTISKĀ TELEFONU STACIJA
Līga Jundze (dz. Gaismiņa): “Kad klubs bija uzcelts, tajā tika izvietots kolhoza
kantoris, ciema padome (rauzēniešiem tad bija tālāk jānāk!), neilgu laiku arī pasts bija
iespiests tagadējā garderobes telpā.” (Sk. attēlu 25!)
Bijusī pasta priekšniece Nadežda Janova (dz. Jakimenko): “Sākumā pasts bija
“Druvu” mājā – vecajā ciemā. Pēc tam ciema priekšsēdētāja Franciska Grišāne kārtoja
tā, lai pasts atrastos centrā – kluba ēkā. Es tur strādāju par pasta priekšnieci, man bija
divas pastnieces: Ieva Mence, kas pastu gan lietū, gan putenī, gan karstā laikā, gan salā
vadāja ar zirgu uz Rauzas galu, un Emma Boša, kas pastu piegādāja mērēniešiem. Par
labākām telpām pastam arī vēlāk rūpējās Birzuļu ciema padomes priekšsēdētāja
Franciska Grišāne. Un, par cik pastam klāt nāca vairākas līdz šim nebijušas funkcijas,
viņa panāca, ka pienotavas ēkā tika piešķirtas divas istabas pasta vajadzībām.”
Margrieta Boša: “Reizēm, kad pastu vadāja mana vīra māte Emma Boša, viņai
līdzi brauca mani bērni, lai viņai palīdzētu. Klubā pasta telpā bija arī ATS (automātiskā
sakaru stacija). Tā darbojās bez cilvēka, automātiski.
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Caur pastu varēja pasūtīt grāmatas. Es tā saņēmu visus Džeka Londona un
Dostojevska Kopotos rakstus.”
Vija Meistere: “Kad 1976. gadā atnācu uz Mēriem strādāt par Birzuļu tautas
nama vadītāju, pasts jau atradās pienotavas ēkā, bet bijušajā pasta telpā aiz durvīm vēl
vairākus gadus pīkstēja ATS, līdz kādu dienu sakaru cilvēki atbrauca un visu
demontēja.”
10. DRAMATISKAIS KOLEKTĪVS
1968. gadā drāmas kolektīvs skatītāju vērtējumam nodevis trīs cēlienu K.
Ozoliņas lugu “Stipro nespēks”. Ar šo izrādi viesojušies Ērģemē, Vālē, Blomes
kolhozā, “Oktobris” klubā. Lugā visvairāk priecējuši Paulīna Ēķe, Helmuts Ēkis,
Dzidra Zariņa. Maiga Zvaigznīte pastāstīja, ka sākumā teātri mācījusi Elfrīda Celmiņa,
uzveduši Brodeles lugu “Dace meklē laimi”, vēlāk atnākusi režisore Nellija Tīruma.
“Ar viņu iestudējām lielo darbu “Justīne”. Atceros, ka mēs to nospēlējām arī Apē.

123. attēls. Pirmās 1964. gadā Birzuļu tautas namā zināmās uzvestās H. Vuolijoki lugas “Justīne”
programma
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124. attēlā kolektīvs 1964. gadā pēc izrādes “Justīne”. Izrādē piedalījās aktieri: Kārlis Krieviņš,
Franciska Grišāne, Ruta Bērziņa vai Inta Jurģe (Bogdanova), Maija Kļaviņa, Austra Sīkule,
Aivars Bērziņš, Kārlis Puķītis, Jānis Bērziņš, Ilga Kļaviņa vai Skaidrīte Puķīte, Laimons
Vadonis vai Rūdolfs Tīrums, Nelija Tīruma (pirmajā rindā pirmā no labās puses) vai Aina
Bērtiņa, Emma Baltbārde, Maiga Zvaigznīte, Kazimirs Grišāns, Ansis Priedītis, Valdis Ozoliņš,
Jānis Paeglis. Pirmajā rindā pirmā no labās puses režisore Nelija Tīruma. FOTO no Birzuļu
bibliotēkas arhīva

125. attēlā skats no izrādes “Justīne”. Uz skatuves aktieri no kreisās puses: Austra Sīkule, Maija
Kļaviņa, Kārlis Bruno Puķītis. FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva

Monvids Sovers: “Mēros vienmēr bijis teātra kolektīvs. Par režisoriem ir
strādājuši Lilija Duka, Nellija Tīruma, Austra Sīkule. Ļoti skaista bija luga “Justīne”,
ar ko viņi bija ļoti uz augšu!”
Māra Grīnvalde (dz. Sīkule): “Vēl 70-jos gados palaikam no Smiltenes
atbrauca Irēna Grīnberga, kas arī šo to režisēja, vairāk gan tādus kā skečus un kādu
pasākumu Jaunības vai Bērnības svētkiem.”
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126. attēlā Irēna Grīnberga (garajā gaišajā vakarkleitā) Birzuļu tautas namā kādā no pasākumiem
kopā ar kluba vadītāju Jutu Cēsnieci (blakus režisorei) un pašdarbniekiem. FOTO no Birzuļu
bibliotēkas arhīva

Vija Meistere: “Kad ap 1977. gadu strādāju klubā, Irēna Grīnberga bija
režisore. Mēs uzvedām lugu “Brīnumzālīte”.

127. attēlā Zapīte (Vija Meistere) pēc R. Blaumaņa izrādes “Brīnumzālīte” ar 1977. gadu. Pēc
izrādes katrs, kas to vēlējās nofotografējās izrādes tērpā un grimā. FOTO no Vijas Meisteres
personīgā arhīva

Atceros, ka izrādē piedalījās aktieri Andris Vīksna, Aigars Zariņš, Vilnis Labsvīrs,
Maiga Zvaigznīte, Vija Meistere, Fēlikss Bošs, Asja Zalamane, Kārlis Krieviņš,
Margrieta Boša, Kārlis Bruno Puķītis, Rita Intenberga, Dzidra Zariņa, Lauma
Treisnere, Jānis Strazdiņš, Ligita Žīgure, Tālis Žīgurs, Kārlis Briedis, Kazimirs Grišāns,
Laura (uzvārdu neatceros), uz akordeona muzicēja Rihards Mežulis. Diemžēl lugu
nospēlējām tikai divas reizes: Mēros un Vijciemā, jo viens aktieris pārcēlās uz darbu
citur.”
Margrieta Boša: “Es jau kā atnācu uz Mēriem, tā gandrīz tūliņ sāku spēlēt
teātri. Kad mūsu kolhoza kantoris bija vēl vecajā mājā “Imantās”, turpat blakus lielajai
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dzīvojamajai mājai, un klubs vēl nebija uzcelts, tad mēs – mūsu Bošu ģimene –
dzīvojām vienā galā, otrā galā bija kantoris, tur mēģinājām.

128. attēlā vecais kolhoza kantoris redzamās ēkas kreisajā pusē blakus Bošu dzīvoklim. Fotografēts
no kluba ēkas puses. Foto no Birzuļu bibliotēkas arhīva

Spēlēt gājām pienotavas zālītē. Ar Aivaru Grēnu tiku spēlējusi Olgas Andžānes lugā
“Ēnas uz ceļa”. Lugā “Vakariņas atstāj ienaidniekam” man bija darīšana ar Krieviņkārli
(aktieri Kārli Krieviņu, mana piezīme). Viena lieta man nekad neizies no prāta! Tas bija
uz pavasara pusi. Kārlim gaišs uzvalks mugurā. Aizbraucām uz Launkalni. Izrādē
sēdējām visi pie galda: Sīkuļaustra (Austra Sīkule), Strazdiņjānis (Jānis Strazdiņš) un
mēs ar Kārli abi divi. Taisījāmies tā kā uz to precēšanos. Te uz galda mana pusē nosēdās
… lielā zilā muša. Kārlis tā paskatās! Un tad ar savu lielo, dūšīgo ķepu uzliek tai mušai
virsū. Nočaukst vien. Man pasprūk tāds smiekls, es vairs nekur turēties! Nekur
valdīties! Neviena vārda pateikt! Kā jāsāk runāt, tā es vairs nevaru, sprūk smiekls vaļā!
Labi, ka Sīkuļaustra ar Strazdiņjāni sāka kaut ko runāt, glābt situāciju, jo man nebija
vairs runājams! Man tas vēl šodien ir acīs, kā Kārlis ar to roku… Visiem aktieriem
kundzes brauca līdzi skatīties, ko tie vīri ar jaunām meitenēm dara. Tas bija Vijciemā,
izrādē ir aina, kur Kārlim mani jābučo. Viņš pirms izrādes man saka tā: “Es jau tevi
bučošu riktīgi.” Es saku: “Tik pamēģini! Tava Skaidrīte stāv pie durvīm. Vai nu dumjš
esi vai!” Bet viņš saka: “Es tik un tā tevi bučošu riktīgi! Un ko tu man padarīsi!” “Es
tev sitīšu. Tā ka tikai pamēģini!”
Mums Vīksnasvalda (Valda Vīksna) bija par suflieri.”
Ingrīda Sovere: ” Birzuļu pamatskolā strādāju par pionieru vadītāju. Bija tajā
laikā tāds amats. Klubā tad jau darbojās dramatiskais kolektīvs. Tā sirds un dvēsele bija
Austra Sīkule.
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129. attēlā Austra Sīkule nogrimējusies Justīnes lomai H. Vuolijoki lugā “Justīne” 1964. gadā

Es vismaz neatceros kādu pieaicināto režisoru. Viņa pati kā aktrise darbojās
un arī mani iesaistīja tajā. Un tā tas sākās viss.

130. attēlā 1969. gadā Ingrīda Zvanere (Sovere) Jāņa Anerauda lugā “Nelūgtais viesis” Anneles,
Marutas meitas lomā: “Man ļoti gribējās, lai man būtu tēvs, lai izrātu par nerātnībām, paslavētu
par sekmēm!”. Imants Sekste – Kārlus Krieviņš: “Meita mani atsauktu ātrāk dzimtenē”. Lugas
režisore – Franciska Grišāne

Skolā nejaušs gadījums aizveda mani citos ceļos. Tur tajā laikā bija dažādi
pulciņi. Direktore man piedāvāja ar bērniem iestudēt uz Jauno gadu vai kādu citu
notikumu kādu uzvedumu. Ja man godīgi tagad jāsaka, tad es neatceros ne lugas autoru,
ne nosaukumu, ko toreiz uzvedām. Lai man piedod tie skolēni, kas tagad ir cienījamos
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gados, ka nevarēšu viņus visus pieminēt, bet spilgtākais no šī iestudējuma, ko mēs
uzvedām uz Birzuļu tautas nama skatuves, turklāt vairākas reizes, arī izbraucām uz
citām skolām, palicis ir atmiņā nu jau citos teātru laukos aizgājušais Artis Puķītis.

131. attēls. Artis Puķītis 1969. gadā. FOTO no skolotājas Ventas Kliesmetes piemiņas albuma no
bijušās klases. Foto no Birzuļu bibliotēkas arhīva

Viņš lieliski spēlēja, tāpēc arī vairāk ir palicis atmiņā. Es negribu teikt, ka citi slikti
spēlēja, bet viņā bija kaut kas īpašs. Mums tas uzvedums izdevās, un līdz ar to tas varbūt
deva impulsu manām tālākajām darba gaitām.
1997. gadā, kad es vēl strādāju Smiltenes tehnikumā kā ārpusklases darba
organizatore, man kādā sarīkojumā Mēros, uz kuru es biju atnākusi, pienāca kluba
vadītāja Silvija Lapiņa un teica, ka “mūsējie ir sadomājuši, ka vajadzētu pašiem uztaisīt
savu teātri, paspēlēt, padarboties”. Šis piedāvājums man, atklāti sakot, bija vairāk nekā
izaicinājums, jo ar pieaugušajiem tajā laikā es nestrādāju, izņemot tos gadus, kad
strādāju Strenču kultūras namā. Pēc tam es strādāju ar audzēkņiem, pusaudžiem. Ar
pieaugušajiem ir drusku atkal cita specifika. Man lika apdomāties un dot atbildi. Ja
cilvēki jautā un vēlas, man bija jādod atbilde. Un tā 1998. gada 16. februārī bija
saorganizēta sanāksme. Tikāmies pirmo reizi. Tie, kuri vēlētos darboties, arī bija
atnākuši. Tas bija tāds sākuma punkts visam. Es biju izdomājusi un tā arī pateicu: ”Es
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darbošos, ja tas būs nopietni.” Godīgi sakot, nopietnāk vairs nevarēja būt pa šiem
gadiem! Abpusēji. Bet ir visādi gājis.”

132. attēls. Režisore Ingrīda Sovere darba procesā iestudējot Brendona Tomasa komēdiju “Čārlija
krustmāte” 2006. gadā. Foto: Dace Matule

Pēc mana lūguma amatierteātra režisore un aktrise Ingrīda Sovere 2016. gada
18. februārī atnesa 17 gadu laikā kolektīva veiktā darba sarakstu un izrāžu skaitu:
Darba autors
Nora VētraMuižniece
Pauls
Putniņš
Hermanis
Paukšs
Rūdolfs
Blaumanis

Darba nosaukums
Kad vecmāmiņa kavējas

Izrādes
Gadi
2
1998

Pusdūša

12

Skatītāji (“Kanniņa”)

2

Mīļais, pasteidzies! (Trīnes
grēki)
Rācenis (pēc krievu tautas
pasakas) – izrāde zem
kopīga nosaukuma: „Kam
negadās”
Moļļas – izrāde zem
kopīga nosaukuma: „Kam
negadās”
Skroderdienas Silmačos
(fragmenti)
Vizītkarte viesizrādē
Parka svētki kopā ar Ainas
šovu

13

1999/2000

2000/2001

4

4

1

2001.28.05.

2
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Brīnumainās pārvērtības
(Ainas šovs)
A.Popovičs
Ģenerālmēģinājums
Uldis Siliņš
Dāvana (“Tualete”) –
izrāde zem kopīga
nosaukuma: „Kam
negadās”
Pārpratums (“Fotogrāfs”) –
izrāde zem kopīga
nosaukuma: „Kam
negadās”
Žanis Ezītis Mākslas vārdā (“Govs”) –
izrāde zem kopīga
nosaukuma: „Kam
negadās”
Uldis Siliņš
Misija – izrāde zem kopīga
nosaukuma: „Kam
negadās”
Uldis Siliņš
Pie ārsta (“Bleķītis”)–
izrāde zem kopīga
nosaukuma: „Kam
negadās”
Andrejs
Sūnu ciema zēni
Upītis
(fragments)
Jānis Jurkāns Ak, nauda, naudiņa!
“Četras kārbas”
(“Sniegbaltīte”)
Rutku Tēvs
Sirdsdraugs Kārlis
Antons
Bildinājums
Čehovs
Aivars
Visi radi kopā
Banka
Brendons
Čārlija krustmāte
Tomass
Kā tas varēja notikt? Pēc
A. Sakses pasaku motīviem
par zvēriem
Andris
Šitā, brāļi, dzīvodami!
Briedis
(“Murdziņš”)
Hermanis
Bizness
Paukšs
Dzintars
Svētais karš
Briedis
Iet vilciens no Rīgas uz…
Strenčiem (Valku).
Apsveikums Strenču TT
Apsveikums Valkas
pilsētas kultūras nama

1
2
2

2

2

1

2

1

2001

11
2

2002/2003
2003

16
17

2003/2004
2004

18

2005/2006

18

2006/2007

2

2006/2007

3

2007

2

2008.

6

1

2007/2008
2008.g.16.II24.X
2008.05.04.

1

2008.01.11.
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Aivars
Banka
Žanis Ezītis

Dž.
Gluatomass

Kens
Ludvigs
Eriks Lanss
Mārtiņš
Zīverts

dziesmu draugu kopai
"Nāburgi" 20. jubilejā
Barona Bundula
atgriešanās
Dabas likums
Latviešu tautas ticējumi,
dainas – ziemas tirgus
Smiltenē
Pirtī
Teātra sporta
improvizācijas dažādās
pamatemocijās
Redz’ še (no Džona
Neilands izrādes)
Ģimenes svinības

20

2008-2010

1
1

2009
2009.12.12.

2
2

1
13

2010/2011

Smiltenes novada "Teātra
svētku" (pirmo!) "Joku bez
maksas pilna cepure!"
organizatori
Apsveikums Grundzāles
teātrim “Cik jaudas” - 7
Aizdodiet man tenoru!

1

2011.27.,
28.05.

1

1012.08.12.

20

2011-2014

Galds
Es nenācu šai vietā…
Minhauzena precības

7
1
10

2012/2013
2012.04.08.
2014

Aktieri plēš jokus
(anekdotes 2 daļās)
Ābolu maiss – pēc
Vladimira Sutejeva
multiplikācijas filmas
labdarības akcijā

5

2014/2015

1

2014.18.04.

133. attēlā 17 gados iestudēto darbu saraksts ar izrāžu skaitu

Ingrīda Sovere: “17 darbības gados iestudētas 18 lielformāta lugas un 23
mazās formas darbi koncertos, sarīkojumos, uzvedumos, apsveikumos, labdarības
akcijās. Ieguldītais darbs visā kolektīva pastāvēšanas laikā ir kā skaists dārgakmens
Birzuļu tautas nama kultūras krātuvē, pateicoties aktieru atsaucībai, aizrautībai un
spējai ziedoties teātra mākslai!”
Tālāk lai seko attēlu parāde un spilgtākie notikumi no izrādēm.

93

134. attēlā skats no pirmās uzvestās Noras Vētras-Muižnieces izrādes “Kad vecmāmiņa kavējas”.
Aktieri no kreisās puses: vecmāmiņa - Rita Intenberga, pensionārs – Kārlis Bruno Puķītis,
milicis – Māra Eglīte. Foto no Ingas Akminas ģimenes arhīva

135. attēlā kolektīvs pēc Mārtiņa Zīverta lugas “Minhauzrna precības”. Priekšplānā režisore Ingrīda
Sovere; otrajā rindā no kreisās: Rita Ķevane un Ieva Klāva-Bunga; trešajā rindā no kreisās: Līga
Jundze, Linda Karlsone, Laimonis Matulis, Aija Skrastiņa, aiz Ievas – Ivars Strazdiņš; ceturtajā
rindā: Vija Meistere, Ilma Reimane, Andris Karlsons, Dāvis Purviņš, Andris Miezītis

Līga Jundze (materiāls no Līgas Jundzes personīgā muzeja, kas atrodas Mēros
aptiekā "Kaķis" otrajā stāvā un veltīts amatierteātrim “Mēris”) par nakts izrādi pie
barona Bundula pils 2010. gada 23. jūlijā pulksten 23:00: “Pirms izrādes mēģinām
iedegt svecītes, kas lokveidā izkārtotas ceļā uz spēles laukumu. Nu neparko negrib
svecītes aizdegties, gaisa mitrums droši vien kādi 105 %. Dienā ir bijis pērkona negaiss,
kas LMT tornim norāvis vienu šķīvi, ka nograbējis vien un kas to zin, ko vēl sadarījis.
Tā, nu varam sākt. Līdz ar pirmā skata sākumu sākas spēcīgs lietus. Īsā laikā
izmērcējies viss – uz augumiem uzģērbtie kostīmi, rūpīgi izgludinātie uz pleciņiem
pakarinātie nākamajiem skatiem paredzētie tērpi, kā arī neatgriezeniskus bojājumus
cieš lugas teksta eksemplāri. Lietus nerimstas. Ūdens straumītes, kas plūst gar visām
ķermeņa daļām, ir siltas, sajūtas līdzīgas kā termālajos baseinos, nokļūstot zem
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masējošās strūklas. Jāpiezīmē, siltuma sajūta pazūd, pametot spēles laukumu; gaidot
savu uznācienu aizkulisēs, nākas sajust kaut ko pavisam pretēju. Atkal nonākot spēles
laukumā, rodas grūtības ar partneru atpazīšanu, jo matu sakārtojuma vietā saskatāms
tāds kā krāsots galvaskauss.
Zinot, ka lietus ar savu darbību rada trokšņainu fonu, cenšamies runāt ar pēc
iespējas lielākiem burtiem, kas prasa mutes atvēršanu pēc iespējas plašāk. Līdz ar to
mutē iekļūst vairāk lietus ūdens, kā būtu ieplūdis, runājot ar parastajiem vai mazajiem
burtiem. Tā kā palielināts ūdens daudzums mutē savukārt atkal traucē dikciju, ar to ir
jācīnās,– ik pa laikam jānorij šis debesu valgmes malks vai jānotrauc no sejas liekais
ūdens, lai tas mutē nemaz nenokļūst. Tā nu šo rungu ar diviem galiem esam spiesti
vicināt visu izrādes laiku.
Savukārt skatītājiem cita bēda. No lietus tos sargā lietussargi, bet lietus pa tiem
bungo pietiekami skaļi, lai teksta uztveršanai būtu nepieciešams pilnībā mobilizēt savu
dzirdes aparātu.
Izrāde tomēr nekādā ziņā nesanāk drūma. Kāds puišelis smejas un smejas,
nevar vien beigt savu garšīgo smiekliņu. Beidzot blakus sēdošais puišeļa tēvs neiztur
un dusmīgi uzsauc: „Vai tu beigsi smieties! Es neko nedzirdu, ko runā!”
Made Ingliša pirms ģībšanas tekalē pa laukumu, kur viņai būtu jāģībst, un
skaita: „Kur lai ģībst? Kur lai ģībst?”, jo sporta laukuma segums kā īstā futbola spēlē
pienākas – daži zāles stiebri uz izmīdītajām vietām, kuras visur pārklātas ar peļķēm –
nav grūti iedomāties savu drēbju izskatu pieceļoties.
Lietus tā līst, ka Inglišienes savā paģībuma stāvoklī nesaprot, vai dakteris
ūdeni no kanniņas lej vai nelej.
Māsām

ciemojoties

pie

Ķēvītienes,

Lote

nodarbojas

ar

ļaunuma

diagnosticēšanu pa kaktiem, kad Made neuzkrītoši, pa aizmuguri garām ejot, saka:
„Uzrausti svārkus!” Lote sastingst: „Kur?”, iedomājoties, ka varbūt noticis visļaunākais
– svārku apakšmala ievilkta zeķubiksēs. Paskatoties lejup, Lote redz, ka nepatikšanas
nāk pavisam no citas puses – svārki tūliņ šķērsos gurnu līniju virzienā uz leju, jo
bagātīgi krokotais audums ir bagātīgi piemircis, un pamatīgais svars dara savu.
Ķēvītis noindējies apkritis uz gultas. Lietus vēl arvien līst. Auss ir pilna ar
ūdeni, drīz nāks pāri, dzirdēt, kad tekstā ir vieta, kad jāmostas no miroņiem, nav nemaz
iespējams. Mironītis strauji pagriež galvu, ūdens izlīst un dzirde atjaunojas.
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Jāpiezīmē, ka aprakstītās nemitīgās lietus straumes laiku pa laikam tika
papildinātas ar pērkona grāvieniem, par ko medaļa par drošsirdību pienākas Teiksmai
Ķēvītei, kura privātajā dzīvē ļoti baidās no pērkona.”

136. attēlā kolektīvs pēc Aivara Bankas nakts izrādes “Barona Bunduļa atgriešanās”. Salijušie
aktieri no kreisās puses: Ilma Reimane, Laimonis Matulis, Vija Meistere, Einārs Broms, Aija
Skrastiņa, Līga Jundze. Starp Aiju un Līgu aizmugurē Ina Broma un Ivars Strazdiņš. Foto: Dace
Matule

Aija Skrastiņa: “Izrāde par baronu Bundulu brīvā dabā skolas priekšā atmiņā
ar lielo lietu, kurš mūs un skatītājus pārsteidza nesagatavotus. Man bija jāģībst šajā
izrādē, un es, pirms nokritu zemē, staigāju pa zālīti un skaļi sakot: “Kur lai ģībst? Visur
slapjš!” beidzot atradu vietu, kur mazāka peļķe. Tad vajadzēja pārģērbties uz nākamo
izgājienu, bet kleita salijusi slapja, nekādi nevarēju pati novilkt. Tad nu kāds, kurš tajā
brīdī atradās aizskatuvē palīdzēja tikt ārā no slapjās kleitas.”

137. attēlā kolektīvs pēc Ērika Lansa izrādes “Galds”. Izrādē piedalās aktieri: Linda Karlsone, Ilma
Reimane, Dāvis Purviņš, Andris Karlsons, Andris Miezītis, Vija Meistere, Aija Skrastiņa, Ieva
Klāva-Bunga, Rita Ķevane, Līga Jundze, Ivars Strazdiņš. Priekšplānā režisore Ingrīda Sovere
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138. attēlā kolektīvs pēc Kena Ludviga izrādes “Aizdodiet man tenoru!”. Vienā no visvairāk
spēlētajām izrādēm piedalās aktieri: Aija Skrastiņa, Laimonis Matulis, Ivars Strazdiņš, Ilma
Reimane, Līga Jundze, Andris Karlsons, Linda Karlsone, Rita Ķevane, Vija Meistere. Foto:
Dace Matule

139. attēlā kolektīvs pēc Brendona Tomasa izrādes “Čārlija krustmāte”. Izrādē piedalās aktieri:
Kaspars Treisners, Laimonis Matulis, Pēteris Jekums, Einārs Broms, Ivars Strazdiņš, Līga
Jundze, Ilma Reimane, Ina Broma, Aija Skrastiņa, Māra Eglīte (vēlāk Vija Meistere)

Aija Skrastiņa: “Dažreiz kādam radās iesauka no izrādes. Kasparu (Treisneru,
mana piezīme) nosaucām par Viesuli no izrādes “Čārlija krustmāte”, jo režisore Ingrīda
teica: “Tu kā viesulis uzlido uz skatuves!””
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140. attēls. Dzintara Brieža izrāde “Svētais karš”. Aktieri no kreisās puses: Ina Broma, Līga Jundze,
Ivars Strazdiņš, Aija Skrastiņa, Vineta Ozola, Laimonis Matulis, Vija Meistere, Einārs Broms.
FOTO: Sandra Pētersone, “Ziemeļlatvija” 2008. gada februārī, rakstā “Dramatiskā kopa
“Mēris” rīt svin 10 gadu jubileju”

141. attēls. Jāņa Jurkāna izrādes “Ak, nauda, naudiņa!” fragmentā aktieri: Laimonis Matulis, Vija
Meistere, Matīss Mežulis

142. attēlā kolektīvs pēc Rūdolfa Blaumaņa izrādes “Mīļais, pasteidzies! Jeb Trīnes grēki”. Izrādē
piedalās aktieri: Ingrīda Sovere, Gunita Sovere (arī Inga Akmina), Māra Eglīte, Vija Meistere;
otrajā rindā: Vineta Ozola, Ivars Strazdiņš, Aivars Vērsis, Gints Priedītis, Jurģis Mežulis, Gita
Ozoliņa, Līga Jundze un Laimonis Matulis

Aija Skrastiņa: “Izrādē “Ģimenes svinības” man Eināram bija jāsaka ļoti
nopietns teksts, bet viņš vienmēr mazliet smaidīja un skatījās uz mani izprovocējot,
tādēļ tā aina nekad neizdevās tā, kā prātiņā biju plānojusi.
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143. attēlā aktieru Ilmas Reimanes, Eināra Broma, Aijas Skrastiņas, Laimoņa Matuļa, Līgas
Jundzes, Ivara Strazdiņa, Inas Bromas, Līgas Jundzes, Vijas Meisteres un režisores sveikšana
pēc Dž. Gluatomasa izrādes “Ģimenes svinības”

144. attēlā aktieri Aija Skrastiņa, Vija Meistere, Vineta Ozola, Līga Jundze, Ilma Reimane, Ivars
Straziņš, Kaspars Treisners, Einārs Broms, Laimonis Matulis, gaismotājs, skaņu operators,
scenogrāfs - Guntars Purzāle, šoferis, kasiere - Silvija Lapiņa, režisore Ingrīda Sovere pēc
viesizrādes Dzintars Briedis “Svētais karš” Variņos

145. attēlā aktieri Ilma Reimane, Aija Skrastiņa, Līga Jundze, Ivars Strazdiņš, Ina Broma, Pēteris
Jekums, Einārs Broms, Laimonis Matulis, Vija Meistere, Rita Intenberga un Birzuļu tautas
nama vadītāja Silvija Lapiņa (priekšplānā) pēc Aivara Bankas lugas “Visi radi kopā”

Mani, Ilmu un Eināru režisore uzaicināja uz izrādi “Visi radi kopā”. Pirms tam
biju spēlējusi skolas laikā dramatiskajā pulciņā dažādas lomas. Interesanta bija tikšanās
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ar jau esošajiem aktieriem, kuri mūs uzņēma kā savējos. Pirmā loma man bija kā visu
interesējošajai kaimiņienei ar pļūtāmām zālītēm teļiem.
Vakara stundas teātra mēģinājumos bija atpūta no ikdienas darbiem,
problēmām un kā sava veida iepazīšanās un iedzīvošanās piedāvātajā lomā. Man dažās
lugās bija pilnīgi jāmaina savs esošais raksturs, kas nebija nemaz tik viegli. Jaukas bija
mēģinājuma stundas, jo mēs visus tekstus, darbības uz skatuves uztvērām pozitīvi,
dažreiz viens otru izjokojot bez strīdiem un pārmetumiem. Prātā lugas “Visi radi kopā”
izrāde, kad Vijai, deputāta kundzei dejojot strauju deju, notrūka kleitai mazā, plānā
lencīte. Mēs aizskatuvē to ievērojām, un uzreiz viens jau aizskrien meklēt
spraužamadatu, otrs - gatavs Viju saķert aizskatuvē, lai kļūmi novērstu un deputāta
kundze smaidīga atkal varētu doties uz skatuves.

146. attēlos abpusēji skatāms amatierteātra “Mēris” karogs - apdrukāts t-krekls ar aktieru (Ivars
Strazdiņš, Einārs Broms, Ina Broma, Rita Ķevane, Vija Meistere, Linda Karlsone, Dāvis
Purviņš, Ieva Klāva-Bunga, Andris Miezītis, Ilma Reimane, Aija Skrastiņa, Laimonis Matulis,
Andris Karlsons, Līga Jundze) un režisores Ingrīdas Soveres fotogrāfijām. Ideja par karoga
formu un apdruku režisorei radusies no mazbērnu apdrukātajiem sporta t-krekliņiem ar
atbalstītāju logo. Karogs aplūkojams Birzuļu bibliotēkā. FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva

Ingrīda Sovere 2016. gada 18. februārī: “Dažkārt gadās tā, ka notiek arī
neticamais: reiz kontaktos sajaucu telefona numurus un netīšām biju nospiedusi
“Andris Briedis”. Viņš ir autors mūsu teātra iestudējumam “Šitā, brāļi, dzīvodami”.
Viņš raksta īsus jokus, dziļas anekdotes, humoreskas utt. Tad, kad aptvēru, ko esmu
izdarījusi, apjuku, bet ļāvu, lai tas telefons zvana. Protams, Andris Briedis man atbild
(vairākus gadus pēc viņa izrādes uzvešanas). Es saku: “Labdien! Kā jums klājas?” Viņš
saka: “Paldies! Man klājas labi.” Es saku: “Nu, jā, man arī klājas labi, un mēs esam ļoti
apmierināti ar to, ko jūs darāt. Un esam apmierināti ar jūsu darbu, ko iestudējām.” Viņš
strādā, vismaz agrāk strādāja Valmieras rajona laikraksta “Liesma” redakcijā. Tā es
viņam izstāstu, kas es esmu, no kurienes; es viņam nestāstu, ka es viņam nejauši
piezvanīju. Es, starp citu, pajautāju viņam, vai viņam ir kāds jauns izdevums. Protams,
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es tagad vairs neatceros, kā tos sauca. Viņa darbi ir pieejami. Viņš pēc “Brāļiem” ir vēl
daudz rakstījis līdzīgā stilā. Novēlēju viņam veiksmi, viņš novēlēja mums veiksmi. Un
tā mēs mazliet parunājāmies.”
Aija Skrastiņa 2015. gada nogalē: “Teātra laiks bija ļoti interesants, kur
režisore Ingrīda man ļoti daudz iemācīja,- kā labāk uzstāties auditorijas priekšā,
dažādus knifiņus, kā labāk sniegt informāciju, lai klausītāji to labāk uztvertu.
Žēl, ka pašreiz ir iestājies klusuma brīdis!
Paldies, ka es tiku uzrunāta, un man bija iespēja iesaistīties teātra mākslā!”
Vija Meistere 2015. gadā: “Gatavojot mapi “Amatierteātra “Mēris” 15 gadu
radošā darbība” un, meklējot tai interesantākus materiālus, saņēmu no režisores viņas
tekstu izrādei “Čārlija krustmāte”. Šķirstot to, apjautu, cik nopietni Ingrīda ar mums
strādā! Domāju, ka Valkas reģionā nav daudz pašdarbības kolektīvu, kuru vadītāja tik
ilgi nostrādājusi un kolektīva sastāvs ir tik nemainīgs… Saņemtajā tekstā atradu
pierakstītas interesantas remarkas un smieklīgus komentārus. Piemēram, pirmā cēliena
sākumā remarka pie Džeka teksta: “Staigājošā nelaime.” Tālāk pie Brasē teksta
komentārs: “Uzspēlēti, uzspīlēti; radīt iespaidu par “drēbju tīrāmo mehānismu” – visu
laiku pārcilāt drēbes, no kurām kas varētu viņai noderēt!” Vēl tālāk priecīga remarka:
“Brasē ļoti labi skatās uz šampi!” Ir pat Frensisa Česnija maršēšanas shēma un
ieteikums: “Ar pagriezieniem stūros!” Uzslava un tur pat blakus kritika Džekam:
“Atraisīts, bet nedikcionēts Džeks!” Smieklīgs komentārs: “Kad Viljamam nokrīt
priekša kleitai (domāti svārki, mana piezīme), Džeks ļoti labi to apsien!” Tekstā vietā,
kuras darbība notiek pie galda, ierakstīta replika: “Viņi nepaspēja piegaldoties!”
Eksemplārā, kur tēvs Frensis sarunājas ar dēlu Džeku par savām iespējamām precībām,
var izlasīt ierakstīto: “Ienāk ar precību domu!” Grūti iedomāties, kā precību domu
varētu parādīt! Pāris lapas tālāk ir Džeka teksts: “Te notiek vēl labākas lietas!” un seko
autora remarka: “Dzirdams, ka atsprāgst šampanieša korķis,” bet režisores ar lieliem
burtiem ierakstītā izmisīgā piezīme tur pat blakus: “Nešauj šampanietis 3.03.!” Ellai ir
teksts: “Bet, mīļā krustmāmiņ, uz šīs mājas durvīm bija plāksnīte “Česnijs”, taču
aktrisei misās un viņa pasaka: “Česnijs ir pie mājas uz plāksnītes.” Izrādes beigu daļā
pie Viljama teksta: “Čārlija krustmāte no Brazīlijas, no kurienes nāk mērkaķi,”
ierakstīta ieteikuma remarka un pasvītrota ar sarkanu marķieri: “Vispirms mērkaķīgas
kustības, tad vārdi!”
Jauks laiks bija! Pirmdienas un trešdienas gaidīju. Tā bija tāda atslodze no
ierastās dienas rutīnas!”
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11. DĀMU KLUBIŅŠ “VARAVĪKSNE”
Vija Meistere: “Šķiet, tas bija 2000. gadā, kad mūsu feldšerīte Lauma uztvēra,
ka mērēniešiem, it sevišķi sievietēm, ir kaut kas vajadzīgs sirdij. Viņas ideja bija dibināt
dāmu klubiņu, kurā smelties pieredzi vienai no otras visdažādākajos jautājumos: no
bērnu audzināšanas līdz dārzkopībai. Tādēļ viņa uz pasākumiem aicināja gan
kosmētikas izplatītāju, gan dzejnieci Kornēliju Apškrūmu, gan veselīgā dzīvesveida
piekritēju Inesi Ziņģīti. Atceros, ka rudenī nesām savus gatavotos konservus, dalījāmies
ar interesantākajām receptēm. Katrs pasākums Laumai bija pārdomāts līdz smalkākajai
niansei. Reiz par to viņu no savas puses uzteicu, uz ko viņa man atbildēja, ka gribējusi
mācīties par kluba vadītāju.”

147. attēlā dāmu klubiņa vadītājas Laumas Treisneres uzrakstītas divas galda kartiņas. Katrai
klubiņa dalībniecei ar dažādu vēlējumu

Austra Boka: “Tad kad mums bija tikšanās ar Kornēliju Apškrūmu, viņai līdzi
brauca mūziķes Mētra Kalniņa un Lilita Kauliņa. Atceros, ka jautāju dzejniecei, vai
viņai ir īstais vārds, uzvārds vai pseidonīms. Viņa atbildēja, ka īstais. Mums bija arī
tusiņš pie galdiņiem Valkā kultūras namā. Tajā piedalījās Mārīte Magone, kultūras
nama direktore Aija Sallu. “Varavīksnei” vieni Ziemassvētki bija skolas zālē, un tad
Ziemassvētku vecītis bija skursteņslauķis. Īstais. Agris Dūmiņš. Viņš dalīja dāvanas.”
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148. attēlā šādi sagatavotas kartes gaidīja katru dāmu klubiņa dalībnieci apmeklējot “Varavīksnes”
otro jubileju

149. attēls. Kluba vadītāja Māra Sīkule (Grīnvalde) ar vēlāko dāmu klubiņa “Varavīksne” dibinātāju
un organizatori (viņa arī Birzuļu ciema feldšeru punkta vadītāja) Laumu Treisneri 1974. gada
augustā. FOTO no M. Grīnvaldes personīgā arhīva

12. LIETIŠĶĀS MĀKSLAS PULCIŅŠ
Birzuļu ciemā no 1963. gada darbojās lietišķās mākslas pulciņš un par
redzamiem sasniegumiem Birzuļu ciema lietišķās mākslas pulciņš jau uzteikts 1967.
gada 14. marta laikrakstā “Darba Karogs” I. Saivas rakstā “Kultūras darbā – jaunus
meklējumus”. Tajā aprakstīts par Valkas rajona kultūras iestāžu darbinieku konferenci.
Par lielo ieguldījumu kultūras dzīvē cildināta Birzuļu ciema padomes priekšsēdētāja
Franciska Grišāne un kolhoza “Draudzība” priekšsēdētājs Kazimirs Grišāns. Šķirstot
Birzuļu bibliotēkas arhīvā iegūto foto albumu “Birzuļu ciema izaugsme Padomju
Latvijas 25 gados”, lapā “Mūsu pašdarbība” var uzzināt, ka 1965. gadā kolhoza
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“Draudzība” lietišķās mākslas pulciņā bija 14 dalībnieki. Monvīds Sovers par saviem
vecākiem atceras: “Vecāki bija Tautas lietišķās mākslas meistari. Tēvam bija ļoti liela
interese par mākslas darbiem, tas ir par aušanu. Viņš mācēja visu aust; viņš auda ļoti
skaistus lakatiņus ar skaistu krāsu salikumu. Mamma arī auda. Vēlāk, braucot uz
izstādēm, es nekļūdīgi pēc krāsu salikuma varēju pateikt, kuri ir manu vecāku darbi.
Ieejot zālē, es pateicu,- lūk, tanī stūrī ir manu vecāku darbi! Pārējie - nē.”
Franciska Grišāne atceras, ka pulciņa dalībnieces arī daudz tika darījušas, lai
gaumīgāk iekārtotu sabiedriskās telpas, lai pagatavotu suvenīrus labākajiem darba
darītājiem godināšanas sarīkojumos, lai Valkā uz dziesmu svētkiem Birzuļu ciema
sieviešu koris ierastos pašu darinātos košos Vidzemes tautas tērpos, lai kluba pasākuma
apmeklētājus priecētu 25 m gara rokdarbnieču roku darināta grīdsega, lai klubam būtu
gaumīgi, viegli aizkari.”
Vija Meistere: “Kad sāku strādāt klubā un uz kolhoza “Draudzība” labāko
darba darītāju godināšanas pasākumu iekārtoju prezidija galdu, tad ar apbrīnu sedzu uz
tā vietējo lietišķās mākslas pulciņa dalībnieču austo skaisto galdautu. Tas bija liels,
smagnējs, tumši sarkans, rūtains, ar bārkstīm. Un ciema priekšsēdētāja ar lepnumu
izstāstīja, ka to audušas vietējās rokdarbnieces.”

150. attēlā Birzuļu ciema lietišķās mākslas pulciņa dalībnieču austais galdauts rotā prezidija galdu
kādā Birzuļu pamatskolas izlaidumā, kas notika klubā. FOTO no Birzuļu bibliotēkas arhīva
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151. attēlā M. Pīlādža raksts no 1965. gada laikrakstā “Darba Karogs”

Žīgure Ligita: “Organizēju mazajā zālē rokdarbu izstādes. Mums toreiz bija
spēcīgas rokdarbnieces: rokdarbu pulciņa vadītāja, tautas daiļamata meistare Elza
(saukta – Skaidrīte) Krieviņa,

152. attēlā Valkas rajona Kultūras nodaļas “GODA RAKSTS” kolhoza “Draudzība” lietišķās
mākslas pulciņa dalībniecei TDM (Tautas daiļamata meistarei) Elzai Krieviņai par
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sasniegumiem rajona izstādes darbu izgatavošanā Valkā 18. martā 1973. gadā ar toreizējā
Valkas rajona Kultūras nodaļas vadītāja Jāzepa Mekša parakstu. Par Elzas Krieviņas dzīvi
šodien varam izlasīt http://www.lejasciems.lv/uploads/lejasciems-marts-RGB.pdf Lejasciema
pagasta pārvaldes izdevumā “Pagalms” 2016. gada martā Nr. 2 (152) Danas un Irisas Puidžu
rakstā/intervijā “Dzīve kā krāsaina sega”

153. attēlā kolhoza “Draudzība” lietišķās mākslas pulciņa dalībnieces pirmajā rindā no kreisās
puses: Zelma Stiebre, Ilga Kļaviņa, Emma Baltbārde, Berta Raudule, Milda Nīmante Maija
Kļaviņa; otrajā rindā: Rita Purkalīte , Franciska Grišāne, Skaidrīte Elza Krieviņa, Herta Boka,
Elfrīda Sovere. FOTO “Darba Karogs” 1965. gadā

Tautas daiļamata meistari Kārlis un Elfrīda Soveri,

154. attēlā Tautas daiļamata meistare Elfrīda Sovere pie saviem austajiem lakatiņiem, aizkariem un
spilvendrānām

Elza Gaismiņa, un citas. Mazā zāle bija pilna ar ārkārtīgi skaistiem rokdarbiem. Arī ļoti,
ļoti skaistiem aizkariem!”
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155. attēlā Elza Gaismiņa (Actiņa) Kaucmindes mājturības semināra absolvente

156. attēlos apliecība Elzai Sīkulis (Gaismiņai) no Latvijas Lauksaimniecības kameras Kaucmindes
mājturības skolas “paidagogu” konferences kā apliecinājums, ka viņa apmeklējusi minēto skolu
un beigusi tās pilnu kursu no 1936. gada 15. oktobra līdz 1937. gada 19. septembrim. Parakstījis
Paidagogu konferences sekretārs Eižens Leimanis un Latvijas lauksaimniecības kameras
pārstāvis. Aplieciba aplūkojama Līgas Jundzes personīgajā arhīvā

157. attēlā rokdarbnieču darbi izstādē Birzuļu tautas namā. FOTO no Līgas Jundzes personīgā arhīva
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158. attēlā Elzas Gaismiņas darinātais tautas tērpa komplekts izlikts rokdarbu izstādē Birzuļu
bibliotēkā 1998. gadā. FOTO: Vija Meistere

159. attēlā rokdarbnieces pie saviem darbiem no labās puses: Elfrīda Sovere, Emma Baltbārde,
Grišāne Franciska, Elfrīda Lezdiņa

13. MĒRU LAUKU KAPELLA JEB DEO
Monvids Sovers stāsta: “Mans tēvs bija ļoti muzikāls, vidusskolas laikos
spēlējis pūtēju orķestrī. Pēc tam viņi nodibināja Mēru džezu. Spēlēja balles, spēlēja
kāzas. Ne velti mammas un papa, kā es viņus saucu, kāzu bildē viņi ir kopā ar trompeti,
jo tieši kādā kāzu ballē viņi iepazinās.”
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Līga Jundze: “Klubā darbojās arī koris un ansamblis, nodibinājās DEO
(Draudzības estrādes orķestris) ar Jāni/Jūsmu Jērcēnu priekšgalā.”
Margrieta Šataikina pastāstīja, ka estrādes orķestriem bijušas skates Valkā.
Tās braukuši skatīties, līdzi just. Reiz mērēnieši spēlējuši sasēdušies uz gariem soliem.
Pēc viņu uzstāšanās, kad Jūsma kleitā sēdēja sola pašā galā un kad muzicēšana bija
beigusies, visi orķestranti piecēlās, bet Jūsma apvēlās augšpēdus. Komiskais skats
izsaucis smieklu vētru.
Māra Grīnvalde (dz. Sīkule):
“Kleita.
Mēros kādu laiku dzīvoja un strādāja Jūsma. Precīzāk: Jūsma bija Jānis, tikai
daba bija tā iekārtojusi, ka Jānis bija sācis valkāt sieviešu drēbes. Viņa(š) nēsāja
sieviešu kleitas, audzēja garus matus, kas regulāri tikai saskruļļoti, kājās vilka plānas
sieviešu zeķes un runāja smalkā balsī. Jūsma bija ļoti liela, spēcīga auguma sieviete,
mežā ar Družbu gāza milzu kokus un brīvajos brīžos spēlēja akordeonu.

160. attēls. Mēru lauku kapela. No kreisās puses: ar trompeti Jānis Jērcēns (saukts Jūsma), pie
bungām Jūlijs Zālītis, ar akordeonu vidū Andris Būda, blakus Eduards Eglītis. FOTO no
bibliotēkas arhīva

Vienā reizē Jūsma ienāk klubā pie manis, kautrīgi rullēdama rokās vairākus
modes žurnālus, un smalkā balsī, kas tobrīd kļūst vēl smalkāka par ikdienas smalko
balsi, man bikli saka: “Es esmu nolēmusi uzšūt jaunu kleitu, tikai nezinu, kādu modi
izvēlēties...”
Protams, ja man tika uzticēts tāds gods, es izvēlējos. Un, ja cilvēks nācis pēc
padoma pie kluba vadītājas, man bija jātēlo modes speciāliste. Vai Jūsma to kleitu
kādreiz arī uzšuva, par to vēsture klusē...”
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14. KRĀJKASE

Vija Meistere: “Kad 1976. gadā atnācu strādāt par kluba vadītāju, tad telpa,
kas vēlāk bija krājkase, bija noliktava. Tajā atradās gan lielais vietējās galdniecības
gatavotais skapis tautas tērpiem, aizkariem, gan dažādiem rekvizītiem skatuves un telpu
noformēšanai, šis tas no bijušajām teātru izrādēm. Krājkasē pirmā strādāja Margrieta
Boša, no 1990. gada 1. maija līdz 1997. gada 24. janvārim Balva Ivanova un dažus
mēnešus Skaidrīte Muceniece.”

15. VEIKALS
Pēc krājkases likvidācijas tās telpās iekārtojās Kārļa Skrapča veikals. Tajā
strādāja Maija Zālīte un Ivars Strazdiņš. Maija Zālīte: “Veikalā tirgojām dažādu
lopbarību, dažādas sīkas preces. Telpa veikalam bija maza. Kad 1994. gadā likvidēja
kolhozu, pārcēlāmies uz lielo veikalu “Avotos”, tad preču klāsts izmainījās.”

16. SADZĪVES PAKALPOJUMU PUNKTS
Sadzīves pakalpojumu punktā sākumā strādāja Vizma Peneze, vēlāk – Maija
Zālīte.
Maija Zālīte: “Sadzīves pakalpojumu punktā pieņēma veļu, iznomāja
ledusskapjus, veļas mašīnas, mainīja vilnu; šuvēja brauca, šuva mēteļus un kleitas, un
kostīmus. Kad es tur sēdēju, izplatīju arī grāmatas.”
Vija Meistere: “Kad Maija man atgādināja, ka Birzuļu tautas namā kādreiz bija
sadzīves pakalpojumu punkts, atcerējos, ka es arī reiz izmantoju piedāvāto iespēju,
pasūtīju kostīmu – vesti un svārkus skaistos zemes toņos. Kalpoja ilgi.
Bez Maijas savā laikā daudzus gadus grāmatas izplatīja arī Juta Cēsniece un
Ligita Žīgure. Kolhozs deva mašīnu, pašas brauca pakaļ uz Smiltenes grāmatnīcu,
grāmatas jau bija sapakotas ar izplatītāja vārdu uz pakas, tikai atlika atvest, izlikt
paziņojumu un gaidīt pircēju. Grāmatas bija lētas. Tās varēja izvēlēties, bet atpakaļ
neņēma.”
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17. FRIZĒTAVA
Frizētava tika ierīkota tautas nama ēkā blakus bijušajai krājkases telpai. Par
frizierēm strādājušas Aina Kalāce (dz.

Bērziņa), vēlāk – pagājušā gadsimta

astoņdesmitajos gados – Sarmīte Tirne (Kamoliņa). Sarmīte nostrādāja neilgu laiciņu
kluba ēkā, jo viņai piedāvāja telpas Birzuļu pamatskolā, pēc tam bijušajā pakalpojumu
punktā. Friziere Sarmīte Kamoliņa: “Pēc darba Mēros aizgāju strādāt uz Smiltenes
frizētavu. Tur darbu sākām reizē ar draudzeni Aldu. Kādu dienu frizētavā ieradās mans
pastāvīgais klients no Mēriem Jūsma (Jānis Jērcēns) uz matu krāsošanu, bet es pašreiz
biju aizņemta, tāpēc viņu paņēma Alda. Kamēr mati krāsojās, es Aldai pastāstīju, ka
Jūsma ir vīrietis. No frizieres lielā izbīļa klients aizgāja kārtīgi nesakopts: pie deniņiem
un pakaklē vēl pēc krāsas noskalošanas, tā bija palikusi.”
Vija Meistere: “Atceros, cik jautri bija frizētavā! Kad bija garākas rindas uz
frizēšanos, mēs pašapkalpojāmies – sanesām ūdeņus, jo tur nebija ne centralizētas
ūdensapgādes, ne kanalizācijas, viena otrai jokojot, smejoties izmazgājām matus, lai
rinda ruktu ātrāk. Te jāatzīstas kādā grēkā. Man ļoti nepatika lielais kārkls, kas auga pie
ieejas. Tas vasarās nejauki pūkojās un noēnoja telpas, tāpēc visus frizētavas ūdeņus lēju
uz tā saknēm ar vienu noteiktu domu… Bet koks, manus nodomus nesapratis, auga vēl
kuplāks, raženāks.”
18. FIZISKĀS AKTIVITĀTES KLUBĀ

Līga Jundze: “Kādā 7.–8. klasē svētdienās foajē nācām spēlēt novusu.
Ārdurvis bija vaļā, novusa galds, kijas un kauliņi pieejami – nāc tik un spēlē. 2. stāvā
kolhoza kantorī viens kabinets stāvēja neaizslēgts, tur bija telefons, vasarā gājām
zvanīties nepazīstamiem cilvēkiem.”
Vija Meistere: “Tā kā manā ģimenē bija ierasts aktīvs dzīvesveids, man
strādājot par kluba vadītāju 1976.-1978. gadam pietrūka fizisko aktivitāšu, tāpēc
panācu, ka klubam ļāva iegādāties galda tenisu, divus novusa galdus, šahu, dambreti.
Jaunieši aktīvi sportoja, rīkojām savstarpējus mačus. Visgarākā rinda uz spēlēšanu bija
galda tenisam.
Birzuļu skolas pastāvēšanas pēdējos gados kluba zāle tika izmantota
fizkultūras stundām, kuras vadīja Birzuļu pamatskolas fizkultūras skolotāja Dace
Matule. Skolēni pārģērbās bijušajās kantora telpās.”
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19. BAF VEIKALS
Krietnu laiciņu Mēru ciematā bija trīs veikali: “Avotos”, “Krīvos” un Birzuļu
tautas namā. Tur pēc kolhoza likvidēšanas kādu laiku otrajā stāvā ar ieeju no ceļa puses
telpā nr. 37 (sk. attēlu 35!) bija veikals BAF,

161. attēlā Aija Meistere ar savu kaķīti Buču pastaigājas gar veikala BAF ieeju, kas tagad ir Birzuļu
bibliotēkas ieeja. Virs durvīm redzams uzraksts “Veikals”

kurā par pārdevējām strādāja Kristīne Žīgure, vēlāk Brigita Zvaigznīte. Pēc tam veikals
BAF pārcēlās uz bijušo pakalpojuma punkta ēku otrā pusē Mēru ezeram, un tur par
pārdevējām strādāja Daiga Boka, Judīte Vasiļjeva, vēlāk Balva Ivanova. BAFa vairs
nav, arī “Krīvos” vairs netirgojas. Kādreiz starp veikaliem bija konkurence, pircējs
varēja iegādāties sev pieņemamāko preci par pieņemamāko cenu, tagad Mēros ir
veikals “Unibode” un Mēru muižā veikals/kafejnīca IU “Pie Muižkundzes”.
20. BĒRNUDĀRZA GRUPIŅA “BITĪTES”
Bijusī bērnudārza audzinātāja Andra Ozoliņa atceras: “2010. gada augustā
bērnudārza grupiņa pārvācās uz klubu bijušajās bibliotēkas telpās, lai septembrī bērni
varētu atsākt nodarbības. Telpas bija izremontētas un pielāgotas bērniem, gaišas un
saulainas, bet ļoti mazas salīdzinājumā ar Mēru muižas, kur pirms tam mājoja bērni,
plašajām telpām. Bija ļoti grūti iekārtoties, lai satilpinātu visas mēbeles, kas bija
nepieciešamas. Ieguvums bija tas, ka, sākoties apkures sezonai, telpas bija ļoti siltas,
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pat varētu teikt par karstu. Ļoti patika, ka bērni varēja apmeklēt bibliotēku, izmantot
abas kluba zāles. Pie visa jau pierod.”
Bilskas pamatskolas Birzuļu pirmsskolas grupas “Bitītes” pirmsskolas
skolotāja Aiga Ķestere: “ Bilskas pamatskolas Birzuļu pirmsskolas grupā “Bitītes”, kas
atrodas Birzuļu tautas namā, strādāju par pirmskolas skolotāju no 2011./2012.m.g.
Grupas telpas izvietotas ēkas otrajā stāvā ar atsevišķu ieeju. Grupu apmeklē jaukta
vecuma bērni. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Birzuļu kluba vadītāju. Varam izmantot
gan lielo, gan mazo zāli saviem grupas pasākumiem, par ko esam ļoti priecīgi. Bērniem
jau pirmsskolas vecumā veidojas skatuves pieredze, iespēja dziedāt ar mikrofonu. Bērni
ar saviem priekšnesumiem labprāt piedalās arī kluba vadītājas rīkotajos publiskajos
pasākumos, piemēram, labdarības koncertos “Balta, balta mana sirds”, pagasta senioru
tējas pēcpusdienās, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncertos. Ir
izveidojusies arī sadarbība ar Birzuļu bibliotēku. Bērni vecumā no 4 gadiem reizi nedēļā
apmeklē bibliotēku, kur bibliotekāre bērniem priekšā lasa grāmatas, iepazīstina ar
bibliotēkas specifiku, rosina dažādas radošas un attīstošas rotaļas un spēles, sniedz
pirmās iemaņas darbā ar datoru, tādejādi, paplašinot bērnu zināšanas un priekšstatus.
Bērni apmeklē bibliotēku arī kopā ar vecākiem, kā mazie lasītāji. Tādējādi bērniem tiek
rosināta lasīšanas vēlme un prasme, attieksme pret uzticēto grāmatu, zināšanas par
bibliotēkas lasītāja pienākumiem.”
Līdz 2016. gada vasarai Bilskas pamatskolas Birzuļu pirmsskolas grupiņā
“Bitītes” strādā audzinātājas Inga Akmina un Aiga Ķestere, auklīte Līga Ņukša, bet pēc
vasaras brīvlaika mazā bērnu skaita dēļ bērnudārzs ir likvidēts.
21. JOGAS VINGROTĀJAS
Jogas nodarbības aizsākās jau sešus gadu atpakaļ. Pirmās no tām notika
Birzuļu pamatskolas telpās. Tās vadītāja joprojām ir Anna Boļša.
Ruta Zaķe: “Es uz klubu jogas vingrošanas nodarbībām braukāju jau kādus
četrus gadus. Man jau ir 67, grupā esmu visvecākā un tai pievienojos pēdējā. Pirms tam
vingrošana notika skolā. Uz nodarbībām regulāri ierodas 5-6 dalībnieces, bet citreiz
vairāk vai mazāk. Agrāk jau bija daudz vairāk, bet pēdējā laikā nāk mazāk. Otrdienās
ierodamies zālē, izklājam savus vingrošanas deķīšus, Anniņa iededz svecīti, ieslēdz
mierīgu mūziku, tad tādā puskrēslā vingrojam, jo mēs jau ikdienā visus locekļus
neizkustinām, tāpēc bieži notiek problēmas, un bariņā to izdarīt ir vieglāk. Vingrošanu
saskaņojam ar pareizu elpošanu. Jauniem varbūt arī tāda veida nodarbības neko
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nenozīmē un nedod, tāpēc uz nodarbībām vairāk nāk ap pensijas vecumu, bet es pēc
visa tā jūtos labāk. Mūsu gados vajaga vairāk kustēties.”
22. JUCEKLIS AR VIETVĀRDIEM “MĒRI” UN “BIRZUĻI”
Māra Grīnvalde (dz. Sīkule): “Mēri vai Birzuļi? Kas ir Mēri, un kas ir
Birzuļi?

162. attēls. Ceļazīme uz Rīgas – Pleskavas šosejas ar norādi uz Mēriem. FOTO no M. Grīnvaldes
personīgā arhīva

Kā vispār vēsturiskais vietvārds Mēri saistāms ar Birzuļiem? Par to sāku domāt
vēl pamatskolas laikos, un kopā šos nosaukumus nevaru salikt pat pie labākās gribas,
jo manā skatījumā kopā tie neturas! Vieni stāsta, ka Birzuļi ir atvasinājums no kāda
mājas vārda, citi apgalvo, ka tas ir paņemts no kāda cilvēka uzvārda. Lai kā tas arī būtu,
nosaukums tika piešķirts mākslīgi, ar pamatojumu, ka īstais vietvārds – Mēri – radot
nepatīkamas emocijas par mēra laikiem. Man Mēri, vai Mēris ir dzimtā vieta, un
nekādas sliktas emocijas nekad nav radījuši, atšķirībā no vārda Birzuļi.
Kādreiz bija arī Mēru skola, bet tad šis vārds, kas tik ļoti iederējās vietā un
laikā, atkal tika nostumts malā. Mēru skola kļuva par Birzuļu skolu, ciema padome –
par Birzuļu ciema padomi, bibliotēka – par Birzuļu bibliotēku, tautas nams – par
Birzuļu tautas namu. Mēru vārdā noturējās vien pienotava, veikals, pasta nodaļa un
autobusa pietura, kas brīnumainā kārtā tomēr netika pārbirzuļoti.
Reiz no Alūksnes puses Mēros iebrauca vesels bars cilvēku un meklēja
Birzuļus! Viņi maldoties jau pusi dienas, zinot, kur atrodas Mēri, taču pa kādu ceļu
jābrauc uz Birzuļiem, viņiem neesot ne jausmas!
Šādi un līdzīgi gadījumi notika vairākkārt, kad cilvēki, iebraukuši Mēros,
izmisīgi meklēja Birzuļus!
Ko mēs varam secināt? Vien to, ka tas, kas piekārts mākslīgi, nekad tā īsti
neiedzīvosies. Droši vien, ka Latvijā atrodas ne vieni vien Birzuļi, taču man ir smagas
aizdomas, ka Mēros tie tomēr neatrodas.”
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Birzuļu bibliotēkā uzziņu literatūras grāmatā “Latvijas PSR Mazā
enciklopēdija” II sējumā 546. lapaspusē lasām: Mēri, Mēris – apdzīvota vieta Valkas
rajonā, Birzuļu ciema un kolhoza “Draudzība” centrs; 46 km no Valkas, 14 km no
Smiltenes (pie Gaujienas ceļa). 83 iedzīvotāji (1967). Mēros atrodas krejotava, kolhoza
graudu kalte ar dzirnavām, mehāniskā darbnīca, garāža. 1962. gadā uzcelta ēka, kur
vienviet ar ciema padomi un kolhoza kantori iekārtots klubs un sakaru nodaļa. Bijušajā
muižas pilī tagad darbojas Birzuļu astoņgadīgā skola (skola dibināta 1886. gadā; 128
skolēni 1966./67. mācību gadā). Ir veikals.”
Vija Meistere: “Latvijas Lauksaimniecības kameras 1937. gada izdotajā
izdevumā “Valkas apriņķis. Dzīve un darbs”, Valsts Statistikas Pārvaldes 1935. gadā
izdotajā V. Salnais, A. Maldups izdevumā “Apriņķu un pagastu apraksti” un A. Švābes,
A. Būmaņa, K. Dišlera “Latviešu konversācijas vārdnīcā” stāstīts par Mēru pagastu.

163. attēlos divi izdevumi (otrs ar vāku), kuros var rast informāciju par Mēru pagasta
pirmsākumiem. Izdevumi meklējami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Tātad apdzīvota vieta – Mēri kartē atrašanās vieta – platums 57.4441 (57° 26’ 39”),
garums 26.0914 (26° 05’ 29”) līdz 1939. gadam Mēra pagasta centrs, bet iestādēm
(bibliotēkai, ciemam, klubam, skolai) tika dots Birzuļu vārds un tāpēc radies tāds
juceklis (Latvijas PSR laikā ciems attīstījās kā kolhoza "Draudzība" centrs un to sāka
dēvēt par Birzuļu ciemu). Atceros, ka akcijas “Atbalsts lauku bibliotēkām” ietvaros
pirmajos Grāmatu svētkos Valkas rajonā 2002. gada 23. augustā,

115

164. attēlā Valkas rajona pirmo Grāmatu svētku organizatori (pirmā no labās puses Bilskas ciema
padomes priekšsēdētāja Vaira Skujiņa, vidū Bilskas bibliotekāre Alda Liuke) un politisko
partiju pārstāvji toreizējā Birzuļu pamatskolā

kas tika rīkoti Birzuļu tautas namā, kādi apmeklētāji teicās maldījušies dēļ jucekļa ar
nosaukumiem, meklēdami vietu, kur noris svētki.”

165. attēls. Ceļa zīme ar norādi uz Birzuļu tautas namu. Tur pat atradīsiet Birzuļu bibliotēku, kur
visu šo, un vēl vairāk apskatīt, izlasīt, iepazīt. FOTO: V. Meistere 2013. gada 23. februārī

Dzimtā puse ir tā vieta, kur atgriezties, dzīvot un glabāt vērtīgākās atmiņas. Tā
ir vieta, kas ir jālolo un jāsargā.
23. PATEICĪBA

Esmu ļoti pateicīga atsaucīgajiem cilvēkiem, bez jums šis apjomīgais darbs
nebūtu tapis, paldies jums katram par sniegtajām intervijām, atmiņu stāstījumiem, pasta
sūtījumiem, uzticētajām fotogrāfijām, neskaitāmajām telefonu sarunām, daudzajiem epastiem, īsziņām, whatsappiem, labojumiem! Šī novadpētniecības darba tapšanā
palīdzēja:
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Bērza Zinaida

Skrapcis Kārlis

Boka Austra

Skrastiņa Aija

Boša Margrieta

Sovere Ingrīda

Cēsnieks Aivars

Sovers Monvids

Dzirkale Aija

Strazdiņa Inese

Grišāne Franciska

Strazdiņš Ivars

Grišāne Zinaida

Šataikina Margrieta

Grīnvalde Māra

Treisnere Rita

Ivanova Balva

Vīksna Māra

Jundze Līga

Zaķe Ruta

Keiša Dace

Zariņa Dzidra

Krieviņa Ligita

Zālīte Maija

Miezīte Dace

Zvaigznīte Brigita

Miezītis Kārlis

Zvaigznīte Maiga

Mūrnieks Jānis

Žīgure Ligita

Sedola Valda
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