
Daļai alūksniešu paaudzes aprīļa mēnesis saistās ar talkām. 1976.gada 

20.aprīlī laikraksts “Oktobra Karogs” rakstīja:



Mana talku pieredze Alūksnē sākās pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu vidū, kad biju vēl aktīvā komjaunatnes vecumā. Talkas bija 

visādas gan pēc formas, gan satura.  Atmiņā ir palikušas dažas.

1)Spilgtāk atceros vienu “skuju talku”- tas nozīmēja, ka jābrauc uz mežu cirst egļu zarus skuju miltu gatavošanai. Tā diena prātā palikusi

ar savu pompozitāti. Ziemas dienā talkas dalībnieki stāvējām laukumā pie Ļeņina pieminekļa un saņēmām “svētību” no talkas štāba-

toreizējiem komjaunatnes un partijas dzīves vadītājiem. Tolaik ziemas vēl bija kārtīgas un bridiens mežā bija pamatīgs. Es nebiju vēl

iedzīvojusies nekādā lielā iedzīvē- komunāla dzīvokļa ar malku kurināma istaba. Labi, ka bija savs cirvītis, bet ar apaviem bija bēdīgi. Kad

bijām kādas stundas pakapājuši, atbrauca smaidīgi talkas štāba pārstāvji apjautāties kā sokas. Stāvot kupenā ar neasu cirvi rokā, diez cik

priecīgas domas prātā nebija.

2) Interesants pasākums bija Alūksnes 700- gades parka stādīšana stāvajā Apes ielas nogāzē. Vēl tagad garām ejot, nāk atmiņā, kā mācīja

pareizi bērt mizu mulču ap iestādītajiem kociņiem. Toreiz likās, ka tas būs uz ilgiem gadiem. Tagad parks ir drusku pēc meža, bet atmiņas

labas. Cirvītis atkal nepieciešams bija zaru ciršanas talkā ezermalā līdz Siseņu priedēm. Zari bija sīksti, bet skats uz ezeru kļuva klajāks.

Runāja gan, ka atvases ātri ataugšot, jo ciršana notiekot nepareizā laikā.

3) Putekļains pasākums bija pavasaros smilšu novākšana no ielām. Atceros reiz, kad bija jāslauka garā un skaistā Latgales iela. Laiciņš bija

jauks, bet rezultāts priecēja acis.

Astrīda Ievedniece, Alūksne, 2021.g. aprīlis

ATMIŅAS



Kauļu dārza sakopšana 1987.gada 18.aprīlis

Ina Balaņuka, no Annas bibliotēkas krājuma



Malkas sagāde, 1986.gada 19.aprīlī

Gatavojas minerālmēslu sēšanai



Parka sakopšana 1986.gada 19.aprīlī

Siena vešana 1986.gada 19.aprīlī



Jausma Kalna, Annas pamatskolas 
skolotāja



Annas pamatskolas 
sienas avīzes











Inta Dūviņa, Alūksne, 2021.gada aprīlis 

No 1967.gada strādāju VEF Alūksnes filiālē instrumentu cehā kā

noliktavas darbiniece un laborante. Darbā biju pieņemta uz

noteiktu (cieto) algu. Tāpēc, tos, kas bija uz noteikto algu,

sestdienas talkā sūtīja, lielākoties, darbā uz šefības kolhozu

“Veclaicene”. Mūsu uzdevums bija sēt minerālmēslus. Ar tiem

piepildījām spaiņus, gājām pa lauku un ar rokām izkaisījām.

Atceros arī, kad cēla VEF katlu māju, tad strādājām pie ķieģeļu

kraušanas turpat teritorijā. Vasarās un rudeņos arī braucām uz

kolhozu “Veclaicene” - vācām sienu, kartupeļus.



Māra Kalna, Alūksne, 2021.gada aprīlis

Mana darba vieta, savulaik, bija meliorācijā – PMK- 5. kantoris

atradās Laurencenē. Sestdienas talkā, biežāk, gan jau iepriekš

apkopām savu teritoriju. Citreiz braucām arī uz objektiem. Bija

arī tādas reizes, ka netalkojām, bet, it kā talkā nopelnīto,

atskaitīja no darba algas, ieskaitot talkas fondā. Toties talkas

noslēgumi bija jautri – klājām galdus, svinējām un pat dejojām.



Gunta Rozīte, Annas pagasts, 2021.gada aprīlis

Strādāju Annas pamatskolā par pionieru vadītāju. Talkām gatavojāmies laicīgi. Bija izveidots

talkas štāba, kas sadalīja visu skolas kolektīvu attiecīgiem darbiem – vecāko klašu skolēni

strādāja pie malkas sagatavošanas skolai, jaunākie uzkopa apkārtni. Štāba dalībnieki izdeva

talkas biļetenus ar aprakstiem un zīmējumiem, atspoguļojot kā visiem gājis.

Man spilgti atmiņā palicis gadījums, kad ar kādiem 5-6 skolas zēniem talkas dienā vācām

metāllūžņus no apkārtējā mājām. Toreiz kolhozam mašīnas nebija. No zirgu fermas pie Bitēm,

paņēmām zirga pajūgu. Tā nu sanāca, ka zirgs no kaut kā, varbūt, no dzelžu trokšņa, sabijās. Zirgs

sāka trakot un mūsu krāvums aizgāja pa gaisu. Šī talka bija kā vesels liels piedzīvojums. Tā mēs

arī nonācām talkas sienasavīzē.

Bija reizes, kad talkojām arī Annas Brāļu kapos. Gatavojoties Uzvaras svētkiem, kopām kapu

apkārtni. Bieži viesi uz svētkiem bija kritušo karavīru tuvinieki, tāpēc centāmies visu sakopt.

Smalks darbs bija ar mazām otiņām krāsot un atjaunot uz plāksnēm uzrakstus .


