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Jūnijs klāt visā plaukumā.  
Latvieši jūniju vēl sauc par 
ziedu mēnesi. Jūnijs ir pirmais 
vasaras mēnesis. Jūnijā ir vasaras 
saulgrieži, kad diena ir visgarākā 

un nakts visīsākā. Ziemeļeiropā sākas baltās naktis, 
kad visu laiku ir gaišs. Arī pie mums nakts tā īsti 
nemaz neiestājas. Nupat kā aizvadītas pašvaldību 
vēlēšanas. To rezultāti apskatāmi arī mūsu avīzītes 
slejās. Žēl tikai, ka aktivitāte bijusi tik maza. 
Pasivitāte no iedzīvotāju puses bijusi ne tikai mūsu 
pagastā, bet visā republikā. Tagad nu par vēlu 
gausties – kā ir, tā jādzīvo. Varam vēlēt veiksmi, 
nesavtīgu darbotiesgribu jaunajiem deputātiem un 
tiem, kas šos pienākumus pildīs atkārtoti.

Jūnijs ir skaistu izlaidumu laiks. Mūsu pagastā 
šie sirsnīgie svētki norisinājās gan bērnudārzā 
„Vārpiņa”, gan Bērzaunes pamatskolā. Absolventi 
saņēma daudz skaistu vēlējumu, krāšņākos vasaras 
ziedus un, protams, savus pirmos diplomus. Arī 
mūsu avīzītes redkolēģija pievienojas ar visa laba 
vēlējumiem.

Jūnijs ir skaistāko vasaras svētku laiks. Kā tos 
svinēt? Tas ir nebeidzamais šo svētku jautājums. 
Pēc seniem ticējumiem Jāņos vajag līgot, sagādāt 
meijas, malku un sienu, gatavot mielastu, gatavot 
saules (uguns) riteni, taisīt lāpas, gatavot pūdeli, 
taisīt saules vārtus, salasīt puķes un zāles, pušķot 
sētu, izrotāt māju, vīt vītnes un vainagus, kurināt 
pirti, pušķoties pašām un pušķot bērnus, sasaukt 
jāņubērnus, iziet cauri trejiem vārtiem, pavadīt sauli, 
iekurināt uguni, apdziedāt jāņubērnus, zīlēt Jāņu 
naktī, mazgāties rīta rasā, sagaidīt sauli. Un mazāk 
runāt pa telefonu, nesērfot internetā, neaprunāt 
kaimiņus, tad jūsu dzīve būs laimīga un piepildīta.

  Lai jums saule un lietus vajadzīgajā daudzumā! 
Ineta

Redaktores sleja
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Lai visu uzplaukušo puķu melodijas
Ar dzimtās puses vasarlaika gaismu
Jums uzdāvā to brīnumaino ziedu,
Ko tikai reizi gadā atrast var.

Sirsnīgi sveicieni 
visām Bērzaunes 
pagasta Līgām un 

Jāņiem!

Derīgi padomi, Jāņu 
dienu sagaidot

  Jāņu naktī vaiņagu vijot, 
pirmie ziedi jāliek krustā, lai 
ļauni ļaudis neaprunātu.

 Jāņa naktī vīzes jāapaun 
ačgārniski, ar purniem uz 
papēžiem, tad jāsatinas baltā palagā un jāuzmeklē papardes 
zieds. Tad var iet, kur grib un darīt, ko grib, neviens neredz. 

   Jāņos balta drēbe jāvalkā pa rasu, nogriezto ūdeni savāra 
ar medu, tad ar to jāmazgā acis, lai neasaro un kājas lai 
nesalst.

   Ja priekš Jāņa dienas iznīcina vienu dunduru, tad rodas 
simts vietā; bet ja pēc Jāņa dienas vienu iznīcina, tad simts 
iznīkst.
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       Šķiet, ka mēs pasaulei bijām apnikuši. Ar 
savu skaudību un nenovīdību, ar dusmām un 

neiecietību, ar naudas un varas kāri, ar milzu atkritumu kalniem. 
Pasaulei nu reiz ir piegriezies. Šobrīd tā mums ir izdalījusi kārtis 
spēlei. Atliek tikai izvēlēties - piedalīties tajā vai izlaist gājienu. 
Es piedalos. Es spēlēju klusām. Es atmiņu lādē pārcilāju bijušo. 
Atrodu tur gan pērles, gan smilšu graudus. Redzu, ka esmu biju-
si kā šūpolēs - te augšā, te lejā. Un esmu ar cerību, ka visi mēs 
uzšūposimies augšā. Jo esam stipri. Stiprie uzņemas atbildību 
ne tikai par sevi un saviem tuvajiem, viņi uzņemas atbildību par 
pasauli sev apkārt. Jo spēks pievelk spēku. Tā saka fiziķi un viņi 
zina, ko runā. Stiprie nav veselāki vai stiprāki par pārējiem. Viņi 
vienkārši apzinās savu misiju šajā pasaulē. Viņi nevar atļauties 
būt vāji. Stiprajiem arī mēdz būt sirdslēkmes un kuņģa čūlas. Pat 
biežāk nekā vājajiem. Taču stiprais vispirms izglābs slīkstošu 
bērnu, nocels no koka tur uzrāpušos kaķēnu un tikai tad saļims 
pats. Tā apgalvo ārsti un viņi zina, ko runā. Un vēl -  stiprie ir 
vientuļi. Daudz vientuļāki par vājajiem. Ne tāpēc, ka ar viņiem 
kopā ir slikti. Tāpēc, ka ar viņiem kopā nav viegli. Jo viņi ir 
stipri. Taču arī viņiem sāp. Arī viņiem ir bailes un skumjas. Tikai 

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

viņi to patur pie sevis. Tā saka tie, kas saprot, un viņi zina, ko 
runā.
Un dzīvo pasaulē stipri cilvēki. Ne vienmēr ar viņiem kopā ir 
komfortabli. Ne vienmēr ir viegli. Taču vienmēr - droši.
    Sargājiet stipros un paši esiet stipri, savas kārtis turot rokās!
     Atcerieties, ka katra diena ir laba, lai rakstītu vēsturi. Katra 
diena ir laba, lai piepildītu savas ieceres un sapņus. Katra diena 
ir laba, lai iepriecinātu sevi un dzīvotu skaistumā. Bet skaistums 
nav jāmeklē tālu, tas atrodams vienkāršās lietās - ziedos jūsu 
dārzos, pļavās un mežos. Nepalieciet tikai sapņotāji, dzīvojiet 
skaisti arī šajā saspringtajā laikā!

Izdevuma veidotāja - Ineta

klusējot
Es neteikšu vairāk neko 
Caur logu uz pasauli skatos 
Nāk aprīlis dīvains, ne joko 
Sev vizbules iepinis matos 
Un izpaliks satikšanās 
Un šūpoles šūposies vējā 
Bet dzīve, ak dzīve šai brīdī 
Ir atkal kā šūpoles lejā 
Tek upe ar diviem krastiem 
Un dzīvības tiltu starp tiem 
Mēs ceļā vai pusceļā esam  
Uz krastiem šiem nezināmajiem... 
                                            Juris Apogs

pavasaris

Dekora autore Iveta Miķelsone
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AKTUĀLI

SIA  “Baltic Block”.

Iedzīvotāju zināšanai
      Lai labāk izprastu novada iedzīvotāju vajadzības, kas 

attiecas uz pašvaldības darbu, un gūtu priekšstatu par to, 
kas katrā pagastā ir aktuālākais, šī gada pirmajā pusē domes 
priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs devās apmeklēt 
visus 14 Madonas novada pagastus. Apmeklējumu laikā tika 
organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem. A. Lungevičs teic, 
ka šāda veida tikšanās ir vērtīgas, jo sniedz dziļāku ieskatu 
pagastu problēmjautājumos. Tāpēc, sākot ar 14. septembri, 
šādas tikšanās tiks organizētas atkārtoti.

Bērzaunes pagastā tikšanās 28. septembrī. Pieņemšanas 
laiks plkst. 16.00-18.00

Valsts atbalsts piena šķirņu 
slaucamo govju ganāmpulku  

īpašniekiem
Atbalsts paredzēts primārajiem piena ražotājiem, kas 

regulāri nodod pienu pārstrādei. Atbalsta piešķiršanas kārtībā 
noteikta ciltsdarba maksājuma diferenciācija - par govīm 
ar izslaukumu  līdz 6999 kg, pirmpienēm un govīm ar vēl 
nenoteiktu produktivitāti ir paredzēts vienreizējs maksājums 
- 45 eiro, bet par augstražīgām govīm - 60 vai 72 eiro.

 Atbalstu plānots izmaksāt 2015.  gada septembrī.

Latvijas Valsts prezidents viesojas Madonas novadā
Valsts prezidents Raimonds Vējonis,  1. septembrī  

apmeklējot Madonu, ne vienreiz vien uzsvēra, ka šī nav 
vienkārša darba vizīte, bet gan emocionāla atkalredzēšanās 
gan ar vietu, gan cilvēkiem, kuru vidū viņš ir uzaudzis.

Tā kā viesošanās notika Zinību dienā, Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis uzsvēra izglītības lomu valsts attīstības 
veicināšanā, tādējādi skaidrojot izglītības jomā nepieciešamās 
reformas. Ar iedzīvotājiem Valsts prezidents apsprieda 
nepieciešamību  pieņemt lēmumu par pedagogu atalgojuma 
modeli, kā arī risināt skolu apvienošanas jautājumu.

“Bieži vien skolu sāpīgo apvienošanu ir nepieciešams 
vērtēt no efektivitātes un mācību kvalitātes viedokļa. Mēs 
nedrīkstam darīt pāri saviem bērniem, nesniedzot viņiem 
iespēju mācīties labākajās izglītības iestādēs,” klātesošajiem 
iedzīvotājiem sacīja Valsts prezidents.

 
Raimonds Vējonis 

ar iedzīvotājiem 
p ā r s p r i e d a 
uzņēmējdarb ības 
un lauku stabilitātes 
jautājumus, sakot, 
ka Latvijas lauki 
p a k ā p e n i s k i 
ir jāpiepilda 
ar veiksmīgi 
funkc ionē još i em 
uzņēmējiem un 
lauksaimniekiem, 
kas spēj radīt 
labi apmaksātas 

darbavietas. Valsts prezidents ar iedzīvotājiem pārrunāja arī 
valsts budžeta veidošanas gaitu, uzsverot  uzdevumu mazināt 
sociālo nevienlīdzību, kā arī stiprināt valsts iekšējo un ārējo 
drošību.

Vizītes laikā Valsts prezidents viesojās arī vietējās izglītības 
iestādēs  - Madonas pilsētas 2. vidusskolā, Madonas Valsts 
ģimnāzijā, kā arī savā kādreizējā skolā - Madonas pilsētas 1. 
vidusskolā, kur ar uzrunu sveica skolēnus un skolotājus. “Es 
esmu īpaši priecīgs būt šodien šeit, jo šī ir jūsu un arī mana 
dzimtā skola. Mani skolēna un skolotāja soļi ir skanējuši 
šajās klasēs,” teica Valsts prezidents.

 Madonas pilsētai Valsts prezidents vēlēja attīstību un 
izteica lepnumu par savu piederību šai vietai. “Esmu lepns būt 
jūsu novadnieks - madonietis!” sacīja Raimonds Vējonis.

 Arī Bērzaunes pagasts var būt lepns, jo Valsts prezidents 
vizītes laikā apmeklēja zemnieku saimniecības “Līvi” un 
“Sveķi” un SIA “Baltic Block”. 

Foto no www.madona.lv

Zemnieku saimniecība “Līvi”.

Zemnieku saimniecība “Sveķi”.

Pārceļ  nekustamā  
īpašuma  nodokļa samaksas termiņu 
  Šā gada 22. martā ir stājies spēkā likums „Par valsts apdrau-
dējuma  un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 
sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas nosaka pasākumus valsts 
apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos 
atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar  
Covid-19 izplatības ierobežošanu. Likuma 4. pants paredz, 
ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot 
uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros. Saskaņā  ar likuma „Par 
nekustamā  īpašuma nodokli” 6. panta trešo daļu - nekustamā 
īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī - ne vēlāk kā 31. 
martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturt-
daļas apmērā no nodokļa gada summas. Madonas novada paš-
valdības 31. marta domes sēdē tika nolemts, ka par Madonas  
novada  administratīvajā teritorijā esošu nekustamo īpašumu 
nekustamā  īpašuma  nodoklis par 2020. gadu maksājams ne 
vēlāk kā 30. jūnijā, 31. augustā, 15. oktobrī un 15. novembrī. 
Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

MADONAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAS  
ATTĪSTĪBAS  NODAĻA

AktuĀLI

Cienījamie Madonas novada  
iedzīvotāji!

  Jebkuras grūtības 
vieglāk ir pārvarēt 
kopā. Saistībā ar  
Covid - 19 vīrusa 
izplatību pasaulē 
un Latvijā mums ir 
jāspēj rīkoties un 
pielāgoties situā-
cijai. Šis ir laiks, 
kad kopīgā un savu 
līdzcilvēku drošī-
ba jāliek augstāk 
par savu brīvību un 
ambīcijām. Aicinu 
visus ar vislielāko 
nopietnību izturē-

ties pret ierobežoju-
miem, kuri ieviesti 
ar mērķi  palikt mā-
jās un ievērot sociālo 
distancēšanos. Vēlos 
pateikties visiem ie-
dzīvotājiem, kuri ap-
zinās situācijas no-
pietnību un atbildīgi 
izturas pret valstī un 
pašvaldībā noteik-
tajiem pasākumiem, 
kuru mērķis ir iero-
bežot koronavīrusa 
izplatību.
  Madonas novada pašvaldība šobrīd ir atcēlusi visus pub-
liskos pasākumus, sacensības, mēģinājumus. Pašvaldības 
iestādes strādā attālinātā režīmā, nodrošinot visus svarīgākos 
pakalpojumus. Pašvaldības darbinieki Madonā un novada pa-
gastos ir pieejami telefoniski, kā arī  izmantojot e - pastu. 
Šajā saspringtajā periodā ievieš dažādus  ārkārtas  situācijas 
risinājumus  sociālajā  jomā, izglītībā, uzņēmējdarbības  at-
balstā, lai mēs šo laiku pārvarētu pēc iespējas vieglāk.
  Visai aktuālajai informācijai par notiekošo valstī un pasaulē 
aicinu sekot līdzi oficiālajos valsts informācijas kanālos, kā 
arī pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv.
  Rīkosimies atbildīgi! Tas ir svarīgākais priekšnosacījums, 
lai mēs pasargātu sevi un līdzcilvēkus. Kopā mums izdosies 
pārvarēt grūtības!
 Ar cieņu - 

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Agris Lungevičs

Darbs bibliotēkā

     Bērzaunes pagasta bibliotēka nodrošina lasītājiem bezkon-
takta grāmatu saņemšanu. Bibliotēkas darbinieces uzklausa  
jūsu  zvanus par vēlmi lasīt, veic grāmatu atlasi, izsniedz tās 
sistēmā „Alise”, izdrukā grāmatu sarakstu, sapako  tās  un 
sazinās  ar lasītāju par ērtu grāmatas izsniegšanas laiku, kā 
arī izskaidro grāmatu saņemšanas procesu. Grāmatas tiek iz-
sniegtas ārpus bibliotēkas telpām, ievērojot divu metru dis-
tanci no lasītāja. Ārkārtējās  situācijas laikā lasītāji  grāmatas 
un žurnālus atpakaļ uz bibliotēku nenes. Bibliotēkas darbi-
nieces regulāri veic izsniegto izdevumu lietošanas termiņa  
pagarināšanu.

Ineta, bibliotēkas vadītāja, tel. 29341921
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Dzīvojot mājās, lasi!
  Elisone Pataki. Karalienes 
liktenis. Dezirē Klarī nejauši ie-
pazīstas ar Napoleonu Bonapar-
tu - ambiciozu, harismātisku un 
talantīgu karavadoni. Abu attie-
cības izvēršas kaislīgas un reibi-
nošas. Diemžēl plāns par nākotni 
ar Napoleonu sabrūk, jo uz ska-
tuves parādās jaunā Parīzes sa-
biedrības zvaigzne Žozefīne de 
Boarnē, kas nekavējoties iekaro 
Napoleona sirdi.
  Kārtējais likteņa pavērsiens sa-
ved Dezirē kopā ar Napoleona 
uzticības personu, nelokāmo ģe-
nerāli Žanu Batistu Bernadotu. 
Nonākusi mirdzošajās Francijas 

galvaspilsētas zālēs, Dezirē tiek ierauta jaunās valdošās šķiras 
iekšējā lokā. Viņa arvien ciešāk tiek saistīta ar Napoleonu, viņa 
ģimeni un jauno imperatori Žozefīni.
  Abi Dezirē dzīves svarīgākie vīrieši kļūst par politiskajiem 
sāncenšiem un pretiniekiem kaujas laukā, un viņai ir jāatbild 
uz jautājumu: vai būs jāizvēlas starp mīlestību pret vīru un mī-
lestību pret nāciju un imperatoru?
  Elisone Pataki ir New York Times pārdotāko grāmatu sarakstā 
iekļauto darbu autore. Viņas darbi ir tulkoti vairāk nekā desmit 
valodās. E. Pataki ir radījusi spožu romānu, kas iepazīstina la-
sītāju ar sievieti, kura, par spīti vētraino laiku viļņiem, ne tikai 
pielāgojas un izdzīvo, bet arī kļūst par karalieni un aizsāk jau-
nu dinastiju, kas noturas krietni ilgāk par Francijas impēriju.
  Aivars Kļavis. Bēres ar priekšapmaksu. “Bēres ar priekšap-

maksu” noteikti ir autora labā-
kā stāstu grāmata par mūsdienu 
kaislībām un pretrunām. Par 
naidu, izlīguma meklējumiem, 
mūžīgo sapni par cilvēcību un 
alkām pēc mīlestības.
  Patiesībā šī grāmata ir par sa-
tikšanos, nevis par nāvi. Par to, 
kā šeit un tagad lemts satikties 
trim paaudzēm ar pilnīgi atšķi-
rīgu dzīves pieredzi un skatu uz 
pasauli. Tāpēc nav brīnums, ka 
tikšanās ir gan traģiska, gan ko-
miska, gan absurda vienlaikus. 
Tāpat kā nav brīnums, ka da-
žiem tā varbūt ir pēdējā. Tikai 
viņi to pagaidām nezina.

  Un vēl - šī grāmata ir par izdzīvošanu. Par tiem, kam vajadzē-
ja palikt dzīviem, neskatoties ne uz ko, lai palīdzētu Latvijai 
atgūt neatkarību. Tiesa, vēlāk daudzi no viņiem šai valstij kļūs 
lieki un nevajadzīgi. Bet tie, kas pēc gadiem trīsdesmit sauks 
viņus par komunistiem vai čekistiem, tobrīd nemaz vēl nebūs 
dzimuši vai būs pārāk mazi, lai ietekmētu notiekošo. Tagad 
viņi izauguši, bet paaudze, kas izdzīvoja, aiziet. Tāda nu reiz 
ir pasaules kārtība. Un neviens no mums pašlaik nezina, vai 
tie, kas nāks viņu vietā, izrādīsies gudrāki, godīgāki, stiprāki, 
šķīstāki? Tas ir jautājums, uz kuru var atbildēt vienīgi LAIKS, 
nevis cilvēki.
  Valdis Rūmnieks. Zaļais gredzens. Jaunajā grāmatā „Zaļais 
gredzens” rakstnieks Valdis Rūmnieks (1951) pievērsies fantā-
zijas žanram. Grāmatā iekļauti trīs stāsti - „Zaļais gredzens”, 
„Ala” un „Caurspīdīgais”.
  Stāsta „Zaļais gredzens” varonis Jānis dodas uz mežu sēņot, 
kā jau to daudzkārt darījis. Ejot pa pazīstamo taku, viņš no-

AktuĀLI

nāk pie dižas, pa pusei sagāzušās 
priedes, kas pēkšņi uzradusies 
celiņa vidū. „Dīvaini gan,” brī-
nās Jānis, „kur tā te radusies?” 
Bet vēl vairāk Jānis brīnās, kad, 
attapies pēc kritiena, kuru piedzī-
vojis, lienot cauri priedes sakņu 
mudžeklim, saprot, ka viņam tik 
ierastā ainava ir krietni mainīju-
sies. Izrādās - tā šajā vietā izska-
tījies 100 gadu tālā pagātnē.
  Stāsta „Ala” darbība notiek 
2063. gadā. Divi draugi - Mēness 
pētnieki - dodas uz Mēnesi, lai 
noskaidrotu tur pēkšņi novērotās 
parādības izcelsmi.

  Neparastas lietas atgadās ne tikai pagātnē un nākotnē, bet 
arī te un tagad. Stāstā „Caurspīdīgais”, kura notikumi risinās 
mūsdienu pasaulē, bērni ir atraduši neparasta izskata cilvēku. 
Noskaidrot to, kas viņš ir un no kurienes uzradies, ir stāsta 
varoņu uzdevums.
  Populārā, ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotā rakstnieka Val-
da Rūmnieka darbus iecienījuši gan bērni, gan pieaugušie.
  Martins Goffa. Bērns miglā. 

  Septiņus gadus veca zēna no-
laupīšana pie kādas sākumskolas 
sākotnēji šķiet cietsirdīgs, taču 
visādi citādi parasts noziegums. 
Tomēr izmeklēšanas gaitā pakā-
peniski atklājas zināmas īpatnī-
bas - nolaupītājs nekomunicē un 
neizvirza nekādas prasības. Viņš 
pat izdara ko citos apstākļos ne-
iedomājumu - jau pašā sākumā 
atklāj savu seju, ar ko, šķiet, vē-
las darīt zināmu, ka izsmej savus 
izsekotājus. Tie viņu uzreiz iden-
tificē, un izmeklēšanā pret savu 
gribu tiek iesaistīts arī Miko 
Sirovijs - jo bērna nolaupītājs ir 
viņa bijušais kolēģis Berts.
  Detektīvs vajā detektīvu, kurš, 

pateicoties savai pieredzei, vienmēr ir soli priekšā. Turklāt 
viņa vēstījums “sāpes par sāpēm” ir skaidrāks par skaidru…

  Gina Viegliņa - Valliete. Atra-
denes stāsti. Trešā grāmata par 
bāreni Betu, viņas attiecībām ar 
Dievu un sargeņģeli, kas vien-
mēr atrodas līdzās!
Mīlestības apvīta bērnība Betai 
ir palikusi sveša pasaule, tikpat 
sveša kā mātes glāsts. Viņu au-
dzina pamāte - rupja, neizglītota 
sieviete. Meitene mīlestību mek-
lē pie svešiniekiem, un daži to 
neliedz. Betas dzīves līkloči no 
bērnības līdz gadu ritumam pa-
sniegti interesantos stāstos. At-
miņas par svarīgiem cilvēkiem, 
vietām un notikumiem, kas at-

stājuši dziļas pēdas Betas sirdī...
  Grāmatā spilgti aprakstīts periods un pastāvošā iekārta no 
pēckara bērnības līdz briedumam atmodas laikā.

Bibliotekāres Ineta un Jana
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INtERESANtI
Novadnieku Juri Brežģi godinot

  No ābeļzariem pašus baltos ziedus/ Es tavās delnās gribu 
purināt, -/ Lai ko tu domātu, lai kur tu ietu,/ Tev visiem jābūt 
gaišiem ceļiem, māt!/ Es gribu savās plaukstās paņemt starus,/ 
Kā saules tiltu tavā priekšā klāt./ Pat ledus kalnus izkausēt es 
varu.../ Tev vienmēr jābūt siltām dienām, māt! 
  Ne viens vien bērns Mātes dienā savu māmiņu sveica ar šiem 
mūsu novadnieka Jura Brežģa vārdiem. Ja publicists un rakst-
nieks Juris Brežģis būtu kopā ar mums, tad 25. maijā viņš at-
zīmētu skaistu 85 gadu jubileju. Jādomā, ka Bērzaunes pagasta 
„Baidiņos” kopā ar bērniem un mazbērniem, bijušajiem kolē-
ģiem, paziņām un draugiem. Tad kopā varētu atcerēties skolas 
gadus Bērzaunes pamatskolā un Madonas vidusskolā, mācības 
Rīgas pedagoģiskajā institūtā valodas un literatūras fakultātē, 
darba gaitas laikrakstā „Padomju Jaunatne”, žurnālā „Māks-
la”, Latvijas Telegrāfa aģentūrā, laikrakstā „Stars”, „Sports”, 
„Elpa”, speciālkorespondenta darbu laikrakstā „Latvijas Avī-
ze” Madonas rajonā. Tad visi kopā varētu pieminēt pirmās pub-
likācijas 1958. gadā, pārlapojot aprakstu krājumu „Divpadsmit 
no mums”, īso stāstu krājumu „Zangza”, dzīvot līdzi romāna 
„Lēciens bezgalībā” personāžiem.
  Varbūt, ka Bērzaunes pagasta dramatiskais kolektīvs iestudētu 

kādu fragmentu no aprakstu 
krājuma „Pirms piektā seta” 
vai „Sapņu trajektorija”. 
Pilnīgi obligāti tiktu lasīti 
periodikā publicētie dzejoļi, 
dziedātas dziesmas ar Jura 
Brežģa vārdiem. Jā, un ēsta 
„Baidiņu” Maldas pašcep-
tā maize. Tas viss tā būtu... 
Tagad gan Juris to visu tādā 
lēnā garā var pārrunāt tāla-
jos debesu laukos kopā ar 
savu bijušo kaimiņieni Ro-
zāliju, vienu no stāstu cikla 
„Mājupceļš” varoņiem.
  „Deviņi talanti šūpulī lik-
ti” - tā mēdz teikt par cilvē-
ku, kuru bagātīgi apveltījusi 
dabas māte. Attiecināti uz 
žurnālistu un rakstnieku 
Juri Brežģi, šie vārdi nebūt 
nav pārspīlējums. “Nieze uz 
rakstīšanu, kā teicis kāds pa-

zīstams mūsu 
literāts, Jurim 
piemetusies jau 
bērnībā, ska-
toties Ulmaņ-
laika žurnālus 
un laikrakstus. 
Gribējies zi-
nāt, kas rakstīts 
zem bildēm, 
- tā viņš ie-
mācījies lasīt. 
Autobiogrāfis-
kajās piezīmēs 
Juris raksta, ka 
vēlāk vecāku 
mājās pats bi-
jis redaktors un 
izdevējs mājas 
sienas avīzei, 
kas iznākusi 

vienā eksemplārā, bet bijusi interesanta. Topošā literāta gēni 
mantoti no mātes - skolotājas Mariannas Brežģes. Ģimenei iz-
devās izvairīties no deportācijām, taču sekoja smagas garīgās 
depresijas. Mātei neļāva strādāt par skolotāju un Jurim „ne-
pareizas” biogrāfijas dēļ neļāva iestāties Universitātē. Saviem 
pāridarītājiem Juris „atriebās” un kļuva par vienu no populārā-
kajiem un ražīgākajiem, ja ne pašiem ražīgākajiem un daudz-
pusīgākajiem rakstītājiem Latvijas žurnālistikas vēsturē,” tā 
Juri Brežģi raksturo Pēteris Karlsons grāmatā „Ja līdzās ir 
Gaiziņš...”.
  Pats par savu darbu žurnālistikā Brežģis ir sacījis: „Žurnālista 
darbā ir trīs galvenie stūrakmeņi: iespējami plaša informācija, 
absolūti godīga pieeja šīs informācijas izlikšanai uz papīra un 
rakstīšana, lai nebūtu garlaicīgi lasīt. Ja lasītājs ar manu vārdu 
parakstītā materiālā neatradīs nevienu frāzi, kuru lasot būtu jā-
padomā, tad es esmu veltīgi strādājis.” 
  Juris Brežģis nav velti strādājis, jo savējie viņu atceras itin 
bieži. Arī bērzaunieši, jo tieši šai pusei un šīs puses ļaudīm 
autors ir atzinies bezgalīgā mīlestībā: „Kur tad ir šis magnēts, 
šis novada pievilcības noslēpums? Nenoliedzot dabas daili 
Abavas un Gaujas krastos, Alūksnes pusē vai Latgalē, stingri 
apgalvoju, ka mūsu novads ir skaistākais Latvijā. Pati daba 
mudina uz labām domām.”
  Par zemi šo nav skaistākas nekur,/ Un velti būtu piedāvāt man 
citas,/ Te Gaiziņš mākoni uz pleca tur,/ Pie Aiviekstes skrien 
Arona bez mitas. 
  Šīs dzejas rindas ir liktas kā moto pēc Jura Brežģa nāves 
iznākušajai grāmatai „Ja līdzās ir Gaiziņš”. Grāmatas atvērša-
nas svētki notika 2006. gadā mūsu pagasta Sauleskalna tautas 
namā. Tas bija notikums Jura Brežģa ģimenei, bijušajiem kolē-
ģiem, izdevniecības „Elpa” radošajam kolektīvam un direkto-
rei Mairitai Solimai. Tie bija svētki bērzauniešiem.
  Latvijas himnu 1873. gadā sacerēja un komponēja Bauma-
ņu Kārlis. Eiropas Savienības himnai ir Bēthovena 1823. gadā 
komponētās Devītās simfonijas melodija un Frīdriha Šillera 
1785. gadā sarakstītās „Oda priekam” vārdi.
  Arī Madonai ir sava himna - dziesma „Mosties agri, Mado-
na!”, kas ierakstīta CD formātā un izdota 80 eksemplāros. Mū-
zikas autors - Ansis Ozols, vārdu autors - Juris Brežģis.
  Jura Brežģa literārais mantojums ir tik bagātīgs, ka varētu 
izdot vēl kādu grāmatu. Bet tas lai paliek priekšdienām!

 Ineta Zvirgzdiņa, bibliotēkas vadītāja
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PĀRDOMĀM
Bērzaune un tās apkārtne 19. gadsimtā

 Trīs Viļuma Arāja mazdēli
  Turpinot stāstu par Grostonas gruzīnu dzimtu, ievērības cienīgi ir 
trīs Viļuma Arāja mazdēli - Jēkabs Arājs, Julians Dobulis un Jūlijs 
Arājs. 
  JĒKABS ARĀJS (1871-1964) - pulkvedis. Dzimis 15. februārī 
Grostonas pagastā. 1891. gadā iestājies armijā apakšvirsnieku mā-
cību bataljonā, no 1893. gada 192. kājnieku pulka apakšvirsnieks. 
1899. gadā iestājies Odesas junkurskolā, beidzis 1901. gadā pod-
praporščika pakāpē. Dienējis 188. kājnieku pulkā Varšavā. 1901. 
gadā piešķirta podporučika pakāpe, 1905. gadā poručika, 1909. 
gadā  štābkapteiņa pakāpe, 1915. gada janvārī kapteiņa pakāpe, 
1916. gada jūnijā apakšpulkveža pakāpe. No 1910. gada J. Arājs 
ir virsnieks 39. kājnieku pulkā, no 1914. gada augusta rotas ko-
mandieris Dienvidrietumu un  Rietumu frontē, kaujās vairākkārt 
ievainots. No 1915. gada oktobra bataljona komandieris. 1916. 
gada maijā pārcelts uz 62. rezerves pulku, 1918. gadā nosūtīts at-
pakaļ uz 39. kājnieku pulku, pulku nav atradis un 1918. gada martā 
Kozlovā atvaļināts. Pēc atvaļināšanas dzīvojis Opočkā (Krievija, 
Pleskavas apgabals). Kad tas kļuva iespējams, atgriezās dzimtajā 
Grostonas pagastā un nodarbojies ar lauksaimniecību. Jēkabam 
piešķirts gabals no Zalgauskas muižas zemes, kur viņš uzbūvējis 
mājas “Arāji”.
  1920. gada 01. janvārī iestājies  Latvijas armijā kā pulkvedis - 
leitnants, armijas virspavēlniecības štāba Organizācijas daļas Ap-
mācības daļas priekšnieka palīgs. 1924. gadā piešķirta pulkveža 
pakāpe. No 1925. gada Apmācības daļas priekšnieks. 1926. gada 
novembrī iecelts par kara ministra sevišķu uzdevumu virsnieku, 
decembrī gan atvaļināts no šī amata sakarā ar štatu samazināšanu.
  Jēkabs Arājs 2. pasaules kara beigās devies bēgļu gaitās, bijis Vā-
cijā Detmoldā, vēlāk devies trimdā uz ASV, kur 1964. gadā miris.
  Apbalvojumi: Latvijas - Trīs Zvaigžņu ordenis 4. šķira un pieci 
cariskās Krievijas ordeņi.
  J. Arājs tā arī palika neprecējies, bērnu nebija.
  (Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas armijas augstā-
kie virsnieki. 1918.-1940.: Biogrāfiska vārdnīca  // Rīga: Latvijas 
Valsts vēstures arhīvs, 1998)

  JULIANS  DOBULIS (1889-1977), pulkvedis - leitnants. Pa-
reizticīgs. Dzimis 29. decembrī Grostonas pagasta “Rušēnos” 
lauksaimnieka ģimenē. Par piedalīšanos 1905. gada revolūcijas 
notikumos 1908. gadā vairākus mēnešus bijis apcietinājumā. Bei-
dzis A. Ķeniņa reālskolu Rīgā. 1914. gadā mobilizēts armijā Leib-
gvardes Izmailovas pulkā. 1915. gada rudenī iestājies un 1916. 
gada februārī beidzis 3. Pēterhofas praporščiku skolu praporščika 
pakāpē, dienējis 55. rezerves bataljonā (vēlākajā pulkā), no 1916. 
gada jūnija - 2. rezerves bataljonā Kalugā, no jūlija - 267. kājnie-
ku pulkā Rietumu frontē. No 1917. gada janvāra podporučiks, no 
1917. gada oktobra poručiks. 1918. gada martā atvaļināts Viteb-
skas guberņā. Pēc atvaļināšanas dzīvojis vecāku mājās Grostonas 
pagastā. 1919. martā mobilizēts Sarkanajā armijā, 2. Padomju 
Latvijas strēlnieku divīzijas priekšnieks Krāslavā, vēlāk divīzijas 
rezerves bataljona komandiera palīgs. 1919. gada decembrī iecelts 

par 24. strēlnieku pulka komandiera palīgu. 1920. gada 20. janvārī 
kopā ar rotu padevies Latvijas armijas gūstā.
  1920. gada 28. februārī iesaukts Latvijas armijā, piešķirta virs-
leitnanta pakāpe, dienējis Rīgas komandantūrā. 1921. gadā beidzis 
kara juridiskos kursus un pārcelts uz Kara tiesu pārvaldi par kara 
tiesu amata kandidātu. No 1923. gada kapteinis, no 1927. gada  
pulkvedis - leitnants. No 1924. gada kara izmeklēšanas tiesnesis.
  1940. gada oktobrī J. Dobulis tiek atvaļināts no armijas. Pēc atva-
ļināšanas dzīvojis Rīgā, 2. pasaules kara laikā atgriezies Grostonas 
pagastā dzimtas mājās. No 1946. līdz 1949. gadam lauksaimniecī-
bas kooperatīvās sabiedrības priekšsēdētājs, vēlāk revīzijas komi-
sijas priekšsēdētājs. No 1949. gada mērnieks kolhozā. Miris 1977. 
gada 1. augustā, apbedīts Grostonas kapos.
 Apbalvojumi: Latvijas - Trīs Zvaigžņu ordenis 4. šķira.
   J. Dobulis 1925. gadā precējies ar Austru Alku, bērni Uldis Pēte-
ris (1932) un Elita Dzintra (1935), kuri joprojām ir dzīvi.
  (Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas armijas augstā-
kie virsnieki. 1918.-1940.: Biogrāfiska vārdnīca  // Rīga: Latvijas 
Valsts vēstures arhīvs, 1998)

  JŪLIJS ARĀJS (1884-1967) dzimis 1884. gada 13. jūnijā Mār-
cienas pagasta “Muktu” dzirnavās. J. Arājs bija Latvijas ķīmiķis, 
jurists un sabiedrisks darbinieks. 
  No 1892. gada dzīvoja Rīgā. Beidzis Rīgas Debessbraukšanas 
draudzes skolu. 1905. gadā absolvējis Rīgas garīgo semināru. No 
1905. līdz 1906. gadam kā brīvprātīgais dienējis 177. Izborskas 
kājnieku pulkā, pēc mācību komandas beigšanas ieguvis praporš-
čika pakāpi. No 1906. līdz  1913. gadam studējis ķīmiju Rīgas Po-
litehniskajā institūtā. 1908. gadā bijis laikraksta “Прибалтийский 
Край” (latviešu: “Baltijas Apgabals“) latviešu nodaļas vadītājs. 
No 1909. gada bija Rīgas 3. augstākās pirmmācības skolas skolo-
tājs. 1912. gadā nokārtojis mājskolotāja eksāmenu, bet 1914. gadā 
- augstāko pirmmācības skolu skolotāja eksāmenu.
  1913. gadā uzsāka studijas Varšavas universitātē, ko Pirmā pa-
saules kara  sākumā evakuēja uz Rostovu pie Donas. To pabeidza 
1917. gadā jau kā Donas universitāti. 1914. gada jūlijā iesaukts 
Krievijas armijā, bijis 1. dzelzceļu ekspluatācijas bataljona Saim-
niecības daļas  priekšnieks  Polockā. No 1917. gada oktobra līdz 
1918. gada janvārim dienēja Līgates (Līgatnes) stacijas apkārtnē. 
1918. gada februārī bataljona sastāvā krita vācu gūstā pie Valmie-
ras, taču pēc dažām dienām tika atbrīvots. No 1918. gada marta 
bijis Latviešu izglītības biedrības vidusskolas skolotājs, no maija 
- inspektors un tiesību zinību skolotājs. Ievēlēts par šīs biedrības 
valdes locekli.
  1924. gadā dažus mēnešus bijis Latvijas kara un tieslietu ministrs. 
  Precējies, Jūlija Arāja pēcteči dzīvo Rīgā. 
  Apbalvots ar Krievijas Sv. Annas ordeņa II šķiru, kā arī Krievi-
jas Sv. Staņislava ordeņa II un III šķiru. (Sīkāk par Jūliju Arāju 
varēja lasīt “Bērzaunes Rīts” 2019. gada marta numurā). (https://
lv.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABlijs_Ar%C4%81js) 

 Edīte Arāja
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PAR  VISu  kO
Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem 

attālināta mācību procesa laikā
  Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē š.g. 3. aprīlī tika 
nolemts noteikt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālināta mā-
cību procesa laikā izglītojamajiem, kuri deklarēti Madonas novada te-
ritorijā un mācās Madonas novada vai citas pašvaldības pirmsskolas, 
vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, privātās 
izglītības iestādēs, kā arī citās pašvaldībās deklarētajiem izglītojama-
jiem, ja viņi mācās Madonas novadā esošā izglītības iestādē. Atbalsts 
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem nav paredzēts.
  Šīs nedēļas sākumā, 7. aprīlī, Madonas novada pašvaldības speciā-
listi sadarbībā ar pagasta pārvalžu vadītājiem, izglītības iestāžu vadī-
tājiem un sociālajiem darbiniekiem apstiprinājuši detalizētu kārtību 
atbalsta sniegšanai ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību 
procesa laikā.
  Atbalsta summa, ko saņems Madonas novada pašvaldības 1.-4. un 
5.-12. klases izglītojamie ir 20,00 eiro mēnesī, savukārt izglītojama-
jam pirmsskolā (ja ārkārtas situācijas laikā to neapmeklē) atbalsta 
summa ir 15,00 eiro mēnesī. Atbalsts tiek nodrošināts no 2020. gada 
1. aprīļa attālinātā mācību procesa laikā.
  Izglītojamajiem, kuri deklarēti Madonas novada teritorijā un 
mācās Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī 
Kristiāna Dāvida pamatskolā, atbalsts tiks sniegts, izglītojamā li-
kumiskajam pārstāvim izvēloties vienu no diviem atbalsta veidiem 
visa attālinātā mācību procesa laikā:
• pārtikas pakas saņemšana atbilstoši noteiktajai summai (aplieci-
not arī to, ka bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi klātienē, 
kā arī, ja nepieciešams, norādot vajadzību pēc speciālas pārtikas, ko 
noteicis ārsts vai uztura speciālists);
• finansiāla pabalsta saņemšana bezskaidras naudas pārskaitīju-
ma veidā uz norādīto bankas kontu atbilstoši noteiktajai summai.
  Izglītojamajiem, kuri deklarēti Madonas novada teritorijā, bet 
mācās kādā citas administratīvās teritorijas izglītības iestādē vai 
privātajā izglītības iestādē, atbalstu sniedz, nodrošinot pārtikas pa-
kas atbilstoši noteiktajai summai.
  Izglītojamajiem, kuri mācās Madonas novada pašvaldības izglī-
tības iestādēs, kā arī Kristiāna Dāvida pamatskolā, bet ir dekla-
rēti kādā citā administratīvajā teritorijā un apliecina, ka nesaņem 
šāda veida atbalstu citā pašvaldībā, atbalstu sniedz, nodrošinot pārti-
kas pakas atbilstoši noteiktajai summai.
  Atbalsta saņemšanai izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāaizpilda 
VIENS pieteikums par visiem ģimenē esošajiem bērniem šādos 
termiņos:
•  pārtikas paku saņemšanai - līdz 2020. gada 9. aprīlim 
plkst.16.00;
•  naudas pabalstu pārskaitījumam uz norādīto bankas kontu - 
līdz 2020. gada 17. aprīlim (ieskaitot). Šāds atbalsta veids iespē-
jams TIKAI tajā gadījumā, ja izglītojamais ir deklarēts Madonas 
novada pašvaldībā un arī mācās Madonas novada pašvaldības terito-
rijā esošās izglītības iestādēs.
  Ja vienā ģimenē ir VAIRĀKI izglītojamie, ģimenei jāizvēlas VIENS 
atbalsta saņemšanas veids visiem izglītojamiem. Tos vecākus, kuri 
izvēlēsies saņemt finansiālu pabalstu, pašvaldība aicina to izmantot 
paredzētajam mērķim - ēdiena iegādei.
Atbalstam piesakās:
•  ģimenes, kuru bērni mācās Madonas novada pašvaldības teritorijā 

esošajās iestādēs, tiešsaistē aizpildot Google Veidlapas sagatavoto 
pieteikumu, izmantojot izglītības iestāžu nosūtīto autorizācijas kodu;
•  pārējos gadījumos, aizpildot pieteikumu un nosūtot uz e-pastu: edi-
nasana@madona.lv
  Naudas pārskaitījums tiks veikts līdz nākamā mēneša 15. da-
tumam, savukārt pārtikas paku saņemšana tiks organizēta vienu 
reizi divās nedēļās - trešās un piektās nedēļas trešdienā un ceturt-
dienā noteiktā vietā un laikā, iepriekš informējot pieteikuma iesnie-
dzējus.
  Pēc pieteikumu saņemšanas, 9. aprīlī, kļūs skaidrs pieprasīto pārti-
kas paku apjoms. Tad arī tiks lemts par to individuālām piegādēm vai 
sadali pagastu pārvaldēm. Pārtikas paku sadali veiks pagastu pārval-
dēs nozīmētas personas. Uzsvars tiek likts uz pārtikas paku saņemša-
nu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai novada teritorijā. Pārtikas paku 
saņemšana un piegāde UZ MĀJĀM tiks nodrošināta TIKAI Ma-
donas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, ja 
tam ir objektīvs iemesls (atrašanās pašizolācijā, karantīnā u.c.).
  Saņemot pārtikas paku, saņēmējam jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments (skolēna apliecība vai cits dokuments).
  Ja pieteikums pārtikas pakai tiks iesniegts pēc 2020. gada 9. aprīļa 
plkst.16.00, pārtikas paka tiks izsniegta nākamajā pārtikas paku sa-
ņemšanas reizē pēc divām nedēļām.
  Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita 
Seržāne atzīst: “Madonas novads varētu būt viens no retajiem, kurā 
ir izveidota un tiek nodrošināta tik plaša mēroga atbalsta sistēma 
valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā. Tas, protams, rada ar-
vien jaunus izaicinājumus. Lai jebkuru pakalpojumu šobrīd īsteno-
tu sekmīgi, tie jāpiedāvā centralizētā veidā. Bet mēs ceram, ka arī ar 
šo komplicēto uzdevumu tiksim veiksmīgi galā. Manuprāt, sabied-
rībai kopumā, īpaši Madonas novada iedzīvotājiem, šie pašvaldības 
centieni ir patiešām jāsaprot un jānovērtē.”
  Pārtikas paku sagatavošana, saņemšana un piegāde tiks nodrošinā-
ta, ievērojot visus drošības un aizsardzības pasākumus, sanitārās un 
higiēnas normas.
  Pārtikas pakas komplektētas, ņemot vērā Ministru kabineta noteiku-
mus par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, lai izglītoja-
mie saņemtu to veselīgo uzturu, pie kāda viņi līdz šim bija pieraduši, 
ēdot bērnudārzos un skolās.
  Pārtikas pakās ir gaļas produkti, tostarp, svaigi ceptas kotletes, kā 
arī dārzeņi, olas, piena un miltu izstrādājumi. Kopumā pārtikas paku 
saturs komplektēts, domājot par to, lai skolēns pats spētu viegli pa-
gatavot sev maltīti.
  Personas dati, kas tiks pieteikumā norādīti, tiks apkopoti un apstrā-
dāti tikai atbalsta ēdināšanas izdevumu saņemšanas attālinātā mācību 
procesa laikā nodrošināšanai, un personas dati tiks apstrādāti līdz pie-
teikumā minēto darbību pilnīgai izpildei.
  Madonas novada pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt pieteikumā norā-
dīto informāciju (par atbalsta saņemšanu citā pašvaldībā, pirmsskolas 
vecuma bērnu apmeklējumu u.c.).
  Sekojiet tālākai informācijai.

Informāciju sagatavoja Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālisti
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PIEDALIES!

  Biedrība “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes li-
teratūras padome (LBJLP) izsludina dzejoļu konkursu, kurā 
ar saviem darbiem tiek aicināti piedalīties 5-15 gadus veci 
bērni un pusaudži no visas Latvijas. Labākie darbi tiks pub-
licēti dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa 2020”, kas 
iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā.
  “Konkursam nav īpašas tēmas. Vērojiet, domājiet un iz-
sakiet vārdos paši sevi un pasauli, kas ir ap jums. Sūtiet 
dzejoļus, kas tapuši no brīva prāta un sev par prieku! Ielie-
ciet tajos savas izjūtas, pārdomas par laiku, kurā dzīvojam, 
savas ilgas pēc skolas draugiem, ar kuriem pašlaik nevarat 
būt kopā, attiecības ar cilvēkiem, arī bažas un dusmas, ce-
rības un jautrību! Spēlējieties ar valodu! Tomēr ir svarīgi, 
lai dzejoļi būtu uzrakstīti labā latviešu valodā, kā arī tiktu 
pareizi lietotas pieturzīmes, ja tās tiek izmantotas,” raksta 
konkursa rīkotāji.

  Dzejoļi jāiesūta elektroniski līdz 20. maijam uz e-pasta 
adresi: garapupa2020@gmail.com  ar norādi “Garās pupas 
konkursam”. E-pastā obligāti jānorāda autora vārds, uz-
vārds, skola un klase, kā arī kontaktinformācija: e-pasta 
adrese un telefona numurs. Konkursa rīkotāji cer gan uz ve-
cāku, gan skolotāju un bibliotekāru atbalstu.

  Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem 

Izsludina “Garās pupas” ikgadējo dzejoļu 
konkursu bērniem un pusaudžiem

“Garā pupa 2020”, autori saņems jaunās gadagrāmatas ek-
semplāru un pārsteiguma balvas. Bērnu darbus arī šogad 
vērtēs gadagrāmatas “Garā pupa” sastādītāja dzejniece Ine-
se Zandere, aicinot palīgā citas pazīstamas kultūras un me-
diju personības, kas piešķirs dzejoļiem īpašo simpātiju zīmi 
– “Izcila Pupa”.

  Bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa” izdošanu pēc ilgā-
ka pārtraukuma atjaunoja biedrība “Ascendum” un Latvijas 
Bērnu un jaunatnes literatūras padome. Šī būs jau septītā at-
jaunotā “Garā pupa” un to ilustrēs jaunā māksliniece Alek-
sandra Runde. 

  “Garajā pupā” ik gadu apkopoti jaunākie mūsdienu lat-
viešu autoru bērnu dzejoļi, iepriekš nepublicēti atdzejojumi, 
piemirstu klasiķu un jubilāru dzejoļi, kā arī citi teksti. 

  Informāciju sagatavoja Andrejs Vīksna, 
andrejs@satori.lv 

  
  Interneta žurnāls “Satori” ir kultūras un patstāvīgās do-
mas portāls, kura mērķis ir uzturēt augstus standartus kul-
tūras patēriņa un dialoga jomā.
  Biedrība “Ascendum” apvieno cilvēkus un idejas, kas veido 
empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību.
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LĪDzJūtĪbAAPSVEIkuMS

Ne vienmēr dzīvē varēsi
Tu smaidīt,
Jo straujas upes jāpāriet
ir TEV!
Bet vajag stipri ticēt,
ļoti gaidīt,
Par katru soli prasīt
atbildību sev.
Ir dažreiz prieki,
citreiz arī bēdas,
Bet nedrīksti TU pagurt,
viss ir jāpārvar,
Jo dzīves lielceļā TEV vajag
atstāt pēdas,
Kur daudzus gadus
citus sildīt var!

Sirsnīgi sveicam aprīļa jubilārus!
  Š.g. 18. aprīlī 
96 gadu vecumā 
mūžībā devies ak-
tīvs sabiedriskais 
darbinieks, publi-
cists, valodnieks, 
vēsturnieks un 
politiķis, viens no 
Trešās atmodas 
līderiem, 9. un 10. 
Saeimas deputāts 
Visvaldis Lācis.
  Dzimis Valmierā, bet vairāk nekā 40 gadus sevi sauca par ves-
tēnieti. Ar sievu Viktoriju iekopuši lauku sētu “Baltužēni” un 
saņēmuši apbalvojumus par vienu no skaistākajām lauku sētām 
Latvijā.
  Pārdzīvotās kara gaitas un filtrācijas nometnes devušas to izturī-
bu un dzīves sparu, ar kādu Visvaldis Lācis nodzīvojis 96 gadus. 
  Politiski aktīvākais bija Atmodas laiks, kad darbs ritēja Latvijas 
Tautas frontes valdē, pēc tam LNNK  (Latvijas Nacionālās Neat-
karības kustība) priekšsēdētāja amatā. Vēlāk pārsvarā darbojies 
publicistikā. Ir sarakstītas vairāk nekā 10 grāmatas, publicēti vai-
rāk nekā 300 raksti gan par Latvijas un pasaules vēsturi, gan par 
politiku.
  1995. gadā apbalvots ar Tiju Zvaigžņu ordeni. 
  Visvaldis Lācis visu mūžu ir bijis  fiziski aktīvs. 93 gadu vecumā 
noskrējis Berlīnes maratonu, būdams sacensību vecākais dalīb-
nieks. Pēdējos gadus Visvaldis Lācis strādājis pie kārtējās grāma-
tas, rakstījis publikācijas laikrakstam “Stars”.
  Arī bērzauniešiem Visvaldis Lācis nav svešs, jo astoņdesmitajos 
gados strādājis arī Bērzaunes pagastā.
  2018. gadā apbalvots ar Madonas novada pašvaldības Goda dip-
lomu un Goda zīmi “Par ieguldījumu Latvijas neatkarības atjau-
nošanas vēsturē un aktīvu sabiedrisko darbību”.
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