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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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Bezmaksas izdevums

Neliela daļa no krāšņajām Lieldienu olām Bērzaunes pagastā. 
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Redaktores vēstule
  Ir pienācis aprīlis. Pirmais pavisam pamatīgais 
pavasara mēnesis, kas nes mums siltākas gaisa 

un, cerams, arī jaunas domu vēsmas. 
  Šajā vēstulē vēlos padalīties arī ar savām domu vēsmām, kas sais-
tās ar Bērzauni, bet precīzāk - bērzauniešiem. Pavisam skumja ziņa 
bērzauniešiem vēl pagājušā mēneša izskaņā pienāca par Gaiziņa 
patriotes Larisas Freijas aiziešanu mūžībā. Atceros, ka vēl novem-
brī ar Larisu tērzējām par to, kā ir būt patriotam, par Latviju un 
latviešiem, par Gaiziņa apkārtnes iedzīvotāju stipro dabu. Es patie-
šām viņā klausījos ar apbrīnu - ļoti gaišs, vieds un viscaur stiprs un 
pozitīvs cilvēks ar pamatīgiem plāniem nākotnei. Un lai arī Larisa 

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

diemžēl mūs ir atstājusi, pēc viņas vēl ilgi dzīvos tie labie darbi, kuri 
tika īstenoti mūža laikā, tie labie vārdi, kuri tika teikti par līdzcil-
vēkiem, un viņas sirdssiltums! Viena lieta, ko Larisa ieteica visiem: 
mācieties vēsturi! Viņa pati ar to bija ļoti aizrāvusies un aicināja arī 
citus iedziļināties vēsturē, kas veido mūsu šodienu. Pēdējie mēneši 
arī Bērzaunes avīzītes saturā bijuši piesātināti ar vēsturiskiem fak-

tiem no mūsu pagasta dzī-
ves. Patīkams pārsteigums 
bija kundze, kas pie manis 
vērsās vēl Vecgada vakarā 
ar vēstījumu par Grostonas 
pagastu. Tas būs lasāms šī 
izdevuma lapās. Tas būs 
stāsts par to, kā šis pagasts 
cauri laikiem izzudis, bet, 
par spīti tam, vēl joprojām 
grostoniešu atmiņās šī vieta 
ir pavisam dzīva. 
  Pagājušajā nedēļā sazi-
nājos ar Bērzaunes kapu 
pārzini Edīti, kas savukārt 
šo avīzes numuru papildi-
nājusi ar interesantu stās-
tu par kādu dzimtu, kuras 
vēsture noteikti arī jums 
liksies tikpat interesanta, 
cik mums. Un tā mēs atkal 
atgriežamies pie vēstures, 
kas patiesībā ir un būs šo-
dienas dzīves pamats. Ar-
vien biežāk pārliecinos par 
to, cik nenovērtējama ba-
gātība ir līdzcilvēku stāsti, 
atmiņas. Ja tos neuzklausīs 
un nepiefiksēs, tad tas  viss 
tā arī pazudīs nebūtībā un 
neveidos izpratni par to, kā 
ir bijis un kā būs, jo vēsture 
taču atkārtojas. Tāpēc mazs 
novēlējums katram lasītā-
jam: ieklausieties cits citā, 
ieklausieties senioros! Lai 
šīs atmiņu un domu bagātī-
bas vēršas plašumā!

Beāte Putniņa
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  To, ka Sauleskalna pietura ieguvusi jaunas krāsas, varam 
apgalvot pavisam noteikti. Jau kādu laiku viens no pamanā-
mākajiem objektiem, iebraucot ciematā, ieguvis košu, svaigu 
veidolu.
  Ņemot vērā, ka uz “saliņas”, kas atrodas tieši pirms pieturas, 
ierasts vērot tematiskas kompozīcijas teju katros svētkos - pie-
tura iepriekš vizuāli mēdza nomākt skatu. Tomēr jau kopš mar-
ta beigām tā kalpos par skaistu papildinājumu arī turpmākajām 

dekorācijām.
  Pieturas vietas sienas 
ieguvušas tematisku 
nozīmi. Uz tām attēlo-
ta saule, kas, protams, 
saistās ar ciemata nosau-
kumu. Stilizētās saules 
vizuālā risinājuma au-
tore ir Iveta Miķelsone. 
Par pieturas sakopšanu 
un labiekārtošanu parū-
pējās Sauleskalna tautas 
nama darbinieki un čak-
lā brīvprātīgo jauniešu 
komanda, kam īpašs pal-
dies. Brīvprātīgās meite-
nes nokrāsoja arī ziņoju-
mu stendu, kas atrodas 
pie Sauleskalna veikala. 
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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”.

Sauleskalna pietura jaunās krāsās

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

  Domājot par pieturu, arī turpmāk būtu jauki to ieraudzīt tādu, 
kāda tā izskatās šobrīd. Katrā ziņā ar vietas jauno izskatu vēlē-
jāmies panākt patīkamāku skatu, kas papildinās ierastās deko-
rācijas uz “saliņas” un, protams, sniegs saulaināku atmosfēru 
katram, kas ikdienā izmanto pieturu, lai gaidītu sabiedrisko 
transportu. Pavisam noteikti ceram, ka šis objekts Sauleskalnu 
ir darījis krietni saulaināku.

Beāte Putniņa
Kristapa Šķēla foto

Lieldienu aktivitātes Bērzaunes pagastā
  Lieldienas Bērzaunes pagastā tika aizvadītas radošā atmos-
fērā. Lai arī valstī noteikto ierobežojumu dēļ kopīgi pasāku-
mi netika organizēti, tad  šoreiz bija iespēja piedalīties indi-
viduālās aktivitātēs, kā arī apskatīt Lieldienu olu dekorācijas, 
kas bija izvietotas teju visā pagastā. 
  Par krāsotajām dažādajām un kolorītajām Lieldienu olu pa-
matnēm šogad parūpējās Sauleskalna tautas nama darbinieki, 
kuri izveidoja formas, kuras tālāk pēc saviem ieskatiem un 
radošajām izpausmēm izrotāja Bērzaunes pagasta uzņēmēji, 
iestāžu darbinieki, skolēni un jaunieši. Pateicamies ikvie-
nam, kas parūpējās par olas radošu noformējumu, lai priecētu 
garāmbraucējus, Bērzaunes pagasta viesus un iedzīvotājus. 
Kopā tika izgatavotas 35 olas - dekorācijas. Tās tika izvie-
totas, sākot no Sauleskalna tautas nama līdz pat Bērzaunes 
pamatskolai un pretējā virzienā - līdz Bērzaunes zīmei, kas 
atrodas ceļā uz Gaiziņkalnu. Tika pieredzēts interesants ga-
dījums, kad  kāda no dekorētajām olām bija pazudusi uz vai-

rākām dienām, taču 
pēc tam atradusies 
pavisam citā vietā. 
  Lai pamudinātu 
apskatīt dažādās iz-
krāsotās Lieldienu 
olas un lai aicinātu 
doties dabā svaigā 
gaisā, brīvdienās 
tika organizēta akti-
vitāte -  foto orien-
tēšanas spēle. Pie 
vairākām no olām 
tika izvietoti divu 
variantu uzdevumi: 

vai nu izpildīt kādu darbību, vai nu atminēt mīklu par Lieldie-
nu tematiku. Lai arī šoreiz foto pavedieni, pēc kuriem atrast 
olas, kuras “apslēpa” uzdevumus un mīklas, bija pietiekami 

AKTUĀLAIS  PAGASTĀ
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Raksta turpinājums.

Foto orientēšanās aktivitātes dalībnieku - Baibas, Naura, Lailas 
- iesūtītās fotogrāfijas pie dažādajām Bērzaunes pagasta olām.

āķīgi, tomēr spēlē piedalījās gandrīz desmit dalībnieki gan ko-
mandās, gan individuāli. No visiem spēles uzdevumiem gribu 
izcelt tieši vienu, par kura izpildi īpaši vēlos pateikties spēles 
dalībniekiem. Uzdevums “Izdarīt kādu labu darbu” pamudinā-
ja dalībniekus pārstādīt kādu savu mājas augu, ziedot labdarī-
bai, pavadīt laiku ar bērniem. Bet vairāki spēles dalībnieki bija 
izvēlējušies savākt atkritumus kādās konkrētās pagasta vietās, 
kas ir īpaši aktuāli tikko pēc sniega segas nokušanas. 
  Katrā ziņā liels paldies iedzīvotājiem par aktīvo dalību spēlē 
un vēl lielāks paldies par labajiem darbiem, kas tika izdarīti šīs 
aktivitātes ietvaros. 

Lielu paldies par iesaisti Bērzaunes pagasta izdaiļošanā Liel-
dienu laikā sakām:

Uzņēmumi / iestādes
- ZS “Līvi”
- SIA “TD Sveķi”
- Veikals “Zīles”
- SIA “Baltic Block”
- SIA “Karote”
- SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums”
- PGL “Kalnozoli”
- SIA “Metalix”
- SIA “IM Būve”
- SIA “Rats”
- Smeceres krogs
- Bērzaunes pagasta bibliotēka
- Bērzaunes pamatskola
- PII “Vārpiņa”
- BJA “Rīts”
- Bērzaunes pagasta feldšerpunkts

Tautas nama kolektīvi un vadītāji
- VPDK “Atāls”
- Tēlotājmākslas studija
- Vīru koris “Gaiziņš”
- Pasaules deju grupa “Oreo”
- Dāmu deju grupa “Vienmēr”
- Bērnu deju kolektīvs “Pūpēdītis”
- Līnijdeju grupa “Rainbow”

Iedzīvotāji
- Normunds R. ar ģimeni
- Edgars L. ar ģimeni
- Gunita K. ar ģimeni
- Sarmīte un Reinis
- Tifānija, Kārlis, Adriāna
- Saulīšu ģimene

Beāte Putniņa
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Bērzaunes pamatskolas aicinājums
  Šis attālinātais mācību periods arī Bērzaunes pamatskolā ir 
dažādu pārbaudījumu pilns. Taču skolotāji kopā  ar skolēniem 
un viņu vecākiem spējuši izveidot stipru komandu. Mēs grūtī-
bas vienmēr pārvaram kopā. Tieši šo iemeslu dēļ skola lepojas 
ar katru pedagogu un katru ģimeni, kas savu bērnu izlēmuši 
skolot tieši mūsu pamatskolā.
  Pie mums mācās talantīgi un spējīgi bērni no Bērzaunes, Sau-
leskalna, Madonas, Mārcienas, Vestienas, Zelgauskas un Kal-
snavas. Lai nodrošinātu bērnu ērtu nokļūšanu skolā un pēcāk 
mājup, uz katru no šīm vietām esam noorganizējuši transportu. 
  Skolā veidojam mobilo datorklasi ar 13 pilnībā aprīkotām 
darba vietām, papildus - lego robotikas galds, 3D printeris. Tas 
ir viss nepieciešamais aprīkojums skolēniem dažādu projektu 
realizācijai.
  Pie skolas ir uzstādīti profesionāli āra trenažieri. Tas paveikts 
kopā ar vecāku un domubiedru palīdzību. Arī šis sarežģītais 
laiks palīdz atklāt dārgakmeņus starp bērniem. Viss atkarīgs no 
paša vēlēšanās - būt vai nebūt. 
  Vai jūsu ģimene jau apsvērusi domu skolot savu bērnu Bēr-
zaunes pamatskolā? Varat iepazīties ar skolu neklātienē: www.
berzaunesskola.lv vai vienoties par klātienes apmeklējumu, 
zvanot direktorei Ilgai Gailumai - 26372992.

Vecāku padome

Bērzaunes pamatskolas skolēni aktīvi piedalās 
radošos konkursos un aktivitātēs

  Par spīti attālinātajām mācībām, jaunieši turpina piedalīties dažādos radošos konkursos, kuros arī guvuši vērā ņemamus panā-
kumus. Kā komentē Bērzaunes pamatskolas direktore Ilga Gailuma, par skolēnu aktīvo iesaisti paldies jāsaka arī vecākiem un 
skolotājiem, jo tas ir mērķtiecīgs kopdarbs - turpināt motivēt darīt. Šeit apkopota informācija par to, kādos konkursos un aktivi-
tātēs jaunieši piedalījušies.

Tēmas turpinājums nākamajā lpp.

“Izstāsti man savu 
sapni!”

  2019./2020. mācību gada sākumā Lat-
viešu valodas aģentūra izsludināja ikga-
dējo skolēnu radošo darbu konkursu, tēma 
- „Izstāsti man savu sapni!”.  
  Skolotājas mudināti, pie sapņošanas 
ķērās arī tolaik vēl 2. klases skolēni. Un 
konkursam tikai iesniegti Sabīnes Valte-
res un Kristera  Sviridenko  radošie darbi. 
  Žūrija atzīst, ka ticis saņemts rekordliels 
pieteikumu skaits - 1234 radošie darbi, 
693 no tiem bija literārie darbi, bet pārē-
jie - zīmējumi. Izvērtējot 1.-4. klašu grupā 
iesniegtos 154 radošos darbus, tika izrau-
dzīti 11 uzvarētāji. To skaitā nebija mūsu 
skolas skolēnu, bet Kristera dzejolis tika 
publicēts radošo darbu krājumā „Izstāsti 
man savu sapni!”, kurā iekļauti gan kon-
kursa uzvarētāju darbi, gan, žūrijasprāt, 
interesantākie darbi. 
  Kristers dāvanā saņēma grāmatu, kurā 
publicēts viņa dzejolis, un pateicību par 
līdzdalību konkursā un grāmatas tapšanā. 
Sapņojiet izvēlīgi, jo sapņi mēdz piepil-
dīties!

Gunta Beloraga, 
3. klases audzinātāja

Konkurss “Šāda maska, tāda maska”
  Konkurss “Šāda maska, tāda  
maska” noslēdzies 15. martā. 
Paldies dalībniekiem un viņu 
pedagogiem! 
  Izvērtēti vairāk nekā sešdesmit 
iesniegtie darbi. Savu vērtējumu 
izteikusi ne tikai  profesionāla 
žūrija, bet arī sociālās vietnes 
facebook lietotāji.
Uzvarētāji:
Vizuālās mākslas kategorijā
vecuma grupā līdz 12 gadu 
vecumam:
1. vieta Albertam Markusam 
Buske;
3. vieta Sindijai Rūnikai.

Vizuāli plastiskās mākslas 
kategorijā vecuma grupā līdz 
12 gadu vecumam:
1.vieta Sabīnei Valterei;
3. vieta Sabīnei Grudulei.

Paldies skolotājām Guntai 
Beloragai,  Gunai Vucānei un 

Rigondai Pinkai!
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Tēmas turpinājums.
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Laimas Akurateres 110. gadadienai 
veltītais sacerējumu konkurss 

noslēdzies
  2020. gadā, kad tika svinēta dzejnieces un atdzejotājas Lai-
mas Akurateres (1910-1969) 110. jubileja, Jāņa Akuratera mu-
zejs aicināja 5.-12. klases skolēnus piedalīties sacerējumu kon-
kursā. Pavisam tika saņemti 174 skolēnu darbi no 57 Latvijas 
skolām. Tolaik vēl 8. klases skolniece  Arta Pinka  konkursam 
iesniedza darbu „Kādu es vēlētos savu dzīvi”.  
  Skolēnu darbus izvērtēja žūrija - dzejnieks un Jāņa Akuratera 
muzeja speciālists Aivars Eipurs, Jāņa Akuratera muzeja va-
dītāja Ruta Cimdiņa, Jāņa Akuratera muzeja speciāliste Maira 
Valtere, tulkotāja un publiciste Silvija Ģibiete, kā arī literatūr-
kritiķe un publiciste Lāsma Gaitniece. Konkursa žūrija nolēma 
apbalvot darbus par katru tēmu atsevišķi un trīs vecuma gru-
pās: 5.-6. klašu grupā, 7.-9. klašu grupā un 10.-12. klašu grupā.
  Radošo darbu konkursa laureātu virtuālā paziņošana ZOOM 
platformā 5.-9. klašu audzēkņiem notika 2021. gada 5. martā.
Artas Pinkas darbs ieguva Grand Prix - augstāko novērtē-
jumu un ir iekļauts  grāmatā „Svētdienas domraksti”. Tajā 
lasāmi visu vecuma grupu un tēmu Grand Prix un 1., 2. un 3. 
vietas, kā arī „Atzinību” guvušie skolēnu darbi.
  Paldies skolotājai Dainai Briedei par atbalstu skolniecei!

Lieldienu noskaņās
  Jau vairāk nekā gadu visa pasaule dzīvo  attālinātā tuvumā, 
un mēs esam iemācījušies šādi gan veikt ikdienas darbus, gan 
svinēt svētkus. 
  Gaidot pavasara saulgriežus, Madonas novada mājaslapā tika 
izsludināts konkurss „Meklējam Madonas novada Lieldie-
nu zaķus”. Konkursa dalībnieku uzdevums bija uzzīmēt savu 
Lieldienu zaķi - vai nu to, kas patiesi reiz ir sastapts, vai nu 
pašu iztēlotu garausi. Labāko un interesantāko Zaķu autori sa-
ņēma pārsteiguma balvas. Konkursā piedalījās un pie pārstei-
guma tika visi astoņi 3. klases skolēni: Līga Dauguļe, Roberts 
Gabrusāns, Dženija Krusta, Melānija Lapkovska, Gusts 
Purvietis, Kristers Sviridenko, Sabīne Valtere un Līva Va-
naga. Paldies skolotājai Guntai! 
  Savukārt Bērzaunes pagastā, tuvojoties Lieldienām, Bērzau-
nes pagasta iedzīvotāji, uzņēmumu un iestāžu darbinieki tika 

aicināti iesaistīties kopējā aktivitātē - vizuālā noformējuma 
veidošanā, izkrāsojot koka Lieldienu olas. Tās plānoja izvie-
tot gar gājēju celiņu, kas ved no Sauleskalna līdz Bērzaunei, 
un citās pagasta vietās. Skolas kolektīvam bija iespēja izdaiļot 
četras olas. Trīs no tām skolotājas Rigondas vadībā izdaiļoja 
Arta Pinka, Jolanta Cīrule un Agnese Tipaine, bet vienu olu 
apņēmās izrotāt Saulīšu ģimene - Gustavs un Eduards kopā 
ar vecākiem.  
  Olu krāsošana Lieldienās ir viena no noturīgākajām saulgrie-
žu tradīcijām. Un esam pārliecināti, ka katrā ģimenē ir savi olu  
iecienītie krāsošanas veidi un līdzekļi, tāpēc aicinām iesaistī-
ties arī skolas rīkotajā Lieldienu konkursā - foto izstādē „Oliņ, 
boliņ!”, kurā varēsiet padižoties ar savām Lieldienu olām un 
smelties iedvesmu, aplūkojot citu veikumu.   

Arta Pinka, 9. klases skolniece

Panākumi Kalpaka piemiņai 
veltītajā erudītu konkursā

      Lai veicinātu jaunatnes 
patriotisko audzināšanu, 
valstiskās  identitātes, vēs-
tures un latviskās dzīveszi-
ņas apzināšanos, Pulkveža 
Oskara Kalpaka piemiņas 
fonds sadarbībā ar Kalpa-
ka  Meirānu  pamatskolu 
jau vairākus gadus aicina 
jauniešus iesaistīties pasā-
kumu ciklā.
   Šogad piemiņas pasākumu 
norises noteikumus diktēja 
pandēmijas dēļ pieņemtie 
ierobežojumi, tādēļ  1.-4. 
klašu skolēniem notika eru-
dīcijas konkurss ZOOM 
platformā. Konkursa uzdevums bija sniegt pēc iespējas pre-
cīzākas atbildes uz jautājumiem par folkloru (tautasdziesmas, 
gadskārtu ieražas), par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju un dabu, 
sportu, par ievērojamiem Latvijas cilvēkiem un zīmīgiem fak-
tiem par Latviju.
     Mūsu skolu konkursā pārstāvēja Loreta Marta Ivanova (1. 
klase), Emīlija Lange (2. klase), Kristers Sviridenko (3. kla-
se) un Everts Bekasovs (4. klase). Konkursa rīkotāji bija pa-

rūpējušies par sirsnīgu, atbalstošu, iedro-
šinošu atmosfēru, tādēļ katrs dalībnieks 
izjuta prieku neklātienē satikties ar citu 
skolu skolēniem, pārliecināties par savām 
zināšanām un uzzināt kaut ko jaunu.
    Pārsteidzoši, bet varbūt arī likumsakarī-
gi, ka visi mūsējie katrs savā klašu grupā 
ieguva 1. vietu! Lai sasniegtu tik izcilus 
rezultātus, tika veikts  nopietns sagatavo-
šanās darbs: skolotāji palīdzēja saprast, 
kam pievērst lielāku uzmanību, ko palasīt, 
pārskatīt, iemācīties, arī vecāki uzmundri-
nāja un palīdzēja iegaumēt to, kas varētu 
noderēt, bet bērni paši atbildīgi uztvēra 
viņiem uzticēto pienākumu. Paldies sko-
lotājām Tamārai, Gunai, Guntai, Rigondai 
un vecākiem par ieguldīto darbu un pal-
dies konkursa rīkotājiem, kas mudina tu-
rēt cieņā patiesas vērtības!

Daina Briede
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INTeReSANTI
“Gaiziņa skapis” maina atrašanās vietu

  Līdz šim nelielā ekspozīcija “Gaiziņa skapis” atra-
dās viesu mājā “Gaiziņstars”. Saistībā ar pārmaiņām 
viesu nama turpmākajā darbībā  lielākā daļa izstādes 
priekšmetu pārvietoti. Šobrīd tie uz palikšanu pār-
vesti uz Bērzaunes pagasta bibliotēkas ēku Gaiziņa 
ielā 7.
  Pirms dažiem gadiem viesu namā “Gaiziņstars” 
tika atklāta neliela izstāde, kuras telpā varēja iekļūt 
pa senlaicīga skapja durvīm. Starp eksponātiem bija 
dažādas fotogrāfijas, informācija par Gaiziņkalnu, 
fakti par dažādām apkārtnes personībām. Viens no ie-
spaidīgākajiem priekšmetiem ir dzejnieka Aleksandra 
Čaka vaska figūra, ko uz “Gaiziņa skapi” pārveda no 
“Pelādu” mājām.
  Šobrīd lielāko daļu izstādes priekšmetu, kas jau pār-
vesti uz Bērzaunes pagasta bibliotēkas ēku, plānots 
“ietērpt” jaunā izstādē, kas šeit arī būs uz palikšanu, 
lai vērtīgos eksponātus turpmāk varētu aplūkot jeb-
kurš interesents.

Beāte Putniņa

No Grostonas pagasta vēstures
  Nākamajos informatīvā izdevuma numuros plānots mazliet iztirzāt jau sen izzudušu teritoriālu vienību - Grostonas pagastu. 
Turpmākos rakstus par šī pagasta vēsturi veidos Edīte Arāja, bet šis teksts lai ļauj mums izzināt to, kāds tad īsti bija Grostonas 
pagasts un ar ko tas tik īpašs. Šis teksts ir bijis publicēts vietējos medijos pirms daudziem gadiem.

Beāte Putniņa

No Grostonas vēstures
  Grostonas pagasts ir ar ļoti senām tradīcijām. Pagasts bija 
neliels. 1930. gadā novērtētā platība - 3903 ha ar 1005 iedzī-
votājiem, 168 vecsaimniecībām un 31 jaunsaimniecību. Gros-
tonā bija četras skolas: Zelgauskā, Valstskalnā, Kailenēs un 
ap 1890. gadu arī Melderēs Vīksnes mājā. Grostonas pagastu 
sauca par lepno pagastu, jo katrā mājā bija vismaz viens ar 
augstāko izglītību vai arī kāds mācījās. Lai gan Aronas upī-
te, kas tek cauri Grostonas pagastam, nav liela, tomēr uz tās 
bija piecas dzirnavas. Zelgauskā bija gateris. Pirms revolūci-
jas dzirnavas piederējušas muižai. Birānu dzirnavas ap 1920. 
gadu apgādāja Madonu ar elektroenerģiju. Birānos bija valči, 
bīdelēja, mala rupjo malumu un putraimus. Bedņu dzirnavās 
bija vilnas sukas, rupjais malums un putraimi. Ozoliņu dzirna-
vas atradās kalna pusē Salniekiem. Bedņi no Ozoliņiem - ap-
mēram viens kilometrs. Salnieku jeb Brucu dzirnavās bija rup-
jais malums un putraimi. Grostoniešiem bijuši arī savi krogi: 
Zelgauskā, Ķipos un pie Aronas upes uz robežas ar Mārcienu 
- Mariņkrogs. Aronas kalnā regulāri notika zaļumballes Jāņu 
dienā un kapu svētkos. Kapu svētku dienā tika pārdoti 3,5 tūk-
stoši biļešu. Ķipos bija savs orķestris.
  Bija arī pareizticīgo baznīca un Grostonas kapi, divas biedrī-
bas mājas Zelgauskā un Valstskalnā, kurās darbojās katrā savs 
koris un teātris. Aktieri bija pašu pagasta ļaudis. Bija divas 
krejotavas  Zelgauskā  un Melderēs. Veikali Zelgauskā, Kai-
lenēs un Melderēs. Pēc kara, 1945. gadā, skola palika viena 
- Zelgauskā. Kaileņu skola palika tukša līdz pat 1950. gadam, 
kad tur iekārtojās jaundibinātā meliorācijas stacija, tagad 
“Lauktehnika”.
  Pamazām viss tika postīts, likvidēts, arī pagasts. Tika iz-
veidotas divas ciema padomes: Grostonas un Aronas. Tad ap-
vienoja abus ciemus vienā Aronas ciemā - apmēram piecdes-
mitajos gados. Pievienoja Jaunlazdonas ciemu. Nosaukums 
palika Aronas ciems. Grostonas pagastā nodibināja kolhozus 
“Darba cilts”, “Plēsums” un “Arona”. Tad ar lielām grūtībām 
visus apvienoja un palika nosaukums “Darba cilts”. Kolhozs 

pamazām kļuva bagātāks, kolhoznieki jau saņēma trīspad-
smito algu. Sākās arī celtniecības darbi. Atjaunoja nodegušo 
Zelgauskas kultūras namu, kurā izvietojās pagasts, kolhoza 
kantoris, klubs, uzcēla mašīnu šķūni. Tad atkal nāca kārtē-
jā apvienošana. Šoreiz ar Kusas ciema “Komunāru”, un tādā 
pašā sakarā likvidēja Aronas ciemu, pareizāk sakot, apvienoja 
ar Kusas ciemu un daļu Aronas ciema pievienoja Bērzaunes 
ciemam. 
  Centrs tika pārcelts uz Kusu. Un atkal kārtējā apvienošana 
saimniecībai un arī ciema padomei ar “Viesienu”, bet centrs 
pārcelts uz Lauteri. Otru ciema padomes daļu pievienoja Bēr-
zaunei. 
Kad sākās Aronas ciema dalīšana starp Bērzauni un Kusu, tika 
rakstīts protests, aprādot vēsturiskas un revolucionāras vie-
tas. Tika rakstīts Latvijas Ministru padomei. Ministru padome 
neturēja par vajadzīgu pat atbildēt. Tagad bijušā Grostonas 
pagasta sašķeltajās daļās nav iespēju kultūras un sadzīves at-
tīstībai. Kara laikā Zelgauskas kultūras nams bija nodedzis, 
bet vietu pasākumiem atrada pilī. Tur bija vieta gan Madonas 
mežniecībai, gan ciema padomei, gan bibliotēkai, gan zālei. 
  Ap 30. gadiem visu pagastu pārvaldīja viens pagasta skrīve-
ris Viducis un viņa palīgs Dūzelis, bet vēlāk ir pārāk daudz 
priekšnieku, taču neviens neuzņemas atbildību. Un Zelgauska 
kā pamests nostūris kā bijis, tā arī paliek. Bet, neraugoties uz 
grostoniešu vēlēšanos saglabāt vienotu savu izpostīto pagas-
tu, pretkampaņu izvērš “Viesienas” vadītājs un šīs pašas saim-
niecības 3. iecirkņa priekšniecība, baidot cilvēkus ar senām 
šīs sistēmas metodēm, kā piemēram, ja balsosiet par pagasta 
atjaunošanu - nebūs kas apar jūsu piemājas zemi utt. Šādi var 
rīkoties tikai šai pusei sveši cilvēki, kam nav svēta dzimtā vie-
ta, kas nezina ne bijušā Grostonas pagasta vēsturi, ne pagasta 
robežas. Diemžēl līdz ar šī pagasta izzušanu, izzūd arī visa šī 
pagasta kultūrvide no Latvijas vēstures.

Alise Šmite
Ināra Ābeltiņa

Foto no madona.lv
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PAR  BēRzAUNIešIem

Mūsu mājas
  Sākšu ar Lūcijas Vankinas grāmatas “Mūsu mājas” priekš-
vārdā lasīto. “Aprakstu sastādīju cerībā, ka varbūt nākotnē 
pēc daudziem kādam interesēs arī kādas Gaiziņkalna apkārt-
nes lauku mājas liktenis pirms 100 gadiem un senāk.”
Šo atmiņu autore ir izcilā latviešu zinātniece Lūcija Vankina 
(1908-1989), kas visu savu mūžu veltījusi Latvijas aizvēstu-
res pētīšanai. Lūcijas Vankinas bērnības atmiņas ir nozīmīgas 
tāpēc, ka attēlo apstākļus, kādos veidojusies šī izcilā perso-
nība. 
  Mūsu mājas atradās Vidzemes augstienē, apmēram 6 km 
no Gaiziņkalna, mājas sauca par “Ezermuižu”, jo tās atra-
dās pie ezera. Tās atradās trīsstūrī Zelgauskas, Viesienas un 
Bērzaunes lielceļu vidū. Dzīvojamā māja bija koka vienstāvu 
ēka ar diviem skursteņiem un skaidu jumtu. Mājai bija divi 
balkonīši, vienā no tiem grīda bija no rakstā liktiem sarka-
niem ķieģeļiem. Manā bērnībā mājas galā atradās aptieka un 
aptiekāra Rūdolfa - tētiņa brāļa un mana krusttēva - dzīvok-
lis. Katrai mūsu mājas istabai bija sešrūšu logs un dzelteni 
krāsota grīda. 
  Mājas priekšā starp abiem balkonīšiem stiepās garas puķu 
dobes ar ziemcietēm, kur auga liels lauztās sirds cers, dzirk-
stelītes, dzeltenās skalbes un baltās maijrozītes, pagraba aiz-
mugurē bija saaudzis vesels klājiens zilo skalbju (īrisu). 
  Skolā sāku iet 1919. gadā. Kādā dienā tētiņš aizveda uz Zel-
gauskas pagastskolu, kur par skolotāju strādāja Kārlis Diev-
kociņš, pavisam jauns toreiz. Kad pabeidzu 1. pakāpes pa-
matskolas 4. klasi, vajadzēja pāriet uz 2. pakāpes pamatskolu. 
Tēvs izšķīrās par Bērzaunes 2. pakāpes pamatskolu, jo tur 
pats kādreiz bija mācījies. Bērzaunes 2. pakāpes pamatsko-
la atradās vecajā draudzes skolas ēkā Bērzaunes - Kalsnavas 
lielceļa labajā pusē, netālu no Bērzaunes luterāņu baznīcas. 
Tā bija balta divstāvu mūra ēka ar fasādi pret ceļu, skola pa-
stāv arī mūsdienās (autores piez. 2021. gada pavasaris). 
  Skolā darbojās divas pēdējās (5. un 6.) pamatskolas klases. 
Skolas pārzinis bija E. Trods, kurš izpildīja arī ērģelnieka 
pienākumus Bērzaunes baznīcā. Viņa palīdze bija skolotāja 
Anna Lielupe. Skolas laikā skolotājs E. Trods ar zēniem ie-
mērīja Bērzaunes Jauno kapsētu, ierīkoja galvenos ceļus un 
sastādīja kokus (1922. gads). (Autores piezīme: mūsdienās 
alejā aug liepas, ozoli, oši).
  Bērzaunes 2. pakāpes pamatskolu abi ar brāli pabeidzām 
1924. gada 7. jūnijā. Mēs ar brāli domājām par izglītības tur-
pināšanu. Beidzām LVU (universitāti). 
  Pēc Ezermuižas pārdošanas 1933. gadā par mūsu mājām 
kļuva Rīga. Tētiņam kļuva sliktāk ar veselību, mocīja elpas 

trūkums un klepus, sevišķi kāpjot pa kāpnēm uz 5. stāvu Ma-
rijas ielā 6, dzīv.8, kur  nodzīvojām desmit gadus. Mammīte 
bija mirusi, kad man bija 10 gadi. 
  1939. gadā Ezermuižas jaunais īpašnieks P. Rozītis tēvu 
uzlūdza paciemoties dzimtajās mājās. Viņš apstaigājis visas 
robežas un no bērnības pazīstamas vietas. Pārnācis mājās, ap-
gūlies un vairs nevarējis piecelties.
  Tētiņu apbedīja Bērzaunes vecajos kapos 1939. gada 25. 
jūlijā, piedaloties kuplam pavadītāju pulkam. Kapu kopiņu 
klāja ziedi un dzimtās sētas vārpu vainags. 
  Mēs ar brāli Teodoru pabeidzām universitāti - tā bija tētiņa 
lielākā vēlēšanās. Es pati 1936. gadā sāku strādāt Pieminekļu 
valdē un man par mūža specialitāti un dzīves  saturu kļuva 
arheoloģija. 
  Lūcijas Vankinas vairs nav, nav arī “Ezermuižas”. Bet ir 
Ezermuižas ezers, ir vērtības, kuras pastāvēja un vēl pastāvēs 
tik ilgi, cik ilgi tās dzīvo līdzcilvēku atmiņās. Bērzaunes ap-
kārtne piederēja pie gaišiem un rosīgiem novadiem, var minēt 
latviešu kultūras un izglītības darbiniekus Pēteri Delli, Jūliju 
Dievkociņu, Aronu Matīsu, Pēteri Apkalnu, Jāni Kroderi u.c. 
  Bērzaunes Vecā kapsēta atrodas stāvā mālainā paugurā, to 
apjož no akmeņiem mūrēts žogs. Kapliča celta 1854. gadā 
un ir aizsargājamo arhitektūras pieminekļu skaitā, tai ir bi-
jis sarkans dakstiņu jumts. Veci ļaudis ir stāstījuši, ka vecajā 
kapsētā mirušie apbedīti jau sešās kārtās, tur atdusas Bērzau-
nes draudzes vēsture. Vankinu dzimtas piederīgo kapi atrodas 
kalna galā (vectēvs, vecmāte, viņu trīs meitas un divi dēli, te 
apbedīti Lūcijas Vankinas vecāki, tēva brālis - slavens aptie-
kārs, kurš dažreiz aizstāja ārstu). Veco kapu kapliča, ejot pāri 
frontei, sagrauta 1944. gadā. 
  Vankinu dzimta devusi vairākas izcilas personības, arī Lū-
cija Vankina starp tiem. Veicot arheoloģiskos izrakumus, L. 
Vankina pievēršas galvenokārt akmens un bronzas laikmeta 
senlietu un pieminekļu izpētei. Svarīgākie pētījumi viņas va-
dībā veikti Užavā, Sārnates neolīta apmetnē laikā no 1949. 
līdz 1959. gadam sadarbībā ar arheologu Vladislavu Urtānu. 
Atrasta senākā slēpe, senākā laiva un airis, bumerangs, lin-
gas, koka šķēpi, dzintara izstrādājumi u.c. 
  L. Vankina bija ļoti pacietīga, nepretencioza  persona. Ilgus 
gadus, gandrīz visu savu mūžu, viņa bija dzīvojusi komu-
nālā dzīvokļa istabiņā. Arī vēlāk, kad kā Nopelniem bagātā 
kultūras darbiniece ieguva tiesības uzlabot dzīves apstākļus, 
viņa to necentās darīt, tā zinātnieci raksturo E. Mugurevičs, 
cilvēks ar kuru L. Vankinu saistīja kopīgs darbs arheoloģijā. 

Edīte Bagucka
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Vien gaišas mīlestības vārdā
Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, 
No mīlas ņemts un mīlai atdots, 
Tam mīlestību tālāk nest.

STĀRķA zIņAS 

Jaundzimušais šomēnes:

Ritvars dzimis 13.03.2021.
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Uzsākta projekta “Indus-
triālās zonas,  biznesa 

attīstības centra un uzņēmējdarbības 
izveide Madonas novadā” īstenošana

    ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmanto-
šanas efektivitāte” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritori-
ju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros tiek 
īstenots projekts Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas,  biz-
nesa attīstības centra un uzņēmējdarbības izveide Madonas 
novadā”. 
  Projekta mērķis ir Madonas novada industriālās teritorijas 
revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši Mado-
nas novada attīstības programmai 2013.-2020. gadam, nodro-
šinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo 
izaugsmi, radot jaunas darba vietas, piesaistot nefinanšu inves-
tīcijas,  izbūvējot laukumus un noliktavu ēkas Sauleskalnā un 
pārbūvējot tipogrāfijas ēku par biznesa attīstības centru Mado-
nas pilsētā.
  Šā gada 6. aprīlī uzsākti darbi pie Sauleskalna industriālās 
zonas izbūves Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas nova-
dā. Projekta ietvaros plānots izbūvēt asfaltētus laukumus Kārļa 
ielā 7, Kārļa ielā 9 un Kārļa ielā 1B, noliktavas ēkas Kārļa ielā 
9 un Raiņa ielā 2 un nojumi Raiņa ielā 2.
Būvdarbus veic Personu apvienība “Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Jēkabpils būve” un sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Latgalija” par kopējo līgumcenu EUR 4 132 051,67 bez 
PVN. Būvdarbu izpildes termiņš ir 8 (astoņi) mēneši, neskaitot 
tehnoloģiskos  pārtraukumus.
  Būvuzraudzību veic SIA “VIRES” par kopējo līgumcenu 
EUR 16 800,00 bez PVN, autoruzraudzību veic  SIA “BM-
projekts” par kopējo līgumcenu EUR 1 800,00 bez PVN, SIA 
“B&L projekti” par kopējo līgumcenu EUR 6 100,00 bez PVN 
un Ināra Ketlere-Krūmiņa par kopējo līgumcenu EUR 650,00 
bez PVN. 
  Projekta ietvaros tiks atjaunota uzņēmējdarbībai piemērota 
teritorija 5,5384 ha platībā, potenciāla attīstības teritorija rūp-
nieciskajai ražošanai un industriālajai apbūvei.
  Projekta iznākuma rādītāji, ko sasniegs uzņēmēji, - 42 jaunas 
darba vietas un 4 168 995,00 EUR nefinanšu investīcijas.
  Madonas novada pašvaldība informē, ka  sakarā ar būvdar-
biem Sauleskalna ielā un Kārļa ielā Sauleskalnā, Bērzaunes 
pagastā būs pastiprināta smago automašīnu un būvniecības 
tehnikas kustība, tādēļ aicina iedzīvotājus un uzņēmējus būt 
saprotošiem un ar sapratni uzņemt paredzētos būvdarbus.

Jaunumi no Bērzaunes 
pagasta bibliotēkas

     No 1. aprīļa līdz 1. jūnijam bibliotēkas telpās Sauleskal-
nā, Aronas ielā 6 apskatāma jauna izstāde - Aivara Aivieksta 
dzeja fotogrāfijās. Kā saka pats Aivars, “ka ar izstādi var pa-
sniegties tālāk, kur grāmatiņa netiek”. Aivars ir mūsu novad-
nieks, īstajā vārdā Aivars Seržāns, un dzeja ir viens no viņa 
vaļaspriekim. Ar ko vēl aizraujas Aivars, uzzināsiet, aplūko-
jot izstādi.
  Tāpat bibliotēkas logos izvietotas Marijas Vorkales aktuālā-
kās mandalas. Marija pārsteidz ar mandalu daudzveidību un 
krāsu salikumiem. Ikviens šeit atradīs savu favorītmandalu.
  Aicinām ciemos ikvienu! Apmeklējot izstādi, ievērosim val-
stī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības!

 Jana Mežvinska, bibliotekāre


