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�“BĒRZAUNES RĪTS” 2013. GADA JŪNIJS

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.

�“BĒRZAUNES RĪTS” 2013. GADA JŪNIJS

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

Par lietām un notikumiem, kas tev svarīgi
   Maksas izdevums2013. gada JŪNIJS             Nr. 6 (146)

Bērzaunes  pagas ta  l a i k raks ts

 

Vēlēšanu rezultāti......2.lpp.
Kad dienas stiepjas arvien garākas....3.lpp.
Ģimenes dienas 2013.....4-5 lpp.
Izstāde bibliotēkā...............7.lpp.

Redaktores sleja

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.

Bezmaksas izdevums

�“BĒRZAUNES RĪTS” 2013. GADA JŪNIJS

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

Par lietām un notikumiem, kas tev svarīgi
   Maksas izdevums2013. gada JŪNIJS             Nr. 6 (146)

Bērzaunes  pagas ta  l a i k raks ts

 

Vēlēšanu rezultāti......2.lpp.
Kad dienas stiepjas arvien garākas....3.lpp.
Ģimenes dienas 2013.....4-5 lpp.
Izstāde bibliotēkā...............7.lpp.

Redaktores sleja

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.

Bērzaunes pamatskolas 
skolēnu konkurss „Zini, vari,
 dari labāk!”................  2.-3.lpp
Atceroties izlaidumu laiku..... 4.lpp
Vindsērfinga entuziasti pulcējas 
Kāla ezerā ...............................  4.lpp
Biatlons un rollerslēpošana .................    5.lpp

�“BĒRZAUNES RĪTS” 2013. GADA JŪNIJS

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

Par lietām un notikumiem, kas tev svarīgi
   Maksas izdevums2013. gada JŪNIJS             Nr. 6 (146)

Bērzaunes  pagas ta  l a i k raks ts

 

Vēlēšanu rezultāti......2.lpp.
Kad dienas stiepjas arvien garākas....3.lpp.
Ģimenes dienas 2013.....4-5 lpp.
Izstāde bibliotēkā...............7.lpp.

Redaktores sleja

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.

Redaktores sleja
  Dzīve ir absolūti neparedzama. Un šis gads 
ir laiks, kad šo teikumu var interpretēt un pie-

lāgot neskaitāmiem notikumiem mums apkārt. Iesākumā vēlos 
to saistīt ar “Bērzaunes Rīts” līdzšinējās redaktores aiziešanu 
mūžībā un godināt viņas piemiņu. Pirms sāku veidot šī mēnesa 
numuru - pāršķirstīju iepriekšējos. Zināt, reti var caur avīzes 
lapām sajust to personības siltumu un rūpes, kuras, manuprāt, 
caurstrāvo šo laikrakstu. Varu tikai apbrīnot Inetas līdzšinējo 
darbību un izteikt visdziļāko cieņu par to, kādu artavu viņa 
ieguldījusi šī pagasta dzīves uzlabošanā. Personīgi tikušās ne-
bijām, taču tik zīmīgi cilvēki dzīvo cilvēku atmiņās, arī pēc 
aiziešanas viņu darbi tiek cildināti un stāsti par viņiem turpina 
dzīvot mūžīgi, iepazīstinot arī tos, kam ne reizi šos cilvēkus 
nav bijis gods sastapt.
  Taču, runājot par šo laikraksta numuru, varētu teikt, ka tas 
ir apkopojums tam, kas noticis šīs vasaras laikā. Par būtiskā-

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

ko Bērzaunes pamatskolas skolēnu dzīvē, Inetas piemiņa, par 
sporta jaunumiem un kapu digitalizāciju. Tēmas ir dažādas, 
tāpēc ceru, ka šis avīzes izdevums kalpos par interesantu la-
sāmvielu siltajos vasaras vakaros. Katrā ziņā ir gods darboties 
Inetas lolotajā laikrakstā, tāpat arī aicinu vietējos iedzīvotājus 
būt aktīviem un iesaistīties informatīvā izdevuma tapšanā, jo 
kas gan labāk spēs pastāstīt par savu pagastu, par to, ar ko 
lepoties, par notikumiem un cilvēkiem, ja ne tā iedzīvotāji?

Beāte Putniņa, redaktore

Foto no www.pexels.com



“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA  AUGUSTS

Mācīties nozīmē atklāt to, ko tu jau zini,
Darīt nozīmē apliecināt to, ko tu zini…
Zināšanas ir atslēga jūsu iespējām.
Katrs izmantojāt savas iespējas un sasniedzāt gribēto rezultātu. 
Darbs veidoja darītāju. Darbs radīja izaicinājumus, audzināja rak-
sturu, pārbaudīja jūsu spēju robežas un gribas stiprumu.
  Šis laiks mums visiem sniedzis lielāku devu nopietnības, patstā-
vības un brieduma. Šis mācību gads atnesis  daudz pārbaudījumu 
mums visiem, dzīvojot un strādājot šodienai, domājot par rītdienu 
un analizējot,  vai pietiekami daudz esam paveikuši vakardienā.
  Esmu pateicīga tiem skolēniem, kuri godprātīgi izmantojuši ik 
mirkli, lai labi paveiktu savu mācību darbu, apliecinātu savas zi-
nāšanas un spējas olimpiādēs, konkursos, kuri likuši izskanēt sko-
las vārdam novadā un valstī.
  Man patiess prieks, skolēni, par jūsu veikumu!
  Atzinības rakstu Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkursā 
„Zini, vari, dari labāk!” par labām un teicamām sekmēm, aktī-
vu iesaistīšanos ārpusstundu nodarbībās, sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs saņem  ARTA PINKA, iegūstot titulu 
“GADA SKOLĒNS” un balvu 100 eiro. Balvas mecenāts: MĀRIS 
ŠTROMBERGS - uzņēmējs, Bērzaunes pamatskolas absolvents.
  34 labākajiem šī mācību gada skolēniem par labām un teicamām 
sekmēm,  aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu nodarbībās dāvanā  iz-
zinoša ekskursija uz Kurzemes kultūrvēsturiskajiem objektiem 
rudenī.

1.-4. klase
1. vieta Sabīne Valtere  2. klase 209 punkti 
*Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zum-
zums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”;  
Gulbenē  - nominācija „Labākais stends”; Madonā - simpātiju 
balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā - „Labākais stends”.
*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” - 2. 
vieta.
*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā  “Par drošu elektrību kopā ar 
Baltik Elektro!”- 1. vieta.
*Aktīvi iesaistījusies  piecos skolas pulciņos un karatē pulciņā 
Pļaviņās.
*Mācās Madonas mākslas skolā.
2. vieta Līva Vanaga  2. klase 196 punkti
*Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zum-
zums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”; 
Gulbenē  - nominācija „Labākais stends”; Madonā - simpātiju 
balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā - „Labākais stends”.
*Piedalījusies dažādos radošo darbu neklātienes konkursos nova-
dā un valstī.
*Aktīvi iesaistījusies  sešos skolas pulciņos.

*Mācās Madonas 
mākslas skolā.
3. vieta Beāte  Bā-
ņukalne 4. klase  
185 punkti 
*Pasākuma “Kal-
paka  kauss - 2020” 
erudīcijas konkursā 
iegūta 2. vieta.
*Madonas novadpēt-
niecības un mākslas 
muzeja rīkotajā kon-
kursā “Latvijas armi-
jai - 100” - simpātiju 
balva.
*Aktīvi iesaistījusies 
trīs skolas pulciņos, 
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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”.

aktuĀli
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skolēnu konkurss „Zini, vari, dari labāk!”

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Sauleskalna tautas nama tautisko deju pulciņā un BJA “Rīts” šū-
šanas nodarbībās.
*Mācās Madonas mākslas skolā un pilnveidojas Madonas sporta 
skolā.
4. vieta Līga  Dauguļe 2. kalse 166 punkti
*Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zum-
zums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”; 
Gulbenē  - nominācija „Labākais stends”; Madonā - simpātiju 
balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā - „Labākais stends”.
*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” - 
ATZINĪBA.
*Aktīvi iesaistījusies piecos  skolas pulciņos un Sauleskalna tau-
tas nama tautisko deju pulciņā.
5. vieta Kristers Sviridenko 2. klase 163,5 punkti 
*Novada pasākuma “Kalpaka kauss - 2020” veiklības sacensībās 
palīdzēja komandai iegūt 3. vietu.
*Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkur-
sā “Latvijas armijai - 100” - 2. vieta.
* Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” - 
ATZINĪBA.
*Aktīvi iesaistījies  sešos  skolas pulciņos un Sauleskalna  tautas 
nama  tautisko deju pulciņā.
6. vieta Marta  Kārkliņa 4. klase 155 punkti
*Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkur-
sā “Latvijas armijai - 100” - 1. vieta.
*Dzied skolas korī.
*Iesaistījusies Sauleskalna tatas nama  tautisko deju pulciņā, BJA 
“Rīts” šūšanas nodarbībās un “Mazo pētnieku skolā” Madonā.
*Mācās Madonas mākslas skolā un pilnveidojas Madonas sporta 
skolā.
7. vieta Alberts Markuss Buske 4.klase 153,5 punkti
*Novada pasākuma “Kalpaka kauss - 2020” veiklības sacensībās 
palīdzēja komandai iegūt 3. vietu.
*Aktīvi iesaistījies četros skolas pulciņos.
*LEGO robotikas komandas sastāvā iekļuva FLL sacensību finā-
lā.
*Pilnveidojas Madonas mūzikas skolā un sporta skolā.
8. vieta Gusts  Purvietis 2. klase 126 punkti
*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā  “Par drošu elektrību kopā ar 
Baltik Elektro!” - 1. vieta.
*Radošo darbu (zīmējumi) konkurss “Starp skolu un mājām” - 3. 
vieta.
*Aktīvi iesaistījies četros skolas pulciņos.
9. vieta Everts  Bekasovs 3. klase 109 punkti
* MONSTER EnrgY neklātienes konkursā valstī iegūta 3. vieta.
*Piedalījies radošo darbu konkursos.
*Aktīvi iesaistījies skolas sporta dzīvē.
*Dzied skolas korī.
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā.
10. vieta  Gustavs  Saulītis 3. klase 105 punkti
*Piedalījies radošo darbu konkursos.
*Aktīvi iesaistās skolas muzikālajā dzīvē, dziedot korī un vokā-
lajā ansamblī.
*Pilnveido sevi Madonas mūzikas skolā.
11. vieta Adrians  Meržvinskis 3. klase 104 punkti
*Aktīvi iesaistījies trīs  skolas pulciņos un Sauleskalna tatas nama  
tautisko deju pulciņā.
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā.
12. vieta Sintija Daniela Bajāre 4. klase 102punkti
*Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegū-
ta - simpātiju balva.
*Piedalījusies radošo darbu konkursos.
*Iesaistījusies trīs skolas pulciņos, Sauleskalna tautas nama tau-
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tisko deju pulciņā, BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās.
13. vieta Simona  Vjatkina 4. klase 97 punkti
*Piedalījusies radošo darbu konkursos.
*Iesaistījusies trīs  skolas pulciņos, Sauleskalna tautas nama tau-
tisko deju pulciņā.
*Pilnveidojas Madonas mūzikas skolā un sporta skolā.
14. vieta Adriāna  Zariņa 3. klase 90 punkti
*Aktīvi iesaistījusies skolas korī un mazpulkos.
*Piedalījusies radošo darbu konkursos.
15. vieta Kristaps  Zviedris 2. klase 66 punkti
*Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegū-
ta - simpātiju balva.
*Aktīvi iesaistījies sešos skolas pulciņos un Sauleskalna tautas 
nama tautisko deju pulciņā.
16.  vieta Dženija  Krusta 2. klase 59 punkti
*Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegū-
ta - simpātiju balva.
* Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” - 
ATZINĪBA.
*Aktīvi iesaistījusie  piecos  skolas pulciņos un Sauleskalna  tau-
tas  nama tautisko deju pulciņā.
17. vieta Evelīna  Brennere 4. klase 57 punkti 
*Piedalījusies radošo darbu konkursos.
*Aktīvi iesaistījusies  trīs  skolas pulciņos un BJA “Rīts” šūšanas 
nodarbībās.
*Pilnveido sevi Madonas sporta skolā.

5.-9. klase
1. vieta Arta  Pinka 8. klase 259 punkti
* Latviešu val. un lit. valsts 46. olimpiādes 2. posmā - 1. vieta un 
iegūta iespēja piedalīties Valsts olimpiādē.
*Ģeogrāfijas olimpiādē komandas sastāvā iegūta 2. vieta un ie-
spēja piedalīties Valsts olimpiādē.
*“Kalpaka kauss 2020” pasākuma konkursā “Prāts un erudīcija”, 
“Latvijas vēsture”, “Drošība un pirmā palīdzība” palīdzēja ko-
mandai iegūt 1. vietu;
“Viss par Latviju” - 2. vietu.
* J. Akuratera muzeja radošo darbu konkursa „Mans svētdienas 
rakstu darbs” fināliste.
*Dzied skolas korī un mācās Madonas mūzikas skolā.
*Darbojas skolas līdzpārvaldē.
2. vieta Jēkabs  Saliņš 6. klase 183 punkti
*Valmieras, Madonas un Gulbenes reģionālajos pasākumos 
“CITS BAZĀRS” SMU “S-Vilki” sastāvā iegūtas simpātiju bal-
vas.
*Latvijas valsts līmeņa SMU pasākumā “CITS BAZĀRS ziemā” 
- izvirzīti nominācijai “Labākā pārdošanas komanda”.
*Piedalās skolas korī, LEGO robotikas un SMU pulciņā.
*Darbojas BJA “Rīts” tehnoloģiju pulciņā.
*Pilnveido sevi Madonas mākslas skolā, sporta skolā un “Estrā-
des mūzikas studijā”.
3. vieta Elza  Jermacāne 5. klase 134 punkti
*Dzied skolas korī un vokālajā studijā.
*Aktīvi iesaistās  skolas  jaunajos korespondentos.
*Mācās Madonas mākslas skolā.
4. vieta Diāna  Rudene 5. klase 132,5 punkti
*Piedalījusies reģionālajā Madonas SMU pasākumā “CITS BA-
ZĀRS”.
*Dzied skolas korī un vokālajā studijā.
*Mācās Madonas mākslas skolā.
5. vieta Agnese  Tipaine 7. klase 128 punkti
*“Kalpaka kauss 2020” pasākuma
konkursā “Prāts un erudīcija”, “Latvijas vēsture”, “Drošība un 
pirmā palīdzība” palīdzēja komandai iegūt 1. vietu;
“Viss par Latviju” - 2. vietu.

*Aktīvi iesaistās jaunsardzē.
*Trenējas Madonas BJSS.
*Darbojas skolas līdzpārvaldē un jaunajos korespondentos.
6. vieta Jolanta  Cīrule 5. klase 116,5 punkti
*Piedalījusies reģionālajā Madonas SMU pasākumā “CITS BA-
ZĀRS”.
*Dzied skolas korī un vokālajā studijā.
*Aktīvi iesaistās skolas līdzpārvaldē.
*Piedalās Sauleskalna tautas nama  tautisko deju pulciņā.
*Mācās Madonas mākslas skolā.
7. vieta Krišjānis  Vanags 7. klase 101 punkti
*LEGO robotikas komandas sastāvā iekļuva FLL sacensību finā-
lā.
*Dzied skolas korī.
*Aktīvi darbojas LEGO robotikas pulciņā skolā.
*Darbojas BJA “Rīts” tehnoloģiju pulciņā.
*Pilnveidojies Madonas sporta skolā.
8. vieta Rolands  Sirsniņš 6. klase 95 punkti 
*Dzied skolas korī un piedalās sporta pulciņā.
*Darbojas BJA “Rīts” tehnoloģiju pulciņā.
9. vieta Menarda  Actiņa 6. klase 90 punkti 
*Dzied skolas korī un vokālajā studijā.
*Piedalījusies zīmēšanas konkursā
“LOK talismans”.
10. vieta  Anete Alisone Andrejeva 5. klase 89 punkti
*Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī.
*Iesaistījusies skolas līdzpārvaldē un jaunajos korespondentos.
11. vieta Sindija  Rūnika 5. klase 84 punkti
*Dzied skolas vokālajā studijā.
*Iesaistās līdzpārvaldē un jaunajos korespondentos.
12. vieta Miks Aksels Lācis 7. klase 84 punkti
*Valmieras reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” SMU “S-
Vilki” sastāvā iegūtas simpātiju balvas.
*Latvijas valsts līmeņa SMU pasākumā “CITS BAZĀRS ziemā” 
- izvirzīti nominācijai “Labākā pārdošanas komanda”.
*Iesaistījies jaunsardzē.
13. vieta Nellija  Rūnika 5. klase 82 punkti
*Dzied skolas vokālajā studijā.
*Iesaistās līdzpārvaldē un jaunajos korespondentos.
14. vieta Alita  Savickaite 8. klase 68 punkti
*Pilnveido sevi Madonas mākslas skolā.
15. vieta Adrija  Sondare 7. klase 67 punkti
*Aktīvi darbojas skolas jaunajos korespondentos un mazpulkos.
16. vieta Inese Madara Rubene 8. klase 66 punkti
*Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī.
*Darbojas skolas līdzpārvaldē.
17. vieta Elīna  Krūmiņa 6. klase 65 punkti
*Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī.

Skolotāj, dod savam audzēknim spārnus,
Lai viņš var just, radīt, priecāties un brīnīties,
Lai viņš var savu laimi dalīt ar citiem.
                         (Eigil Kjelgaard un Rima Martineniene)

  Paldies jums, skolotāji, par ieguldīto darbu, augstu pienākuma 
apziņu, atbalstu, jēgpilnu darbošanos un ticību skolēniem un viņu 
iespējām!
  Bērna iekšējā gaisma, dvēseles bagātība, attieksme pret pasau-
li, cilvēkiem, lietām  tā, vecāki, ir jūsu dotā bagāža. Paldies par 
atbalstu skolēniem ikdienas mācībās, ārpusstundu aktivitātēs 
(sportojot, dziedot, muzicējot, zīmējot), tā palīdzot bērniem atklāt 
savus talantus. Paldies, ka līdzdzīvojāt skolas dzīvē, ka šodien ir 
labi padarīta darba sajūta, un, šķiet, ka dvēsele dzied.
  Lai  kopīgi padarīta darba prieks mums visiem!

                                                 
Ilga Gailuma, 

Bērzaunes pamatskolas direktore
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Atceroties izlaidumu laiku…
 Skolotājas Veronikas veltījums 9. klases absolventiem
  Ir grūti izbrist ziedošu pļavu, kur zem katras smilgas sēž saules 
zaķi. Ir tik viegli aiziet, bet reizēm arī grūti…
  Ir pagājuši deviņi gadi Bērzaunes skolā, kaut gan dažreiz ir šķi-
tis, ka nedēļa ir mūžīga.
  Skola ir bijusi vieta un ir vieta, kur mācījāties, priecājāties, sku-
māt, dejojāt, dziedājāt, skrējāt, strīdējāties, līgāt mieru, smaidījāt, 
rakstījāt pārbaudes darbus, saņēmāt atzīmes gan labas, gan ne tik 
labas, centāties, reizēm slinkojāt, stāstījāt baltu patiesību un daž-
kārt baltus melus un sapņojāt, sapņojāt…  Un tieši sapņi ir tie,  kas 
padara skolu Bērzaunītes upes krastos par īpašu.
  Paldies vecākiem, ka priecājāties kopā un palīdzējāt grūtos brī-
žos!  Paldies, ka atsaucāties, kad aicināju palīgā risināt samezglo-
jušos jautājumus.
  Tā jau liekas, ka bērni izauguši lieli, bet  tev, tēti un  māmiņ, 
vienmēr jābūt sardzē par saviem bērniem.
 Lai cik tālos ceļos katrs nokļūtu, mājas vienmēr sauks atpakaļ. 
Lai jūsu bērniem  ir mājas, kur atgriezties, un ir, kas sagaida ar 
siltu tēju un svaigi ceptu maizi! Ticiet man, tas ir tik svarīgi! 
  Jūsu  sapņi auguši līdzi jums un tagad prasa, lai jūs tos laižat 
pasaulē laimi meklēt un sameklēt, atrast savu īsto profesiju, īsto 
draugu un labus cilvēkus sev apkārt.
  Lai jums izdodas tā  kā Sprīdītim iet meklēt savu ceļu un galve-
nais atrast to!

Skolotāja Veronika

Par devītās klases absolventiem
Santis Elliņš 
  Visu apsver un atrod risinājumu. Ir izpalīdzīgs un dāsns, vien-
mēr dalās ar citiem. Santim patīk fizisks darbs un to labprāt arī 
veic, dažreiz gadās izdarīt palaidnības, slinkums traucē gūt labus 
panākumus mācību darbā. Vienmēr bijis klases saimnieks,   bieži  
uzņemas atbildību citu vietā.
Par sevi saka, ka ir izpalīdzīgs.
Kristaps Ivanovs
  Arvien smaidošs, asprātīgs, klasē spēj ieviest jautrību, vienmēr 
kaut kur steidzas. Ļauj brīvi visiem vējiem šalkot sev pāri. Paļau-
jas uz sevi, ļoti pārdzīvo savas neveiksmes.
Raimonds Kleins
  Pieklājīgs, atsaucīgs, ievieš skaidrības un uzticības sajūtu, patīk 
paslinkot un ilgāk pagulēt. Spējīgs veikt visu labi, ja vien pats to 
vēlas.
Sindija  Krūmiņa
  Labi strādā mācību stundās, klusa, noslēgta sevī, patīk parunāties 
sociālajos tīklos. Atbildīga, viņai var uzticēties, visu izvērtē, ana-
lizē un pieņem sev lēmumu, darbojas  jaunsardzē.  Par sevi saka, 
ka ir draudzīga un radoša.
Dairis Leimanis
  Dairis ir izpalīdzīgs, devīgs, vienmēr dalās, mēģina būt lojāls 
pret visiem, reizēm izstrādā lielas muļķības, ko pēc tam pats no-
žēlo. Dažreiz savos spriedumos ir  pārsteidzīgs. Mīl dzīvniekus. 

Pateicoties Dairim, visos svētkos klase bija gaumīgi izrotāta. Par 
sevi saka, ka skolā palaidnību ir bijis daudz.
 Laura Paškova
  Pārliecināta  par savas izvēles pareizību, prot iziet no jebkuras 
situācijas. Laura pieder pie cilvēkiem, kas  dzīvo šodienai un par 
rītdienu nedomā. Gūt labus rezultātus daudzās jomās traucē slin-
kums. Radoša, taču uz Lauras solījumiem paļauties nevar. Apsola,  
bet ne vienmēr  tur savu doto vārdu.
 Artis Aigars Putniņš
  Vienmēr korekts, ciena sevi un citus, draudzīgs, piedalās klases 
dzīvē, kluss,  praktisks, nosvērts. Patīk ilgāk pagulēt.  Ja saņemas, 
viss izdodas ļoti labi. Patīk futbols. Par sevi saka, ka ir draudzīgs 
un čakls.
Dainis Rudenis
  Visu apsver, analizē un izvērtē, laipns, pieklājīgs, patīk sports, 
futbols. Labāku rezultātu sasniegšanai daudzās jomās traucē tas, 
ka gribas paslinkot. Interesē biatlons.
Par sevi saka, ka cenšas izpildīt lielāko daļu darba, patīk slēpot, 
skriet, spēlēt futbolu.
Emīlija Skrabe
  Radoša, var uzticēties. Ja ko apņemas izdarīt, tad vienmēr iz-
pilda. Bija klases vecākā un labprāt iesaistījās klases pasākumu 
organizēšanā. Taisnības cīnītāja. Tālab reizēm nevajadzīgi izsauc 
uguni uz sevi.  Emīlija māk būt valodīga un laipna. Par sevi saka, 
ka ir atsaucīga, patīk sadarboties ar klases biedriem.
Raivis Viļevičs
  Arvien smaidošs, prot sevi  aizstāvēt, interesants sarunu biedrs, 
draudzīgs, patīk futbols, aizraujas ar datorspēlēm, ar centību gūst 
panākumus  mācību darbā. 
Par sevi saka, ka ir aktīvs, izpalīdzīgs, jautrs.

 Vindsērfinga entuziasti pulcējas Kāla ezerā
  Augusta pirmā diena bija saulaina, pūta neliels, bet pietiekami spē-
cīgs vējš, kas Kāla ezerā bija īpaši svarīgi. Jau 31. reizi vindsērfin-
ga entuziasti šeit pulcējās, lai aizvadītu nedēļas nogali vindsērfinga 
regatē.
  Kāla ezerā vindsērfinga sacensības tiek rīkotas kopš pagājušā gad-
simta astoņdesmitajiem gadiem. Šī desmitgade bija zīmīga galveno-
kārt ar 1980. gada olimpiskajām spēlēm, kurās vindsērfings pirmo 
reizi tika iekļauts kā olimpiskā disciplīna, savukārt Latvijā 1988. 
gadā tika dibināta Latvijas Vindsērfinga asociācija. Pēc tam sekoja 
arī vindsērfinga sacensības, Kāla ezerā tās notiek jau kopš 1989. 
gada.
  Atskatoties pagātnē, dalībnieki dalās ar interesantiem stāstiem par 

to, kā aizsākās aizraušanās ar šo sporta veidu. Līdz ar cilvēku inte-
reses pieaugumu   par to izdevumā “Pionieris” tika publicēts rasē-
jums, makets vindsērfinga dēļa izgatavošanai. Izmantojot pieejamos 
materiālus, jaunie entuziasti izgatavojuši pirmos dēļu prototipus  no 
koka, tāpat arī izmantots putuplasts. Taču nopietnāk šim sporta vei-
dam izdevās pievērsties vien tad, kad bija iespēja iegūt saliekamos 
gatavos vindsērfinga dēļus. No sacensībām Kāla ezerā vienas no 
atmiņā paliekošākajām bijušas 1991. gadā. Tās zīmīgas ar to, ka no-
risinājās vienlaicīgi ar augusta puču. Dalībnieki atceras, ka šī bijusi 
reize, kad Vindsērfinga asociācijas karoga vietā mastā pacelts Lat-
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Raksta turpinājums.

aktuĀli

Biatlons un rollerslēpošana - 
Bērzaunes bērnu vidū iecienīti sporta veidi

  Tiekos ar skolotāju Airu rollerslēpošanas nometnes laikā “Smeceres 
silā”. Šajā nometnē Bērzaunes pagastu pārstāv pieci skolas vecuma 
bērni (pavisam 30 dalībnieku), kas aktīvi trenējas, lai pierādītu sevi 
sacensībās. Dažiem no viņiem šovasar izdevies kāpt arī uz goda pje-
destāla.
  Savu stāstījumu vēlos iesākt ar skolotājas Airas ceļu līdz tam, kad 
viņa sākusi skolēnus trenēt un ievadīt biatlona un rollerslēpošanas 
ceļos. Kā stāsta Aira, no sākuma nodarbojusies ar slēpošanu, vēl vi-
dusskolas laikā bijusi Latvijas izlases sastāvā. Pēc trenera ieteikuma 
vēlāk sākusi trenēties biatlonā un izmēģināt šo sporta veidu. Airai tas 
ļoti iepaticies. Tas noticis ap 1976. gadu. Bijuši aktīvāki, arī pasīvāki 
posmi biatlonā. Tomēr 1990. gados Madonas novadā biatlons kļuvis 
ļoti populārs. Līdz ar to Aira sākusi šajā sporta veidā trenēt arī citus. 
Tobrīd viena slēpošanas trase bijusi aptuveni tur, kur Smeceres sils, 
netālu no Madonas apvedceļa. Savulaik slēpošanas sacensības noti-
kušas arī kartinga trases vietā (kur tā atrodas arī šobrīd). Pamazām 
izveidojies slēpošanas komplekss “Smeceres sils”, kura pamatu iz-
veide sākta 1980. gados. Konkrētāk, 1983. gadā uzlieta pirmā asfalta 
seguma trase, kur rīkotas sacensības. 
  Interesants fakts par biatlona trasēm. Madonā ir vienīgā trase Latvijā 
ar elektroniskajiem šaušanas mērķiem. Tas nozīmē to, ka pēc šauša-
nas tie šaušanai paredzētajā pozīcijā paceļas paši. Citviet to manuāli 
dara tiesneši.
  Aira ir trenere gan slēpotājiem, gan biatlonistiem. Skolotāja atzīst, 
ka biatlons arī skolēniem ir vērtīgs, jo  tiek izkopta spēcīga pašor-
ganizācija, disciplīna. Jaunākā vecuma bērniem tā gan ir vairāk kā 
spēle, tomēr vēlāk jau nopietns darbs. Sporta veids pats par sevi nav 
vienkāršs. Trenēties nepieciešams gadiem, galvenokārt šaušanas spe-
cifikas dēļ. Un tas nebūt nav tik vienkārši, kā varbūt liekas.
  Skolotājas profesijā Aira strādā jau aptuveni 30 gadus. Kā sasaisti 
darbam Madonas bērnu un jauniešu sporta skolā un Bērzaunes pamat-
skolā Aira min to, ka ar skolēniem ziemā dodas slēpot arī uz “Sme-
ceres sila” sporta bāzi. Nereti šo sporta nodarbību laikā skolēniem 
rodas interese trenēties slēpošanā un ar to saistītajos sporta veidos arī 
ārpus skolas.

  Jautāta par to, kas varētu būt veicinošais iemesls tam, kāpēc Bēr-
zaunes skolēni iesaistās biatlonā, rollerslēpošanā, skolotāja atzīst, ka 
varbūt interese Bērzaunes skolā būtu mazāka, ja viņa kā biatlona tre-
nere šajā skolā nestrādātu par sporta skolotāju. Tas varētu būt viens 
no faktoriem. Lai gan viņa atzīst, ka svarīgi ir tas, ka vecākiem ir 
izpratne par to, ka bērniem vajadzīgas fiziskās aktivitātes, kustības 
svaigā gaisā. Jāņem vērā tas, ka bērni ikdienā daudz laika pavada 
skolas solos vai ilglaicīgi izmanto viedās ierīces. Sports svaigā gaisā 
ir lieliska atslodze, tas pat ir vajadzīgs. Rollerslēpošana, piemēram, 
ir ļoti aktīvs sporta veids, jo izkustina lielu daļu ķermeņa, treniņi tiek 
aizvadīti svaigā gaisā. Kā sportošanas ierobežojošu faktoru Aira min 
bērnu nogādāšanu “Smeceres silā”, kas ir jānodrošina pašiem vecā-
kiem.
  Nodarbošanās vasarā - rollerslēpošana, ziemā - slēpošana. Tomēr 
nākotnes nodoms, apvienojot abus sporta veidus, trenēties biatlonā. 
Trenēties slēpošanā, rollerslēpošanā (atkarībā no sezonas) var sākt jau 
kopš pirmās klases.Tas atkarīgs no tā, kā izdodas nokomplektēt grupu. 
Svarīgi arī tas, ka bērni ziņas par šo sporta veidu nodod cits citam.
  Viens no jaunajiem audzēkņiem rollerslēpošanā ir Everts, kuru satie-
ku nometnē. Jautāju, vai nav interese par biatlonu, sekojot skolotājas 
piemēram. Tomēr biatlons, iespējams, sekos vēlāk, jo  tajā trenēties 
var sākt tikai no 12 gadu vecuma ieroču pielietošanas dēļ. 
  Everts jūnija beigās piedalījies savās pirmajās sacensībās rollerslē-
pošanā Priekuļos. Jau pirmajā reizē sacenšoties ar sāncenšiem, kas 
par viņu vecāki, ieguvis augsto sesto vietu. Everts atklāj, ka viņam 
sagatavoties sacensībām palīdzējuši treniņi sporta bāzē “Smeceres 
sils”, kā arī vecāki, kas parūpējušies par sporta inventāra iegādi un 
ļoti viņu atbalstījuši. Evertam mājās, runājot par sportiskām aktivitā-
tēm, vairāk sanāk braukt ar velosipēdu. Viņš izvēlējies sākt darbību 
rollerslēpošanā pēc tam, kad tētis aizvedis uz treniņiem. Tad šis spor-
ta veids iepaticies. 
  Arī skolotāja uzteic Everta centību un iezīmē perspektīvu. Viņa uz-
sver arī to, cik liela nozīme ir ģimenes atbalstam un tam, lai arī mājās 
par sportu aizmirsts netiktu. 

Beāte Putniņa

vijas sarkanbaltais karogs, un sacensību laureāti 
balvās saņēmuši kannas ar degvielu.
  Šogad sacensībās piedalījās 14 dalībnieki, ve-
cākais no viņiem bija sasniedzis cienījamus  82 
gadus. Taujāti par to, kas motivē viņus katru 
gadu doties uz Kāla ezeru uz vindsērfinga sa-
censībām, dalībnieki atklāj, ka izaicinošs, tomēr 
interesants ir Kāla ezera vējš, kas ir viena no 
svarīgākajām kustības komponentēm dēļa vir-
zībai. Arī šajās sacensībās vējš bija brāzmains 
un mainīgs, taču pateicīga vēja plūsma, kas, 
notverta vēja dēļa burās, ļauj tam virzīties ar 
ātrumu, kas sasniedz vidēji 20 km/h. Kā teic da-
lībnieki - nopietnu lomu spēlē tas, ka Kāla ezers 
atrodas padziļinājumā, tāpat arī ietekme jūtama 
ezera vidū esošās salas un reljefa dēļ. Tādēļ vēja 
plūsmas ir mainīgas, brāzmas mēdz būt spēcī-
gas, kas šī sporta veida piekritējiem ir lielisks 
veids pārbaudīt savu profesionalitāti, izaicināt savas prasmes ik 
gadu, lai šos mainīgos vējus notvertu savās burās. Lai notvertu mai-
nīgās vēja plūsmas, nākas rīkoties tehniski pareizi, jo buru nepiecie-
šams grozīt tā, lai vējš ieskrienoties to virzītu uz priekšu. Tāpat iz-
līdzēties var arī ar pietupienveida kustībām, kas buru kustina tā, ka 
vizuāli izskatās, ka tā tiktu vēdināta, veido kustību uz priekšu. Starp 
sacensību dalībniekiem satiekam arī profesionālu jahtas burātāju un 
Kāla ezera regates daudzkārtēju dalībnieku, kas sev vietu nodroši-

nājis uz goda pjedestāla. Aiz viņa ierindojusies divkārtējā olimpisko 
spēļu dalībniece un pasaules čempione vindsērfingā - Vita Matīse. 
Taujāta par to, kas motivē ik gadu atgriezties Kāla ezerā, Vita teic, 
ka braukt atkal mudina lieliskā kompānija ikgadējās sacensībās, kā 
arī vindsērfingam piemērotā patīkamā vide Kāla ezerā. 
  Paldies par vindsērfinga sacensību rīkošanu varam teikt bērzaunie-
tim Ivaram Ankravam ar ģimeni

Beāte Putniņa
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PaR  ViSu  kO
Bērzaune un tās apkārtne 19. gadsimtā

  Bērzaunes muižas īpašnieki
  Meklējot informāciju par Bērzaunes muižu un tās īpašniekiem, 
vienīgais, kas ir droši zināms, ka Bērzaunes muiža jau no 13. 
gadsmita ir piederējusi fon Tīzenhauzenu dzimtai. Tā bijusi šīs 
dzimtas īpašums vairākus gadsimtus. Pirmie Bērzaunes muižas 
īpašnieki bija fon Tīzenhauzenu dzimta, pēdējie fon Bērensu 
dzimta, taču kas notika starplaikā, nav zināms.  Piepalīdzot ko-
lēģim meklēt materiālus par Sarkaņu pagasta vēsturi, es atradu 
ārkārtīgi interesantu grāmatu ar nosaukumu - Materialen zur 
eine Geschihte der Landgüter Livlands gesammelt von Heinrich 
von Hagemeister. Erster Theil. Riga. Eduard Franzen’s Buch-
handlung. Franßen’s, 1836. Grāmatas oriģināls atrodas Vācijā, 
Minhenes Valsts bibliotēkā, un ir pieejams elektroniski. Tiem, 
kam vācu valoda ir sveša, tulkoju - Heinrihs fon Hagemeisters 
“Materiāli Livonijas lauku muižu vēsturei. Pirmā daļa”, Rīga, 
Eduarda Francena izdevniecība, 1836. gads. Grāmata gandrīz 
200 gadus veca vecajā vācu drukā, īsts pārbaudījums jebkuram 
vācu valodas pratējam. Kurš būs pietiekami traks tai ķerties 
klāt? Turpmākais ir tas, ko man izdevās saprast un pārtulkot no 
šīs grāmatas.    

Bērzaunes draudze
  1340. gadā uzceltā Bērzaunes pils piederēja fon Tīzenhauzenu 
dzimtai, un Bertolds  Tīzenhauzens to katru gadu pārbūvēja vai 
paplašināja. 1577. gadā (Vidzemi) iekaroja krievi, tāpēc šķiet, 
ka tad Bērzaunes pils netika nopostīta, jo Bērzauni kā pili vēl 
1613. gadā piemin ģenerālis Šodleviss (Chodliewiß).
              Šīs draudzes iedzīvotāju uzskaite* bija:

  1641. gada revīzijā atsevišķu muižu iedzīvotāju uzskaiti no-
dokļu aprēķinam šajā draudzē nevarēja parādīt, jo tās bija ap-
vienotas (nodokļu aprēķinam) ar Devienu, Ļaudonu un Lubā-
nu, kuru kopskaitlis nodokļu aprēķinam bija 114.

  *Iedzīvotāju uzskaite (Dvēseļu revīzija (kr. ревизия душ, vc. 
Seelenrevision) - nodokļu maksātāju    skaitīšana Krievijas 
impērijā, ko aizsāka 26.11.1718. Revīzijas galvenais mērķis 
bija uzskaitīt iedzīvotājus, lai varētu tos aplikt ar tā saucamo 
“galvas nodokli”, tādējādi papildinot valsts kases ienākumus, 
un pilnveidot rekrūšu ņemšanas sistēmu. Dvēseļu revīzijās ie-
dzīvotāji iedalīti oklados jeb nodokļu kategorijās; kopumā bija 
12 šādas kategorijas - no muižniekiem līdz dzimtļaudīm. Atse-
višķo pilsētu vai muižu dvēseļu revīzijās personas reģistrētas 
pa ģimenēm, zemnieku ģimenes muižās - pa mājām. Sarakstos 
dots personas vārds un vecums. Vēlākās revīzijās vecums no-
rādīts gan iepriekšējās, gan pašreizējās revīzijas laikā. Vēlāk, 
atkarībā no dvēseļu revīzijas rezultātiem, tika aprēķināti no-
dokļi (tos aprēķināja pēc pēdējās revīzijas datiem, t.i. piemē-
ram, pagastiem bija jāmaksā nodevas arī par tiem, kas jau pēc 
iepriekš notikušās revīzijas bija aizbēguši, pārdoti, ieķīlāti vai 
miruši). Kopā Krievijas impērijā notika 10 dvēseļu revīzijas 
(1719., 1745., 1763., 1782., 1795., 1811., 1816., 1834., 1850., 
1857. gadā).
Uz Vidzemi, kas Lielā Ziemeļu kara rezultātā kopš 1721. gada 

bija iekļauta Krievijas sastāvā, attiecās cara manifests par IV 
dvēseļu revīziju 1781. gada 16. novembrī (šī revīzija notika 
1782. gadā). Tā kā Kurzemes hercogiste Krievijai tika pie-
vienota 1795. gadā, pirmo revīziju šeit veica 1797. gadā. Tās 
rezultātā iegūtie dati tomēr izrādījās nepietiekami “galvas no-
dokļa” noteikšanai, un revīziju atkārtoja 1798. un 1803. gadā. 
VI Krievijas dvēseļu revīzija Kurzemē un Vidzemē veikta 
1811. gadā, 7. revīzija - 1815./16. gadā (Vidzemē tā atkārtota 
1826. gadā), bet 8. dvēseļu revīzija - 1834./35. gadā. Seko-
ja vēl divas revīzijas 1850. un 1856./58. gadā. Pirmā revīzija, 
kur brīvlaistie latviešu zemnieki minēti ar uzvārdiem, ir 1826. 
gada dvēseļu revīzija Vidzemē un 1834./1835. gada revīzija 
Kurzemē. Pateicoties ģimeņu numuriem, kas saglabāti nemai-
nīgi, iespējams atrast attiecīgo ģimeni arī iepriekšējo revīziju 
sarakstos. Ģimenes numurs dzimtu vēstures izpētē ir svarīgāks 
rādītājs nekā māju nosaukums, jo prakse, kad muižnieki ar sa-
viem zemniekiem izrīkojās kā ar kustamo īpašumu, pārliekot 
viņus no vienām mājām uz citām, bija plaši izplatīta. Dvēse-
ļu revīziju materiālos atrodami arī tā sauktie “pārrakstīšanas 
reģistri”, tas ir, revīziju starplaikā attiecīgo pilsētu vai muižu 
atstājušo un klāt pienākušo personu saraksti par laiku līdz XIX 
gs. beigām, atsevišķās muižās pat līdz1912. gadam.) (http://
vesture.eu/Dv%C4%93se%C4%BCu_rev%C4%ABzija)

         
Bērzaune

  Bērzaune un droši vien viss, kas tagad pieder pie Bērzau-
nes draudzes mantas (lietas, cilvēki - autores komentārs), kopš 
1229. gada bijis fon Tīzenhauzenu īpašums. 1396. gadā Kok-
neses un Bērzaunes atslēgas no arhibīskapijas saņēma bruņi-
nieki Bartolomejs un Johans fon Tīzenhauzeni un 1397. gada 
4. jūlijā īpašuma tiesības tika atjaunotas.    Heinrihs fon Tī-
zenhauzens Bērzaunes īpašumus pārņēma 1586. gadā, Johans 
fon Tīzenhauzens 1599. gadā. Drīz pēc tam sākās karš starp 
poļiem un zviedriem. Kara laikā Tīzenhauzenu dzimta uzticī-
gi palika Bērzaunes muižā un sekoja poļiem (bija poļu pusē), 
tāpēc ka Bērzaunes muižu ģimenes 1613. gadā un vēlāk uz 
īsu laiku pārņēma ģenerālis Jans Karols Hodkevičs* (Johann 
Karl Chotkiewitz), kura pakļautībā tām klājās labāk.  Nonā-
kot zem zviedru valdības, 1625. gada 23. augustā karalis Gus-
tafs Ādolfs Bērzauni kopā ar Devienu, Grostonu, Zalgausku, 
Mārcienu, Ļaudonu un Lubānu uzdāvināja ģenerālim Johanam 
Banneram. Pēc viņa par šīs muižas īpašnieku kļuva ģenerāl-
gubernators grāfs Gustavs Ādams Banners, un 1679. gadā par 
muižas īpašnieci kļuva viņa atraitne Marija. 

  *Jans Karols Hodkevičs  (dzimis 1560. gadā, miris 1621. 
gada 24. septembrī) bija  Polijas-Lietuvas kopvalsts  valsts 
darbinieks. Žemaitijas ģenerālstārasts (1599-1616), Lietuvas 
hetmanis (1600-1605), Lietuvas lielhetmanis (1605-1621) un 
Viļņas vaivads (1616-1621).
Latvijas vēsturē visvairāk pazīstams kā Polijas-Lietuvas kop-
valsts karaspēka komandieris Poļu-zviedru kara (1600-1629) 
laikā, Zviedrijas karaspēka uzvarētājs  Salaspils kaujā 1605. 
gada 27. septembrī. Pirms tam komandēja poļu karaspēka labo 
spārnu Kokneses kaujas laikā 1601. gada 23. jūnijā. 1609. gadā 
ieņēma Pērnavas pilsētu, bet naktī uz 1609. gada 24. martu 
sakāva zviedrus Salacgrīvas kaujā.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jans_Karols_Hodkevi%C4%8Ds
                                                                                                                        

Edīte Arāja
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PiEMiŅai

Inetas Zvirgzdiņas piemiņai
Cik maza sēkla - 
Bet cik liels ir koks!
Cik īss ir mūžs -
Cik daudz var tajā gūt,
Ja mazai sēklai
Ieliek sirdi līdz!
   D. Avotiņa

  Ja runājam par to, cik daudz var pagūt vienā mūžā, tad 
INETA ZVIRGZDIŅA ir piemērs tam, cik daudz var sa-
sniegt, cik daudz dzīvības un gaišuma viens cilvēks var 
iedvest visa pagasta dzīvē…
  Ineta mūžībā aizgāja 2020. gada 8. augustā. Savu dzīvi 
aizvadījusi Bērzaunes pagastā, kur bijusi ilggadēja Bēr-
zaunes pagasta bibliotēkas vadītāja, avīzītes “Bērzaunes 
Rīts” redaktore un amatierteātra “Priekā” režisore, aktīva 
Bērzaunes pagasta padomes deputāte.
  Ineta dzimusi 1959. gada 21. janvārī. Bērzaunes pagastā, 
īstenojusi neskaitāmas idejas dzimtā pagasta dzīves uzla-
bošanai.
  Bibliotēkas vadīšana bijis Inetas īstens sirdsdarbs. Savu 
darbību bibliotēkā sākusi jau 1980. gada maijā. Viņa bijusi 
paraugs savas mīlestības pret darbu un apzinīgās pienāku-
mu izpildes dēļ pat tad, kad slimība likusi visus iespēja-
mos šķēršļus šo pienākumu izpildei. 2007. gadā uzvarējusi 
konkursā “Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs”. Pagasta 
iedzīvotāji apkalpoti divās bibliotēkās - Sauleskalnā un 
Bērzaunē. Tāpat viņa rūpējusies arī par to, lai vide tajās 
būtu moderna, mūsdienīga. Lai to panāktu, Ineta aktīvi 
iesaistījusies pagasta sabiedriskajā un pārvaldes dzīvē, īs-
tenojusi vairākus projektus. Par bibliotēkas aktualitātēm 
informējusi ne tikai vietējā avīzītē, bet arī reģionālajā 
laikrakstā, mājaslapā. Ineta bijusi arī aktīva profesionālās 
pilnveides programmu dalībniece,  rūpējoties, lai iegūtās 
zināšanas tiktu vienmēr nestas tālāk, lai apkārtējie iedzī-
votāji kļūtu informētāki un zinošāki.
  Amatierteātrī “Priekā” Ineta par režisori sākusi darboties 
jau no 1999. gada un ar neskaitāmiem lugu uzvedumiem 
iepriecinājusi pagasta kultūras baudītājus un  arī viesus.
    Inetas uzņēmība un darba spars 2001. gadā vainagojās ar 
konkursa “Radoša sieviete laukos” laureātes titulu.
  Kopš 2003. gada Ineta rūpējusies par pagasta iedzīvotā-
ju informēšanu par  apkārt notiekošo, uzņemoties avīzes 
“Bērzaunes Rīts” redaktores pienākumus. Pateicoties Ine-
tas darbīgumam, avīze “Bērzaunes Rīts” saņēmusi vairā-
kas nominācijas avīžu konkursā “Spicā spalva”. Lai avīze 
būtu saistošāka, Ineta devusi iespēju arī vietējiem iedzīvo-
tājiem iesaistīties tās tapšanā.
  Inetas aizraušanās bijusi arī novadpētniecība, viņa se-
kojusi līdzi vietējo iedzīvotāju dzīvei, viņu panākumiem. 
Īpaši rūpējusies par atzinības izteikšanu bērzauniešiem - 
barikāžu dalībniekiem, kuriem tikuši rīkoti atmiņu vakari. 
Savukārt 2006. gadā Ineta saņēmusi pateicību par ieguldī-
jumu tautas mākslas saglabāšanā un popularizēšanā.
  Inetu raksturoja viņas komunikabilitāte, lieliskās organi-
zatores spējas, cieņa pret līdzcilvēkiem, rūpes par viņiem. 

Ineta līdz pē-
dējiem savas 
dzīves brīžiem 
bijusi cīnītāja. 
Ne tikai darba 
vietā, bet arī 
dzīvē iestāju-
sies par to, kas 
bijis svarīgs, 
par citu cilvē-
ku labklājību. 
L ī d z c i l v ē k i 
Inetu atceras 
kā pozitīvu, 
labsirdīgu un 
atbalstošu cil-
vēku katrā 
dzīves situāci-
jā, kurā biju-
si vajadzīga 
palīdzība. At-
saucība, iein-
teresētība un 
dalīšanās ar ci-
tiem, Bērzau-
nes vārda ne-
šana pasaulē, 
enerģiskums, 
vēlme darīt - tās ir tikai dažas lietas, kas viņu raksturoja. 
Atceroties Inetu, var teikt: ”Nav daudz cilvēku, kas tik ļoti 
gribētu dzīvot un nepadoties līdz pēdējam!”

  Inetai dzejoli veltījis dzejnieks Juris Apogs, kurš arī atzī-
mē Inetas atsaucību. Arī laikraksta ievadā ar Inetas vēlību 
vienmēr tikuši publicēti Jura dzejoļi.

                     Inetai
elpo dienas vēl vasaras dvesmu
naktīs rudens jau pagalmos zogas 
es tev palicis parādā esmu 
ja par dzejnieku mani kāds godās  
nu skumju un atvadu brīdī 
es pēkšņi atskārtis   
cik tevī bagātības - 
tev teātris savs un avīze 
un plaukti līkst pilni domu 
tev pietrūka tikai viena - rītdienas 
šodiena bija un vakardiena 
rītdienai paliek vien atmiņas pāri 
tavas domas vēl rakstus vija 
nu pašai šie piemiņas vārdi... 
elpo diena vēl vasaras dvesmu 
naktīs rudens uz palodzēm kāpjas 
es tev nesīšu ziedus no vasaras 
Tavas pēdējās vasaras - 
remdē lai sāpes...



“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA  AUGUSTS

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši,
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

StĀRķa ziŅaS 

Reģistrēti dzimušie

Rodrigo Roberts    23.06.2020.
Daniels   14.07.2020.

Spēku un izturību vecākiem, jauno 
paaudzi lolojot!

iNFORMĀCiJa, aPSVEikuMi, līdzJūtība
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Lai paliek ābele, ko iestādīju,  
Un vārds, ko kādam teicu mierinot,  
Lai godīgs darbs bez skaļuma ir vainags  
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.  

(K. Apškrūma) 

 Elmārs Kļaviņš
28.05.2020. 72 gadu vecumā;

Gitanija Genovefa Borska 
27.06.2020. 78 gadu vecumā;

Ojārs Kauliņš
08.07.2020.  71 gada vecumā;

Armands  Beitāns 
27.07.2020. 52 gadu vecumā;

Ēvalds Kojāns
05.08.2020.  68 gadu vecumā;

Ineta Zvirgzdiņa 
08.08.2020.  61 gada vecumā.

Patiesa līdzjūtība mirušo tuviniekiem.

  Kapusvētki ir 
tradiocionāla 
aizgājušo pie-
miņas diena, 
kas ik gadu 
pulcē apbedī-
jumu vietās 
t u v i n i e k u s , 
draugus un ci-
tus piederīgos, 
kas vēlas go-
dināt nelaiķu piemiņu. Neierastā situācija šogad un pulcēšanās ie-
robežojumi šo pasākumu varēja izvērst citādāku, nekā ierasts. Ri-
sinājums būtu “Cemety” projekta digitālo kapsētu pakalpojums.
  Šogad gan Bērzaunes, gan Grostonas kapusvētki norisinājās, kā 
ierasts. Sakopto apbedījumu vietas daiļoja ziedi, cilvēki ieradās 
klātienē, lai pieminētu aizgājušos tuviniekus. Šobrīd Covid-19 
noteiktie ierobežojumi neradīja bažas, ka svētki varētu tikt atcelti 
vai apmeklētāju skaitu vajadzētu kontrolēt. Taču, kā būtu, ja būtu? 
Tuvinieku piemiņai digitālā formātā, ņemot vērā priekšrocības, 
izveidots pakalpojumu portāls www.Cemety.lv, kas sadarbībā ar 
pašvaldībām radījis kapsētas, apbedījumu vietas pieejamas digitā-
lajās ierīcēs. Arī, piemēram, kapusvētkos tas dotu iespēju, izman-
tojot digitālās kartes, aplūkot tuvinieku apbedījuma vietas. Tāpat 
arī, izmantojot šo pakalpojumu, iespējams iegūt informāciju par 
apbedītajām personām un arī pašam reģistrēt nelaiķus un apbedī-
jumus. Projekta lapa piedāvā arī iespēju apkopt apbedījuma vietas 
gadījumā, ja tuviniekiem nav iespējams ierasties kapos klātienē. 
Lai arī netipiski, tomēr šī brīža situācijai parocīgi ir digitālo kap-
sētu pakalpojumi.
  Bērzaunes kapsēta šobrīd ir viena no 400 www.cemety.lv pa-
kalpojumu portālā reģistrētajām kapsētām, kā arī var uzskatīt, ka 
pilotprojekts Madonas novadā, jo šobrīd ir vienīgā novada kap-
sēta, kurā šis pakalpojums ir pieejams. Interesentiem iespējams 
aplūkot kapsētu, kas sadalīta sešos sektoros. Atsevišķi atdalīti arī 
kapsētas celiņi, tāpat arī katra kopiņa. Aplūkojot kartē, iespējams 
uzklikšķināt uz katras kopiņas un aplūkot to fotogāfijās. Šāda 
pakalpojuma pieejamība palīdzēs turpmāk ne tikai attālināti pie-
minēt savus tuviniekus, bet arī izsekot savas dzimtas saknēm, iz-
mantojot viedos pakalpojumus. 
  Plašāka informācija pieejama mājaslapā: www.cemety.lv 

Informāciju  sagatavoja Beāte Putniņa
Ekrānuzņēmums no vietnes: www.cemety.lv

Miruši:

SēRu  VēStS

Kapu digitalizācijas 
pakalpojums Bērzaunē


