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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.
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Redaktores sleja
  Decembri esam sagaidījuši ar sniegu. Lai arī 
nav zināms, cik ilgi šī baltā sega klās zemi, 

tomēr tā spilgti ir iekrāsojusi šo gadalaiku ziemas krāsās. Vie-
na no skaistākajām lietām par sniegu ir tā, ka tas apsedz visus 
trūkumus vidē mums apkārt un liek tai izskatīties mirdzošai 
un graciozi skaistai. Tieši šo pašu efektu var attiecināt uz gada 
gaišāko svētku - Ziemassvētku - gaidīšanas laiku. Piekritīsiet, 
ka  šis laiks ir dažādās nozīmēs īpašs  - gan kā došanas un 
piedošanas laiks, gan arī laiks labajiem darbiem, gada kopsa-
vilkumiem un galu galā - kopā būšanai (varbūt ne šogad). Un 
gluži tāpat kā baltā sniega sega  šis adventes laiks, dalīšanās 
prieks un citas siltās emocijas apsedz visas mazās nebūšanas 
un varbūt vismaz sajūtu līmenī liek izskatīties tām daudz ne-
būtiskākām. Tieši par to arī ir šis laiks - par cerībām, par to, kā 
gada tumšākajā laikā iemācīties atrast gaismu. “Dots devējam 
atdodas,” teic latviešu tautas ticējums. Un par to arī ir šis gaidī-
šanas laiks - iemācīties dot citiem, lai iegūtu arī pats. Un te es 
nedomāju tikai par materiālām lietām. Visdārgākais, ko varam 
citiem uzdāvināt un iedot, ir mūsu laiks, ko nekad nespēsim 

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

nopelnīt atpakaļ, bet dodiet šo visdārgāko tiem, kas to pelnīju-
ši. Saviem tuviniekiem, līdzcilvēkiem, draugiem pateicībā par 
vēl vienu vairāk vai mazāk labi, bet tomēr kopā aizvadītu gadu.
  Decembra avīzes numurā ievietoti materiāli - raksti par Zie-
massvētku kaujām, par tradīcijām šajos svētkos no seno latvie-
šu svētku svinēšanas vācelītes. Tāpat mūs sveic arī Bērzaunes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs. Varat  iepazīties ar 
mūsu pagasta uzņēmēju, mājražotāju piedāvājumu  jūsu Zie-
massvētku dāvanu klāstam un svētku galdam. Tāpat ir aktua-
litātes no Bērzaunes pamatskolas un informācija par jauno ak-
tivitāti pagastā. 
  Esiet veseli un priecīgus svētkus!

Beāte Putniņa, redaktore

Foto no www.momenti.lv

  Cienījamie iedzīvotāji, “Bērzaunes“ Rīta  lasītāji, sveicu Jūs Ziemassvētkos un novēlu laimīgu Jauno gadu. Gaidīsim šos 
svētkus, greznosim mājas, izpušķosim eglītes, dāvināsim prieku viens otram, sasildīsim sirdis ar svecīšu liesmiņām un cerēsim. 
Cerēsim, ka Jaunajā gadā varēsim vairāk būt kopā kultūras un sporta pasākumos, kopā dziedāt un dejot. Darīsim savus ikdienas 
darbus tā , lai būtu prieks par padarīto. Būsim laipni un iejūtīgi viens pret otru, lai šīs tumšās dienas aiziet ātrāk un gaišāk. 

Edgars Lācis, Bērzaunes un Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs

Ziemassvētku rūķītis

Sidraba mēnestiņš 
Veļas pa gaisu
Sētā nāk rūķīt`s 
Ar dāvanu maisu. 

Atnāca, nolika
Priekšnamā klusi
Un aizgāja tālāk
Uz kaimiņu pusi.

Ne manīja sētnieks,
Ne ierējās suns, –
Bet, kur tas bij bijis, 
Gaiši iedegās guns.

Vilis Plūdonis



“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA  DECEMBRIS

  Pirms kaujas: “Rīgas frontē esošie lielie purvi neatļauj vest kau-
jas daudzās un plašās frontes daļās. Tāpēc arī vāci varēja sapulcēt 
savus spēkus tikai tanīs vietās, kur uzbrukums ir patiešām iespē-
jams. Tādā kārtā vāci vienmēr bija gatavi atsist katru uzbrukumu. 
Lieliski nostiprinātās vācu pozīcijas un krievu karaspēka neveiks-
mes 1916. gada vasarā pie viņu ieņemšanas deva vāciem pārlie-
cību, ka viņi Rīgas frontē var būt pilnīgi droši… Ziemā viņiem 
Rīgas frontē bija palikuši vairs tikai 64 bataljoni, kamēr krievu 
pusē tanī pat laikā bija trīs reizes vairāk - ap 180 bataljoniem. 
Artilērijas un citu ieroču pārspēks turpretim bija vācu pusē. Tādēļ 
ģenerālis Radko-Dmitrijevs bija nodomājis izdarīt tādu uzbruku-
ma veidu, kur tehniskie līdzekļi nespēlē galveno lomu. Šī uzbru-
kuma plāna izstrādāšanu viņš bija uzdevis ģenerālim - toreiz vēl 
pulkvedim - Auzānam…  Kā zināms, no mūsu uzbrukuma varēja 
gaidīt sekmes tikai tad, ja viņš pretiniekiem nāktu pilnīgi negai-
dīts. Tāpēc nu  vajadzēja gādāt, lai nejaušības elements tiktu pilnā 
mērā sasniegts. Bet panākt to Rīgas frontē bija gandrīz neiespēja-
mi, jo Rīgā bija daudz vācu aģentu un draugu. Pat armijas štāba 
atbildīgākās nodaļas, kā gāja diez gan pamatotas baumas, nebija 
tīras no spiegiem. Te nu Radko bija izdomājis ļoti asprātīgu pa-
ņēmienu, lai piemānītu aģentus. Proti, tanī laikā, kad sākās uz-
brukuma faktiskā sagatavošana, Radko bija nosūtījis paša rokām 
rakstītu “ļoti slepenu” un “ļoti steidzošu” pavēli kādam Sibīrijas 
korpusam. Arī šī “ļoti slepenā” pavēle bija nonākusi vācu štābā. 
Un tas nu bija viņu sapratis tā, kā to bija jāsaprot. Tas ir, ka vis-
drīzākā laikā ir sagaidāma šā korpusa pārvešana uz citu fronti. 
Bet, lai šo pārvešanu noslēptu, tad tiek rīkots it kā demonstratīvs 
uzbrukums. Acīmredzot tikai tāpēc vācu štābs nebija piegriezis 
nekādu vērību visiem tiem sagatavošanās darbiem, kas notika 
mūsu frontē (Goppers, 1916).”
  Fragmenti no pirmajām kaujām (22., 23. decembris)
“Uzbrukuma sākums pirmajai vācu līnijai visiem pulkiem bija 
noteikts pulksten. 5 no rīta 23. decembrī. Pulku sakopošana bija 
jāizdara naktī no 22. uz 23. decembri. Tā kā 22. decembrī gandrīz 
visi pulki atradās dažādās vietās, tad šis nakts gājiens uz pozīci-
jām tieši pirms paša uzbrukuma ir jāņem vērā pie kauju novērtē-
šanas, jo pēc šī gājiena karavīri nevarēja būt nenoguruši jau pašā 
kauju sākumā.
  Galvenais trieciens bija nodomāts no Mangaļiem uz austrumiem. 
Tāpēc šeit tika koncentrēti gandrīz visi brigādes spēki. Iztīrīt uz-
brucējiem ceļus pretinieka drāšu aizžogojumos vēl pirms uzbru-
kuma iesākšanās bija uzņēmies kapteinis Briedis. Pulksten. 1 nak-
tī, tātad 4 stundas pirms uzbrukuma sākuma, viņš kopā ar pirmās 
un trešās rotas izlūkiem iziet uz drāšu griešanu. Šāds paņēmiens ir 
ļoti riskants, un tikai kapteinis Briedis, kurš ļoti labi pazina savus 
strēlniekus, varēja tā rīkoties. Vācu drāšu aizžogojumi sastāvē-
ja no 3-4 joslām, katra no 4-8 vietu rindām, tātad priekš katra 
bija jāsagriež apmēram ap 20 drāšu sienu. Cerēt (palaisties), ka 

izdosies to izdarīt, 
pretiniekam pavisam 
nemanot, ir ļoti grūti, 
bet, ja pretinieks ie-
raudzīs šo darbu, tad 
viņš sakopos pret no-
vērotām vietām spē-
kus jeb nostādīs tanī 
virzienā ložmetējus, 
tātad pie vismazākās 
neuzmanības - jau 
daļa no nejaušības 
elementa pašā uz-
brukuma sākumā būs 
zaudēta. Pa daļai tā 
varbūt arī notika.
  Pulksten 5 un 20 
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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”.

Ziemassvētki  vēstures  lapās

Ziemassvētku kaujas - 1916. gada notikumi 
ģenerāļa Kārļa Goppera atmiņu materiālos

minūtēs kapteinis Briedis dod signālu ar divām sarkanām raķe-
tēm. Tas nozīmē, ka ceļi ir gatavi un uzbrukums sākas. Ar to ie-
sākās vesela rinda sīvu kauju, kurās ņēma dalību pirmās brigādes 
pulki un kuras velkas visu dienu līdz vēlam vakaram. Visas šīs 
kaujas notiek mežā, kur ir tikai daži nelieli laukumi. Tāpēc  orien-
tēties par kaujas laiku ir ļoti grūti un tas padara visu kaujas gaitu 
ļoti komplicētu (Goppers, 1916).”
Fragmenti no 25. decembra kaujas:
  “Visu 24. decembra dienu stāvoklis frontē palika bez pārmai-
ņām, jo apsolītie rezerves spēki bija pienākuši pie otrās Latviešu 
strēlnieku pulku brigādes štāba tikai šīs dienas rītā.
  Sūtīt viņus dienas laikā uz purvu uz septītā un astotā pulka nocie-
tināšanās vietu nebija iespējams, jo viņi varētu ciest smagus zau-
dējumus no pretinieka artilērijas. Tāpēc uzbrukuma turpinājums 
tika atliks uz nākamo nakti. 
  Tā kā visu šo dienu un nakti pretinieks neizdarīja nopietna uzbru-
kuma ne septītam, ne astotam pulkam, varēja spriest, ka viņiem 
nekādas jaunas rezerves nebija pienākušas klāt, ka tās viņu kara-
spēka daļas, kas izcieta mūsu 23. decembrī izdarītos uzbrukumus, 
ir par daudz cietušas un nogurušas, lai viņas varētu izlietot jaunam 
uzbrukumam. Tātad no astoņu jaunu vēl kaujās nebijušu bataljonu 
ievešanas frontē Otrās latviešu brigādes rajonā vēl varēja gaidīt 
sekmes. 
  Tā kā uzbrukuma vieta ir šaura, tad uzbrukumā pa priekšu iet 
tikai viena ceturtā rota zem poručika Stulpiņa komandas. Šo rotu 
pastiprina  ar diviem ložmetējiem un grenadieru un izlūku koman-
dām. Vāci turas pretī tikai kādā blindāžā, kurai mūsējie uzbrūk, 
apšaudīdami to ar ložmetējiem, apmētādami ar rokas granātām, 
“urā” kliegdami. Tas klusā Ziemassvētku naktī, meža vidū, saceļ 
tādu gaviļu troksni, ka pretinieks izmisumā bēg no vienas blindā-
žas uz otru, atdodams gandrīz visu savu otro apcietinājumu līniju 
bez pretošanās. Tanī pat laikā šis trokšņainais uzvaras gājiens tā 
sajūsmina sibīriešus, ka viņi pār visu purvu līdz kalnainai meža 
malai noskrien gandrīz tikai skriešus, uzbrukdami ar tādu pat sa-
jūsmu vācu otrajai līnijai. 
  Pirmās latviešu brigādes pulki pēc 25. decembra ieņēma pa da-
ļai mūsu vecos ierakumus, pa daļai jauno līniju pa purviem, no 
Mangaļiem līdz Vītiņiem. 27., 28. un 29. decembrī šinī rajonā 
pretinieks izdara stiprus pretuzbrukumus, bet tie visi tiek atsisti. 
Janvāra sākumā arī šie pulki tiek nomainīti un aizsaukti rezervē 
uz Rīgu. Ar to beidzās tā sauktās “Ziemassvētku kaujas”, latviešu 
strēlnieku pulki dabūja desmit dienas ilgu atpūtu, pēc kam tos no 
jauna izsauca uz vecām kaujas vietām, kur nu sākās vēl asiņainā-
kas janvāra kaujas (Goppers, 1916).”
Kauju nozīme:
  “Jo lielās asiņainās kaujās, kurās tika salauztas milzīgi nostipri-
nātās vācu pozīcijas, kuras paši vāci uzskatīja par nesalaužamām 
-tika galvenā kārtā latviešu strēlnieku pulku izcīnītas. 
  Kā arī nepūlējās daži krievu ģenerāļi iegalvot, ka kauju sekmes ir 
Sibīrijas strēlnieku pulku ieguvums, patiesību apslēpt neizdevās. 
Gribot negribot bija atklāti jāatzīst latvju strēlnieku pulku nopel-
ni, viņu varonība un kaujas spējas. Un viņas arī atzina. Pie tam ne 
vien augstākās krievu kara aprindās, bet arī plašākā sabiedrībā, 
arī tur, kur par latviešiem neko nezināja, tas ir - Vakareiropā un 
citur ārzemēs. No šī laika par latviešu strēlnieku pulkiem sāka 
interesēties arī sabiedroto armiju priekšstāvji, kuri pēc tam bieži 
vien apmeklēja mūsu pulkus pozīcijās. Caur strēlniekiem viņi ie-
pazinās ar latvju tautas centieniem un tādā ceļā ieguva to uzticību 
latvju tautai, kuru sabiedrotās valstis vēlāk parādīja jaunveidoja-
mai Latvijas valstij (Goppers, 1916).”

  Informācijas avots: Goppers, K.(1916). Latviešu strēlnieku pul-
ku Ziemassvētki 1916.g. Izdevējs “LETA”.

Informāciju  apkopoja Beāte Putniņa
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Ziemassvētku tradīcijas
  Latviešu tradīcijas svētku svinēšanā man vienmēr likušās 
interesantas vārda vistiešākajā nozīmē. Apbrīnoju šo cilvēku 
izdomu, ticību un iesaisti dažādos ticējumos un tradicionāla-
jās darbībās. Bet par vienu lietu gan esmu droša - garlaicīgi 
svētkos viņiem noteikti nebija! Ieskats senajās latviešu svēt-
ku tradīcijās no grāmatas “Latviskās sadzīves tradīcijas un 
godi”.
  “Ziemas saulgriežos, kad visdziļāko tumsu uzvar gaisma 
un dienas atkal kļūst garākas, latvieši svin Ziemsvētkus. Šie 
baltie svētki ar svecīšu mirdzumu un dāvanām mīļi ne tikai 
bērniem, bet arī pieaugušajiem. Šiem svētkiem nav Lieldienu 
skaļuma un Jāņu draiskulību, bet tos mīļus dara baltais klu-
sums un miers, kas mīt dabā. 
  Jau labu laiku pirms Ziemsvētkiem ļaudis sāk tiem gatavo-
ties, apkopdami sētu un istabu. Telpas rotā ar dažādiem puzu-
riem, saulītēm un putniem. Pušķojumiem var lietot salmenes, 
smilgas, viršus, niedres, rudzu un kviešu salmus. Izmantot 
var arī egļu skujas un paegļu zarus, putnu spalvas un olu čau-
malas, skaliņus, ēveļu skaidas. 
  Bagātība un pilnība valda šais svētkos, tajos netrūkst rak-
sturīgo ēdienu un dzērienu. Šeit var minēt - grūdeni, ķūķi jeb 
koču, zirņus, pupas, nevārītus, tikai uzbriedinātus un mazliet 
padiedzētus graudus, kas satur lielu dzīvības spēku, desas 
(gadskārtu simbols, jo abi gali, apmetuši līkumu, atkal sasto-
pas), cūkas šņukuru (simbolizē arklu), biguzi.
  Viena no raksturīgākajām Ziemsvētku tradīcijām ir bluķa 
vilkšana. Šim nolūkam jau iepriekš nocērt lielu ozola bluķi, 
kuru bluķa vakarā velk no vienas sētas uz otru  pa dažādām 
vietām, sevišķi tur, kur gadījušās likstas un nelaimes. Kad 
bluķi sadedzina, tam līdzi sadeg visas gada neveiksmes, ļau-
numi un bēdas.
  Vakarā, Ziemsvētku dziesmas dziedot, sagaida pašu Die-
vu. Svētkiem par godu velk jaunu kreklu, bet matus nesukā, 
lai lopi nesprāgst. Pēc Dieva daudzināšanas seko mielasts. 

Ziemsvētkos līdz pusnaktij jāpaēd deviņas reizes, lai būtu ba-
gātība mājām, tikai pirkstus nedrīkst nolaizīt, citādi tos bieži 
sagriezīs. 
  Viena no būtiskākajām svētku daļām - zīlēšana ar dažādām 
metodēm.
Zīlēšana:
-Ziemsvētku vakarā jāj uz slotas kāta ap cūkkūti. Pēc tam 
piesit ar kātu pie durvīm. Kuram kuilis atrukšķ pretī - tas tai 
gadā apprecēsies.
- Zem traukiem uz galda saliek maizi, atslēgu, gredzenu, 
naudu, smiltis un tad ļauj katram paņemt savējo. Kas izvelk 
maizi - būs pārticis, atslēgu - kļūs par saimnieku, gredzenu - 
apprecēsies, naudu - kļūs bagāts, smiltis - mirs.
- Puišiem jāiemērc rokas āliņģī, pēc tam, atpakaļ neskatoties, 
jāpārnāk mājā un, ne ar vienu nerunājot, tūlīt jāliekas gulēt, 
turot rokas zem mutes, tad naktī nāks līgava klēpī sēdēt.
  Savukārt ticējumi:
- Ziemsvētku vakarā jāskrien basām kājām trīs reizes apkārt 
mājai, lai nesāp zobi.
- Jāj uz kruķa pie cūkkūts durvīm un saka: “Labvakar, liel-
māt!” Ja cūka atrukšķ, tad ilgs mūžs, ja nē, tad drīz mirs.
- Vēlāk radusies tradīcija, eglīti dedzinot, katram izvēlēties 
savu svecīti un vērot, kuram tā visilgāk degs.
  Ziemsvētkos ar dažādiem līdzekļiem apkaro ļaunos garus. 
Te noder sērmūkslis, pīlādzis, bucene jeb pucene, kas ir vecs 
burvestību koks. No tā baidās raganas un skauģi. No sērmūk-
šļa koka Ziemsvētku vakarā pagatavo mazu krustiņu, to nes 
uz rudzu lauku un paslēpj zem sniega, lai nākamajā gadā būtu 
labi rudzi. Tāds pats burvestības koks ir apse. Ar apses malku 
dedzinātas raganas, tāpēc to sauc par raganu malku. No apses 
koka pagatavots Kristus krusts, tāpēc apsi uzskata par svētu.
Ticējumi par laiku:
- Ja ap Ziemsvētkiem sekls sniegs - ap Jāņiem
būs skaists siena laiks.
- Ja ap Ziemsvētkiem auksts - vasara būs
karsta.
- Ja Ziemsvētku naktī daudz zvaigžņu - vasarā
būs daudz sēņu.
- Ja pēc Ziemsvētkiem nosarmojuši koki - būs
laba miežu sēja.
- Ja līdz Ziemsvētkiem daudz sniega - vasaras
ražā būs daudz pelavu; ja pēc Ziemsvētkiem -
būs daudz briedušu graudu.
- Ja Ziemsvētku vakarā sadanco un sadziedas
dārzā - no tā kurmji aiziet.
- Ja Ziemsvētkos uz brīdi uzspīd saule - būs
labs piena gads.
- Ja Ziemsvētku nakts skaidra - birs jēri kā
klimpas.
- Ja pirms Ziemsvētkiem ir atkala - labība
nosals.
- Ja ūdeņi līdz Ziemsvētkiem trīs reizes
pārsalst - būs bagāta vasara.
- Ja ūdeņi līdz Ziemsvētkiem neaizsalst - būs
bagāts zivju gads (Karaša, 1991).”

Informācijas avots: Karaša, D. (1991). Latviskās sadzīves 
tradīcijas un godi. Rīga: Izdevniecība “Zinātne”.

Informāciju apkopoja Beāte Putniņa
Anitas Austvikas foto

Ziemassvētki  vēstures  lapās
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Citādi  Ziemsvētki
  Kādā Otrā pasaules kara notikumus attēlojošā filmā Ziemsvētki tiek 
svinēti slepus - pagrabā ir ienesta egle, uzklāts pieticīgs svētku galds. 
Svētki tiek svinēti kopā ar ebreju jaunekli, ko ģimene slēpj no nacistiem. 
Namatēvs - vīrs gados - norāda, ka šie ir pirmie tādi Ziemsvētki viņa 
mūžā. Savukārt ebreju jauneklis saka, ka viņš vispār pirmoreiz mūžā svin  
Ziemsvētkus!...
    Pirmie Ziemsvētki, ko es atceros, bija padomju okupācijas laikā -  as-
toņdesmitajos. Mājokļa logus aizvilka ar bieziem aizkariem. Vecvecāki 
ienesa istabā egli un uzklāja  niecīgās pensijas dēļ  pieticīgu svētku galdu. 
   Arī paši pirmie Ziemsvētki pirms 2000 gadiem  bija “citādi” - Jūdejas 
cilvēki dzīvoja zem svešas (romiešu) okupācijas varas, valdnieks Hērods 
bija psihiski slims (viņš ārprātā, baidoties no sazvērestības, pavēlēja no-
galināt savu sievu un dēlus) -, šādos politiski un ekonomiski nestabilos 
apstākļos piedzima Pestītājs  Jēzus. Bībelē varam lasīt, ka trakais Herods, 
uzzinājis par Pestītāja piedzimšanu, sūta karavīrus apkaut visus zīdaiņus 
Betlemē un tās apkārtnē.
   Mūsu tēvi un mātes ne vienu reizi vien ir piedzīvojuši “citādus” 
Ziemsvētkus, piemēram, Tīreļpurvā un Ložmetējkalnā, bēgļu gaitās Krie-
vijā, divos Pasaules karos, lēģeros Sibīrijā, okupācijā utt. Bet  arvien 
Ziemsvētki  un  arvien tas pats vēstījums: “Jums ir dzimis Pestītājs, kas ir 
Kristus, tas Kungs!”
   Arī Latvija un pasaule šogad daudzviet svinēs “citādus” Ziemsvētkus 
- bez tik ierastajiem Ziemsvētku  dievkalpojumiem, bez sarīkojumiem, 
viesībām, ballēm un salūtiem. Daudzi no mums šogad atzīs: “Šie ir pirmie 
tādi Ziemsvētki mūsu mūžā!” 
  Kaut arī šogad Ziemsvētki būs citādi, tomēr tie nezaudē savu būtību - 
cilvēcei ir dots Pestītājs! Tam nav nozīmes - romiešu, nacistu, padomju 
vai kāda cita okupācija, traki un asinskāri valdnieki vai sērgas - cilvēkiem 
ir dots Pestītājs. Tikai Viņš - Jēzus Kristus - pasaules Pestītājs - visus, kas 
Viņam tic, atbrīvo no grēka un tā sekām.
  
   Šajos Ziemsvētkos aicinu, ka tu Pestītājam saki šo īso lūgšanu:
“Kungs Jēzu! Man žēl manu grēku - es atsakos no tiem. Lūdzu, piedod 
man. Es ticu Tev un pieņemu Tevi par savu Pestītāju. Lūdzu, dziedini un 
maini mani! Kristī mani ar Svēto Garu! Paldies, Jēzu!”
  
  Priecīgus “citādos” 2020. gada Ziemsvētkus!

                       Ivars Cišs, Bērzaunes draudzes mācītājs 

Citādi  Ziemassvētki

Anitas Austvikas fotoZīmējuma autors Ivars Cišs
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Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Judītes darinātie lakati.

No Bērzaunes pagasta uzņēmēju 
piedāvājuma jūsu svētkiem

  Lai atbalstītu vietējos uzņēmējus un sniegtu jums ierosmi idejām Ziemassvētku laikā  svētku galdam un dāvanām, sniedzu īsu 
ieskatu piedāvājumā. Šī ir tikai neliela daļa no tā, kas pieejams mājražotāju, amatnieku un citu saimnieciskās darbības veicēju 
piedāvātajos produktos un pakalpojumos, tāpēc aicinām atbalstīt savējos un iepriecināt ne tikai sevi, bet arī uzņēmējus brīniš-
ķīgajā došanas laikā!

dažādi

  Idejas dāvanām
  Skaists un node-
rīgs piedāvājums ir 
Judītei Ezerkalnei. 
Kā saka pati Judīte: 
“Es darinu retinā-
ta audekla lakatus. 
Rezultāts ir neatkār-
tojams, fantastisks 
un tas priecē mani 
un lakata nēsātāju. 
Katrs lakats ir iz-
lolots, domājot par 
krāsām, rakstu un 
pat savu nosaukumu. 
Lakati ir 100% manu 
roku darbs, sastāvā 
ir mohera un akrils. 
Tā lielums 1,20 x 
1,20m.
  Ir iespēja iegādāties 
sev un iepriecināt 
citus. Cilvēki pasū-
ta lakatus latviskās 
krāsās, lai pārsteigtu 
savus tautiešus ārze-
mēs.
  Man prieks IE-
PRIECINĀT!
  Mans tālrunis 
29194861. Var arī 
lakatus iegādāties: 
www.egadatirgus.lv”

Foto no Judītes Ezerkalnes personīgā arhīva

  Iegādāto 
dāvanu ie-
s a i ņ o š a n a i 
savus pakal-
pojumus pie-
dāvā Madara 
Meldere uz-
ņēmumā SIA 
“MELMA” . 
U z ņ ē m u m s 
ir pavisam 
jauns, taču 
Madaras pie-
redze dāvanu 
s a i ņ o š a n ā , 
dažādu kastī-
šu izgatavo-

šanā mērāma jau 11 gadu garumā. Madara izgatavo skaistas un 
radošas aploksnes, kuru noformējums pārdomāts līdz smalkā-
kajām detaļām, tāpat arī pieejamas skaistas kartītes. Kastītes, 
kuras izgatavotas SIA “MELMA”, ir ne tikai acīm baudāmas, 
bet arī ļoti noderīgas. Madara uzsver, ka tās izgatavotas ar mēr-
ķi, lai būtu noderīgas arī pēc dāvanas pasniegšanas. Kastītes ir 

izturīgas, rūpīgi izstrādātas, lai būtu izmantojamas arī citiem 
mērķiem. Iespējams izvēlēties starp dažādām krāsām, vizuā-
lajiem noformējumiem un praktiskajiem risinājumiem. Katrs 
individuālais pasūtījums  tiek veidots pēc klienta iecerēm un 
vēlmēm, apvienojot tās ar Madaras  praktiskajiem ieteiku-
miem. Madara teic, ka skaists iesaiņojums jebkuru dāvanu spēj 
padarīt vēl skaistāku un īpašāku. Iespējams vienoties arī par 
gatavu dāvanu iesaiņošanu, jo  uz vietas pieejami dažādi mate-
riāli, kuri ar prieku tiks “ietērpti” skaistā svētku rotā.
  Lai sazinātos ar Madaru, var apmeklēt uzņēmuma SIA “MEL-
MA” facebook lapu @melma, kur arī pieejama plašāka kon-
taktinformācija.
  Tāpat arī Madaru iespējams satikt Bērzaunē, Gaiziņa ielā 7, 
1. stāvā.
  Tālrunis saziņai - 26156698.

Foto no Madaras Melderes personīgā arhīva

  Uzņēmums SIA “RooDa” piedāvā dažādas gardas dāvanas. 
Iepriecināt savus mīļos var ar interesantiem ievārījumiem, arī 
dažādām zupām un konditorejas izstrādājumiem - cepumiņiem, 
riekstiņiem u.c. Kāpēc gan neiepriecināt ar kādu praktisku un 
garšīgu dāvanu?
  Uzņēmums atrodams Sauleskalnā, ēdnīcas telpās, var arī zva-
nīt - 29114983.

Foto no SIA “RooDa” personīgā arhīva
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dažādi

 Idejas svētku galdam
  Egils Ezerkalns 
piedāvā dažādus 
i z s t r ā d ā j u m u s 
svētku galdam. 
Egils: “Ekskluzī-
vi kūpināta cūk-
gaļa un vistas. 
  Cūkgaļu noturu 
5 - 6 dienas sausā 
sālījumā. Kūpinu 
12 - 15 stundas 
ar alkšņu mal-
ku. Lieliski izdodas cauraudzītis, karbonāde, šķiņķis, kapāta 
desa, fileja, pikantā rulete, stilbiņi, ribiņas, kauliņi un vistas. 
Vēl gatavoju aknu pastēti, tecinātus cūku taukus, smēriņu un 
čurgalas.
Ar mīlestību gatavots, svaigs un gards produkts ikdienai un 
svētkiem.
  Pats ražoju un pats tirgoju!
  Zvaniet - 29491838. Tirgoju piektdienās Madonā t/c „Kon-
zums”.”

Foto no Egila Ezerkalna personīgā arhīva

  Idejas svētku gal-
dam sniedz zem-
nieku saimniecība 
“Līvi”. Svētku galdā 
liekami dažādi kazas 
sieri. Tos var baudīt  
atsevišķi vai arī iz-
mantot interesantām  
uzkodām. Drēgna-
jos ziemas vakaros 
baudāma tomātu vai 
ķirbju zupa ar kazas 
sieru, tāpat arī ka-
zas siers ir lieliska 
piedeva pīrāgiem un 
citiem šāda tipa iz-
strādājumiem, kā arī salātiem un brokastu ēdieniem. Zemnieku 
saimniecības produkcija iegādājama katru dienu “Līvi” veika-
liņā. Darba laiks no 8.00 līdz 17.00.

Foto no ZS “Līvi” arhīva
  
  Lai vēl plašāk izvēr-
stu uzņēmēju piedā-
vājumu un mudinātu 
iedzīvotājus atbalstīt 
vietējos uzņēmējus, 
aicinām piedāvāt arī 
sava uzņēmuma vai 
vienkārši hobija lī-
menī tapušos darinā-
jumus. Paplašinātu 
piedāvājumu plānots 
izvietot sociālo tīk-
lu vietnē facebook. 
Ja vēlies piedāvāt 
savus darinājumus, 
tad  zvani -27880670 
(Beāte).

Beāte Putniņa

Raksta turpinājums

  Kā zināms,  mūsdienās valda plašas tehnoloģiju izmantošanas 
iespējas, līdz ar to  ir samazinājies ne tikai ar roku rakstīto tekstu 
daudzums, bet arī to kvalitāte. Tādēļ, atzīmējot folklorista  Kriš-
jāņa Barona 185. dzimšanas dienu un Latvijas 102. dzimšanas 
dienu, skolā notika glītrakstīšanas konkurss, kura mērķis – 
pilnveidot  latviešu valodas rakstu darbu kultūru un popularizēt 
tautas mutvārdu daiļradi jeb folkloru.
  Visaktīvākie konkursa dalībnieki –  visi 3. klases skolēni, kuri 
bija glīti norakstījuši un skaisti noformējuši sev tīkamās tautas-
dziesmas, turklāt arī mācēja norunāt dainas no galvas. Par veik-
smīgu piedalīšanos konkursā dalībnieki saņēma pateicības rakstu 
un pārsteiguma balviņas.
  Paldies skolotājai Guntai Beloragai  par atsaucību, sadarbību 
un skolēnu motivēšanu! Paldies arī  5. klases skolniecei  Beātei 
Bāņukalnei,  jo arī viņa bija glīti rakstījusi trīs dainas, ievērojot 
burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti.
  Novēlu, lai arī ikdienas mācību darbā skolēni rakstītu rūpīgi, tā-
dējādi parādot, cik nozīmīga ir kulturāla rokraksta vērtība reālajā 
dzīvē.

Gita, Bērzaunes pamatskolas bibliotekāre

Glītrakstīšanas konkurss skolā

  Novembrī īstenojām aktivitāti “Aplūko Bērzaunes pagas-
tu!”, lai vēl joprojām aktīvi veicinātu pagasta iedzīvotājus 
veselīgi un svaigā gaisā pavadīt  brīvo laiku.  Sadarbībā ar 
bērnu un jauniešu centru “Rīts” izveidojām savu slēpņoša-
nas  spēli  Bērzaunes pagastā. 
  Pēc labākajām slēpņošanas aktivitāšu tradīcijām dažādās 
Bērzaunes pagasta vietās izvietoti 12 kontrolpunkti. Kat-
rā no šiem punktiem paslēpts mazs konteinerītis, kurā at-
rodas blociņš sava vārda vai pseidonīma fiksēšanai, kā arī 
rakstāmais. Katram spēlētājam slēpņošanas karte pieejama, 
izmantojot saiti: http://tiny.cc/hbr5tz. Tajā atrodami visi 
punkti. Uzspiežot uz katru individuālo kontrolpunktu, atro-
damas arī to koordinātes. Tā kā kartē atrodamas tikai vietas, 
bet ne konkrēta slēpņa atrašanās vieta objektā, tādēļ  ai-
cinām rūpīgi aplūkot katru kontrolpunktu, lai atrastu, kur 
paslēpts konteinerītis. Šis uzdevums domāts ne tikai fizisko 
aktivitāšu veicināšanai, bet arī vērības un attapības attīstī-
bai. Plašāka informācija par aktivitāti pieejama sociālo tīklu 
vietnē facebook  Bērzaunes pagasta un B&JA “Rīts” lapās. 
  Trīs aktīvākajiem slēpņotājiem aktivitātes beigās paredzē-
tas pārsteiguma balvas. Spēles īstenošanas laiks  no 1. līdz 
šī gada 24. decembrim. 
  Sagaidīsim Ziemassvētkus uz aizraujošu aktivitāšu viļņa!

Beāte Putniņa
Ekrāna fiksācija no lietotnes Google Maps

Orientēšanās spēle 
Bērzaunes pagastā
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aktualitātes

Masku izdale 
mazturīgajiem notiek nesteidzīgi
  Paredzēts, ka 
līdz š.g. 20. no-
vembrim pašval-
dības nodrošinās 
bezmaksas hi-
giēnisko masku 
izsniegšanu sa-
viem iedzīvotā-
jiem, kuriem no-
teikts trūcīgas vai 
maznodrošinātas 
personas statuss, 
kā arī  tiem, kas 
uzturas patvers-
mēs vai saņem 
dienas aprūpes 
centru, dienas 
centru, krīzes 
centru vai aprūpes 
mājās pakalpoju-
mus. To nosaka 
Covid-19 infek-
cijas izplatības 
pārvaldības likums. Jāņem vērā, ka individuālo aizsardzības 
līdzekļu lietošana daudzās publiskās vietās ir obligāta.
  Minētās iedzīvotāju grupas tuvākajā laikā bezmaksas hi-
giēniskās maskas varēs saņemt saskaņā ar katrā konkrētā 
pašvaldībā noteikto kārtību. Maskas būs vairākkārtīgi lieto-
jamas, ievērojot noteiktās kopšanas prasības (Ministru ka-
binets, 06.11.2020).
  Par masku izdales procesu mazturīgajiem Bērzaunes pa-
gastā informē sociālā darbiniece Ilze Kanča. Ilze atzīst, ka 
masku izdales process notiek nesteidzīgi, visas maskas, ku-
ras bijušas paredzētas mazturīgajiem, vēl nav izsniegtas. 
Vislielākā interese bijusi no personām, kas par bezmaksas 
maskām interesējušies vēl pirms valdības lēmuma tās pie-
šķirt mazturīgajiem. Par bezmaksas masku pieejamību maz-
turīgie uzzinājuši medijos, no līdzcilvēkiem.
  Maskas ir vairākas reizes lietojamas. Uz to iepakojuma 
pieejama informācija, ka tās paredzētas 30 mazgāšanas rei-
zēm, atbilst higiēnisko masku 1. kategorijai, veidotas divos 
slāņos. Kopā ar higiēnisko sejas masku tiek izsniegta arī 
kopšanas un lietošanas instrukcija.
  Bērzaunes pagasta pārvalde atgādina, ka  šobrīd apmek-
lētāju pieņemšana notiek pēc pieraksta. Arī mazturīgajiem, 
kas vēlas ierasties pagasta pārvaldē pēc sejas maskas, jā-
piesakās iepriekš, sazinoties ar Ilzi Kanču. Tālruņa numurs 
– 20238582.

  *Ministru kabinets, mājaslapa (06.22.2020). Par higiēnis-
ko masku nodrošināšanu trūcīgajiem un maznodrošināta-
jiem. Skatīts: 03.12.2020. Pieejams: https://www.mk.gov.
lv/lv/aktualitates/par-higienisko-masku-nodrosinasanu-tru-
cigajiem-un-maznodrosinatajiem

Informāciju sagatavoja Beāte Putniņa
Foto no www.pexels.com

Aktualitātes sadarbībā ar bērnu 
un jauniešu centru “Rīts”

Sveicieni jau decembrī!

  Oktobrī bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” kopīgi bija izvir-
zījuši sev mērķi kopīgiem spēkiem noiet/ noskriet/ nobraukt ar 
riteni 150 km. Izaicinājumā varēja piedalīties jebkurš, kas to vē-
lējās. 31. oktobrī apkopojām iegūtos rezultātus. Kopīgi mēs pie-
veicām 445,53 km! Tas ir vairāk,  nekā bijām plānojuši. Prieks 
par tik aktīviem jauniešiem un arī pārējiem dalībniekiem. Ārkār-
tas situācijas laikā kopīgi ar Bērzaunes pagasta sporta organiza-
tori  esam izveidojuši jaunu izaicinājumu brīvā laika pavadīša-
nai svaigā gaisā - Geochaching jeb slēpņošanu. Slēpņošana ir 
nodarbe brīvā dabā ar GPS vai citiem navigācijas paņēmieniem, 
kuras mērķis ir sameklēt konteinerus, kuros ievietots blociņš un 
zīmulis. Katra uzdevums ir atrast šos konteinerus un parakstīties 
(vārds, uzvārds), kad ir atrasts attiecīgais objekts. Trīs vērīgā-
kajiem meklētājiem - balvas. Par radošu attēlu iesūtīšanu ar at-
rasto konteineru - papildu punkti! Saite uz karti pieejama BJ&A 

“Rīts” sociālajos tīklos, 
kā arī Bērzaunes pagasta 
facebook lapā. Ielādē-
jot karti lietotnē Google 
maps, atvērsies karte ar 
12 kontrolpunktiem. Iz-
manto pievienotās koor-
dinātes vai atrodi vietas 
pēc norādēm! Lai atrastu 
slēpņus - konteinerus, iz-
manto atjautīgos pavedie-
nus un esi radošs! Ir jau-
tājumi? Tad vari vērsties 
pie Beātes (27880670) 
vai B&JA “Rīts” sociāla-
jos tīklos.
ATRODI - PARAKSTIES 
- IEMŪŽINI - NOLIEC 
VIETĀ! 

Antra Raubiška
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Starp dzīvības zvaigznēm daudzām
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.

stārķa Ziņas 

Jaundzimušais šomēnes:

Mūna dzimusi 27.11.2020.
Spēku un izturību vecākiem, meitiņu lolojot!

aktuāla  informāCija

8

Lai ik ceļš Jums arvien saules noklāts,
Lai vēl tālēs Jūsu soļus dzird.
Un ar Jūsu devīgajām rokām
Labu gaismu dod lai visiem sirds!

(L.Pēlmanis)

  Mīļš paldies ikvienam ziedotājam par 
ieguldīto artavu Grostonas kapsētas 
labiekārtošanā. Priecīgus jums Zie-
massvētkus un laimīgu Jauno gadu!

  
Bērzaunes pagasta pārvalde un 

Grostonas kapu pārzine Alda Gūte.

Ziedotāji:
1. Jānis Viļumsons
2. Maija Nārune
3. Natālija Audriņa
4. Monika Dobule
5. Ilze Viļčevska
6. Silvija Saulīte
7. Aina Zelča
8. Biruta Žube
9. Arnis Gozis
10. Zenta Avota
11. Zaiga Gailīte
12. Maija Biezā
13. Vilnis Klints
14. Vizma Leimane
15. Domna Briežkalne
16. Ģirts Perevalovs
17. Juris Borovikovs
18. Ivars Ķirps
19. Valda Zaķe
20. Agnese Eglīte
21. Normunds Rubenis
22. Anna Brutāne
23. Juris Timofejevs
24. Raimonds Jēgeris
25. Astra Krūmiņa
26. Sarmīte Strode
27. Natālija Ļitvina

Paldies!

Anitas Austvikas foto


