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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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  Jau februāris. Neierasti pavasarīgs. Nav pare-
dzams, kā laiks samutuļos katru dienu. Tāpat 

nav īsti zināms, ko spriedīs un domās politiķi attiecībā uz jauno 
novadu reformu. Dažbrīd šķiet, ka kaut kas tiek darīts tikai darī-
šanas dēļ. Vai no tā kāds labums? Šķiet, ka par šo tēmu neviens 
nav izteicies labāk par mūsu novadnieci Andu Līci: “”Es jau sen 
tev gribēju ko vaicāt…”, domājot par nākamo teritoriālo refor-
mu, man ausīs skan šie vārdi no Imanta Kalniņa dziesmas „Zilais 
putniņš”. Jā, tiešām, kas bija noticis to politiķu galviņās, kuri, 
2009. gadā veicot teritoriālo reformu, saputroja jēdzienus, un 
arī sabiedrība neapstrīdēja jaunos teritoriju nosaukumus? Kāpēc 
novadi tika nosaukti par reģioniem, bet rajoni - par novadiem, 
kaut gan ar jēdzienu „novads” saprotam Latvijas kultūrvēstu-
risko dalījumu Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā. 
Latvijas kultūrvēsturiskie novadi ir teritorijas ar kopīgu kultūru 
un vēstures mantojumu, kas tos atšķir savā starpā. Ja šodien šajā 
dalījumā kaut kas būtiski ir mainījies un vairs nav pieņemams, 
tad tagad ir īstais brīdis veikt izmaiņas. 
  „Apriņķis” ir labskanīgs un latvisks vārds, tās ir teritorijas ap 
centriem. Apriņķi kā administratīva vienība pastāvēja no 16. gs. 
līdz 20. gs. gadsimta vidum, 1924. gadā Latvijā bija 19 apriņķi, 
bet 1946. gadā - 25. Padomju laikā tos pārdēvēja par rajoniem. 
Par apriņķu skaitu var diskutēt, jo dzīve ir mainīga. Taisni jābrī-
nās, ka ir saglabājies vismaz tāds jēdziens kā „pagasts”.
  Jāteic godīgi, sabiedrība ir nogurusi no reformām, kuras dzīvi 
nevis uzlabo, bet aizvien vairāk sarežģī un cilvēkus atsvešina 
no savas valsts, kaut gan reformas vienmēr tiek pieteiktas kā 

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

dzīves kvalitātes uzlabotājas. Tās dažu politiķu iegribu dēļ bie-
ži pārvēršas neveiksmīgā eksperimentā, par kuru neviens nav 
atbildīgs. Reformu īstenošanai tiek tērēta nodokļu maksātāju 
nauda, tajās iesaistītajiem ierēdņiem tā, protams, kādu laiku tiek 
nodrošināts darbs un alga. Bet runa taču ir par valsts kopējo la-
bumu un nākotni.
  Jau sen ir laiks veikt auditu Latvijas laukos. Tur ir tik daudz 
mirušu teritoriju, kuras nerāda valsts prezidentam un ārzemju 
viesiem. Padomju laikā bija tāda paraugsaimniecība „Ādaži”, 
to pastāvīgi apmeklēja dažādas delegācijas, gan jau tādas vietas 
ir arī mūsdienu Latvijā. Ko no jaunās reformas iegūs lauki bez 
abstraktā apgalvojuma, ka pēc tam viss vienkārši kļūs labāk? 
Vai valdība ir izvērtējusi visus iespējamos riskus pēc jaunās re-
formas ieviešanas, cik daudz jaunu bezdarbnieku papildinās šo 
nevienam nevajadzīgo ļaužu armiju? Kas notiks tagadējos nova-
du centros ar administratīvajām ēkām un skolām, kurās skolēnu 
skaits sakarā ar to, ka viņu vecāki zaudēs darbu un pārcelsies 
citur, saruks? Negribas pieļaut ķecerīgu domu, bet sabiedrībā 
tāda valda, ka teritoriālo reformu virsuzdevums ir panākt, lai 
lauki no cilvēkiem beidzot kļūtu pavisam tukši.”

 mazliet no Valentīna
No dzīves reibstu es bez vīna
Nav zināma man Valentīna
Vien Velga, Inese un Zina
Tās manas jūtas apmierina.
Ir Velga paslēpusies vaivariņos
Un raksta reibinošu dzeju viņos
Ir Inesīte blakus man
Un sirdī maigi bites san.
Bet Zinai smaids tik apburošs
Par sevi neesmu vairs drošs...
No dzīves reibstu es bez vīna
Un nevajag man Valentīna...
Lai mīlas pilns ir Jūsu laiks
Gan mīļākais, gan vīrs, lai maigs
Tad saule spīdēs, mieti plauks
Un gadalaiks jebkurš būs jauks.

                                      Juris Apogs

Ineta
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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”.

Saimnieki var iesniegt lauku 
bloku precizējumus

  No 7. februāra līdz 1. aprīlim lauksaimnieki, kas sakopuši līdz 
šim neapsaimniekotu platību, var veikt lauku bloku un ainavu 
elementu precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumi, izmantojot 
EPS, jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau 
sakoptu platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību 
vai pievienot jaunus ainavas elementus. Lauku bloku precizēša-
nas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku, savu 
apsaimniekoto platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām 
platībām. Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var no-
raidīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai 2% no lauku 
bloka platības. Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz 
lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi - tajā 
nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā platība tiks apsekota arī 
dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezo-

nas laikā netiks veikta 
atkārtota platības ap-
sekošana. Par savām 
apsa imnieko ta jām 
platībām var uzzināt 
LAD ģeogrāfiskajā 
informācijas sistēmā, 
kurā ir apkopota ak-
tuālākā informācija 
par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi un 
ainavu elementiem 
lauku blokos: http://
karte.lad.gov.lv vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
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Turpinās sadarbība ar samariešiem
  Madonas novada pašvaldības dome kārtējā sēdē 30. janvārī 
izskatīja jautājumu par aprūpes mājās pakalpojuma deleģēša-
nu biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība”. Dome nolēma 
deleģēt aprūpes mājās pakalpojumu Madonas novadā biedrībai 
„Latvijas Samariešu apvienība”; deleģēšanas līguma projektu 
saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
triju; pēc saskaņošanas VARAM slēgt deleģēšanas līgumu ar 
biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” par aprūpes mājās 
pakalpojuma sniegšanu Madonas novadā no 01.03.2020. līdz 
28.02.2023. Pirms tam finanšu un attīstības komitejas sēdē paš-
valdības sociālā dienesta vadītājs Gundars Riekstiņš informēja, 
ka beidzas iepriekš noslēgtais deleģēšanas līguma termiņš un 
tas ir jāpagarina uz trim gadiem. Biedrība „Latvijas Samariešu 
apvienība” lūdza jaunajā līgumā paredzēt nelielu cenu kāpumu 
par sniegtajiem pakalpojumiem salīdzinājumā ar iepriekšējo 
periodu. Aizvadītajā, 2019., gadā šis pakalpojums pašvaldī-
bai izmaksāja 186 000 eiro. Aprūpēti tika gandrīz 190 cilvēku. 
Līdz šim finansējums lielā apjoma dēļ, kas „Latvijas Samariešu 
apvienībai” ir Madonas novadā, ir bijis pietiekams, lai segtu 
izdevumus. Izmaksas biedrībai Madonas novadā ir pat lētākas 
nekā citur tieši tāpēc, ka mājas aprūpes pakalpojumi tiek sniegti 
lielam skaitam cilvēku. Viens klients Madonas novadā vidēji 
izmaksā 93,70 eiro. Turpretī Cēsīs tie ir 130, Gulbenē - 109, 
Valmierā - 110 eiro. Šāda atšķirība ir skaidrojama tieši ar snieg-
tā pakalpojuma apjomu, to, ka mājas aprūpes pakalpojumus sa-
ņem tik liels skaits cilvēku. Bet „Latvijas Samariešu apvienība”, 
kā atzīmēja Gundars Riekstiņš, ir gatava arī jaunam izaicināju-
mam, proti, ka aprūpējamo cilvēku skaits varētu palielināties. 
Tuvākajā laikā tas varētu pārsniegt 200. Bet naudas biedrībai 

pietrūkst, lai palieli-
nātu algas darbinie-
kiem. Nav nekāds 
noslēpums, ka šajā 
nozarē strādājoša-
jiem zemākā līmeņa 
darbiniekiem atal-
gojums ir zems, tā-
pat nemitīgi saduras 
ar problēmu, ka grū-
ti nokomplektēt dar-
biniekus. Madonas 
novadā gan tos vēl 
varot atrast, jo lauku 
teritorijā ir bezdarbs 
un cilvēki meklē ie-
spēju nopelnīt, bet 

Pierīgā, kur ir lielākas algas, tas ir ļoti grūti, lai neteiktu - bez-
cerīgi. Darbs, kā zināms, ir smags, atbildīgs, bet atalgojums 
nav pietiekams. Pēc biedrības veiktajiem aprēķiniem un prog-
nozēm, maksa būtu jāpalielina par aptuveni 7,00 eiro vienam 
cilvēkam - no 93,70 eiro uz 100,12 eiro turpmāk jeb par 1200 
eiro mēnesī vairāk nekā tas ir tagad. Salīdzinājumā ar citām 
pašvaldībām tas joprojām būs lētāk, jo, piemēram, prognozē-
jamā maksa vienam klientam Gulbenē ir 120 -125 eiro mēnesī, 
bet Cēsīs - pat 144 eiro. Madonas novada domes priekšsēdētājs 
Agris Lungevičs uzsvēra, ka šādam palielinājumam varētu pie-
krist, jo nedaudz ir paaugstināts atalgojums arī pašvaldības so-
ciālajiem darbiniekiem un ka tas ietu roku rokā, jo arī samarieši 
sniedz līdzīgus pakalpojumus. Šāds palielinājums ir ievērtēts 
arī budžetā. Atzinīgi Madonas novada pašvaldības un „Latvijas 
Samariešu apvienības” sadarbību un tās sniegtos pakalpojumus 
(pavisam tiek piedāvāti astoņi) novērtēja arī Madonas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora. Turklāt šāda pa-
kalpojuma pieejamība atslogo pansionātus, jo, visticamāk, daļa 
tajos nonāktu, ja mājas aprūpes pakalpojums nebūtu pieejams. 
Pašvaldībai tas izmaksātu arī dārgāk. Pozitīvu vērtējumu par 
Madonas novada pašvaldības un samariešu 2015. gadā uzsākto 
sadarbību pauda arī Madonas novada domes deputāts Andris 
Sakne. Šajā laikā klientu skaits, kam tiek nodrošināti mājas ap-
rūpes pakalpojumi, ir palielinājies gandrīz uz pusi. Jāpiebilst, 
ka „Latvijas Samariešu apvienības” piedāvātie pakalpojumi ir 
daudzveidīgi un nodrošina dažādas palīdzības iespējas. Pakal-
pojumi pieejami pēc sociālā dienesta personas vajadzību novēr-
tējuma un lēmuma par piemērotāko pakalpojumu. Palīdzība var 
būt gan ikdienišķās lietās - ienest malku mājās, palīdzēt nokļūt 
līdz pastam, veikalam, sociālajam dienestam - ar mazo automa-
šīnu, gan citi. Pieprasīts ir arī mobilās aprūpes pakalpojums ar 
lielo, īpaši šīm vajadzībām būvēto automašīnu - cilvēki labprāt 
izmanto iespēju nomazgāties dušā, sakopt kāju pēdas un nagus, 
ko nodrošina pēdu aprūpes speciālists, izmazgāt veļu, nogriezt 
matus. Šis pakalpojums ir izveidots tā, lai tie cilvēki, kuri dzī-
vo laukos, kuriem nav pieejamas ērtības un ir grūtības pašiem 
sevi pilnvērtīgi apkopt, varētu droši palikt savās mājās un dzī-
vot pilnvērtīgu dzīvi ierastajā vidē. Svarīgs palīgs, nodrošinot 
ikdienas aprūpi, ir arī Drošības pogas pakalpojums, lai sniegtu 
palīdzību ikdienā un arī krīzes situācijās. Drošības poga ir īpaša 
saziņas sistēma - saziņas iekārta un signālpoga, kas atrodas ap-
rocē vai kulonā. Drošības poga ir ērta lietošanā - atliek piespiest 
signālpogu un informēt par to, kas atgadījies. Signāls centrālē 
nonāk no jebkuras vietas dzīvoklī vai mājā.
                                                 

Pārpublicēts no laikraksta “Stars”
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Gatavojamies Lielajai talkai
  Lielās talkas vadmotīva „Sakop savu 
sētu! Tava sēta - Latvija” mērķis ir vei-
cināt izpratni, ka mums ir jātur rūpe 
ne tikai par savu sētu, pagalmu, bet 
par visu mūsu valsti kopumā. Tieši šī 
iemesla dēļ jau otro gadu līdz ar Lie-
lās talkas kustību norisinās arī  Ideju 
talka, kuras ietvaros ikviens ir aicināts 
nākt klajā ar idejām, kas ilgtermiņā var 
nodrošināt Latvijas ilgtspēju, domājot 
ne tikai par to, kā atkritumus samazi-
nāt, bet kā tos neradīt. „Pirms aptuveni 
desmit gadiem lielākoties cīnījāmies ar 
„atkritumu kalniem” gandrīz katrā paš-
valdībā, tagad arvien vairāk pašvaldī-
bu kļuvušas teju brīvas no tiem. Tādēļ 
aizvien populārākas kļūst labiekārtoša-
nas talkas, kopīgiem spēkiem sakopjot 
publiskas vietas. Mēs negrasāmies pie 
tā apstāties, jo  būtiski skatīties nākot-
nē un fokusēties uz kopīgo sabiedrības 
izglītošanu, lai mūsu jaunieši šīs zinā-
šanas nodotu nākamajām paaudzēm. Jau pērnā gada Pasaules 
talka pierādīja, ka Latvija uz kopējā valstu fona ir videi drau-
dzīga nācija. Tomēr, lai kļūtu “Sakop savu sētu! Tava sēta 
- Latvija” par zaļāko valsti pasaulē, nepieciešama ikviena 

“Līvi”.

aktUĀlI

mūsu valsts iedzīvotāja iesaiste,” aicina Lielās talkas  vadītā-
ja Vita Jaunzeme. Ņemot vērā pašvaldību aktīvo iesaisti tal-
kā, arī šogad Lielās talkas ietvaros turpināsies pērn aizsāktā 
atkritumu šķirošana, kurā talcinieki tiks aicināti atdalīt plast-
masu, izmantojot zilas krāsas maisus, bet citiem atkritumiem 
būs paredzēti balti maisi. Ar šo gadu Lielās talkas dalībnieki 
uzsāk sadarbību ar biedrību „1836”, akcentējot Latvijas 1836 
kilometru garās pierobežas sakopšanu un labiekārtošanu, lai 
Latvijā veicinātu vides tūrismu. Projekta „1836” vadītājs En-
riko Podnieks stāsta: „Latvijas dabā mums apkārt ir skaistas 
upju ielejas, pludmales, priežu meži… Pirms pieciem gadiem 
tika uzsākts darbs pie projekta „1836” ar mērķi atdzīvināt 
1836 km garo Latvijas robežu, izveidojot tūrisma ceļu. Šogad  
Lielās talkas ietvaros pilnveidosim iesākto ceļu, uzlabojot in-
frastruktūru, ierokot 100 ceļa stabus apkārt Latvijas robežai.” 
Iedzīvotājiem, uzņēmumiem, kopienām, skolām un ģimenēm 
ir iespēja rezervēt savu stabiņu līdz 25. martam mājaslapā: 
www.1836.lv/celotaja-karte. Vienpadsmit gadu garumā Lie-
lajā talkā kopumā ir piedalījušies aptuveni 500 000 dalīb-
nieku. Latvieši talkojuši arī citās pasaules valstīs. Atkritumu 
daudzums ir vairāk nekā par pusi samazinājies, salīdzinot ar 
2008. gadu. Daudzviet pašvaldību teritorijās vairs nav atro-
dami atkritumi, tāpēc talkas vietās tiek organizētas apkārt-
nes labiekārtošanas un koku stādīšanas talkas. „Šie fakti ir 
apliecinājums tam, ka Lielā talka ir konsekventi virzījusies 
izvēlētā mērķa - tīras un zaļas valsts - virzienā. Talka kā lie-
lākais izglītojošais un vides sakopšanas ikgadējais notikums 
nesis auglīgus rezultātus. Arī turpmāk tam būs nozīmīga loma 
vides sakopšanā, bet būtiskākais - cilvēku attieksmes un pa-
radumu maiņa. Lielā talka ir unikāla kustība, jo spēj pastāvēt 
tik ilgus gadus, un cilvēki katru gadu talkas dienā ir gatavi 
iet un darīt kaut ko savas valsts, līdzcilvēku labā. Tā ir talkas 
lielākā vērtība, tāpēc gribētu pateikties visiem, kuri ik gadu 
talko un gatavojas to darīt arī šogad,” uzsver Vita Jaunzeme. 

                        
 Gita Sauka, sabiedrisko attiecību speciāliste 

                                    Pārpublicēts no laikraksta “Stars”
 
  Arī mūsu pagastā ir daudz sakoptu sētu, ar kurām patiesi 
var lepoties.“Sveķi”.
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Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Karjeras izglītības aktualitātes 

  Kopš 2016. gada 1. janvāra Bērzaunes skola ir iesaistījusies ESF 
projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības ie-
stādēs” un realizē dažādus ar darba pasauli saistītus pasākumus: ie-
pazīst daudzveidīgo profesiju pasauli, izzina sevi un savas intereses, 
pielaiko savu sapņu profesiju u.tml.
  Arī šajā mācību gadā ar projekta atbalstu jau īstenoti vairāki pasā-
kumi.
  Septembrī, baudot atvasaras saulīti, Bērzaunes pamatskolas skolēni 
devās rudens pārgājienā, iepazīstot plašo un daudzveidīgo pieaugu-
šo darba pasauli.
1.  klase pārgājiena laikā iepazinās gan ar SIA „TD Sveķi” darba 
lauku - trušiem, neparastām aitām, putniem - , gan arī ar Bērnu un 
jauniešu apvienības „Rīts” vadītājas pienākumiem.
  2. un 3. klases  skolēni devās uz saimniecību „Lazdukalns”, kur 
īpašniece Ilona Akmentiņa bērnus iepazīstināja ar savu saimniecību. 
Te var apskatīt, samīļot un pacienāt aitas, nutrijas, trušus, baibakas. 
Rūpes par dzīvnieciņiem prasa pacietību un lielu darbu, bet pretī 
sniedz arī lielu gandarījumu.
  5. klases  skolēni devās uz PII „Vārpiņa”. Interesanti bija pēc vai-
rākiem gadies atkal iegriezties bērnudārzā un satikt vadītāju un au-
dzinātājas. Vadītāja pastāstīja par bērnudārza darbinieku ikdienu un 
izveda ekskursijā pa bērnudārzu. 
  6. klases  kolektīvs devās uz metālapstrādes uzņēmumu „Metalix”, 
kur iepazinās ar tā valdes locekli Gati Šmitu. Viņš iepazīstināja ar 
metālapstrādes uzņēmuma darbinieku profesijām un darba pienāku-
miem. Uzņēmumā nepieciešami gan darbinieki ar augstāko izglītību 
(inženieri), gan ar profesionālo izglītību (virpotājs, frēzētājs, atslēdz-
nieks). Kopīgiem spēkiem tiek radītas lielas lietas: metāla vārti, kāp-
nes, margas, krāsnis un dūmvadi, seifi, dekoratīvie kalumi utt. Bija 
prieks redzēt, ka mūsu pagastā ir tik radoši un varoši profesionāļi.
  7. klase devās uz Bērzaunes pagasta Kalnozoliem - netradicionālu 
lauku saimniecību, kur darbojas enerģiskā Aizstrautu ģimene: Anita, 
Raimonds un viņu bērni.
  Sākumā Anita iepazīstināja ar savu darba lauku. Viņas pārraudzībā 
ir viesu māja, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu sniegšana. Pēc tam 
devāmies uz blakus esošajām darbnīcām, kur Raimonds pastāstīja un 
video parādīja, kā šī vieta laika gaitā pilnveidojusies. 
  Gan Raimonds, gan Anita kļuvuši par golfa mīļotājiem. Kopš 2018. 
gada kā  biedrība „Pļavu golfa laukums „Kalnozoli”” apsaimnieko 

aptuveni 7-8 ha plašu golfa laukumu. Neparastais apvidus golfa spēli 
padara krietni aizraujošāku un interesantāku.
  8. un 9. klases  skolēni devās uz Sauleskalnu, uz SIA „Rats”, lai 
iepazītu metālapstrādes profesijas. Šajā uzņēmumā strādā metinātājs, 
virpotājs, frēzētājs, grāmatvedis un vēl nepieciešams veikala vadī-
tājs, jo daļa produkcijas tiek realizēta veikalā. Bija noderīgi iepazīt 
dažādas profesijas, jo pašiem arī drīz jāizvēlas, kādu profesiju apgūt. 
Pēc tam Aronas kalnā bija tikšanās ar tā īpašnieku, kas pastāstīja par 
savām idejām un iecerēm. 
  Oktobrī skolā viesojās profesionāļi, lai radītu jauniešos interesi par 
dažādām profesijām. 8. un 9. klases skolēni tikās ar skolas absolventi 
Zani Silmanoviču, kas šobrīd strādā Valsts policijā un ir Aizkraukles 
nodaļas Kriminālpolicijas nodaļas inspektore. Zane pastāstīja, ka jau 
vidusskolā izlēmusi savu nākotni saistīt ar darbu policijā un mērķtie-
cīgi uz to virzījusies. Viņa iepazīstināja ar izglītības iestādēm, kuras 
nepieciešams absolvēt, lai iegūtu atbilstošu kvalifikāciju. Tomēr ar zi-
nāšanām vien nepietiek. Policistam jābūt arī atbilstošā fiziskā formā, 
un tā tiek pārbaudīta katru gadu. Lai sevi uzturētu atbilstošā formā, 
Zane nodarbojas ar daudzcīņu un regulāri ar panākumiem piedalās 
dažāda mēroga sacensībās. Darbs policijā ir atbildīgs, tas prasa pre-
cizitāti, vēsu prātu, stabilu nervu sistēmu, bet tas ir arī labi atalgots.
  1.-6. klases skolēni oktobrī iepazina mākslinieka profesiju, tieko-
ties ar tekstilmākslinieci Danuti Vēzi un koka mēbeļu galdnieku - 
mākslinieku Zigmundu Lauriņu.
  Skolēni uzzināja, kāds izglītības ceļš ejams, lai Latvijā apgūtu šos 
arodus, kādas prasmes, talanti jāattīsta un nemitīgi jāpilnveido, kādi 
šķēršļi jāpārvar, lai izcīnītu savu vietu darba tirgū. Meistardarbnī-
cā  klātesošie iepazinās ar dažādu kokamatniecības izstrādājumu un 
mākslas darbu paraugiem. Mākslinieki sniedza nelielu ieskatu par 
izmantotajām tehnoloģijām. Katram bija iespēja iejusties arī meis-
tara lomā un pašiem izgatavot nelielu koka rotu, izmantojot meistaru 
iepriekš sagatavotus materiālus.
  Mākslinieki aicināja skolēnus jau tagad būt vērīgiem un attīstīt savus 
īpašos talantus. Ja padodas zīmēt, šūt, darboties ar dabas materiāliem, 
tad tas jāliek lietā. Māksla ir vērtība, bet, lai to radītu, jāattīsta tādas 
rakstura īpašības kā pacietība, precizitāte, radošums. Būt mākslinie-
kam tas ir sirdsdarbs. Tā ir profesija, kas bija gan senatnē, gan būs 
nākotnē. Mākslinieki skolēniem vēlēja drosmi uzdrīkstēties darīt to, 
kas ļoti patīk. Starp citu, par Zigmunda Lauriņa darbošanos pavisam 
drīz TV ekrānos varēs  redzēt raidījumā „Meža stāsti”.
  Novembrī Eiropas akcijas „Eiropas medus brokastis”  ietvaros skolā 
viesojās bitenieks Sandris Akmans. ES dalībvalstīs šāda akcija notiek 
ik gadu novembra trešajā piektdienā, visās Eiropas skolās un bērnu-
dārzos popularizējot veselīgos biškopības produktus. Šogad šī akcija 
norisinās jau 13. gadu, bet Latvija akcijā iesaistās kopš 2014. gada.
  Bitenieks Sandris Akmans iepazīstināja skolēnus ar biškopja profe-
siju, paplašinot priekšstatus par medu, bitēm, bišu nozīmi apputeks-
nēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Pēc tam bija ie-
spēja izveidot suvenīru, izmantojot bišu šūnu rakstu zīmodziņus, bet 
nodarbības izskaņa bija vissaldākā, piedāvājot mums nogaršot divu 
veidu medu: pieneņu medu un rapšu medu.
  Šādā veidā tiek popularizēti biškopības produkti, biškopības nozare 
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aktUĀlI

un biškopja arods plašai jauniešu auditorijai. Iespējams, ka mūsu rin-
dās arī ir kāds topošais biškopis.
  Decembrī 7.-9. klases skolēniem norisinājās karjeras attīstības pasā-
kums “Mans ceļš uz piemērotāko profesiju”. Par to jau tika rakstīts 
„Bērzaune Rīts” decembra numurā.
  Janvārī Bērzaunes pamatskolā bija ieradušies ciemiņi no Saeimas. 
Skolu programmas „Iepazīsti Saeimu!” nodarbības vadītāji Herta un 
Kārlis pārstāvēja Saeimas Sabiedrisko attiecību biroju.
  Nodarbības sākumā skolēniem uz piezīmju sienas, izmantojot atbil-
stošu programmu telefonos, bija jāatbild uz jautājumu, ko viņiem no-
zīmē demokrātija. Apkopojot skolēnu viedokli, tika secināts, ka viņu 
izpratne par šo jēdzienu sakrīt ar tā oficiālo definīciju: demokrātija ir 
tautas vara. Tālāk skolēniem tika izskaidrots, kas ir parlaments, kā tas 
veidojas un kāpēc nepieciešami likumi. Video skolēni varēja uzzināt, 
ka Saeima un valdība nav viens un tas pats. Īpaši tika izstāstīts, kas 
ir Saeimas prezidijs un kādi darba pienākumi ir pieciem  Saeimas 
prezidija pārstāvjiem.
  Interesanti skolēniem bija iejusties deputāta lomā. Izmantojot krā-
sainās balsošanas kartītes, skolēni balsoja par diviem jautājumiem: 
vai par Saeimas deputātu var kļūt jaunietis no 18 gadu vecuma un vai 
nepieciešams mācību gadu pagarināt par vienu mēnesi, ja visu gadu 
nav jāpilda mājasdarbi. Parādījās viedokļu dažādība. Kāds uzskatī-
ja, ka jaunietis no 18 gadiem jau būtu gatavs būt par deputātu, bet 
vairākums tomēr uzsvēra, ka jaunietis 18 gados vēl ir vidusskolēns, 

viņam nav reālas dzīves pieredzes deputāta darbam. Arī otrajā jautā-
jumā viedokļi dalījās, tomēr tikai retais vēlējās, lai mācību gads tiktu 
pagarināts par vienu mēnesi uz mājas darbu rēķina.
  Jaunieši uzzināja, ka no 15 gadu vecuma paši var darboties Jauniešu 
Saeimā (www.jauniešusaeima.lv), mēģinot ietekmēt procesus valstī.
  Februārī visi skolēni tiek aicināti   iesaistīties Junior Achievement 
karjeras izglītības programmā Ēnu diena. Tās laikā skolēni apmeklē 
kādu darbavietu un 4 - 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas 
pārstāvja darba ikdienu. 
Ticot, ka piedāvātās aktivitātes palīdz skolēniem pieņemt izsvērtākus 
lēmumus tālākizglītības un karjeras jomā - 

Jolanta Pabērza, 
pedagoģe, karjeras konsultante

Projekts PuMPuRS Bērzaunes skolā
 
       

Bērzaunes pamatskolā kopš 2018. gada  septembra tiek īstenots Ei-
ropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS (Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 
Projekta īstenošana notiek visos Latvijas reģionos laika posmā no 
2017. gada 15. marta līdz 2022. gada 31. decembrim). Projekta mēr-
ķis - samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības. 
  2019./2020. mācību gada I semestrī projektā  PuMPuRS mūsu skolā 
ir iesaistījušies septiņi pedagogi un desmit skolēni, bet II semestrī 
šāds atbalsts tiek piedāvāts 16 skolēniem. Pateicoties projektam, ie-
spējams nodrošināt kopumā 30 papildu individuālās konsultācijas ne-
dēļā. Skolēni saņem individuālās konsultācijas matemātikā, latviešu 
valodā, angļu valodā un krievu valodā. Visiem skolēniem risks, kas 
kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir grūtības mācību 
satura apguvē dažādu objektīvu iemeslu dēļ (iekavēta viela, otrgad-
niecība u.c). Divi skolēni, regulāri darbojoties individuālajās kon-
sultācijās, uzlabojuši savas zināšanas un otrajā pusgadā spēj turpināt 
mācības bez atbalsta pasākumiem.
  Skolēni, kas iesaistīti projektā, atzīmē, ka darbošanās individuāla-
jās konsultācijās palīdz apgūt iepriekš iekavēto, mācību stundās ne-
saprasto vielu, uzlabot mācību rezultātus, dod iespēju pamatīgi un 
apzināti gatavoties pārbaudes darbiem, pēc tiem  izanalizēt pieļautās 
kļūdas, pašiem sagatavot un prast izmantot atgādnes darbam mācību 
procesā, rada drošības sajūtu un iedrošina risināt radušās problēmas. 
Vairumam skolēnu, kas regulāri apmeklēja konsultācijas, paaugsti-
nājusies  mācību motivācija un atbildība par sava mācību darba re-
zultātiem.
  Atsauksmes par projektu no skolotājiem un vecākiem arī ir pozitī-
vas. Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalstu var sniegt papildu palī-
dzību audzēkņiem ne tikai mācību satura apguvē un viņu mācīšanās 
prasmju pilnveidošanā, bet arī  dot psiholoģisku un emocionālu atbal-
stu.  Svarīgi ir skolēnus iedrošināt, radīt iespēju noticēt savai varēša-
nai, jo audzēkņiem ir izveidojusies negatīva mācīšanās un saskarsmes 
pieredze.  
  Jāatzīmē, ka projekta darbībai ir pozitīva tendence: skolēniem uzla-
bojās vērtējumi atsevišķos mācību priekšmetos, kļuva labāka saskar-
sme ar pedagogiem un klasesbiedriem.
  Projekta ietvaros I semestrī astoņi pedagogi piedalījās Supervīzijā, 
kuras laikā mācījās ieskatīties sevī un skolēnā, lai darbošanās projektā 
nekļūtu par nemitīgu cīņu ar skolēnu noturēšanu konsultācijās. Tāpat 
pedagogiem ir iespēja apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, lai 
veicinātu pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un perso-
nalizētu pieeju. Kursus nodrošina Mūžizglītības un kultūras institūts 
„Vitae” sadarbībā ar organizāciju „Radošuma pils”.
  Plašāka informācija par projektu >>> www.pumpurs.lv
  Paldies projekta PuMPuRS komandai par atbalstu!

Ilga Gailuma, Bērzaunes pamatskolas projekta koordinatore
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PaR  VISU  kO
Bērzaune un tās apkārtne 19. gadsimtā

  Vārds vien ko nozīmēja. Kad kādam prastākam pieminēja 
Brimmeru, tas uzreiz noņēma cepuri, jo Odzienas, Vējavas un 
vairāku citu muižu pārvaldniekus Brimmerus Vidzemē zināja 
visi. (Inguna Bauere “Palieku tev uzticams”, apgāds “Zvaig-
zne ABC”, 2018.g., 72.lpp.)
  Brimmeri (vācu: Brümmer vai Brummer) ir divas dažādas 
vācbaltiešu dzimtas, kas 16. un 17. gadsimtā ieceļoja Livo-
nijā un vēlāk izplatījās arī  Zviedrijā un Krievijā. 1745. gadā 
Brimmeru dzimta ierakstīta Igaunijas bruņniecības matrikulā.
  Uzvārds Brummere,  Brammere (lejasvācu: “rūcējs”) ir iz-
platīts reģionā starp Brēmeni un Rostoku.
  Otras dzimtas (Brummer aus dem Hause Seyershof) ciltstēvs 
bija leitnants Heinrihs Johans Brummers (Heinrich Johann 
Brummer, miris ap 1685). Viņa dēls Zviedrijas karaspēka 
dragūnu pulka kapteinis Ulrihs Johans Brummers 1704. gadā 
krita kaujā pret krieviem pie Narvas. Viens no viņa dēliem 
Ulrihs Johans iegādājās Varangu (Warrang) muižu tagadējā 
Jervas apriņķī, bet otrs dēls majors Engelbrehts Vilhelms (mi-
ris 1747) iemantoja  Jeru muižu  (Seyershof) pie  Rūjienas. 
1745. gadā viņš pārdeva Jeru muižu[1]  un nopirka  Odzienas  
(Odensee) muižu, kas kļuva par Brimmeru dzimtmuižu.
  Brimmeru dzimtai piederēja arī  Veckalsnavas  muiža (Alt-
Kalzenau), ko arī nodedzināja 1905. gadā. Pēc  1920. gada 
zemes reformas Brimmeru dzimtu piederīgie zaudēja lielā-
ko daļu īpašumu un līdz 1939. gada beigām atstāja Latviju 
un Igauniju.  Freds Brimmers  (1929-2013) kļuva pazīstams 
kā  Kanādas  arktisko  apgabalu dabas fotogrāfs. (https://

l v.w ik iped i a .o rg /w ik i /
Brimmeri)
  Dzimtas ģerboņa kolo-
rētajā zīmējumā redzam 
zilu vairogu, kurā attēloti 
trīs zelta zvani. Virs vairo-
ga atrodas tā dēvētā stīpu 
ķivere ar zilu un zeltītu 
spārnu pāri un zelta zvanu 
starp tiem. Vairoga malas 
ietver dekoratīvs akanta 
lapu vijums, kas sākas ķi-
veres augšdaļā. Mākslas 
un arhitektūras vēsturnieks 

I. Lancmanis norāda, ka fon Brimmeru dzimtas ģer-
bonī attēloto zvanu nozīme tikai ļoti attāli varētu 
būt saistīta ar zvanīšanas jēdzienu (no “brummen” - 
dūkt). (Gunta Minde “Odzienas muiža arhīvu doku-
mentos un literatūrā” http://www.lza.lv/LZA_Ves-
tisA/Letonikas%20avoti-Minde.pdf )  
  Neilgi pirms savas nāves Grostonas un Jeru īpaš-
nieks Engelbrehts Vilhelms Brimmers, kuram pa-
tika pirkt un pārdot, iegādājās Odzienu - smuku 
muižiņu smukā vietā, kas mantošanas kārtā nonāca 
viņa dēla - Vidzemes galma tiesas asesora Vein-
holda Georga fon Brimmera rokās. Nabaga Vein-
holds, ilgi nespēdams izvēlēties sev tīkamu laulāto 
draudzeni, galu galā nomira neprecējies, un Odzie-
nu pārņēma nelaiķa vecākais brālis Jakobs, kuram 
piemita tā pati indeve - neviena sieviete ilgi neli-
kās gana laba, lai vestu pie altāra. Brāļa nomiršana 
tomēr iedvesmoja Jakobu pieņemt izšķirošu lēmu-

mu un trīsdesmit   sešu  gadu vecumā  salaulāties ar jauniņo 
skaistuli Margaretu fon Hagemeistari no daudziem zināmas 
muižnieku dzimtas.
  Jakoba un Margaretas laulības notika 1760. gadā Liepas 
muižā, un atlikušajā mūžā krietnais vīrs pacentās apgādāt sie-
viņai piecus bērnus - divus dēlus un trīs meitas. Daiļā Mar-
gareta bija apburoša, un Jakobs kā traks pēc viņas, par ko 
dārgi samaksāja. Kādā kaislību piekarsētā naktī jau pavecais 
kungs, negausīgi nododamies mīlas priekiem (viņš strauji sa-
rāvās pārāk daudz gaisa un aizrijās, vēlāk liecināja līdz nā-
vei pārbiedētā sieva), pēkšņi izlaida garu. Mantojumu dalot, 
Odziena  tika vienam no nelaiķa dēliem, tolaik vēl pusauga 
zēnam, vēlāk Cēsu apriņķa Zemes tiesas asesoram Adrianam 
Kristofam Engelbrehtam  fon  Brimmeram.
  Adrians Kristofs precējās divreiz - abas reizes Vietalvas 
baznīcā un abas reizes ar viena tēva meitām - vispirms Ka-
rolīni, pēc tam Frederiki Šternštrālām, kuras diemžēl viena 
pēc otras atstāja viņu atraitņos. Nabadzīga muižturu atvase 
Johanna Friderike fon Vilkena pagadījās par sevi krietni ve-
cākā Brimmera ceļā, kad tas jutās iedzīts bezizejā, jo viņam 
steidzīgi vajadzēja sievu, kas parūpētos par mazajām meiti-
ņām - māsu atstātajām bārenītēm. Bēdās par zaudētajām lau-
lātajām draudzenēm Brimmers daudz neskatījās, cik turīgu 
ļaužu viņa izredzētā, ka tikai būtu viņējo kārtas, vesela, stipra 
un, ja paveiktos, spējīga dāvāt dēlu. Labsirdīgo kungu neuz-
trauca pat tas, ka Vilkena jaunkundzei pūrā jau bija bērns, 
tikko gadu vecs puisēns vārdā Hugo, kuru Brimmers  bez 
šaubīšanās  adoptēja. Grēkā ar zemas kārtas vīru sadzīvots? 
Un kas par to? “Katrs bērns ir pelnījis labu dzīvi,” Brimmers 
teica. Un no kauna un nabadzības paglābtā Johanna Frederike 
viņam jutās bezgalīgi pateicīga un pateicībā aplaimoja vīru 
ar lielāko iespējamo dāvanu - četriem veselīgiem mazuļiem, 
no kuriem tikai viena bija meitene, bet pārējie - braši puikas. 
(Inguna Bauere “Palieku tev uzticams”, apgāds “Zvaigzne 
ABC”, 2018. g., 72., 73. lpp.)  
  Adrians Kristofs Engelbrehts fon Brimmers nomira 1813. 
gadā. Un šis nav vienīgais “pastāstiņš” par viņa “raibo” pri-
vāto dzīvi. Kādēļ šis kungs mani tā interesē, izskaidrojums un  
turpinājums šim rakstam būs nākamajā numurā.

Materiālu apkopoja Edīte Arāja  

Grostonas muižas īpašnieku fon Brimmeru dzimta
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INtERESaNtI

  4. februārī Meirānu Kalpaka pamatskolā norisinājās “Kalpaka 
kausa -2020” sacensību posms sākumskolas skolēniem. Vairā-
kās disciplīnās - erudīcijas konkursā, militarizētajās stafetēs 
un dambretes turnīrā - savā starpā sacentās dalībnieki no 13 
skolām - Madonas pilsētas, Lubānas, Cesvaines un Lubānas 
vidusskolas, Praulienas, Kalsnavas, Liezēres, Lazdonas, De-
gumnieku, Barkavas, Kusas un Meirānu pamatskolas. 
  Erudītākie skolēni - Emīlija Lange (1. kl.), Līga Daugule (2. 
kl.), Gustavs Saulītis (3. kl.), Beāte Bāņukalne (4. kl.) - pie-
dalījās ERUDĪCIJAS KONKURSĀ, kur demonstrēja savas 
zināšanas par Latviju - tās dabu, latviešu tautas ieražām, tau-
tasdziesmām un svētkiem, valodu, ievērojamām  vietām un  
cilvēkiem. Lepojamies ar Beāti Bāņukalni, kura 13 skolu kon-
kurencē 4. klašu grupā ieguva godpilno 2. vietu! 
  MILITARIZĒTAJĀS STAFETĒS vajadzēja parādīt veiklības, 
spēka, izturības, pat loģiskās domāšanas prasmes un pierādīt, 
ka spējam darboties komandā un pat uzvarēt! Jā, mūsu ko-
manda - Eduards Saulītis (1. kl.), Kristers  Sviridenko (2. kl.), 

Bērzaunes pamatskolas 1.-4. klases komanda dodas uz 
“Kalpaka kausa-2020”posmu Meirānos

Everts Bekasovs (3. kl.), Alberts Markuss  Buske (4. kl.) - ie-
guva 3. vietu! (Pie tam, tikai par 0,5 punktiem atpaliekot no 2. 
vietas un par 3 punktiem  no 1. vietas!)
  Savukārt  DAMBRETISTI sacentās divās grupās - 1.-2. klašu 
un 3.-4. klašu. Mūsu skolu pārstavēja Alekss Ābolkalns (1. kl.) 
un Simona Vjatkina (4. kl.).
  Saku milzīgu PALDIES šo skolēnu vecākiem, klases audzinā-
tājiem, skolotājiem, kuri katrs no savas puses deva kaut mazu 
artaviņu šo skolēnu uzvarai.  Jā, uzvarai, jo katrs no dalībnie-
kiem bija uzvarētājs jau ar to vien, ka varēja šajā pasākumā 
piedalīties un tātad ar sevi lepoties.
  Nākamais posms - Degumnieku pamatskola, kur norisināsies 
“Kalpaka kausa -2020” sacensību posms 7.-9. klašu skolēniem. 
Mūsu skolas komanda jau gatavojas un ceram, ka veiksme ies 
blakus un  ka un mēs uzvarēsim. 

                  
Iveta Zemīte, Bērzaunes

pamatskolas direktores  vietniece audzināšanas jomā 

Barikāžu atceres dienās tiekas bērzaunieši

  Pašās janvāra beigās uz kārtējo tikšanos bibliotēkā, Sau-
leskalnā, bija sanākuši 1991. gada barikāžu dalībnieki.  Jūs 
teiksiet, ko gan katru gadu jaunu var izrunāt par vienu un to 
pašu notikumu. Var gan. Jo šīs atmiņas nevis bālē, laikam 
ejot, bet iemirdzas jo spožāk. Un, ja par to netiks runāts, no 
kā gan to uzzinās jaunā paaudze. Kāds patriotisms viņos mā-
jos, ja nebūs zināma savas dzimtenes vēsture. Es vienmēr ar 
lielu gandarījumu gaidu šīs tikšanās, kaut pati uz barikādēm 
neesmu bijusi. Klausoties šajos atmiņu stāstos, man šķiet, ka 
pati esmu tur bijusi: sildījusi nosalušās rokas pie ugunskura, 
dzērusi kādas sieviņas sarūpēto karsto tēju, klausījusies ap-
kārtnes trokšņos un baidījusies par to, kas var notikt.
  Visvairāk tikšanās dalībnieki novērtē to laiku saliedētību it 
visā. Netika šķirots, vai esi latvietis, krievs vai ebrejs, jo  visi 
stāvēja par savu dzimteni, par savu Latviju. Bija auksti - ņem 
manus dūraiņus; esi pavisam nosalis - nāc sasildies manā dzī-
voklī. Tā tapa arī jaunas draudzības. Bērzaunieši savas tik-
šanās nu jau ir padarījuši par tradīciju. Un ir jau domas, kā 
barikāžu dienas atzīmēt nākamgad, kad būs lielā jubileja - 30 
gadi kopš nevardarbīgas savas zemes aizstāvēšanas.
                                                        

Materiālu sagatavoja Ineta
Pasākumu ar muzicēšanu un dziedāšanu 

papildināja Vita Krūmiņa.
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aPSVEIkUMS

Rīta rasā smeltas krāsas,
Varavīkšņu celtas sētas.
Pāri tikt un neapstāties,
Paveikt visu, pilnveidoties!

Sirsnīgi sveicieni visiem 
februāra jubilāriem!

Ir vērts apskatīt
  Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs 
no 4. februāra līdz 15. martam skatāma izstāde par ievērojamām 
personībām - zinātniecēm, māksliniecēm, politiķēm, mūziķēm, 
sabiedriski aktīvām sievietēm no Madonas puses. Sievietes loma 
vēsturē bijusi mainīga - no ģimenes pavarda sargātājas līdz ievē-
rojamām sieviešu kustības aizsācējām, politiķēm, zinātniecēm. 
19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums ir laiks, kad, pateico-
ties aizsāktajai feminisma kustībai, tiek mainīti priekšstati par 
sieviešu lomu sabiedrībā, sāk vairāk runāt par sieviešu tiesībām 
vēlēt, mācīties, apgūt profesijas, kas līdz tam šķita nepieņema-
mi. Bet 20. gadsimtā tas bija tikai sākums, jo arvien vīriešu loma 
sabiedrībā bija nozīmīgāka un sievietēm bija vairāk jāpierāda 
spējas konkrētās profesijās.
  Aplūkojot Madonas muzeja plašo krājumu, var atrast liecības 
par spēcīgām personībām no Madonas apkārtnes. 2017. gadā, 
veidojot virtuālu ekspozīciju par 100 ievērojamām personībām 
Madonas novadā, pārliecinājāmies, ka saraksts ir daudz garāks. 
Blakus tādām personībām kā Haralds Mednis, Hugo Celmiņš, 
Vilis Lapenieks, Rūdolfs Pinnis, Dainis Īvāns var uzzināt par 
Latvijas Aizsardžu priekšnieci Lidiju Torgani, rakstnieci Adīnu 
Ķirškalni, arheoloģi Lūciju Vankinu, zinātnieci Annu Klincāri, 
operdziedātāju Artu Pili, aktrisi Olgu Dreģi, Turaidas muzejre-
zervāta direktori Annu Jurkāni, rakstnieci Broņislavu Martuže-
vu utt. 
  2019. gada rudenī UNESCO Latvijas nacionālā komiteja ai-
cināja pievērst uzmanību sievietēm zinātnē, izsludinot akciju 
“Spožie prāti: sievietes zinātnē”, kurā iesaistījās arī Madonas 
muzejs, stāstot par personībām sociālajā platformā Facebook. 
Un Madonas pusē tā ir ne tikai zinātne, bet arī māksla, kultūra, 
politika, pedagoģija un arī citu profesiju jomas.
  Piedāvājam iepazīties ar  ievērojamām personībām kā vēstu-
rē, tā mūsdienās, izvēloties četras jomas:  Zinātne, Literatūra, 
Māksla un Skatuves māksla, uzmanību pievēršot sievietēm un 
viņu panākumiem, kas Madonas un pat Latvijas vārdu nesu-
šas arī ārpus valsts robežām un kuras neatkarīgi no atšķirīgiem 
vēsturiskajiem laika periodiem, atrašanās vietas - dzimtene vai 
trimda - turpinājušas strādāt savā profesionālajā jomā, turpinā-
jušas radīt un izgudrot, atstājot savas pēdas Latvijas vēsturē.         

            
Zane Grīnvalde, izglītojošā darba nodaļas vadītāja

PatEICĪBa
  Tāda savāda silta migla caur sirdi un domām kāpj un mīļus, 
sirsnīgus vārdus gribas teikt: paldies, paldies, paldies ziedo-
tājiem Grostonas kapsētas labiekārtošanā: 

Jurim Borovikovam,
Silvijai Saulītei,
Aijai Mazūrei,
Lidijai Čaičai,

Gunāram Štrombergam,
Vilnim Klints,

Ingrīdai Kalniņai,
Monikai Dobulei.

Bērzaunes pagasta pārvalde 
un Grostonas kapu pārzine Alda Gūte

    Februārī mūsu senči lēja sveces visam gadam, 
svinēja Meteņus un cītīgi vēroja laika apstākļus, 

lai zinātu, vai līdz pavasarim vēl tālu, vai tas 
būs agrs, vēls, silts, auksts. Tāpat arī, lai zinātu, 

kāda būs vasara: lietaina vai sausa.

Šodien mēs uz tautas ticējumiem skatāmies diezgan skeptiski. 
Un tomēr interesanti ir tas, ka bieži senču novērojumi attiecībā 
uz gaidāmajiem laika apstākļiem atbilst patiesībai un prognozes 
piepildās.
1. Ja pirmā februārī zvaigžņota nakts, būs vēls pavasaris.
2. Kāds laiks 1. februārī, tāds lielākoties būs visu mēnesi.
3. Kad pirmā februāra dienā saule tik vien paspīd, ka zirgu var 
apseglot, tad būšot labs siena gads.
4. Ja Sveču diena, 2. februāris, ir skaidra un saulaina, tad būs 
vēl daudz sniega.
5. Ja Sveču dienā snieg vai putina, tad gaidāma silta un lietaina 
vasara; ja skaidrs, sausa.
6. Kad Sveču dienā no paspārnēm tek lāstekas, tad gaidāms silts 
pavasaris.
7. Ja Sveču dienā silts laiks, tad būšot agrs pavasaris.
8. Ja Sveču dienā aizputināti ceļi, tad pavasarī upes pilnas (lieli 
plūdi).
9. Ja Agates dienā, 5. februārī, stiprs sals, tad ilgāk par trīs die-
nām tas nebūs. Ja salā svīst logi - būs siltāk. Ja stiprā salā le-
duspuķu raksti tiecas augšup, tad  sals turpināsies. Ja lejup - būs 
atkusnis.
10. Ja Meteņos snieg un dziļš sniegs - vasarā būs daudz sēņu 
un ogu.


