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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
  Un kā jums iesācies 2021. gads? Tāds retorisks 
jautājums no manas puses. Lai arī komunikācija 

šajā gadījumā mums tāda - vienvirziena, tomēr lielos vilcienos 
ceru, ka lai vai kā, bet visi ir drošībā un veseli!
  Nesen iedomājos par to, kāds bija februāris pirms gada. Lai-
ka izteiksmē šķiet, ka tas bija vakar, bet dzīvesveida kontekstā 
runājot - skaidrs, ka nē. Pirmkārt, tas, kā dzīvojām pirms gada, 
šodien jau izklausītos pēc zinātniskās fantastikas. Atceros, ka tie-
ši ap šo laiku atrados konferencē vienkopus ar vairākiem tūksto-
šiem cilvēku - bez maskām, bez distances. Pēc pāris dienām pilnā 
lidmašīnā lidojām uz Maskavu, tās centrā spiedāmies metro, kur 
visi cits citam elpoja pakausī. Tajā brīdī vēl likās, ka tas vīruss, 
par kuru ziņās stāstīja ir kaut kas tāls un turpat Ķīnā arī paliks. 
Smējāmies, kad sāka atcelt pirmos publiskos pasākumus Eiropā. 
Ar šodienas acīm tas viss pagājušais liekas nereāls. Tik ļoti jau 
pierasts pie dzīves maskā un divu metru distances citam no cita, 
kā arī esam samierinājušies ar visu pārējo, ko mums atnesusi un 
arī atņēmusi pandēmija, ka dīvaini kļūst iedomājoties - bet kād-
reiz  bija pavisam citādāk. Interesanti gan, cik ātri veidojas cilvē-
ka pieradums…
   Bet ko gan vairs cilāt to, kas bija pirms gada,  labāk par to, kas 
ir tagad. Šī gada februāris “Bērzaunes Rīta” lapās  dažāds. Par 
spīti tam, ka ārkārtas situācijas dēļ iestājies klusums, tomēr, palū-
kojoties no malas, izrādās, ka šis tas interesants vēl turpina notikt. 

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

Janvāra noslēguma un februāra sākuma lielākās pērles, manuprāt, 
bija Sauleskalna tautas nama darbinieku radītās kompozīcijas ba-
rikāžu atcerei un meteņiem. Avīzes lapās būs iespējams atskatīties 
uz tām vēlreiz. Ceru, ka arī jūs sasildīja kopīgais barikāžu uguns-
kurs un ielīksmoja  maskās tērptie meteņu budēļi. Tāpat arī šoreiz 
atradumi no vēstures dzīlēm. Materiālu par krogu “Bruņinieki” 
atradu nejauši internetā pie kādas diskusijas par to, kurās Latvi-
jas vietās vēl saglabājušies ledus pagrabi pie krogiem (starp citu, 
“Bruņiniekos” tas vēl aplūkojams) un nopriecājos par iespēju to 
publicēt arī avīzē, jo cik gan daudz jūs zinājāt par šī Bērzaunes 
centrālā objekta vēsturi? Ja maz, tad šoreiz būs iespēja par to izla-
sīt. Šķita ļoti vērtīgs materiāls, kuru tā autore apkopojusi, rakstot  
maģistra darbu un izstrādājot arī revitalizācijas plānu šim pašam 
krogam. Tāpat ceru, ka jūs kaut mazliet iepriecinās arī Bērzaunes 
skolēnu radošās aktivitātes - pašu sarakstītās teikas. 
  Lai tas viss kalpo jums, cienījamie lasītāji, par jauku lasāmvielu 
aukstajiem februāra vakariem! 

Beāte Putniņa, redaktore

Gerdas Ajantas Gailes foto

 Par šīs ziemas mazo brīnumu kļuvusi ledus strūklaka 
Aronas kalnā, nu jau interesentu plaši apmeklēta. Tas dod 

iespēju priecāties par to, kādu skaistumu spēj radīt daba.



“BĒRZAUNES RĪTS” 2021. GADA  FEBRUĀRIS

  Šogad apritēja 30 gadi kopš 
atjaunotās Latvijas Republikas 
aizsardzības pasākumu īste-
nošanas Rīgā un citās Latvijas 
pilsētās laikā no 1991. gada 13. 
līdz 27. janvārim. Lai arī visiem 
zināmu apsvērumu dēļ šogad 
pulcēties kopīgiem atceres pasā-
kumiem nebija iespējams, tomēr 
Latvijas Televīzija piedāvāja 
dažādus tematiskus raidījumus 
un koncertus, kurus varēja vērot 
katrs savās mājās, lai pieminētu, 
atcerētos, godinātu barikāžu da-
lībniekus. Tāpat arī, lai mūžīgi 
pieminētu barikāžu laika dalīb-
niekus, ikviens aicināts dalīties 
ar saviem stāstiem un atmiņām.  
30. barikāžu atceres gadadie-
nai par godu Sauleskalnā tika 
izveidots simbolisks barikāžu 
ugunskurs, kura liesma tika ie-
degta 20. janvārī. Lai pieminē-
tu un godinātu tos, kas pirms 
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AKTUĀLI

SIA  “Baltic Block”.

Iedzīvotāju zināšanai
      Lai labāk izprastu novada iedzīvotāju vajadzības, kas 

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

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

Valsts atbalsts piena šķirņu 
slaucamo govju ganāmpulku  

īpašniekiem
Atbalsts paredzēts primārajiem piena ražotājiem, kas 

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

 Atbalstu plānots izmaksāt 2015.  gada septembrī.

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

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

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

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

 
Raimonds Vējonis 

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

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

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

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

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

Foto no www.madona.lv

Zemnieku saimniecība “Līvi”.

Zemnieku saimniecība “Sveķi”.

SaUlESkalNa  taUtaS  Nama  aktUalItĀtES

Atskats uz barikāžu atceres dienu

30 gadiem aizstāvēja mūsu valsti, tika aicināts ikviens 
nolikt savu svecīti pie kopīgā ugunskura. Fotogrāfijās 
aplūkojama Sauleskalna tautas nama darbinieku izveidotā  
kompozīcija barikāžu piemiņai, kā arī iedzīvotāju atnestās 
svecītes  sarkan-balti-sarkanajās krāsās.

Beāte Putniņa
Kristapa Šķēla foto
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Sauleskalna tautas nama darbinieku izveidotās 
dekorācijas Meteņos.

Meteņu aktivitātes Bērzaunes pagastā
  Meteņi, tas ir brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas 
un laiks sāk griezties uz pavasara pusi. To sauc arī par Meteņ-
dienu, Miesmeti, Pīrāgienu, Vastlāvi, Aizgavēni, Kuļu vakaru, 
Budēļu vakaru, Buduļdienu, arī par Kurmja vakaru. 
  Kaut arī ziema vēl neatkāpjas, gaisā jaušams pavasaris, zeme 
paliek mīksta un kurmis met pirmos rakumus. Folkloras pēt-
nieku un tautas tradīciju kopēju vidū atšķiras viedokļi, kad 
būtu jāsvin Metenis. Vieni stingri turas pie kristīgā kalendā-
ra noteiktajiem datumiem, citi vadās pēc Saules vai Mēness 
kalendāra. Saskaņā ar latviskās sadzīves tradīcijām Meteņi 
svinami 6. februārī. Taču mūsdienās biežāk Meteņus svin sep-
tiņas  nedēļas pirms Lieldienām - līdz Pelnu dienai - uzreiz pēc 
Meteņiem aizsākot Lielo gavēni, kas ilgst līdz pat Lieldienām. 
  Metenis mūsu senčiem ievadīja pavasara un jauna saimniecis-
kā gada sākumu. Šajā laikā pārdomāja padarīto un turpmāka-

jam gadam nolika jaunus mērķus. Iespējams, ar šo plānošanu  
saistās Meteņa nosaukums: „meti” - griešanās vieta, robeža, 
mērs, laika grieži. Līdz ar to bija it kā „jāuzmet” šie meti un 
jāveic tādas darbības un rituāli, lai nākamajā gadā būtu laba 
raža un izdotos paveikt visu iecerēto. 
  Maskotie tēli mājai un saimei nesa svētību, veselību, aizsar-
dzību un nodrošināja auglību, padzina visu slikto un ļauno. Arī 
budēļu maskas steidzināja pavasara atnākšanu un simbolizēja 
auglību - uz otru pusi apvilkts kažoks, mice ar zvaniņiem, bet 
pie jostas starp diviem sīpoliem iekārts burkāns.
  Neiztrūkstoša Meteņdienas sastāvdaļa ir maskošanās un mas-
ku gājieni. Tāpēc lai arī Sauleskalnā sastopamie maskotie tēli, 
kas jau “ieradušies”,  ievada pavasara tuvošanos un nes mums 
visu to labo!

Informāciju apkopoja Kristaps  Šķēls

Uzsaukums Bērzaunes pagasta iedzīvotājiem Meteņu laikā 
Piedalies konkursā vai balso par citiem!

  Maskojies un pievienojies masku gājienam arī tu!
  Izgatavo un/vai ietērpies pats kādā tradicionālo masku tēlā 
un piedalies konkursā!
  Līdz 14. februārim sūti foto privātā ziņā uz Bērzaunes pa-
gasta facebook lapu. Pievieno nelielu aprakstu - maskas no-
saukumu u.c informāciju pēc saviem ieskatiem. 
  Iesūtītās fotogrāfijas ievietosim Bērzaunes pagasta FB lapā, 
kur lapas apmeklētāji varēs nobalsot par sev tīkamāko. 
Ir iespējas iegūt lielas un mazas balvas.

Kristapa Šķēla foto

SaUlESkalNa  taUtaS  Nama  aktUalItĀtES
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Bērzaunes pamatskolas aktualitātes

BēRzaUNES  pamatSkolaS aktUalItĀtES

  Lai arī mācības notiek attālināti, Bērzaunes pamatskolas 
skolēni turpina priecēt ar aktivitātēm, kas īstenotas gan mā-
cību procesa ietvaros, gan arī ārpus tā. Literatūras projekta 
“Bērzaunes teikas” ietvaros bērni sacerējuši savas teikas par 
pamatskolu un dažādiem objektiem pagastā - daļēji patiesas, 
daļēji - radošas iztēles augļi. Lai tās kalpo par interesantu la-
sāmvielu ziemas vakariem! 
  Savukārt janvāra beigās, ievērojot valstī noteiktos ārkārtas 
situācijas ierobežojumus, Bērzaunes pamatskolā norisinājās  
jaunsargu āra nodarbība.

Teikas
Bērzaunes pagasta enerģijas akmeņi

  No seniem laikiem Bērzaunes ceļa malā ir gulējuši milzīgi 
akmeņi. Kādu dienu Dievs ar Velnu strīdējās, kurš no viņiem 
ir varenāks un spēcīgāks. Velns uzskatīja, ka viņš ir varenāks 
par Dievu. Tā nu Dievs sadusmojās un teica Velnam, lai tas 
paceļ ceļa malā gulošos lielos akmeņus un aiznes labi tālu, lai 
Dievs tos nespētu atrast. Tā Velns pierādīšot, ka ir varenāks. 
Velns piekrita. Viņš ķērās pie akmeņiem, cēla un cēla tos, bet 
nespēja ne pacelt, ne pakustināt. Viņš mocījās trīs dienas un 
trīs naktis, bet akmeņi palika tur guļam kā gulējuši. Velns 
bija zaudējis. 
  Kopš tās dienas Dievs apveltīja šos akmeņus ar milzīgu 
spēku un enerģiju. Un katram garām gājējam, kas uz tiem 
nolemj atpūsties, tie dod iespēju uzņemt jaunu enerģiju un 
iegūt prieka sajūtu. 
  Mūsdienās tie joprojām guļ Bērzaunes ceļa malā. 

Toms Putns 
 

Dīvainās durvis Bērzaunes pamatskolā 
  Agrāk Bērzaunes skolā durvis bija baltas, jo tās bija taisītas 
no bērza. Jaunais direktors tās licis nokrāsot gaiši brūnas, jo 
tās labāk saskanētu ar sienām. 
  Apkopēja piekrita krāsot durvis, jo agrāk bija profesionāla 
krāsotāja. Bet notika nelaime - sieviete saelpojās krāsu un sāka 
zaudēt samaņu. Viņa nespēja nokļūt līdz logam vai ārdurvīm, 
tomēr ar pēdējiem spēkiem viņa sāka dauzīt durvis ar cerību, 
ka kāds sadzirdēs. Bet viņa bija viena šajā ēkā... 
  Nākamajā rītā, ienākot skolā, direktors dzirdēja durvju 
dauzīšanu. Viņš steidzās uz otro stāvu un ieraudzīja apkopēju 
mirušu. Vēlāk tika konstatēts, ka sieviete mirusi pirms astoņām 
stundām. Izmeklējot skolu, tā arī neizdevās noskaidrot, kas 
dauzīja durvis. 
  Sākoties mācību gadam, sāka nākt sūdzības no skolotājiem. 
Viņas stāstīja, ka rītos dzirdama durvju dauzīšana, bet ne-
viens nekad netika pieķerts. Tikai daži, kas zināja stāstu par 
šo apkopēju, ticēja, ka viņas spoks dauzīja šīs skolas durvis... 
 

Sanda Breča 

Teika par Bērzaunes dīķi 
  Senajos laikos Bērzaunes dīķa vietā bija Bērziņu purvs. 
Netālu no purva bija mājiņa. Tajā dzīvoja sieva ar vīru un viņu 
meitiņa. Ģimene katru dienu smēja un spēlējās, un bija ļoti 
laimīga līdz kādai nelaimīgai dienai. 
  Purvs sāka gremdēt māju, jo tam bija apnicis, ka pie viņa 
dzīvoja cilvēki, un vēl tik skaļi un dzīvespriecīgi. Purvs rāva 

atvarā māju ar visiem tās iedzīvotājiem. Tad Dievs sadzirdēja 
cilvēku kliedzienus un izglāba nelaimīgo ģimeni, kas apmul-
susi stāvēja purva malā un noskatījās, kā pazūd viņu māja. To 
vairs nevarēja glābt... 
  Pēc kāda laika purvs ar visu aprīto māju pārvērtās par bed-
ri. Dievs bedrē ielēja ūdeni, un kopš tās dienas tur ir dīķis, 
bet ģimenītei Dievs palīdzēja uzcelt jaunu māju. Un visi bija 
priecīgi, izņemot pašu purvu, kas tagad guļ zem dīķa un ir 
spiests paciest, kā tagad par dīķi priecājas zvejnieki un zivis, 
karstās vasarās plunčājas un ziemā slidinās čalojoši bērni. 
Troksnis tagad ir krietni lielāk nekā tad, kad purva malā 
dzīvoja viena laimīga ģimenīte. Kas zina, varbūt reiz purvs 
izdomā atkal nākt augšā un atdot māju... 

 Sindija Rūnika

Velns pret kļavu 
  Reiz bija liela kļava. Tā auga Bērzaunes vidū. Pie kļavas cie-
ma iedzīvotāji gāja lūgties. Visi mīlēja kļavu, tā nesa viņiem 
mieru un laimi. Kļava viņus pasargāja no Velna. Viņš kļavu 
neieredzēja, jo, pirms tā bija uzaugusi, Bērzaunē valdīja Velns. 
Tas darīja savus ļaunos darbus: kūdīja un naidoja cilvēkus, lika 
tiem strādāt savā labā, un neviens tam nestājās pretī. 
  Kādu dienu Velna pacietības mērs bija pilns un viņš nolēma 
tikt vaļā no kļavas, lai cilvēkiem nebūtu, kur lūgties. Ilgi 
domājis, viņš izlēma to nozāģēt, nevienam nezinot. Kādā pirm-
dienas vakarā Velns ielavījās ciematiņā. Neviens nezināja viņa 
nodomu, un tā Velnam sanāca nozāģēt kļavu. 
  Tomēr Velna vara ciematā neatgriezās. Lai gan kļavas tur 
vairs nebija, tai vietai vēl palika savs gods un pagātne, tādēļ 
tur uzbūvēja baznīcu. Velns beidzot saprata, ka kļava nebija 
svēta, bet vieta bija. 

 Diāna Rudene 

Jaunsargu ziemas aktivitātes
  23. janvārī, ievērojot valstī noteiktos ārkārtas situācijas ie-
robežojumus, Bērzaunē norisinājās jaunsargu āra nodarbība, 
kurā piedalījās Madonas, Lubānas un Varakļānu jaunsargi, tai 
skaitā seši mūsu skolas aktīvisti - Ralfs Sviridenko, Mārtiņš 
Pilsums, Markuss Kivkucāns, Mārcis Krūmiņš, Agnis Mikus 
Dzenis un Agnese Tipaine.
  Nodarbības laikā bija paredzēti vairāki uzdevumi. Vispirms 
jaunsargiem bija jāveic orientēšanās trīs dažādos maršrutos: 
ap Bērzaunes pamatskolu, Bērzaunes centra apkaimē un vir-
zienā uz Sauleskalnu. Kontrolpunktos ar savām mobilajām 
ierīcēm bija jānoskenē tur atrodamais kods. Vienā no marš-
rutiem veiklākie bija mūsu Markuss un Mikus, viņi saņēma 
gardas balvas.
  Pēc pusdienu pārtraukuma atkārtojām zināšanas un prak-
tiskās iemaņas, kā apieties ar airsoft ieročiem. Airsoft iero-
či ir reālu šaujamieroču kopijas jeb replikas, bet to lodes ir 
plastmasas bumbiņas. Pēc apmācības sadalījāmies komandās 
un, atbilstoši bruņojušies (ķivere, sejas maska, aizsargbrilles, 
kakla aizsegs), uzsākām savstarpējas cīņas Bērzaunes pils-
kalnā, izmantojot aizsegam no Otrā pasaules kara saglabāju-
šās tranšejas. Kaujas bija aizraujošas, azartiskas un jāatzīstas, 
ka arī sāpīgas, ja „ienaidniekam” gadījās precīzs trāpījums.
  Dienas beigās jutām patīkamu nogurumu un patiesu prieku 
par iespēju aktīvi pavadīt laiku kopā ar domubiedriem.

Ralfs  Sviridenko, 9. klases skolnieks
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Raksta turpinājums nākamajā lpp.

DažĀDI

Bibliotēkas jaunumi
Grāmatu saraksts - jaunieguvumi decembra mēnesī

1. Dace Vigante - Bumbulītis
2. Diāna Kaijaka - Hugo meklē sapnīti
3. Džeina Šteinberga - Lasītāja
4. Daiga Mazvērsīte - Mirgo mana Margarita
5. Romija Felka - Nāves jūdze
6. Zane Grēviņa - Našķoties bērnībā
7. Sāra Penipārkere - Pakss
8. Vendija Karalkina - Flirts virtuvē
9. Rojs Puķe - Piparēdiens
10. Irsa Sigurdardotira - Caurums
11. Karloss Ruiss Safons - Debesu gūsteknis
12. Kara Hantere - Kāds no savējiem
13. Odrija Karlena - Kalnedāra meitene 4. grāmata
14. Ērina Hantere - Klanu kaķi: Rītausma 3. grāmata
15. Jana Veinberga - Mākoņaina nakts
16. Inguna Bauere - Marta, mana Andromeda
17. Agata Kristi - Nāve uz Nīlas
18. Dārsija Bella - Neliela izpalīdzēšana
19. Kevins Kvans - Pasakaini bagātā draudzene
20. Lūsinda Railija - Septiņas māsas. Saules māsa
21. Anna Burga - Tētis
22. Inese Krūmiņa - Vilkme
23. Lelde Jauja - Vīrs, bērni un pieci randiņi
24. Zane Zusta - Tarakāni tavā galva. Stāsti par vīriešiem
25. Mirdza Kļava - Tas iesākās pusnaktī

  Bērzaunes pagasta bibliotēka šobrīd lasītājus apkalpo klātie-
nē. Ir iespējams gan nodot, gan saņemt grāmatas. Ņemot vērā 
ārkārtas situāciju valstī, šobrīd nav iespējams bibliotēkas tel-
pās izmantot datorus un lasītavu. 
  Uz bibliotēku apmeklētāji aicināti nākt ar sejas maskām un 
lieki neuzkavēties telpās. Ir iespējams arī nepieciešamos iz-
devumus iepriekš pasūtīt vai pagarināt saņemtos pa tālruni 
20372028.
  Visi atnestie izdevumi tiek ievietoti karantīnā un nākamajam 
lasītājam izsniedzami  ne ātrāk kā pēc 72 stundām.
  Atgādinu, ka izdevumus rezervēt, pasūtīt, apskatīties pieeja-
mos, kā arī lasīt e-grāmatas internetā ir iespējams ar bibliotē-
kas izsniegtajiem  autorizācijas datiem. Arī šos datus jūs varat 
saņemt, zvanot uz bibliotēku.
  Tāpat bibliotēka iepriekšēja gada beigās uzsākusi radošas 
aktivitātes savā sociālo tīklu lapā: www.facebook.lv. Šeit ir 
iespēja redzēt jaunieguvumu sarakstus un arī piedalīties kādā 
radošā izklaidē. Decembrī tā bija vērīguma attīstīšana, bet jau 
februārī asināsim prātus viktorīnā par un ap bibliotēku.
Uz tikšanos klātienē un virtuāli!

Jana Mežvinska

Bērzaunes krogs
  Vēsturiskais Bērzaunes krogs atrodas Madonas novada Bēr-
zaunes pagastā, zemesgabalā “Bruņinieki”. Un tas ir Bērzau-
nes centrā. Blakus atrodas vairāki pagastam nozīmīgi objekti 
- Bērzaunes pilsdrupas, evaņģēliski luteriskā baznīca, estrāde 
“Aizvējš”, jaunatnes centrs, Bērzaunes pasta nodaļa un Bēr-
zaunes galvenā autobusu pietura. Kroga ēkas novietne atrodas 
pie reģionālā autoceļa Bērzaune-Vestiena-Ērgļi, 700m no re-
ģionālā autoceļa Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene. 
  Bērzaunes krogs vēsturiskos avotos minēts vairākkārt. Pēc 
Zviedrijas Kara arhīvā esošās 1670. gada Bērzaunes kartes 
ir zināms, ka kāds divdaļīgs krogs  atradies pretī mūsdienu 
Bērzaunes kroga ēkai. Arī 1681.-1710. gada zviedru kadastra 
dokumentos minēts kāds Bērzaunes (Bersohn) krogs, kur tas 
atzīmēts kā “Suschen” krogs, bet krodzinieka vārds bijis Jahn. 
Tieša tulkojuma vārdam Suschen vācu valodā nav, bet zināms, 
ka Prūsijā bijusi province Suchsen, kā arī Latvijas teritorijā, 
mūsdienu Dobeles apriņķī, bijusi atrodama muiža Suschenhof - Zušu muiža. Lai arī nedaudz jaunākajā  L. A. Mellīna 1791.-

1794. gadā izdotajā Vidzemes kartē šis divdaļīgais krogs nav 
minēts, tas atkārtoti redzams 19. gadsimta Bērzaunes muižas 
plānā. Nav zināms, kad un kāpēc kādreizējā kroga ēka zudusi. 
  Bērzaunes baznīckroga  senāko pieminējumu avotos līdz šim 
izdevies atrast 1892. gadā A. Krēgera izdotajā adrešu grāmatā, 
kur teikts, ka krogs atrodas Bērzaunes pils (pilsmuižas)  sastā-
vā, tā īpašnieks ir E. V. Berens, bet krodzinieks  G. Hansch-
mann. Krogs atzīmēts arī 1908. gada Cēsu apriņķa ceļu kartē 
un Latvijas auto un aerokluba 1931. gadā izdotajā autoceļu 
kartē.
  Nav zināms, vai krogam līdz agrārreformai bijis vēl kāds īpaš-
nieks pēc A. Krēgera adrešu grāmatā minētā E. V. Berens un 
kurā brīdī krogs nonācis nākamā zināmā īpašnieka - jau neatka-
rīgajā  Latvijas Republikā dibinātās  patērētāju  biedrības “Ce-
rība” - rokās. Biedrība pastāvējusi no 1925. līdz 1932. gadam. 
Manā rīcībā esošs izraksts no LVVA  fonda “Cēsu-Madonas ze-
mesgrāmatu nodaļa” dokumentiem, “B” zemesgrāmatu 13912. 

Bērzaunes krogs ap 20. gadsimta 30. gadiem.

Foto no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja arhīva

Bērzaunes muiža 17. gadsimtā. Attēlā pa kreisi redzams 
divdaļīgs krogs.

Zviedrijas Kara arhīva materiāls
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Raksta turpinājums

nodalījuma ieraksts liecina, ka krogs kā nekustamais  īpašums 
“Bruņinieki Nr.38F” līdz ar zemi 2,04 ha platībā  agrārrefor-
mas laikā atdalīts no Bērzaunes pilsmuižas (1).
  1932. gada 10. februārī Bērzaunes krogu no Bērzaunes PB 
“Cerība” par 7400 latiem izsolē iegādājies Osvalds Kalniņš 
(1), kas līdz ēkas iegādāšanās brīdim dzīvojis netālu esošajā 
Virskā un savā veikalā pārdevis paštaisītas ziepes. Īpašnieks 
kroga  ēku saviem spēkiem atjaunojis un daļu no tās O. Kalniņš 
pēc iegādāšanās izīrējis krodziniekam Sirsniņam. Krogā ticis 
tirgots tikai alus, lai gan šajā laikā krogos ierasts dzēriens bijis 
arī degvīns. Pārējā kroga ēkas daļā atradušās dzīvojamās tel-
pas aptuveni piecām ģimenēm, pārtikas preču un saimniecības 
preču veikals, bet stadulas daļā bijusi kūts.(2) Bērzaunes krogs 
ar tajā esošo veikalu ticis pieminēts arī latviešu arheoloģes Lū-
cijas Vankinas grāmatā “Mūsu mājas: pa atmiņu ceļiem”. Viņa 
raksta: “Pa labi aiz krustcelēm pašā ceļa malā bija Bērzaunes 
krogs ar stadulu dienvidu galā un bodi rietumu galā.”
1949. gadā pēc padomju valdības veiktās kolektivizācijas 
Osvalds Kalniņš zaudējis ēkas īpašumtiesības, un krogā tika 

ierīkots kolhoza “Bērzaunes  Blāzma” kantoris. 20. gadsimta 
vidū uz nenoteiktu laiku krogā atradusies PSRS Finanšu mi-
nistrijas Latvijas PSR Valsts darba krājkases nodaļa - Mado-
nas centrālā valsts darba krājkase nr.6758. Tomēr šīm vajadzī-
bām ēka nekalpoja ilgi un drīzumā tika pamesta novārtā. 20. 
gadsimta otrajā pusē ēku sāka pārvaldīt padomju saimniecība 
“Gaiziņš”, kas ēkā saimniekoja līdz 20. gadsimta beigām, kad 
krogu atguvuši kādreizējā īpašnieka Osvalda Kalniņa pēcteči. 
(1)

  Būvvēsture
  Bērzaunes kroga būvniecības gads nav zināms. Visticamāk, 
tas būvēts 19. gadsimta vidū, jo ēkas arhitektūra ir raksturī-
ga šajā laikā Latvijā būvētiem krogiem. Lai gan krogi, kuru 
vienīgais ārsienu materiāls bija mūris, parādījās jau sākot no 
18. gadsimta otrās puses. Šāda veida krogus ēku būvniecība 
uzplauka tieši 19. gadsimtā.
  Pirmā  būtiskākā pārbūve ēkā datējama ar 19. un 20. gs. miju, 
kad tikuši izbūvēti mezonīni, iekštelpās kādreizējās virtuves 
vietā ierīkojot kāpņu telpu. Vēlāk, 20. gs. pirmajā pusē, ēkas 
iekštelpas skārusi pārbūve, jaunajam īpašniekam ierīkojot tel-
pās divus atsevišķus dzīvokļus, bāru, kā arī krogu un veikalu. 
  Nav zināms, vai vēlākas pārbūves notikušas vienlaicīgi. 20. 
gadsimta vidū, krogam nokļūstot kolhoza “Bērzaunes Blāzma” 
sastāvā, ēkas stadulai pēc ilgstošas ēkas pamešanas iebrucis 
jumts. Vēlāk, krogam esot padomju saimniecības “Gaiziņš” 
sastāvā, tam ticis uzlikts jauns jumta segums, stadulas daļā no-
mainot bojātās nesošās koka konstrukcijas pret betona - koka 
konstrukcijām.
  Kādreizējais nošļauptais, 20. gadsimta vidū zudušais stadulas 
gala jumta konstrukcijas tips nav atjaunots. Atjaunojot jumtu, 
tas vienkāršots uz divslīpju jumta konstrukciju. Stadulas iekš-
telpā izveidotas arī dažādas betona, ķieģeļu starpsienas, vei-
dojot telpas saimniecības vajadzībām. Laika posmā no 1950. 
līdz 1990. gadam  zudusi ēkas koka noliktavas piebūve, kas vēl 

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Bērzaunes muižas komplekss 19. gadsimtā. Ose, I. Livonijas piļu 
attēli no marķīza Pauluči albuma

Bērzaunes kroga atrašanās vieta 1908. gada Cēsu apriņķa ceļu kartē 
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und 

Gutsgrenzen, 1908

Bērzaunes kroga īpašnieks Osvalds Kalniņš 
ar ģimeni. 1935. gads. 

Foto no M. Zvirgzdas privātā arhīva

Bērzaunes kroga jumta nomaiņa, 1938. gads. 

Foto no M. Zvirgzdas privātā arhīva
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Aktualitātes bērnu un jauniešu centrā “Rīts”
  Sveicieni nu jau jaunā gadā! Lai arī jauns gads turpinās ar 
ierobežojumiem, tas jauniešus neapstādina no darbības. Jan-
vārī, ievērojot visus drošības pasākumus, kopīgi izveidojām 
ledus laukumu uz dīķa blakus jauniešu centram. Citus gadus 
ir bijusi iespēja rīkot “Bērzaunes ripu”, taču šogad tas liegts. 
Tomēr, neņemot to vērā, mēs izveidojām laukumu slidošanai.      
Jaunieši  varonīgi  ņēma sniega lāpstas un tīrīja laukumu līdz 
vēlam vakaram, pēc tam laukums tika noslaucīts un uzliets le-
dus. Liels paldies visiem, kas  piedalījās  laukuma veidošanā! 

Prieks redzēt mērķtiecīgus jauniešus. Uz laukumu varēja doties 
katrs, kas vēlējās aktīvi pavadīt brīvo laiku vai uzlabot savas 
slidošanas prasmes. Diemžēl mainīgo laika apstākļu dēļ ledus 
pakusa. Šobrīd cītīgi sekojam laika prognozēm un aicināsim 
jauniešus uz laukuma atkārtotu tīrīšanu. Vairāk informācijas 
var uzzināt mūsu sociālajos tīklos. Tā kā klātienē tikties nav 
iespējams, centra darbība notiek attālināti  caur sociālajiem 
tīkliem. Esam izsludinājuši  ziemas konkursu “Lēciens ziemā”, 
kur uzdevums ir parādīt, kā tu izbaudi ziemas priekus, foto un 
video iesūtot mums sociālajos tīklos. Pasteidzies, jo konkurss 
beigsies 19. februārī. Katram dalībniekam ir paredzēta balva 
no mums. 
  Atpūties no ekrāniem, dodoties svaigā gaisā un izbaudot zie-
mu!

Antras Raubiškas teksts un foto

Raksta turpinājums

bijusi minēta 1939. gadā veiktajā lauksaimniecības skaitīšanas 
lapā (1). Ap 20. gadsimta beigām zudusi arī 20. gadsimta pir-
majā pusē būvētā veranda un ieejas lievenis, bet nelielās jumta 
izbūves ap mezonīnu ēkas austrumu pusē zudušas 2020. gadā.

  Arhitektūra
  Bērzaunes kroga arhitektonisko veidolu veido ēkas oriģinā-
lais masīvais būvapjoms apvienojumā ar aptuveni 19. un 20. 
gadsimta mijā veidoto māla ķieģeļu mezonīnu. Ēka ir aptuveni 
61 metru gara un 15 metrus plata. Jumta konstrukcija ēkas zie-
meļu daļā veidota pusšļaupta, dienvidu daļā divslīpju, kas iz-
būvēta 20. gadsimta otrajā pusē, atjaunojot zudušo jumta daļu.
  Ēkas ārsienas galvenokārt veidotas no laukakmens mūra, kurā 
ķīlēti mazāka izmēra akmeņi. Sienu biezums  aptuveni 1,1 
metrs. Ēkas dienvidu pusē redzams, ka mūris aptuveni pēdējo 
10 gadu laikā labots ar cementa javu.
  Ēkas vidusdaļā, rietumu pusē, sienas fragments mūrēts no 
sarkanajiem ķieģeļiem. Sarkanie ķieģeļi izmantoti arī ēkas log-
ailu apmūrējumā, vārtu arkās un mūrējumā ārsienu virsdaļā. 
Kroga vārtu malas, galvenā fasāde un ziemeļu gala fasāde pir-
mā stāva līmenī apmestas un krāsotas, tomēr apmetums erodē-
jis. Iespējams novērot vairākus krāsojuma slāņus - senākais, 
iespējams, bijis balts, vēlāk krāsots dzeltens, gaiši rozā un kā 
pēdējais apdares slānis saglabājies balts krāsojums.
  Ēkas jumta konstrukcija ziemeļu daļā līdz mezonīnam sagla-
bājusies no tās celšanas laika. Konstrukcija veidota ar taisno 
jumta krēslu, detaļu savienošanai izmantotas tapas. Jumta spā-
res veidotas no tēstiem koka baļķiem, virs kuriem saglabājies 
ēkas sākotnējais jumta segums - latojums un skaidu segums. 
Jumts otrpus mezonīnam ar oriģinālajām spārēm līdz stadulas 
apjomam rietumu daļā iebrucis pēdējās desmitgades laikā, bet 
austrumu daļā jumts iebrucis 2020. gada martā. 

  Jumta pārsegums stadulas daļā veidots 20. gadsimta otrajā 
pusē. Jumts vienkāršots no pusšļaupta uz divslīpju jumtu. Kons-
trukcija veidota analoga esošajai, taču jumta konstrukciju  bal-
stošo koka statņu vietā izveidoti masīvi silikātķieģeļu balsti.
  Ēkā izmantoti vairāku tipu jumta segumi. Senākais ir skaidu 
segums. Kopš ēkas celšanas laika, visticamāk, tas vairākkārtēji 
labots un mainīts. 1938. gadā krogam izveidots jauns jumta 
segums - uz skaidu klāja likts starpkaru periodā bieži sastopa-
mais skārds no britu ražotāja Emu Brand, kā arī skārds no ra-
žotāja Target. Šobrīd ēkas vidusdaļu un ziemeļu  daļu sedz da-
ļēji zudis azbestcementa plākšņu segums, bet stadulas daļā to 
sedz viļņotās azbestcementa loksnes, kas ieklātas līdz ar jumta 
konstrukcijas atjaunošanu 20. gadsimta otrajā pusē. Mezonīna 
jumts segts ar skārda segumu, kas saglabājies no 1938. gada.
Bērzaunes krogs tipoloģiski ir pieskaitāms gan pie  lielce-
ļa krogiem, gan baznīckrogiem, bet pēc  plānojuma tipa tas 
pieder pie divu gareniski pievienotu stadulu krogiem, kas ir 
viens no izplatītākajiem krogu tipiem Vidzemes teritorijā.(3)  
Starp Latvijas lauku krogiem tas izceļas ar smailloka logailu 
un  durvju ailu pārsedzi, kas krogu ēkās nav bieži sastopama, 
jo ierasti krogu ēkas cēluši vietējie būvamatnieki pēc savām 
prasmēm un ierastās tehnikas. Bērzaunes krogs, visticamāk, šo 
logailas pārsedzes formu ieguvis pēc blakus esošās Bērzaunes 
luterāņu baznīcas parauga. 

Literatūra
1. LVVA, 2056. fonds, 1. apraksts, 8345. lieta
2. Meldras Zrigzdas privātais arhīvs
3. Vītola, E. E. Vidzemes vēsturisko krogu revitalizācijas ie-
spējas. Rīga, 2020. 114. lpp.

Materiāls iegūts no vietnes www.historia.lv
Materiāla autore Elza Elīza Vītola 
(avīzē publicēts ar autores atļauju)
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Aicinām Madonas novada uzņēmējus izmantot 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

  Atgādinām, ka ar 01.01.2019. stājušies spēkā Madonas nova-
da pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Grozījumi Madonas 
novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
noteikšanu Madonas novada pašvaldībā””, kas paredz septiņu 
uzņēmēju - nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, 
kurām ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus:
  1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona 
par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu grupām), ja tās 
tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un noslēgtajā 
nomas līgumā ir atrunāts, ka nomnieks sedz nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksājumus un izpildās viens no tālāk minētajiem  
nosacījumiem - 50% apmērā no ēkas (vai daļas) nodokļa sum-
mas:
aja juridiska persona veic komercdarbību un reģistrēta Ko-
mercreģistrā mazāk par trīs gadiem, un izveidotas ne mazāk kā 
trīs pastāvīgās darbavietas (t.i. darba līgumi uz šīm darbavie-
tām noslēgti uz nenoteiktu laiku, turpmāk tekstā - pastāvīgās 
darbavietas);
aja fiziska persona Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējusies 
kā nodokļu maksātājs - saimnieciskās darbības veicējs mazāk 
par trīs  gadiem un izveidotas ne mazāk kā trīs pastāvīgas dar-
bavietas.
2. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, 
kuras īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek 
pamatražošana un izpildās tālāk minētie nosacījumi - 50% ap-
mērā no ēkas nodokļa summas:
aMadonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona vai 
tās struktūrvienība, kura darbojas Madonas novadā un kuras 
darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko 
darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ir “Ap-
strādes rūpniecība” (C sadaļa);
ainvestēti līdzekļi ražošanā iepriekšējā taksācijas gadā tādā 
apmērā, kas nav mazāks par uzņēmuma grāmatvedības politikā 
noteikto.
3. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, ku-
ras īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcas un sabiedriskās 
ēdināšanas ēkas, ja izpildās tālāk minētie nosacījumi - 25% 
apmērā no ēkas nodokļa summas:

atiek sniegti izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojumi;
apersona vai uzņēmums ir reģistrēts vismaz divos informā-
cijas nesējos kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs (t.sk. pašval-
dības).
4. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par 
jaunuzceltu vai rekonstruētu ēku, kas tiek izmantota saimnie-
ciskās darbības veikšanai (izņemot azartspēļu organizēšanu, 
vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, telpu iznomāšanu) - 
90% apmērā no ēkas nodokļa summas pirmajā gadā pēc ēkas 
nodošanas ekspluatācijā.
5. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par 
ēkām, kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, 
ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte - 50% apmērā no ēkas 
nodokļa summas pirmajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas.
6. Madonas novadā reģistrēta juridiska persona, kura iepriek-
šējā taksācijas gadā nodrošinājusi:
a20 - 49 pastāvīgas darbavietas - 25% apmērā no ēkas nodok-
ļa summas;
a50 un vairāk pastāvīgas darbavietas - 50% apmērā no ēkas 
nodokļa summas.
7. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par 
īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu grupām) - 50% ap-
mērā no ēkas nodokļa summas, ja izpildās tālāk  minētie no-
sacījumi:
auzņēmums darbojas Informācijas un komunikāciju tehnolo-
ģiju nozarē;
aizveidotas ne mazāk kā trīs pastāvīgas darbavietas.
  Nodokļa atvieglojumi netiek summēti un netiek piemēroti 
vienlaicīgi. Ja vienlaicīgi ir tiesības saņemt nodokļa atvieglo-
jumus pēc vairākiem punktiem, tiek piemērota lielākā no at-
laidēm. Lai nodokļa atvieglojumu saņemtu par visu taksācijas 
gadu, iesniegums Madonas novada pašvaldībā jāiesniedz līdz 
31. martam. Noteiktos nodokļa atvieglojumus piemēro, ja uz-
ņēmumam nav pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu 
vai nomas maksas parādu par nomāto pašvaldības īpašumu.
 

  Informāciju  sagatavoja  Ilze Vogina, 
Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

APSVEIKUMS
Katra diena ir diena,
lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos,
lai mīlētu un baudītu mīlu,
lai runātu un klausītos,
lai priecātos un justos laimīgs.
Katra diena ir diena,
lai dzīvotu!

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Sveiciens februāra jubilāriem!

Bērzaunes pamatskola 
aicina!

Skolēni un vecāki!

  Ar 15. februāri piedāvājam aktīvi pavadīt laiku, 
slēpojot pie skolas. Slēpošanas trase būs sagata-
vota, varēs izmantot skolas slēpošanas inventāru.

Pirmdienās – no 13.30 līdz 16.00;
Otrdienās – no 13.30 līdz 16.00;

Ceturtdienās – no 13.30 līdz 16.00.

Baudīsim ziemas sniega priekus!


