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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

Par lietām un notikumiem, kas tev svarīgi
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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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  Visupirms - lai jums šogad piepildās viss 
tas labais, kas ticis novēlēts! Uz mana 

rakstāmgalda nolikts balts papīrs. Un tas papīrs gaida arī 
jūsu, lasītāju, domas, atmiņas, vērojumus vai daiļrades 
darbus. Ja kopā liksim visu domas un idejas, tad „Bēr-
zaunes Rīts” būs un ceļos pie jums tāpat kā līdz šim. Un 
pilnīgi par velti. Katrā numurā, ko esat saņēmuši līdz šim, 
ir bijušas manas domas un neviltota interese dialogam ar 
jums. Ja esam līdz šim bijuši kopā, tad, cerams, ja mūsu 
abpusējā sadarbība veidosies auglīga, paliksim kopā arī 
šogad. Kas gan būtu „Bērzaunes Rīts” bez tevis, lasītāj? 
Tikai apdrukāta lapiņa, kas vējam pametama... Atcerieties, 
tikai kopā mēs varam veidot spēcīgu enerģētisku strāvoju-
mu, kurā rodas un pastāv mūsu informatīvais izdevums.
  Vadām šī gada pirmā mēneša pēdējās dienas. Janvāris bi-
jis notikumiem bagāts. Šajā mēnesī mēs atceramies 1991. 
gada janvāri, kad nevardarbīgi cīnījāmies par savu valsti. 
Kādreizējais aizsardzības ministrs, Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas viceprezidents, profesors, politikas zinātnes un 
tiesību doktors Tālavs Jundzis pirms pāris gadiem inter-

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

vijā teica: „Barikādes bija tautas apziņas un identitātes 
psiholoģisks fenomens, kas vienoja cilvēkus nevis pēc 
tautības vai piederības politiskām organizācijām, bet pēc 
pārliecības, taisnīguma izjūtas un godaprāta. Barikādes 
rūdīja un stiprināja šo pārliecību, kas beigu beigās noveda 
pie neatkarības atgūšanas.”
  Es lepojos, ka tieši “Bērzaunes Rīts” un Bērzaunes pa-
gasta bibliotēka kopā ir aicinājusi barikāžu dalībniekus, 
devusi iespēju iegūt pateicības rakstus, dalīties atmiņās, 
dot vērtējumu pagājušajam laikam, mudināt jauno paau-
dzi sajust patriotisma jūtas par savu valsti, savas valsts un 
mūsu pagasta iedzīvotājiem.
  Lai jums šis gads atnes veiksmi un izdošanos! 
                                               

Ineta

 Janvāris
Vēl rudens lapa aizķērusies zarā,
Bet janvāris jau sulas dzen
Uz lazdu ziedošajām skarām,
Uz kļavām, pamodinātām nesen.
Vai Austrālijas sakarsušie vēji, 
Vai celofānā tītā planēta,
Kas klimatu tā ietekmējis,
Ka Antarktīdas ledājos jau rēta?
Vēl rudens lapa aizķērusies zarā,
Bet janvārim jau pavasara tēli -
Kūst lielie ledāji
Un plūstot ievelk jaunu paralēli...
                                      Juris Apogs

 Gaiziņkalns janvāra sākumā.
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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”.

Par barikādēm - pirms 29 gadiem…

  Savu veltījumu barikāžu laika dalīb-
niekiem vēlos sākt ar Agra Pilsuma 
dzejoli:

Nakts uz 13
naktī ziņa pa gaisu nāk
ne jau zīle pie palodzes klauvē
melni kraukļi pārlaižas pāri
pustrīs
vēl klusi mūzika spēlē
varbūt tikai likās
drīz trīs
ja manu brāli kauj es ceļos
ja mani māsai aizspiež muti
ciet es ceļos
un auju kājas 
doma palaista gaisā raisās
ko gaidi? kurp iesi?
tad ugunskurs pēc ugunskura iedegas
no pakalna uz pakalnu dod ziņu
es kā no augšas redzu visu Latviju
ik pakalnā deg ugunskurs un sauc
četri
ir kājas apautas vēl izkapts jāpārsien
ne tā kā rudzus pļauj
bet galā kātam taisni
kā pulkstenis ar zvanu 
atkal balss
tā aicina un dreb un aizlūst
bet ne no bailēm un ugunskuri
 iekvēlojas spožāk
ceļš zem kājām
ir mazliet piesalis
bet zvaigžņu nav

pieci
vienpadsmit Rīga
Rīga bez čalas tik savāda
pie veikaliem rindu nav
bet ir stingras un noteiktas sejas
svētdienas pusdienlaiks
klusums gaiss biezs kā lauku piens
Daugavmala 
divi
tik daudz latviešu nebiju
redzējis vēl nekad
tie nav dziesmu svētki
un te ne pēc prievītēm
te pēc acīm un dvēselēm pazīst
un pēc naida un 
spītā savilktās dūres
vakars
drīz nakts pirmie ugunskuri
kāds lauž bruģi un valni krauj
nevajag akmeņus
mūsu plikās dzīvības vajag salikt
un nenobīties
pēc dažām dienām
(balss no tālienes)
ko jūs te stāvat?
Neviens taču nenāk
tāpēc jau stāvam
lai nenāktu
tāpēc jau nenāk
ka stāvam.
  
  Barikāžu laiks, laiks, kad Latvija el-
poja vienoti. Elpoja vienoti, dzīvoja un 
pārdzīvoja arī daudzi jo daudzi mūsu 
pagasta iedzīvotāji. Paldies jāsaka vi-
siem, kuri barikādes pieredzēja klātienē 
vai arī vienkārši sirdī un dvēselē. Mūsu 
pienākums ir tencināt tos mūsu pagastā 

AktuĀlI

dzīvojošos ļaudis, kuri barikāžu laikā 
atradās Rīgā. Dažu no tiem vairs nav 
mūsu vidū… Bet kopš tiem laikiem ir iz-
augusi jauna paaudze. Mūsu uzdevums, 
arī “Bērzaunes Rīta” uzdevums, ir stāstīt 
viņiem par tiem laikiem - tā ir mūsu vēs-
ture. Ja toreiz nenostātos blakus latvietis 
latvietim, krievam, igaunim, ebrejam, 
varbūt šodienas nebūtu. Kāds no bari-
kāžu dalībniekiem ir teicis: “Mēs jau 
daudzus gadus stāstām vienu un to pašu 
un ar šiem stāstiem sākam apnikt gan ci-
tiem, gan paši sev. Bet nestāstīt nedrīkst, 
citādāk atjaunotajā Latvijā dzimusī pa-
audze brīvību uztvers kā pašu par sevi 
saprotamu un neapstrīdamu mantoju-
mu.” 
  Savās atmiņās dalās arī Bērzaunes pa-
gasta pirmsskolas iestādes “Vārpiņa” 
skolotāja Līga Kalniņa: “Tolaik “Lauk-
tehnikas“ pārvaldnieks Žanis Bezmers 
bija arī Latvijas Tautas frontes Madonas 
nodaļas priekšsēdētājs, un arī mēs, pā-
rējie, bijām lieli tautfrontieši, tādēļ, jau 
parādoties pirmajām ziņām par barikā-
dēm, tika organizēts grupas brauciens uz 
Rīgu. Es un manas kolēģes braucām kā 
pirmās palīdzības sniedzējas. Pati nees-
mu mediķe, taču kolēģe bija un es devos 
līdzi kā palīdze. Biju Rīgā no 17. līdz 18. 
janvārim. Atceros, ka mūsu maiņa salda-
ma brauca tā dēvētajā “ļetučkā” jeb teh-
niskās palīdzības auto, ko bija norīkojusi 
“Lauktehnika”. Es braucu ar apziņu, ka 
tur vienkārši ir jābūt un jāpalīdz. Grupā 
visi bijām savējie - kolēģi, viņu tuvinie-
ki, kaimiņi.”

Sagatavoja Ineta Zvirgzdiņa
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Lai panākumiem bagāts 2020. gads!
  Rakstu, jo 2019. gads nenoliedzami ir aizsteidzies, lai dotu 
vietu jaunajam - 2020. - gadam. Šī gada laikā biedrībā ļoti 
aktīvi darbojās brīvprātīgie jaunieši, bet darbiņu bija tik, cik 
biedrība spēja piedāvāt. Izvērtējot šo gadu ar jauniešiem, sa-
pratām, ka jaunieši vēlas kāpt soli augstāk, iesaistīties ne tikai 
biedrības darbībā, bet arī iespēju robežās atbalstīt aktivitātes 
un notikumus mūsu pagastā. Tādēļ sūtu šo ziņu, ja jaunajā - 
2020. - gadā jums kādos pasākumos, aktivitātēs, ikdienā ir 
nepieciešamas palīdzīgas rokas, tad  dodiet ziņu, mēģināsim 
iesaistīties un palīdzēt! 
  Laicīgi uzzinot par iespēju palīdzēt, jaunieši noteikti atsauk-
sies un atbalstīs!  Līdz šim jaunieši ir veidojuši noformēju-

AktuĀlI

mus, dekorācijas, plānojuši aktivitātes jaunākajiem centriņa 
apmeklētājiem, fotografējuši pasākumus, rakstījuši rakstus par 
pasākumiem u.tml. Iespēju ir daudz, jo jaunieši ir ļoti motivēti 
papildināt savu prasmju portfolio. 

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz 
brīnumainu spēku! Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet 

spēkus lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!  
Uz sadarbību jaunajā gadā! 

                       Iluta Ogorodņikova, 
no bērnu un jauniešu centra ”Rīts”

Lasītākās grāmatas 

  Bērzaunes pagasta bibliotēkā pagājušajā gadā 
  Lūk, neliels ieskats. Mana favorītgrāmata no šī desmitnieka ir 
Maijas Krekles “Melanholiskais valsis”.

1. Dace Judina “Lāsts”
2. Dace Judina, Arturs Nīmanis “Devītais” 
3. Dace Judina “Cietāks par dimantu”

4. Inguna Bauere “Mazā klusā sirds”
5. Lūsinda Railija “Mēness māsa”
6. Lūsinda Railija “Eņģeļu koks”
7. Karīna Račko “Sasietā”
8. Nora Robertsa “Zemstraumes”
9. Andžits Remess, Juris Raķis “Noslēpumainā karosta”
10. Maija Krekle “Melanholiskais valsis”
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Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Investē kokapstrādes jaunākajās tehnoloģijās

  Bērzaunes pagasta 
“Grantiņos”, kur strādā 
SIA “Latvāņi” kokap-
strādes grupa, sovhoza 
laikos bija nobarojamo 
buļļu ferma, bet tagad 
- vērienīgs kokapstrā-
des komplekss. Šo vie-
tu vairs grūti atpazīt, 
jo teritorija ir krietni 
palielinājusies, uzceltas 
jaunas ražošanas ēkas, 
uz kuru fona vecā ferma 
liekas kā vēstures liecinieks, un jau veidojas SIA “Latvāņi” 
ciemats, kur izvietojies vērienīgs kokapstrādes pakalpojumu 
centrs. 26 gadu laikā, kopš Laimonis Onzuls Bērzaunes pa-
gastā izveidoja “Latvāņus”, kokapstrādes produkcijas ražoša-
nas attīstībā, jaunāko eksperimentālo tehnoloģiju ieviešanā, 
nepieciešamo līniju un iekārtu iegādē uzņēmums kļuvis par 
modernu pilna cikla koksnes produkcijas ražotāju. Te koku 

izmanto pilnībā - uzņēmumā no AS “Latvijas valsts meži” 
iegādātajiem kokmateriāliem tiek ražota augstas kvalitātes 
koksnes produkcija, kas ļoti lielos apjomos tiek eksportē-
ta. Kokapstrādes grupa uzņēmējdarbības mērķa latiņu katru 
gadu ir cēlusi arvien augstāk, un šobrīd “Latvāņi” nodrošina 
pilna kokapstrādes cikla servisu, kas sniedz klientiem iespē-
ju izvēlēties kvalitatīvu koksnes produktu mājas būvniecībā 
un labiekārtošanā. Mērķis ir īstenojies, izmantojot moder-
nākās ražošanas tehnoloģijas, te top daudzveidīga koksnes 
produkcija - no kvalitatīviem materiāliem galdniecībai, logu, 
durvju, mēbeļu ražošanai līdz skaidu pārstrādei granulās un 
briketēs. Tiesa gan, tam SIA “Latvāņi” uzņēmuma attīstībā 
investējusi summas, kas vienādas ar gada apgrozījumu. Reti 
kurš uzņēmums attīstībā iegulda tādu naudu, iekārtu iegādē 
īstenoti vairāki ES fondu projekti. “Latvāņu” jaunais gald-
niecības cehs ir vēl viena uzņēmuma vadības iniciatīva, kad 
vecie apstākļi galdniecības cehā vairs nebija apmierinoši. Tas 
veicināja jaunas, mūsdienu prasībām atbilstīgas galdniecības 
izveidi. - Dažādi gājis, bet jahtas mums joprojām nav, - kon-
statēja uzņēmuma pārstāve, ugunsdrošības speciāliste Agita 
Kalniņa, kas izrādīja ražošanas objektus, kur ieviestas jau-
nākās tehnoloģijas un daudz darba paveic modernas iekār-
tas, kompjūteri un vadības pultis. Izaugsmi nav apturējuši arī 
pārdzīvotie ugunsgrēka postījumi. Gluži pretēji, tas nebrem-
zēja attīstību, bet veicināja jaunu tehnoloģiju ieviešanu, kur 
darbu paveic moderna tehnika. Piesaistot ERAF finansējumu, 
uzņēmumā īstenoti daudzi projekti. Viens no tiem - “Jaunu 
produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA ”Latvāņi”” - pa-
redzēts uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai, uzsākot 
jauna līmētās koksnes produkta ražošanu.
  Kokapstrādes grupas kompānijā apvienojušies sava aroda 
pratēji, kas ir profesionāli meistari. Kokzāģētava dod darbu 
ap 200 strādniekiem. Arī Agita Kalniņa, kas iepazīstināja ar 
ražošanas cehiem, uzsvēra, ka darbinieki ir viena no galvena-
jām SIA “Latvāņi” vērtībām: - Liela daļa strādājošo te strādā 
desmit un vairāk gadu. Pārsvarā tie ir vietējie cilvēki, kas ir 

Uzņēmuma produkcija.
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Raksta turpinājums.
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uzticami un noturējuši uzņēmumu arī grūtos laikos, taču ir 
arī daudz jaunu darbinieku. Kadru mainība ir neliela. Mūsu 
darbinieki kļūst arvien izglītotāki, nevar vairs kā kādreiz - 
paņemt jebkuru, jo iekārtas ir gudras, un, lai ar tām strādātu, 
nepieciešama iepriekšēja apmācība. Ir iekārtas, kuru lietoša-
nā apmācām paši, bet ir jābūt priekšzināšanām. Piemēram, 
pie unikālā zāģa vadības strādā programmētājs. Tas ir uni-
kāls projekts, uzstādot Vācijas iekārtu, kas darbojas tikai pie 
mums, kam ir specifiskas prasības. Uzņēmumā izgatavojam 
nepieciešamos kokmateriālus ar augstu pievienoto vērtību. 
Esam izkoduši baļķa sadalījumu un to, kā to baļķi vislabāk iz-
mantot. Todien SIA “Latvāņi” valdes locekli Lindu Grīnber-
gu sastapām kopā ar Lauksaimniecības universitātes 1. kursa 
studentu grupu. Viņa pastāstīja: - Cenšamies ar Lauksaim-
niecības universitāti sadarboties, jo uzskatu, ka tas ir nodeva 
ne tikai sabiedrībai, darbs, ko mēs kā uzņēmēji varam dot. 
Pie mums viesojas gan studenti, gan institūta “MEKA” puiši. 
Daudzi ir no Vidzemes, kuriem varētu būt interese te strādāt. 
Mēģinu stāstīt par kokapstrādes industriju kopumā, ieintere-
sēt par mūsu uzņēmumu, par apaļkoka ceļu līdz kokmateriā-
liem un gatavam produktam. Šis ir daudznozaru uzņēmums, 
tāpēc ir, ko parādīt. Varbūt pēc studijām kāds pievienosies 

mūsu kokapstrādes speciālistiem. Ir bijis, ka jaunietis ierodas 
praksē, vēlāk ir ieinteresēts te arī strādāt. Mums bija iespē-
ja ieskatīties arī galdniecībā, kur radīti mūsdienīgākie darba 
apstākļi. Galdniecības vadītājs Artūrs Vlasovs atcerējās, kā 
pirms apmēram 14 gadiem pēc Ogres arodvidusskolas beigša-
nas, Laimoņa Onzula uzaicināti, ieradušies trīs puiši: - Sākām 
savu profesionālo pilnveidošanos pamazām - ar zāģi, frēzi, 
tagad esam tikuši jau tik tālu, ka ražojam visu, ko pasūta. 
Mēģinām maksimāli izpildīt visas vēlmes, arī tās, kas pra-
sa radošu pieeju, no koka izgatavot dažādus pasūtījumus. To 
veicina arī tehniskais un jaunāko tehnoloģiju nodrošinājums. 
Arī mums, viesojoties uzņēmumā, aplūkojot jauno zāģētavu, 
brīžiem šķita neticami, ka tas viss notiek Bērzaunes pagas-
tā. Tiekoties ar vadību, Laimonis Onzuls pauda gandarījumu 
par paveikto: -Domāju, ka savā jomā esam modernākie. Esam 
trīs, kas liek galvas kopā, nāk ar idejām. Tagad tikai jāstrādā, 
bet uzminēt, kas tirgū ies, ir grūti - tad granulas un briketes, 
tad - kokmateriāli, tad ir vajadzība pēc logiem. Nevar progno-
zēt pasūtījumus, jo ir arī tādi, kas uzkaras. Piemēram, ja silta 
ziema, kurināšanai briketes sagādātas, jaunas nevajag. Tāpēc 
arī mums ir tik daudz nozaru, jo, ja vienā kas notiek - pārējās 
glābj. Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar AS “Sadales 
tīkls”, uzlabojot uzņēmējdarbības infrastruktūru Bērzaunes 
pagastā, ir palīdzējusi nodrošināt tik nepieciešamo elektro-
enerģijas jaudas palielināšanu, ko novērtē arī SIA “Latvāņi”. 
Pašvaldība ieplānojusi palīdzēt kokapstrādātājiem arī asfaltē-
ta ceļa izbūvē, kas ved gar uzņēmumu. 

            
  Ar Agitas Kalniņas atļauju, 

pārpublicēts no laikraksta “Stars”

Uzņēmuma produkcija.

Skolēnu ekskursija.
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PAR  VISu  kO

Pasākumā muzicēja bērzaunietis - dziesminieks Intars Zommers.

Lepojamies! Mūsu novadā iznākusi Blaumaņa 
valodas vārdnīca

  Aizvadītajā sestdienā Mado-
nas novada bibliotēkā, klāt-
esot daudziem interesentiem, 
tika atvērta ērglēnietes Annas 
Kuzinas jaunākā grāmata - 
„Rūdolfa Blaumaņa valodas 
vārdnīca”. Jāpiebilst, ka šī 
ir viena no vairākām Kuzi-
nas grāmatām par Blaumani 
un Ērgļiem. Apmeklētājus ar 
ģitāras skaņām bibliotēkā sa-
gaidīja bērzaunietis - dzies-
minieks Intars Zommers, 
atklājot, ka pats mīl dzīvot 
minimālismā, bet Blaumaņa 
„Kopotie raksti” viņam mājās 

gan ir. Tāpat ir nācies padzīvot Ērgļos, izjust Ērgļu cilvēku dzī-
vesstilu un Rūdolfa Blaumaņa garu - to, kā viņš raksta. Šodien 
jautāšu - kādā vīzē kopīgi dziedāsim - kā Kārlēns vai tomēr kā 
Rūdis? Dziesma sarīkojumā izskanēja vairākkārt - gan Inta-
ra izpildījumā, gan kopīgā skanējumā. Šķiet, cilvēki bija no-
ilgojušies pēc labas literatūras, kopīgas dziesmas un literāru 
personību iedvesmotiem mirkļiem. Atklājot sarīkojumu, bib-
liotēkas pārstāve Sarmīte Radiņa uzsvēra, ka Anna Kuzina ir 
cilvēks, kas visu savu mūžu veltījusi Blaumanim. Kaut nereti 
viņa tulko no svešvalodas, Blaumanis ir viņas prioritāte: - Jau-
najā grāmatā Anna Kuzina ir apzinājusi visus personvārdus, 
kas minēti Blaumaņa darbos, tāpat vietas Vidzemē, neparas-
tus, mazāk zināmus vārdus, kas sastopami rakstnieka darbos, 
norādot, no kurienes tie cēlušies un kurā daiļdarbā izmantoti. 
Uzskatu, ka Annas Kuzinas priekšā varam tikai paklanīties. Pa-
sākuma vadītāja kā vienmēr bija padomājusi par aizraujošiem 
pārsteigumiem. Šoreiz uz katra apmeklētāja krēsla bija nolikta 
lapiņa ar vārdu no jaunās vārdnīcas. Ieskatīties un publiski no-
lasīt konkrētā vārda skaidrojumu, turklāt ar visu tam pievieno-
to Blaumaņa daiļdarba tekstu, tika aicināti vairāki klātesošie. 
Kāpēc pirmā vieta, kur tiek atvērts jaunais izdevums, ir Mado-
na, nevis Ērgļi vai Rīga? To Anna Kuzina atklāja pati: - Ma-
donas novada bibliotēkā Blaumanis ir lielā cieņā un godā. Par 
to liecina tas, ka bibliotēkā tiek vākts materiāls par rakstnieku, 
visiem notikumiem, kas ar viņa vārdu saistās mūsdienās. Šis 
materiāls tiek krāts mapēs, un bibliotēkā var atrast daudz no tā, 
ko pat muzejā nevaram atrast. Tā kā šis mēnesis ir Blaumaņa 
157. dzimšanas dienas mēnesis, svētki ir jānosvin! „Sagaidīta 
prieka bailēs, sagaidīta baiļu priekā, nu tā laime reiz ir klāt, 
lai nu viņa pieaugt spētu, tā kā viņas vajadzētu tuvu tālu dau-
dzināt,” Rūdolfu Blaumani citēja Anna Kuzina. Autore vēstīja, 
ka sākumā nebija domas veidot grāmatu. Ideja radās nejauši, 

īsti negribot un neprotot, kā to lietu darīt: - Pirmais impulss 
pirms vairākiem gadiem bija tāds, ka, lasot Blaumaņa darbus, 
prātā iekrita viens otrs vārds, kura nozīmi gribējās izprast vai-
rāk. Reizēm nāca jautājumi arī no malas, piemēram, kāda te-
ātra režisore reiz prasīja, kas ir Raguela meita. To nezināju. 
Interneta vēl nebija, meklēju Konversācijas vārdnīcā, vaicāju 
mācītājiem, bet atbildes nebija, - atceras Anna Kuzina. - Otrs 
nosaukums, kas nelika mieru, bija Alenča govis - kas tās tā-
das? Prasīju zootehniķiem, kas beiguši augstas skolas, neviens 
nezināja. Tika vaicāts Jelgavas augstskolas pasniedzējiem - arī 
tie nezināja. Beidzot rokās nejauši nonāca Annas Brigaderes 
„Anneles stāti”, kur grāmatas beigās ir vārdu skaidrojumi. Tur 
ieraudzīju arī Alenču govs pieminēšanu, ka tās ir tās pašas Ho-
landes šķirnes govis. Tad maisam gals bija vaļā. Iegāju tādā 
kā azartā, man radās interese par Blaumaņa darbos minētajiem 
vārdiem, kuri pēc konteksta ir saprotami, bet īsti tos izskaidrot 
nevar. Piemēram, Kārlēns  „Skroderdienās  Silmačos” saka: 
„Nu līdz pusdienlaikam es atkal varēšu stupāt.” Bet ko tas no-
zīmē? Izrādās, šis vārds radies no krievu valodas vārda. Tātad 
Blaumaņa valodā ir arī vārdi no krievu, tāpat no vācu valodas, 
jo Blaumanis taču dzīvoja laikā, kad pats lauza ceļu latviešu 
literārajai valodai. Turklāt nevis tādai sterili skaistai, noslī-
pētai valodai, kāda tā parādās šodienas vārdnīcās, bet tautas 
valodai, kā runāja Vidzemes apvidū, Ērgļos. - Mēs esam uni-
kāla notikuma aculiecinieki, jo nevienam latviešu autoram līdz 
šim viņa valodas vārdnīcas nav bijis. Tādas nav ne Rainim, ne 
kādam citam latviešu literātam. Pirmais ir Blaumanis, un šo 
darbu veikusi un grāmatu sastādījusi mūsu pašu cilvēks - Anna 
Kuzina! - paveiktā mērogu iezīmēja Mārīte Breikša, piebils-
tot, ka pasaulē, protams, eksistē lielo tautu ģēniju - Šekspī-
ra, Puškina un citu autoru - valodas vārdnīcas. Izdevniecības 
„Madris” redaktore Skaidrīte Naumova piekrita jaunās grāma-
tas sevišķajai nozīmei: - Nekas nebūtu noticis, ja Anna Ku-
zina nebūtu pieklauvējusi pie izdevniecības durvīm. Ar Annu 
mums veidojusies ilggadēja pieredze - vispirms izdevām vi-
ņas grāmatu „Blaumanis tuvplānā”, tad izdevumu „Blaumaņa 
pavārgrāmata” un grāmatu „Reiz Ērgļos”. Līdz ar to jaunais 
izdevums no manas puses nebija avantūra. Anna ir tulkoju-
si arī vairākas bērnu grāmatas, ko izdevniecībā esam laiduši 
klajā. Grāmatu tapšanas process ir ilgstošs un nav vienkāršs. 
Ceru, ka šis darbs būs tas, kas kļūs noderīgs gan skolēniem, 
gan studentiem, un Blaumaņa valodas vārdnīcu varēs izmantot 
ikkatrs. Jāpiebilst, ka grāmatas tapšanā lielu darbu ieguldīja 
tās zinātniskā redaktore Ieva Zuicena un Annai Kuzinai labs 
palīgs bija arī Dace Zvirgzdiņa. 18. janvārī Annas Kuzinas 
grāmata „Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca” tika atvērta 
Ērgļos, 30. janvārī uz grāmatas atvēršanu interesenti aicinā-
ti Rīgā, Smiļģa muzejā. Šai dienā Latvijas Radio programma 
„Kultūras rondo” tiks veltīta janvāra jubilāra Rūdolfa Blauma-
ņa piemiņai, un tās ietvaros Anna Kuzina klausītājiem stāstīs 
par jauno izdevumu. Martā Rīgas Latviešu biedrībā iecerēts 
pasākums „Trīs dižgaru valoda”, kurā uzmanība tiks pievērsta 
Raiņa, Aspazijas un Blaumaņa valodai un darbiem, līdz ar to 
Annas Kuzinas veikums te atkal tiks daudzināts. Tas, ka mums 
jādomā par latviešu valodu, tās saglabāšanu un izzināšanu, ir 
vairāk nekā skaidrs. Lai jaunie, kas pēc gadiem lasīs latviešu 
autoru daiļdarbus, saprot un izbauda viņu teiktā nozīmi. Jaunā 
vārdnīca rosinās pārlasīt arī mums visiem zināmos Blaumaņa 
darbus atkārtoti. Blaumaņa teksti taču ir tik smeķīgi, un ziemas 
laiks lasīšanai ir tik piemērots! 
Arī Bērzaunes bibliotēkā tuvākajā laikā lasītāji varēs iepazīties 
ar šo izdevumu.

           Materiāls sagatavots, 
izmantojot publikāciju laikrakstā “Stars”
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  Decembra sākumā Madonas nova-
da tūrisma saimniecība “Piekūni” par 
latvisko pirts tradīciju uzturēšanu un 
daudzināšanu saņēmusi kultūras zīmi 
“Latviskais mantojums”.
 “Piekūnos” piedāvā latviskos pirts 
rituālus, kur pēršanās process apvie-
nots ar tautas dziesmām un zāļu tējām. 
Kopā ar saimniekiem var doties arī 
pārgājienos un uzzināt, kā mūsu senči 
ir sadzīvojuši ar dabu - augiem, akme-
ņiem, enerģijām. Pēc pirts var baudīt 
nakšņošanu nelielajā, bet omulīgajā 
pirts namiņā. 
  Kultūras zīme “Latviskais   manto-
jums” izveidota pēc Latvijas lauku 
tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” 
iniciatīvas sadarbībā ar Latvijas Re-
publikas Kultūras ministriju un Latvi-
jas Pašvaldību savienību. Zīme lauku 
tūrisma uzņēmējiem tiek piešķirta kopš  
2013. gada. Tā tiek piešķirta tiem, kuri 
saglabā, iekļauj mūsdienu dzīvē un 
rāda apmeklētājiem latviskās kultūras 
un sadzīves tradicionālās vērtības. Pēc 
šīs zīmes var pazīt vietas, kur saimnie-
ki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem 
ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. 
Kopumā zīmi saņēmušas nu jau 113 saimniecības Latvijā.
Šogad zīme tika piešķirta 11 tūrisma uzņēmumiem:
1. Radošā māja “Latvietes pūrs”, Lielvārdes novads, par tra-
dicionālo rokdarbu prasmju saglabāšanu un tālāknodošanu.
2. SIA “Latvijas ķiploks”, Raunas novads, par vietējās ķiplo-
ku šķirnes audzēšanu un daudzināšanu.
3. Z/S “Ozoliņi”, zīmols “Lauku tējas”, Amatas novads, par 
zāļu tēju vākšanas latviskās tradīcijas uzturēšanu un daudzi-
nāšanu.

4. Atpūtas kom-
plekss “Saules-
kalns”, Ropažu no-
vads, par latvisko 
tradīciju uzturēšanu 
un daudzināšanu.
5. Etnogrāfiskā sēta 
“Ielīcas”, Valkas no-
vads, par latviskās 
sētas saglabāšanu.
6. Lauku māja 
“Ķempēni”, Burt-
nieku novads, par 
tradicionālo saim-
niekošanu - aitkopī-
bu - un latviskās lau-
ku sētas uzturēšanu.

Madonas novada tūrisma saimniecība “Piekūni”

7. Brīvdienu māja “Piekūni”, Madonas novads, par latvis-
ko pirts tradīciju uzturēšanu un daudzināšanu.
8. Lauku maizes ceptuve “Ievlejas”, Pāvilostas novads, par 
maizes cepšanas latviskās tradīcijas uzturēšanu un daudzinā-
šanu.
9. Z/S “Turaidas”, Durbes novads, par tradicionālo amata 
prasmju - zedeņu žoga pīšana - uzturēšanu un daudzināšanu.
10. Ribbes dzirnavas atpūtas komplekss “Rožmalas”, Baus-
kas novads, par “Graudu ceļš” izstrādi un daudzināšanu.
11. Mazmežotnes muiža, Bauskas novads, par cukurbiešu au-
dzēšanas un pārstrādes tradīcijas izzināšanu un daudzināšanu.
                                        

 Lepojamies!

PIETEIKŠANĀS PIE ĀRSTIEM - SPECIĀLISTIEM
Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests informē

  Sadarbībā ar ģimenes ārstu praksēm un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Mobilo Veselības aprūpes centru 2020. gada 18. 
februārī Parka ielā 4, Madonā (Sociālais dienests) iespējams pierakstīties pie ārstiem - speciālistiem. Pieņems bērnu acu ārsts 
un alergologs.
  Vecāki, lūdzu, izmantojiet iespēju apmeklēt nepieciešamos speciālistus!

Informāciju sagatavoja Inese Zālīte,
Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem 

t. - 26452077, 64807293
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Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

Miruši:

Ivars Kārkliņš 77 gadu vecumā 09.12.2019.;
Valija Korsaka 78 gadu vecumā 06.01.2020.; 

Vija Elliņa 85 gadu vecumā 05.01.2020. 

SēRu  VēStS

APSVEIkuMS

Izaud sev brīdi prieka
No tā, kas pieder Tev,
No tā, kas nav jāaizņemas,
No tā, kas ir neatņemams!
Pataupi mirkli laimes
No tā, kas jau Tev ir bijis,
No tā, kas Tevī vēl slēpjas,
No tā, kas sirdī dzirkst!

Sirsnīgi sveicieni visiem janvāra jubilāriem!

Patiesa līdzjūtība mirušo tuviniekiem.

Marlēna Keine, Agnese 
Egliņa un Mihails Čuļpajevs 

koncertprogrammā “DIENVIDU 
SAULES PROMENĀDE”

 Cilvēku savstarpējās attiecības vienmēr bijušas intriģējošas 
un noslēpumainas, par tām sarakstīti romāni un operas, dze-
jas rindas un dziesmas. Šajā koncertā mīlas pilnas jūtas uz-
plaukst gan svelmainajā Spānijā un saulainajā Francijā, gan 
valdzinošajā Itālijā...  Pie klavierēm esot temperamentīgajai 
Agnesei Egliņai, Marlēnas Keines dzidrais soprāns duetā ar 
spilgto un artistisko tenoru Mihailu Čuļpajevu izdzied Sen-
sānsa, Arditi, Navarro, Delība, Serano un vēl citu komponistu 
skaistākās dziesmas, ārijas un mīlas duetus. Programmā: Ka-
mils Sensānss, Luidži Arditi, Antonio Garsija Navarro, Leo 
Delībs, Pablo Luna, Astors Pjacolla u.c.

  Mākslinieku portreti:
  MARLĒNA KEINE ir spoži pieteikusi sevi kā daudzpusīgu 
un aktieriski pievilcīgu dziedātāju gan operas, gan operetes 
žanrā. Māksliniece ir piedalījusies Igaunijas Nacionālās ope-
ras, Latvijas Nacionālās operas un Latvijas Operetes fonda 
iestudējumos. Ar izcilību ir absolvējusi Igaunijas Mūzikas 
un teātra akadēmiju, 2016. gadā iegūstot maģistra grādu 
akadēmiskajā dziedāšanā. Dziedātāja ir vairāku starptautis-
ku konkursu laureāte, ar panākumiem piedalījusies vokālistu 
konkursos Latvijā, Zviedrijā, ASV, Igaunijā, Ukrainā un cit-
viet, pilnveidojusies izcilu vokālo pedagogu meistarklasēs un 
aktīvi iesaistās Latvijas koncertdzīvē. Dziedātājas koncert-
repertuārs ietver 20. un 21. gadsimta vokālo mūziku, latvie-
šu, krievu, spāņu, franču, vācu, itāļu kamermūziku, baroka 
mūziku.
  MIHAILS ČUĻPAJEVS sevi izcili pierādījis kā solo māks-
linieks Latvijas Nacionālajā operā vairāku sezonu garumā. 
Mihails Čuļpajevs ieguvis maģistra grādu J. Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā. Dziedātājs bijis nominēts Lielajai Mūzi-
kas balvai 2015 kategorijā “Jaunais mākslinieks”, bet 2017. 
gadā ieguvis LNO fonda Gada balvu kategorijā “Labākais 
operas solists”.
  Pianisti AGNESI  EGLIŅU raksturo smalka skatuviskā iz-
jūta, rotaļīga precizitāte, spēles spars un atraktivitāte. Par iz-
cilu darbu ansamblī Agnese Egliņa ieguvusi Lielo mūzikas 
balvu 2010 un ir laureāte vairākos starptautiskos konkursos 
Slovākijā, Lietuvā, Somijā un Anglijā par pianistes-koncert-
meistares sniegumu. Sadarbojoties ar mūziķiem dažādos ka-
meransambļu sastāvos, Agnese Egliņa kļuvusi par vienu no 
pieprasītākajiem jaunās paaudzes pianistiem Latvijā.


