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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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  Sveicieni jaunajā, 2021., gadā! Prasību pret 
šo gadu gan varētu būt mazāk, nekā to ir bijis 

iepriekšējiem. Tam vajadzētu būt kaut mazliet labākam, pozi-
tīvākam un veselīgākam, lai šķistu, ka nu jau ir labi. Bet katrā 
ziņā, lai šajā slejā kārtējo reizi nenāktos atkārtoties ar uzmun-
drinājumiem Covid-19 kontekstā, iztirzāt šī brīža situāciju, ku-
ras dēļ visi jau ir pietiekami noguruši, teikšu vien tā - sagaidī-
sim no šī gada labāko iespējamo, ko tas mums var dot. 
  Bet, runājot par šo avīzes numuru, iespējams, radīsies jau-
tājums, kāpēc avīzes lappušu skaits ir samazinājies uz pusi. 
Saistībā ar noteikumu maiņu likumā “Par pašvaldībām” nākas 
krietni sašaurināt avīzē aptveramo tēmu spektru. Tā kā šis ir 
pagasta informatīvais izdevums, tad atliek vien sekot liku-
miem un pārlūkot publicējamo informāciju rūpīgāk. Taču arī 
turpmāk tiks publicēta informācija par Bērzaunes pagasta ak-
tualitātēm, kas skar iedzīvotājus un kas ir saistītas, piemēram, 
ar vides labiekārtošanu, komunālajiem pakalpojumiem, tāpat 
arī informēsim par pagasta izglītības iestāžu darbu, pagasta 
pārvaldes darbinieku organizētajiem sporta un kultūras pasā-

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

kumiem, neizpaliks arī raksti par pagasta vēsturi. Lai arī šis 
“Bērzaunes Rīta” numurs ir plānāks, tomēr turpmāk lappušu 
skaits būs mainīgs. Līdz ko valstī noteiktā ārkārtas situācija 
tiks atcelta, ierobežojumu kļūs mazāk, notikumu vairāk, arī 
“Bērzaunes Rīts” iegūs līdzšinējo astoņu lappušu apjomu.
  Šajā numurā pavisam īsi - Bērzaunes pamatskolas skolēnu 
mācību uzņēmuma “Zumzum” veiksmes stāsts, kas ļauj pa-
skatīties uz ārpusskolas aktivitāti kā profesionālās pilnveides 
iespēju bērniem. Tāpat arī amizants raksts par uzvārdu došanas 
tradīcijām 19. gadsimtā, īss apskats par orientēšanās spēlēm, 
kā arī svarīgs paziņojums no Bērzaunes komunālā uzņēmuma. 

Beāte Putniņa, redaktore

Antras Raubiškas foto

 Uz B&JA “Rīts” dīķi tiek laipni aicināti slidot gribētāji. 
Jaunieši pašu spēkiem tīra sniegu. Laipni lūgti izmantot 

ziemas sniegtās priekšrocības!



“BĒRZAUNES RĪTS” 2021. GADA  JANVĀRIS

  Bērzaunes pamatskolā jau vairākus gadus skolēniem ir iespē-
ja iesaistīties skolēnu mācību uzņēmumos (SMU), aktivitātes 
notiek ar organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JAL) 
atbalstu. Viens no Bērzaunes pamatskolas skolēnu mācību uz-
ņēmumiem ir “Zumzums”, trešās klases meitenes, kas šogad 
pamanījušās iegūt vērā ņemamus panākumus.
  SMU “Zumzums” darbojas jau otro gadu. Ideja par šāda uz-
ņēmuma radīšanu tapusi, jo, pirmkārt, tā dalībnieces Sabīnes 
tēvs ir biškopis, kas palīdz atrisināt izgatavošanas materiālu. 
Uzņēmumā darbojas trīs meitenes - Sabīne, Līga un Līva. Kat-
ra meitene atbild par savu sortimenta grupu - Sabīne izgatavo 
bišu vaska sveces, Ziemassvētku laikā tapuši arī eglīšu rotāju-
mi no vaska, dekori adventes vainagiem, laimes gabaliņi “lai-
mīšu liešanai”. Līga un Līva izgatavo kosmētikas produktus, 
Līga izgatavo dažādus lūpu balzamus, savukārt Līva - sejas un 
ķermeņa krēmus, kā arī šogad ieviesto jauno produktu - “SOS” 
ziedi (red. piez. “SOS” ziede tapusi, pielāgojoties vajadzībai 
kopt, piemēram, sejas ādu lūpu un deguna rajonā, kam vaja-
dzīgas pastiprinātas rūpes laikā, kad nepieciešams nēsāt sejas 
maskas).
  Šis gads SMU jomā meitenēm aizritējis daudz citādāk. Pagā-
jušajā gadā izdevies klātienē piedalīties SMU tirdziņos Mado-
nā, Aizkrauklē, Jēkabpilī un arī sezonas būtiskākajā notikumā 
- SMU tirgū tirdzniecības centrā “Domina”, kurā uzņēmumus 
vērtē žūrija. Šogad atbilstoši apstākļiem tirdziņi organizēti 
attālināti, izmantojot “Zoom” platformu. Skolotāja Gunta Be-
loraga, kas ir pamatskolas grupas SMU lielākais atbalsts un 
koordinators, atklāja, ka jaunie apstākļi skolēniem šķiet inte-
resanti, neierasti. “Domina” tirdziņā parasti žūrija pienāca pie 
katra uzņēmuma aktīvista, uzdeva jautājumus. Vērtēts tika arī 
vizuālais risinājums - stends u.c. Šogad “Zoom” vidē tikša-
nās noritējusi organizatoriski citādāk. Liels bijis izaicinājums 
dalībniekiem iepazīstināt ar savu uzņēmumu citus 60 sekunžu 
laikā tā, lai šis stāsts ieinteresētu žūrijas pārstāvjus. Klātienē 
tas tik strikti nemēdz notikt. Tomēr meitenēm izdevās, jo viņas 
pārliecinoši uzrunāja pārstāvjus ar sava uzņēmuma stāstu un 
savām personībām. 
  SMU “Zumzums” izdevies no 300 uzņēmumiem iekļūt septi-
ņu labāko vidū nominācijā “Labākā pārdošanas komanda” un 
piecu labāko grupā nominācijā “Labākais reklāmas video”. Lai 
arī galvenās balvas nominācijās neizdevās iegūt, tomēr meite-
nes ir apbalvotas ar Latvijas bankas simpātiju balvu kā “Ko-
mandas gars”. Sniegums ir ļoti atzīstams, ņemot vērā faktu, ka 
šajā grupā sacenšas audzēkņi SMU pat līdz devītajai klasei.
  Šādas  aktivitātes skolēnos attīsta dažādas prasmes. Skolotāja 

Gunta novērojusi, 
ka pēc iesaistīšanās 
SMU skolēni kļūst 
atvērtāki, drošā-
ki, vieglāk veido 
komunikāciju ar 
citiem. Tāpat arī 
skolēni, darbojoties 
tirdziņos, attīsta ne 
tikai pārdošanas 
prasmes, bet arī 
laipnu komunikā-
ciju, lietišķo etiķe-
ti, darbu komandā, 
spēju smaidīt un 
būt aktīvam arī pēc 
astoņu stundu dar-
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SIA  “Baltic Block”.

Iedzīvotāju zināšanai
      Lai labāk izprastu novada iedzīvotāju vajadzības, kas 

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

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

Valsts atbalsts piena šķirņu 
slaucamo govju ganāmpulku  

īpašniekiem
Atbalsts paredzēts primārajiem piena ražotājiem, kas 

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

 Atbalstu plānots izmaksāt 2015.  gada septembrī.

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

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

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

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

 
Raimonds Vējonis 

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

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

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

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

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

Foto no www.madona.lv

Zemnieku saimniecība “Līvi”.

Zemnieku saimniecība “Sveķi”.

BēRzAuNeS  pAmAtSkolAS  AktuAlItĀteS

Skolēnu mācību uzņēmums - augsne 
nākotnes izaugsmei

ba. Procesā skolēni iemācās uzņēmējdarbības veidošanas un 
uzturēšanas principus - jāveido savas vizītkartes, reklāma, 
stends, jāražo produkcija utt. Šogad klāt nākušas e-komercijas 
prasmes. Lai varētu pārdot savu ražoto produkciju, meitenēm 
bija jāizveido materiāli izvietošanai SMU katalogā, kas tapis 
JAL paspārnē (red. piez. Uzņēmuma produktus vēl joprojām 
var iegādāties SMU katalogā, mājaslapā https://jalatvia.lv/ka-
talogs). Interesentu iegādātie produkti piegādāti ar pakomātu 
starpniecību, līdz ar to iegūtas prasmes arī iesaiņot, menedžēt 
sūtījumu piegādi. Bērzaunes pagasta iedzīvotājiem ir iespēja 
saņemt produktus, arī norunājot klientam ērtāku saņemšanas 
veidu.
  Gunta iezīmē faktu, ka ļoti svarīgs, īpaši mazākajās klasēs, 
ir skolēnu vecāku atbalsts SMU darbībā. Arī šajā gadījumā ve-
cāki ir klātesoši meiteņu aktivitātēs, palīdzot ražošanā un citās 
jomās, kur tas nepieciešams.
  Tuvākajā nākotnē skolēnu mācību uzņēmums plāno papla-
šināt savu sortimentu, piedāvājot tematiskus produktus svēt-
kiem, piemēram, Lieldienām. Pircēji jaunu produktu radīšanu 
novērtē, teic skolotāja. 

Beāte Putniņa
Guntas Beloragas foto

SMU “Zumzum” komanda.

Uzņēmuma stends ar gatavo produkciju.
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Bērzaune un tās apkārtne 19. gadsimtā
Uzvārdu došanas kaislības

3. daļa
  Lai gan visos priekšrakstos bija noteikts, ka uzvārdi brīv-
laistajiem zemniekiem jāizvēlas no brīvas gribas un tiem jā-
būt tādiem, lai nav kauns tos nodot nākamajām paaudzēm, 
turpmāk minētie piemēri liecina par pretējo. 
  Laikā no 1920. līdz 1934. gada 31. decembrim Iekšlietu 
ministrijai uz likuma par uzvārdiem (Lkr. 1920.g. Nr. 209) 
pamata iesniegti 3778 lūgumi atļaut pašreizējos lūdzēju uz-
vārdus  pārmainīt pret citiem - labskanīgākiem, pie kam liels 
procents no iesniegtajiem lūgumiem krīt taisni uz šiem neķīt-
rajiem uzvārdiem.*
  Bet pēc gandrīz 200 gadiem vienkārši pasmiesimies par uz-
vārdu došanas “asprāšu” fantāzijas lidojumu. Turpmāk visi 
bērzauniešu “interesantie” uzvārdi un labākie no labākajiem 
no citurienes.
  Tie, kas nepārvalda vācu valodu - mazs ieskats, lai varē-
tu izlasīt: “h” burtu nelasa, tas visbiežāk apzīmē garumzīmi, 
“sch” izrunā kā “š” vai “č”, “ee” izrunā kā “ie”, “z” izrunā 
kā “c”.

1. Tikumiskās īpašības, fiziski un citādi defekti:
Gluphe Matsch, kučieris (Dzērbene);
Purzen (no Purz - pirdiens?) Jēkabs Kriša dēls, kalējs (Drus-
ti);
Kehms Tenis Jura dēls (akls un 78 gadus vecs), (Vecpiebalga);
Plahpe Juris Ernesta dēls (Blīdene);
Nemeers Krišjānis Jura dēls (Code);
Klibmikkel Jēkabs Miķela dēls (Ceraukste);
Wissgrib Miķelis Jēkaba dēls (Ceraukste);
Neratnis Miķelis Dāvja dēls, saimnieks (Saule).

2. Dzīvnieku nosaukumi noniecinošā nozīmē:
Lopa Jānis, Kriša dēls, saimnieks (Beļava);
Wepre Ādams, otrais saimnieks (Beļava);
Kuzze Matīss, Teņa dēls, kalējs (Jaunpiebalga);
Siwen Kārlis, Pētera dēls, kalējs (Vijciems);
Blusse Jānis Indriķa dēls (Blīdene);

3. Lamu vārdi par uzvārdiem:
Dulbas Annuža Reiņa meita (Bērzaune);
Plunder Jānis Pētera dēls (Bērzaune).
Šie lamu vārdi gan 200 gadu laikā ir izgājuši no modes.
Maesles Trīne (Lubāna, Degumnieki);
Welne Marija, Jēkaba meita (Vijciems);
Wellamat Jēkabs Jura dēls (Blīdene);
Par “vellamātēm” gan parasti dēvē sievietes, bet te laikam ir 
bijusi viena efektīga ciltsmāte, ka visa dzimta tā nodēvēta.
Pantzke Ede Jura atraitne (Blīdene);
Blene Andris Jēkaba dēls, kalējs (Kabile).

4. ”Asprātības” un zobgalības
Bērzaune un Vecpiebalga ar asprātībām un zobgalībām ir vis-
vairāk izcēlušās. Interesanti būtu zināt, kas ir šo bērzauniešu 
uzvārdu “autors”, tad būtu mums īsta pagasta leģenda.

Bērzaune
Mihron Annuža, Pētera meita, kalpone;
Plunder Jānis, Pētera dēls, saimnieks;
Student Pēteris Jēkaba dēls, ģērbējs;

Bimbul Fricis, Jāņa dēls, kalējs;
Schwaukste Bērtulis Ādama dēls;
Pertz (no “pērts”?) Pēteris Pētera dēls saimnieks.
No savas puses šim sarakstam es vēl pievienotu šādus bēr-
zauniešu uzvārdus no 1850. gada dvēseļu revīzijas: Bambāns, 
Grāfs, Hercogs, Kapmals, Lācarus, Landrāts, Mutiņš, Mas-
bambs, Nabags, Niekurs, Odiņš, Prāts, Plencēns, Rakstnieks, 
Slaiciņš, Zaurs, Zibens, Zābaks, Žīds, Stikliņš, Sviestemēls, 
Tuntuls, Cundurs, Ūdrepurvs, Varnēns, Vilkājs, Vītolvecs, 
Velns, Zvirgzdegrauds, Dzelzgalvs. 

Anaparte (no “Bonaparts”?) Indriķis Jāņa dēls (Jaunpiebal-
ga);
Pēc Napoleona Bonaparta “viesošanās” Maskavā 1812. gadā 
kādu tikai nosaukt tādā uzvārdā būtu pielīdzināms - dot kā-
dam uzvārdu “Hitlers”.

Lippa (ļipa?) Mārtiņš Jura dēls, saimnieks (Jaunpiebalga);
Nebar Pēteris Klāva dēls, saimnieks (Vecpiebalga);

Starp citu forma “Nebars” saglabājusies līdz mūsu dienām.

Nehder Pēteris Jāņa dēls, saimnieks (Vecpiebalga);
Kasebiks Maija Jacks atraitne (70 g.v.) (Vecsalaca);
Kerween (no “ķer vien” ?) Kārlis Brenča dēls (Zādzene);
Niggul Jānis Jāņa dēls. (Valtenberģē);
Kurpnek Jānis Jāņa dēls, skroderis (Blīdenē);
“Lapsu” māju kalps, Saks (zaķis?) Krišjānis Jura dēls (Blī-
dene);
Jēkaba dēls Jānis Zilwezing (bārenis, tēvs miris mazam, 8 
g.v. esot) (Codē);
Dignājā - Pakaupire, Platgalw, Stuhrgalw, Struppe, Le-
elskungs, Ubbage, Zaurkubbel, Wilkaste.
Barron Jēkabs Jāņa dēls un Grahpe Līse, kalpone (Kabile);
Alawe Grieta Jāņa atraitne (25 g.v.) (Vecmauižā).

  Jūs jautāsiet, kas gan patiesībā ir atbildīgs par šiem “jautra-
jiem” uzvārdiem?  Uzvārdu sarakstus sagatavoja “Draudzes 
tiesa” vai citur pagasttiesa, taču uzraudzība un atbildība par 
uzvārdu došanu zemniekiem bija uzlikta muižas īpašniekam. 
Reāli šajā procesā muižas īpašnieki aktīvi piedalījās un, ja 
“kungs” tā bija lēmis saukt tevi tādā labi “biezā” vārdā, tad 
nu saņem un pieņem to ar pateicību un nekādai pagasttiesai 
nenāca ne prātā viņa gribu grozīt. Starp citu, no savas puses 
piebildīšu, ka statistiski visvairāk pie šādiem “jautriem” uz-
vārdiem ir tikuši kalēji, acīmredzot šie prasmīgie un cienītie 
amatnieki bija kā dadzis acī jebkuram vācu muižniekam.
  Bērzaunes muiža tajā laikā piederēja Karlam Magnusam ba-
rona Klebekam, kurš,   es domāju, ka ir radinieks Praulienas 
muižas īpašniekam Ernestam Gideonam baronam Klebekam, 
kura kaprīzes pēc praulēnieši ir tikuši pie saviem itāliska-
jiem uzvārdiem. Tā ka, bērzaunieši, saturieties! Varēja būt 
vēl sliktāk! 
            
*Upelnieks Kr. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zem-
niekiem. // Tieslietu ministrijas vēstnesis. 1936. g., Nr. 2. 
244. lpp.

Edīte Arāja

BēRzAuNe  VēStuReS  AVotoS
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Atskats uz orientēšanās spēli 
Bērzaunes pagastā

AktuAlItĀteS

  Pagājušā gada nogalē Bērzaunes pagastā tika īstenota orien-
tēšanās spēle pēc populārās slēpņošanas vietnes “Geocaching” 
principiem. Neņemot vērā spēles sarežģītību un sniega segas 
palielināšanos, spēles noslēgumā tika apbalvoti laureāti, ku-
riem izdevās atrast visus kontrolpunktus.
  Iesūtīt fotogrāfijas, kurās redzami spēles dalībnieki kont-
rolpunktu vietās, varēja līdz 24. decembrim. Tomēr nolemts, 
ka spēli varēs turpināt arī pēc šī datuma, bez apbalvojumiem, 
tomēr ar mērķi nodrošināt iespēju brīvo laiku pavadīt dabā. 
Visticamāk, ka atgriezties pie slēpņošanas aktuāli būs vien pa-
vasarī, kad sniega sega atklās šobrīd apsegtās vietas.
  Lai slēpņotu arī turpmāk, aktuāla būs spēles karte, kas iz-
mantojama ar aplikācijas “Google Maps” palīdzību. Tomēr ar 
dalībnieku atgriezeniskās saites palīdzību konstatēts, ka atra-
šanās vietas koordinātes “Google Maps” kartē ir neprecīzas, 
kas visdrīzāk saistīts ar dažādajiem mobilo telefonu navigā-
cijas iestatījumiem. Tāpēc iesakām koordinātes izmantot kā 
aptuvenu virziena rādītāju, lai atrastu konkrēto slēpni. Aicinu  
būt atjautīgiem, rūpīgi aplūkot ēkas vai objektus, kuros atrodas 
slēpnis, kā arī svarīgākais - uzticēties slēpņu norādēm, kas pie-
ejamas kartēs. Spēle ir interesants izaicinājums slēpņu meklē-
tājiem. Tomēr, interpretējot dotās norādes savā labā, iespējams 
veiksmīgi atrast visus punktus. 
  Arī turpmāk visi “Geocaching” entuziasti aicināti ziņot, ja 
konstatēts slēpņu pazušanas fakts - kāds slēpnis ir ticis bojāts 
vai vajadzīgs padoms, lai atrastu kādu no tiem. Saziņas tālru-
nis: 27880670 (Beāte) vai e-pasts: beate.putnina@madona.lv. 
Šobrīd konstatēta viena slēpņa pazušana Bērzaunes pilsdrupu 
lokācijā.

Beāte Putniņa

   Ar 2021. gada 
1. janvāri mai-

nīsies sadzīves  atkritumu 
apsaimniekošanas maksa 

  Ministru kabinets 2020. gada 23. novembrī ir 
pieņēmis grozījumus  “Dabas resursu nodokļa 
likumā”, kas 2020. gada 11. decembrī ir publi-
cēti “Latvijas Vēstnesī” un stājas spēkā 2021. 
gada 1. janvārī. Saskaņā ar grozījumiem pa-
kāpeniski tiks paaugstināta DRN likme no 50 
eiro līdz 90 eiro par tonnu (2021. gadā 65 eiro, 
2022. gadā 80 eiro un 2023. gadā 95 eiro). 
Mainoties dabas resursu nodokļa likmei, mai-
nās arī tarifs par sadzīves atkritumu apglabāša-
nu atkritumu poligonā, tāpēc no 2021. gada 1. 
janvāra Vidusdaugavas  SPAAO plānotais ta-
rifs par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu būs 77,87 
EUR/t (2020. gadā - 69,62 EUR/t).
  Šīs izmaiņas ietekmēs maksu par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Madonas novada Bērzaunes, Mārcienas, 
Vestienas un Kalsnavas pagastu teritorijās, kuras apkalpo 
SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums”. Maksa tiek aprē-
ķināta, summējot maksu par sadzīves atkritumu savākšanu 
(pastāvīgā daļa - 8,73 EUR/m3 plus PVN, apstiprināta 2017. 
gadā) un to noglabāšanu (mainīgā daļa -Vidusdaugavas 
SPAAO tarifs). 
  Izvērtējot pēdējā pusgada rādītājus par savākto atkritumu 
daudzumu (kubikmetros) un nodoto atkritumu kopējo svaru 
(tonnās), SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” ar 2021. 
gada 1. janvāri nosaka atkritumu apsaimniekošanas tarifu 
17,30EUR/m3 un 1,94 EUR/no cilvēka mēnesī, papildus ap-
rēķinot PVN.

Bērzaunes komunālais uzņēmums

Noriet saule vakarā,  
Meža galus zeltīdama;  
Nolīkst klusi sirmā galva,  
Saules ceļu aiziedama.

Silvija Lamberte 
16.01.2021. 84 gadu vecumā

Patiesa līdzjūtība mirušo tuviniekiem.

Mirusi

SēRu  VēStS


