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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 vēstule
  Jau puse no šī gada ir aizvadīta, un tas liek 
mazliet aizdomāties. Kas paspēts izdarīt pa 

veselu pusi, kas pāršķirta no kopējās “gada grāmatas”? Vai 
izdevies viss, kas bija iecerēts? Lai vai kā, tomēr labā ziņa 
- pat ja kaut kas neizdevās, tad ir vēl otra puse no šīs “gada 
grāmatas”, kuras lapaspusēs turpināsim rakstīt šī gada stāsta  
turpinājumu.
    Un kas ir šī mēneša galvenais ieraksts kopējā ”gada  grāma-
tā”? Varētu domāt, ka viens no būtiskākajiem būtu Jāņu svi-
nības, cik gan šogad īpašie apstākļi to atļaus… Šajos svētkos 
maģiskākais moments man liekas tieši garākās dienas un īsā-
kās naktis… Jau no senas pagātnes šie latviešiem ir tradīcijām 
bagātākie svētki: jāņuzāļu plūkšana, māju rotāšana, vainagu 
vīšana, Jāņu ugunskura dedzināšana, dziesmas, alus, siers, 
lekšana pāri ugunskuram un, ko tur liegties, protams, papar-
des zieda meklēšana. Par Jāņiem runājot, domāju pavērot, 
kā šogad svētkus atzīmēs latvieši ārzemēs. Biju ļoti patīkami 
pārsteigta, jo valstīs, kur pandēmijas dēļ ierobežojumi daļēji 

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

ir atcelti, tautieši tiksies pie Jāņu ugunskura un kopīga svētku 
galda, būs gan alus dzeršana, gan rotaļas un dziesmas. Visvai-
rāk dažādu plānotu pasākumu būs tieši ASV kopienās, pa kā-
dam arī Lielbritānijā, Vācijā, Norvēģijā, Beļģijā, Nīderlandē. 
Un gribas ticēt, ka arī visur citur, kur dzīvo mūsu tautieši. Ir 
lieliska sajūta apzināties, ka mūsu latviskums un tradīcijas šā-
dos svētkos saliedē latviešus visā plašajā pasaulē.
    Taču no plašās pasaules atgriežoties Bērzaunē, par to, kas 
aktuāls pie mums šobrīd… Informatīvā izdevuma lapās infor-
mācija par aktuālajiem pasākumiem kultūrā un sportā, mazliet 
no vēstures, kā arī citi jaunumi…
Lai visiem brīnišķīga vasara!

Beāte, redaktore

 Beātes Putniņas foto

Ir vērts atcerēties - jāprot samierināties arī ar lietu, 
ja vēlies ieraudzīt varavīksni… 
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  Šis laiks mums visiem sniedzis lie-
lāku devu nopietnības, patstāvības 
un brieduma. Šis mācību gads atnesis 
daudz pārbaudījumu mums visiem, 
dzīvojot un strādājot šodienai, do-
mājot par rītdienu un analizējot, vai 
pietiekami daudz esam paveikuši va-
kardienā.
  Esmu pateicīga tiem skolēniem, kuri 
godprātīgi izmantojuši ik mirkli, lai 
labi paveiktu savu mācību darbu.
  Es lepojos ar saviem SKOLOTĀ-
JIEM, kuri ne tikai veiksmīgi pielāgo-
jās pārmaiņām, bet arī meklēja jaunas 
pieejas, tehnoloģiskus risinājumus, 
apguva dažādus digitālus rīkus, at-
balstīja, mudināja un atgādināja par 
darāmajiem darbiem, iedrošināja un 
palīdzēja piedalīties konkursos, olim-
piādēs. Paldies SKOLOTĀJIEM par 
nesavtīgo darbu!
  Paldies VECĀKIEM, kuri savus dar-
bus apvienoja ar pedagoģisko darbību, 
pielāgojoties bērnu un skolas vajadzī-
bām, lai palīdzētu mūsu kopīgajā mā-
cīšanās procesā. Paldies par izturību, 
atbalstu, sapratni!

Ilga Gailuma, 
Bērzaunes pamatskolas direktore

2 “BĒRZAUNES RĪTS” 2015. GADA  SEPTEMBRIS2

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”.

2020./2021. mācību gada noslēgumā

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

AKTUĀLAIS  PAGASTĀ

Skolēnu konkursa “Zini, vari, dari, labāk!” uzvarētāja Arta Pinka.

Jaunas aktīvās atpūtas iespējas Bērzaunē

  Maija sākumā pie Bērzaunes pamatskolas tika atklāts āra 
trenažieru laukums. Uzstādītās konstrukcijas papildina pa-
gasta ģimeņu iespējas sportiskiem un saturīgiem kopā būša-
nas mirkļiem. Mēs varam lepoties ar vēl vienu labiekārtotu 
aktīvās atpūtas vietu bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm.
  Ideja par šāda laukumiņa veidošanu radās 2019. gada 17. 
oktobrī, kopā sanākot jaunajai Bērzaunes pamatskolas Skolas 
padomei. Sanāksmē tika spriests par skolas attīstības plānu 

un aktualizēts jau-
tājums par rotaļu 
laukumiņa nepie-
ciešamību skolas 
pagalmā, kur bērni 
ar prieku pavada 
starpbrīžus un brī-
vos mirkļus pirms 
un pēc stundām. 
Lai iegūtu finansē-
jumu, tika nolemts 
piedalīties Lauku 
atbalsta dienesta 
(LAD) projektu 
konkursā, kopīgiem 
spēkiem izstrādājot 
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Raksta turpinājums no 2.lpp.

un iesniedzot projektu „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Bēr-
zaunē, Ident. Nr. 19-05-AL23-A019.2202- 000001”.  Rakstot 
projektu, tika paredzēts, ka izveidotais sporta aktivitāšu lau-
kums būs pieejams ne tikai skolēniem, bet ikvienam pagasta 
iedzīvotājam, palielinot bezmaksas aktīvās atpūtas iespējas 
visām iedzīvotāju grupām un veicinot veselīgu, drošu dzī-
ves- veidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Neviltots 
bija prieks, kad uzzinājām, ka projekts ir atbalstīts un esam 
ieguvuši finansējumu tā realizēšanai.  Projekta kopējās iz-
maksas ir iespaidīgas: EUR 12566,20, t.sk. Lauku atbalsta 
dienesta finansējums EUR 11 309, 58 (90 % no attiecināma-
jām izmaksām) un Madonas novada pašvaldības līdzfinan-
sējums EUR 1 256,62 (10 % no attiecināmajām izmaksām).
  Šis āra trenažieru laukums izbūvēts 145 m2 platībā. Lau-
kumā ir uzstādītas iekārtas, ko var izmantot dažāda vecuma 

cilvēki, un trenažieri izvēlēti tā, lai varētu trenēt  pēc iespējas 
vairāk dažādu muskuļu grupu:
•  steperis - trenažieris gurnu muskulatūrai;
•  trenažieris muguras, plecu, gurnu, kāju un sēžas muskuļu 
attīstīšanai;
•  airēšanas trenažieris, kas vienlaikus stiprina gan ķermeņa 
augšdaļu, gan apakšdaļu;
•  krūšu un pievilkšanās trenažieris;
•  trenažieris augšstilbiem un gurnu muskulatūrai;
•  daudzfunkciju treniņu stacija;
•  šūpoles ar sēdekli;
•  divvietīgās šūpoles.
  Āra trenažieru laukuma uzstādīšana prasījusi daudz pūļu. 
Esam pārvarējuši neskaitāmus izaicinājumus, taču svarī-
gākais - laukums ir iekārtots un gaida aktīvās atpūtas cie-

nītājus. Lielu paldies sakām 
būvniekam par ātri un kvali-
tatīvi veiktajiem darbiem, pa-
gasta pārvaldei par atbalstu, 
Bērzaunes skolas direktorei 
par ieguldīto laiku trenažieru 
izvēlē, Skolas padomes pār-
stāvjiem un biedrībai “Niges-
te” par projekta rakstīšanu un 
tā īstenošanu, pedagogiem un 
visām ģimenēm, kas par savu 
bērnu skolu izraudzījušās tie-
ši Bērzaunes pamatskolu! 
Beidzot āra trenažieru esošās 
konstrukcijas var izmēģināt 
gan mazāki un lielāki bērni, 
gan viņu vecāki un vecvecāki. 
Paldies visiem par līdzdarbo-
šanos, palīdzību un atbalstu!

Bērzaunes pamatskolas 
vecāku padomes vārdā-
 Inguna Roga-Saulīte
Beātes Putniņas foto
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Pļavu golfa ABC
  Atsaucoties uz golfa laukuma „Kalnozoli” īpašnieku piedā-
vājumu, Bērzaunes pamatskolas skolēniem maijā bija iespē-
ja iepazīt aizvien lielāku popularitāti iegūstošo un aizraujošo 
golfa spēli.
  Skolēni instruktora Raivo vadībā noskaidroja golfa spēles no-
teikumus un apguva spēlē nepieciešamās pamatiemaņas: nūjas 
satvērienu, atbilstošu stāju, vēzienu un sitienu. No malas viss 
izskatās tīri vienkārši, bet trāpīt pa bumbiņu nav nemaz tik 
viegli. Labam sitienam svarīga pareiza tehnika, nevis spēks vai 
nūjas vēziena ātrums. Golfā uzvarētāji ir tie, kas ātrāk saprot, 
ka mierīgāks vēziens un akurātāks sitiens dod labāku rezultātu, 
jo svarīgākā ir precizitāte, nevis attālums. Raivo parādīja un 
pastāstīja arī par golfa inventāru un iepazīstināja ar terminiem, 
ko lieto spēlētāji.
  Apgūt golfa spēles pamatus un pavadīt dienu sportiski izzi-
nošā gaisotnē mūsu skolēniem bija iespējams, pateicoties tam, 
ka 2021. gada pavasarī Latvijas golfa federācija sadarbībā ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas projektu „Sporto visa klase” 

Atskats uz aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām
  Mēneša sākumā, no 3. līdz 5. jūnijam, Madonas 
novadā norisinājās pašvaldību vēlēšanas. Lai arī 
maija izskaņā Varakļānu novada problēmu dēļ  
iespēja vēlēt mūsu novadā tika atcelta uz sep-
tembri, tomēr lēmums tika mainīts, un vēlēšanas 
Madonas novadā tika atkal izsludinātas 5. jūnijā 
ar iespēju balsot iepriekš arī  3. un 4. jūnijā.
  Bērzaunes pagasta pašvaldības vēlēšanu iecir-
knis tika iekārtots Sauleskalna tautas namā. Par 
to, kā noritēja process, vaicāju Bērzaunes pagas-
ta vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājai 
Dagnijai Rukmanei.
  Atceltās un atkal atjaunotās vēlēšanas jūnijā, 
pirmkārt, ietekmēja praktisko norises pusi. Tā 
kā par iespēju tomēr vēlēt jūnijā tika lemts prak-
tiski dažas dienas pirms vēlēšanu sākuma, nācās 
pielāgot Sauleskalna tautas nama telpas vēlēša-
nu vajadzībām ļoti ātri, tāpat arī atkārtoti doties  
pēc jau atdotajām vēlēšanu zīmēm. Tomēr, pa-
teicoties iecirkņa kolektīva operatīvajam darbam, visu izdevās 
sagatavot laikā.
  Runājot par vēlētāju aktivitāti, jāsecina, ka šoreiz pārsvarā 
vēlētāji bija vecāka gadu gājuma iedzīvotāji, mazāk jauniešu. 
Kopumā aktivitāte, kā tas redzams visā Latvijā, bijusi samērā 
zema. Madonas novadā balsot devušies vien 35,69% vēlētāju 
jeb 8787 tūkstoši. No tiem 373 cilvēki Bērzaunes pagastā, de-
rīgas vēlēšanu zīmes iesnieguši 366 iedzīvotāji. Pēc Centrālās 
vēlēšanu komisijas datiem, visvairāk vēlētāju Sauleskalnā eso-
šajā iecirknī savu balsi atdevuši par politisko partiju “Latvijas 
reģionu apvienība”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 
(29,4% jeb 110 derīgas zīmes), līderu pozīcijās bija arī partija 
“Vienoti Latvijai” - par to vēlējuši 24, 9% (93 derīgas vēlēšanu 
zīmes). Pārējās saraksta partijas - “Latvijas attīstībai”, “POLI-
TISKĀ PARTIJA IZAUGSME”; “Jaunā Vienotība”; Nacionālā 
apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”; 
“Jaunā konservatīvā partija” ieguvušas attiecīgi 13,4% (50 zī-
mes); 11,2% (42 zīmes); 10,4% (39 zīmes) un 8,5% (32 zīmes).
  Komentējot salīdzinoši zemo aktivitāti, viens no iemesliem 
varētu būt atceltās un atkal atjaunotās vēlēšanas. Ir zināms, ka 
bijuši cilvēki, kas dažādu iemeslu dēļ nav bijuši informēti par 
to, ka vēlēšanas tomēr notiek. Šeit gan jāpiemin fakts, ka daži 
nav bijuši informēti arī par to, ka vēlēšanas ir bijušas atceltas. 
Katrā ziņā varam spriest, ka varētu būt iedzīvotāju grupa, kam 

uzsāka pilotprojektu „Golfs ABC”. Projekta ietvaros maijā pa-
matskolas skolēni tika aicināti sportot ārā un izmēģināt aiz-
raujošu sporta veidu - golfu. Pasākums iecerēts kā iespēja at-
kal satikt savus klasesbiedrus un kopā iemācīties jaunu sporta 
veidu.
  Projektā  iesaistījušies spēlētāji no deviņiem  pļavu golfa lau-
kumiem visā Latvijā, tajā skaitā pārstāvji no golfa laukuma 
„Kalnozoli”. Un mēs esam priecīgi par uzaicinājumu iepazīt 
un izprast šo sporta veidu, par kuru līdz šim tika spriests vi-
sai stereotipiski: tā ir dārga spēle večukiem. Tagad zinām, ka 
golfu aizrautīgi var spēlēt arī jauni cilvēki. Un tas, salīdzinot  
ar hokeju vai BMX, neprasa lielus personīgos ieguldījums ne 
apģērba, ne ekipējuma iegādē. Grūtāko uzdevumu uzņēmušies 
laukuma uzturētāji.
  Paldies par iespēju iepazīt golfu un pavadīt dienu sportiski 
sirsnīgā noskaņā!

 Daina Briede

krasie pirmsvēlēšanu notikumu pavērsieni izraisījuši  apjuku-
mu, īpaši, ja nav iespējas vai vēlmes regulāri sekot tam līdzi 
masu medijos.
  Tomēr, runājot par citiem vēlēšanu procesa aspektiem, šī reize 
bijusi zīmīga ar to, ka pirmo reizi vēlēšanās izmantots elektro-
niskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Līdz ar to bija iespēja vē-
lēt, izmantojot gan pasi, gan arī personas apliecību (eID karti), 
kā arī balsot jebkurā Madonas novada iecirknī, kur dokuments 
tika noskenēts, lai pārliecinātos par to, ka vēlētājs atrodams 
konkrētā novada vēlētāju sarakstā, kā arī par to, ka vēlētāju 
reģistrā jau nav veikta atzīme par to, ka šis iedzīvotājs jau par 
kādu ir nobalsojis. Dagnija atzīst, ka sistēma strādājusi ļoti 
labi, process līdz ar jauno sistēmu norisinājies bez aizķerša-
nās. Nav tikuši konstatēti gadījumi, kad kāds censtos balsot 
atkārtoti.
  Šogad iecirkņa atrašanās vietu un norises procesus tajā ie-
tekmēja arī spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības. 
Dagnija atzīst, ka šajā ziņā Sauleskalna tautas nama telpas bi-
jušas ļoti piemērotas drošai vēlēšanu norisei, jo  tās ir labi vē-
dināmas, telpa plaša, līdz ar to veiksmīgi var īstenot distances 
ievērošanu starp vēlētājiem, vienvirziena plūsmu telpās. Tāpēc 
var secināt, ka vēlēšanu process norisinājies arī apmeklētājiem 
droši.

Beātes Putniņas teksts un foto

AKTUĀLI
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Sportiska aktivitāte: maršrutu izaicinājums 
Bērzaunes pagastā

  Visu jūniju Bērzaunes 
pagastā aktuāla sportiska 
aktivitāte: maršrutu izai-
cinājums. Kopumā izai-
cinājumā iekļauti septiņi 
dažāda garuma maršruti 
mērošanai gan kājām, gan 
ar velosipēdu vai citu 
transporta līdzekli.
Aktivitātes maršruti ir ga-
rumā no aptuveni 1,5 km 
līdz aptuveni 7 km vienā 
virzienā, var izvēlēties 
posmus, kas ir Bērzaunes 
ciema robežās, kā arī ārpus 
tā. Galvenā aktivitātes ide-
ja slēpjas vēlmē pamudi-
nāt doties ārā. Piemēram, 
saulainā sestdienas dienā 
uzsēsties uz velosipēda, 
lai mērotu kādu no distan-
cēm. Ir arī iedzīvotāji, kas 
dažādu apstākļu dēļ ik die-
nas pavada, daudz staigā-
jot pagasta robežās kājām. 
Lai šīs  pastaigas padarītu 
mazliet interesantākas, tad 
var izvēlēties šos piedāvā-
tos maršrutus. Galvenokārt 
plānots, ka maršruti tiks 
mēroti kājām vai ar velosi-
pēdu, bet atsevišķos garā-
kajos posmos, ņemot vērā 
dalībnieka  fizisko sagata-
votību, var kombinēt marš-
ruta veikšanu, piemēram, 
daļu ceļa dodoties ar auto, 
bet daļu - kājām.
   Arī šis pasākums, kā no-
protams, norisinās vairāk 

AKTUĀLI

attālināti un individuāli. Šoreiz pie balvas palīdzēs 
tikt ne tikai piedalīšanās, bet arī veiksme, jo  balvas 
tiks izlozētas starp tiem, kas būs veikuši vismaz divus 
maršrutus un iesūtījuši attēlu, kurā redzama dalībnie-
ka veiktā distance, pievienojot arī atbildi uz maršruta 
gala punktā pieejamo jautājumu vai arī fotogrāfiju, 
kuru lūdzam uzņemt galapunkta radošajā uzdevumā.
Vairāk informācijas par izaicinājumu var atrast Bēr-
zaunes pagasta Facebook lapā, kā arī droši var vēr-
sties ar saviem jautājumiem, kas saistīti ar aktivitāti, 
zvanot, rakstot WhatsApp: 27880670 (Beāte).

Beāte Putniņa 
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No  BērzAUNeS  PAGASTA  vēSTUreS
Bērzaunes pagasts un Grostonas pagasts 

1900. - 1940. gads

  Lielākā daļa Bērzaunes pagasta iedzīvo-
tāju zina, ka “Kailenēs” jeb Raiņa ielā 19, 
Sauleskalnā, agrāk bija skola. Skaistajā no 
šķeltiem laukakmeņiem celtajā ēkā atra-
dās Grostonas pagasta Kaileņu 6 klasīgā 
pamatskola. Ja par Bērzaunes pamatskolu 
preses izdevumos no 1900. līdz 1940. ga-
dam ir maz ziņu, tad, piemēram, par tikai 
vienu vien notikumu Kaileņu pamatskolā ir 
veseli četri raksti presē.
  Vispirms laikraksts “Latvijas Kareivis” 
Nr.255, 09.11.1937.  (iznāca no 01.02.1920. 
līdz 09.08.1940.) rakstīja: “Apstiprināts 
skolas karogs. Izglītības ministrs, prof. Dr. 
A.Tentelis apstiprinājis Grostonas pagasta 
Kaileņu 6-kl. pamatskolas jauno karogu. 
Zīmējumu pagatavojis mākslinieks V. Krū-
miņš. Karogā rakstīti dzejnieka Ausekļa 
vārdi: “Gaismu sauca, gaisma ausa!” ” (www.periodika.lv)
  Kādēļ tāda preses ievērība tika piešķirta Latvijas mērogā tik 
ikdienišķam notikumam kā mazas provinces pamatskolas ka-
rogs, atbildi uz to sniedz laikraksts “Rīts” (Nr.5, 05.01.1938) 
(laikraksts iznāca no 1934.- 1940. gadam): “No visām Mado-
nas apriņķa lauku skolām Kaileņu pamatskola pirmā saņēma 
karogu, un viņai to pasniedza izglītības ministra pārstāvis - 
arodskolu direktora biedrs J. Dobulis.” (www.periodika.lv)
  Vēl Kaileņu skolas karogs bija ar to īpašs, ka tas bija dāva-
na skolai no tās bijušajiem audzēkņiem: Alekša Gulēna, Jāņa 
Dobuļa, Konrāds un Voldemāra Vanagiem, Nikolaja Gulēna, 
Pētera Pakalna, Jūlija Arāja, Pētera Aronieša, Kārļa Pakalna, 
Jāņa Putniņa, Almas Birģeles-Paegles, Andreja Aronieša, Ma-
rijas Raudzepas-Aronietes, Paulīnes Puķītes-Pakalnes, Nikola-
ja Ozoliņa, A. Aronieša, Arvīds Kalniņa, A. Podnieka, Gustava 
Delles, Pētera Delles, Marijas Kalniņas-Delles, Oto Zariņa, Pē-
tera Putniņš un A. Šiliņa. (laikraksts “Jaunākās Ziņas”, Nr.22 
28.01.1938.) (www.periodika.lv)  Lūdzu lasītājus pievērst šim 
sarakstam uzmanību, jo šeit ir vairāki ne tikai vietēja mēroga, 
bet arī Latvijas mēroga nozīmīgi cilvēki, kas visi bijuši mūsu 
novadnieki un viņu pirmā skola bijusi tieši šeit - Kailenēs.
  Lūk, kā šo svinīgo notikumu atspoguļo  laikraksts “Jaunākās 

Ziņas” (05.01.1938.):           
“Jauns karogs Grostonas Kaileņu pamatskolai. 
Grostonas pag. Kaileņu pamatskolas bij. audzēkņi: dir. J. Do-
bulis, dir. A. Gulēns, skol. Vanags un citi dāvāja karogu savai 
pirmai skolai. Karoga pasniegšanas svinībās Grostonas izglītī-
bas biedrības telpās, Valstskalnā, pag. svētdien pulcējās kupls 
skaits skolu jaunatnes un pagasta iedzīvotāju. Karogu iesvē-
tīja mācītājs K. Sautiņš un virspriesteris P. Stūrītis. Izglītības 
ministra sveicienus nodeva arodskolu dir. b. J. Dobulis. Mi-
nistrijas uzdevumā viņš pasniedza jauno karogu pamatskolas 
priekšniekam. Sveicienus nesa Rīgas valsts 1. ģimnāzijas dir. 
A. Gulēns, Madonas apr. vecākais A. Mūrnieks, Madonas apr. 
insp. K. Lazdiņš u.c. Rakstiski skolu sveicināja pašvaldības 
dep-ta vicedir. G. Caucis un Latvijas preses biedrības pr-ks J. 
Druva.” (www.periodika.lv)
  Vēl jāpiebilst, ka karogs tika dāvināts “Draudzīgā aicināju-
ma” kustības* ietvaros, līdz ar to nav nekāds pārsteigums, ka 
minētais notikums tik daudzas reizes aprakstīs presē kā pie-
mērs, kuram sekot citiem skolu audzēkņiem. Arī mūsdienās ik 
pa laikam presē parādās ziņas par kāda bijušā audzēkņa nozī-
mīgu dāvanu savai skolai. Negribu aģitēt, taču jebkura skola 
būtu pateicīga, ja kāds tās bijušais skolēns uzdāvinātu skolas 

šī brīža audzēkņiem kaut ko ļoti nepiecie-
šamu.
  Pateicoties Zigmundam Liepiņam,  varu 
pievienot divas Kaileņu skolas fotogrāfi-
jas. Pirmajā 1939. gads, redzams skolas 
karogs, otrajā 1936. gada izlaidums, foto-
grāfijas centrā, pirmajā rindā, Bērzaunes 
pareizticīgās baznīcas virspriesteris Pēte-
ris  Stūrītis. 
  *Draudzīgais aicinājums ir 1935. gada 
28. janvārī Latvijas Valsts vadītāja Kārļa 
Ulmaņa iedibināta akcija - aicinājums dā-
vināt grāmatas savām bijušajām skolām. 
Pirmajā  akcijas norises  gadā  skolas sa-
ņēma 1,7 miljonu grāmatu un tūkstošiem 
gleznu. Kopš 1994. gada šī tradīcija ir 
atjaunota. (https://lv.wikipedia.org/wiki/
Draudz%C4%ABgais_aicin%C4%81jums)

Edīte Arāja 
Foto no Z. Liepiņa personīgā arhīva

Kaileņu skolas karogs

Paraksts zem fotogrāfijām: Kaileņu skolas karogs un Kailenes 1936. gadā.
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Pieminēsim 1941. gadā deportētos    
Bērzaunes pagasta iedzīvotājus

  14. jūnijā aprit 80 gadu kopš Latvijas iedzīvo-
tāju pirmās masveida deportācijas 1941. gadā. 
Saistībā ar to tiešsaistē tika godināti un piemi-
nēti deportētie visā Latvijā un arī pasaulē, ko-
pīgi un vienlaicīgi nolasot visu deportēto per-
sonu vārdus, lai izteiktu mūžīgu piemiņu tiem, 
kas aizgājuši, un izteiktu cieņu tiem, kam izde-
vies to pārdzīvot. Jo ikviens no šiem cilvēkiem 
ir pelnījis tikt godināts un pieminēts! 
Lai arī mazliet pēc 14. jūnija, tomēr arī avīzes 
lapās atgādināsim un izteiksim cieņu tiem cil-
vēkiem, kas skarbajā 1941. gadā tika izsūtīti 
no Bērzaunes un tā laika Grostonas pagasta. 

Sociālā dienesta informācija Madonas novada iedzīvotājiem
  Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests informē 
par šā brīža aktuālajām izmaiņām un iespējām, saņemot so-
ciālo palīdzību un sociālos pakalpojumus:
  Ir veikti grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par ma-
teriālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā”:
  Palielināts vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts - 300 eiro 
(iepriekš bija 200 eiro). Tiesības saņemt pabalstu par katru jaun-
dzimušo ir vienam no vecākiem, ja viņa un jaundzimušā pamat-
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pa-
balsts pieprasāms mēneša laikā no bērna piedzimšanas dienas. 
Pabalstu Sociālais dienests piešķir un pārskaita pabalsta pie-
prasītājam uz norādīto kontu, pamatojoties uz Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā saņemtu personas iesniegumu. Pabalsts 
netiek piešķirts, ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta nav 
pašvaldības administratīvā teritorija un piedzimšanas pabalsts 
jau saņemts citā pašvaldībā.
  Apbedīšanas pabalsts - 550 eiro (iepriekš bija 450 eiro). 
Pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai (zārka un 
piederumu iegāde, pakalpojumi kapos, transporta pakalpojumi 
u.c.). Pabalsts tiek piešķirts, ja mirušās personas deklarētā dzī-
vesvieta bija pašvaldības teritorija. Atsevišķos gadījumos, kas 
saistīti ar ārpus valsts mirušas personas apbedīšanu, Sociālais 
dienests var piešķirt un izmaksāt lielāku pabalstu. Pabalstu pilnā 
apjomā piešķir gadījumos, ja netiek saņemts valsts sociālas ap-
drošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) apbedīšanas pabalsts. 
Ja tiek saņemts VSAA apbedīšanas pabalsts, tad pašvaldības 
pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp apakšpunktā 
8.3. noteikto summu un VSAA izmaksāto summu, ko apliecina 
VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu. Lai saņemtu pabalstu, 
personai, kura pieprasa pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz 
iesniegums, miršanas apliecības kopija un VSAA lēmums par 
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu. Apbedīša-
nas pabalsts var tikt izmaksāts naudā vai pārskaitīts uzņēmu-
mam, kas sniedz apbedīšanas pakalpojumu.
  No jauna pievienota mērķa grupa - 1991. gada barikāžu da-
lībnieki, kuri varēs saņemt pabalstu - 50 eiro  apmērā gadā 
- pabalsts veselības aprūpes pakalpojuma apmaksai.

  Atgādinām, ka, pamatojoties uz izmaiņām likumdošanā Lat-
vijā sociālajā jomā 2021. gadā, Madonas novada pašvaldības 

Sociālais dienests veica grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 
15 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”.
No 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieks-
nis paaugstināts no līdzšinējiem 70 eiro līdz 109 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un  76 eiro pārējām per-
sonām mājsaimniecībā. GMI apmēru aprēķina kā starpību starp 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai 
un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK no-
teikumos noteikto formulu. 
  No 1. janvāra paaugstināts arī ienākumu slieksnis, lai saņemtu 
trūcīgā vai maznodrošinātā statusu. Trūcīgas mājsaimniecības 
minimālais ienākumu slieksnis ir 272 eiro (līdz šim 128,06 eiro) 
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pā-
rējām personām mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaim-
niecības minimālais slieksnis ir 327 eiro (līdz šim 220,00 eiro) 
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pā-
rējām personām mājsaimniecībā.
  Mājokļa pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimnie-
cībām sociālais dienests laika periodā no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2021. gada 30. jūnijam piešķir atbilstoši noteiktajam saisto-
šajos noteikumos, bet ar 2021. gada 1. jūliju pēc jaunās kārtības, 
kuru nosaka likumdošana.
  Mājsaimniecība  likuma izpratnē ir vairākas personas, kuras 
dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena perso-
na, kas saimnieko atsevišķi.

  Sociālais dienests bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem 
traucējumiem 2019. gadā nodrošināja pašvaldības apmaksātu 
mūzikas terapiju, smilšu terapiju, montesori, logopēdu, fizio-
terapiju un Tomatis terapiju. Ar 2020. gadu tiek piedāvāts arī 
pašvaldības apmaksāts  ergoterapeita pakalpojums. 
 
  Informējam, ka ar saistošajiem noteikumiem par sociālās 
palīdzības piešķiršanas  kārtību un pabalstu apmēriem un so-
ciālajiem pakalpojumiem var iepazīties Madonas mājaslapā 
- www.madona.lv un saņemt skaidrojumu sociālajā dienestā 
Madonā, Parka ielā 4, kā arī pie sociālajiem darbiniekiem.

Ilze Fārneste, Madonas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja p.i.

Pieminēsim:
Bērzaunes pagasta Āriņi, Marija Abreniete, 65 gadi.
Āriņi, Cīruļu, ģimene, Nikolajs 45 gadi, Zinaīda 41, Astra 15, Vilis 14. 
Brutāni, Dzenīšu ģimene, Andrejs 44 gadi, Margrieta 35, Zenta 6, Visvaldis 5, Oļģerts 3. 
Čauri, Čauru ģimene, Alberts 67 gadi, Paulīne 55.  
Ķīķi, Sipānu ģimene, Marta 46 gadi,  Arvīds 45, Rolands 18, Skaidra 10, Daila 9.
Grostonas pagasta Ķipi, Vītoliņu ģimene, Jānis 48 gadi, Elza 37, Vidvuds 13, Ilona 10.

Beāte Putniņa

Publicitātes attēls.
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  31. maijā tika atklāta 
jaunā pieteikšanās kārta 
Eiropas Savienības (ES) 
fondu pieaugušo izglītī-
bas projektā “Nodarbinā-
to personu profesionālās 
kompetences pilnveide”, 
kuru īsteno Valsts izglī-
tības attīstības aģentūra 
(VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt 
digitālās prasmes. 
  Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no 
piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pa-
matprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo pras-
mju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tieš-
saistē. Informācija par pieteikšanos un tās nosacījumiem: https://bit.
ly/2SHG5uC
Mācību centrs “BUTS” piedāvā 11 izglītības programmas:
• Digitālā biroja darba vadība
• Agile projektu vadība
• Digitālās grāmatvedības datorprogrammas pamati
• E-Biznesa procesu vadība
• Digitālas prasmes personālvadībā
• Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (ar 
priekšzināšanām)
• Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (bez 
priekšzināšanām) 
• Digitālais mārketings
• Tāmju sastādīšana būvniecībā, izmantojot digitālos rīkus
• Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija
• Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (Datorsistēmu tehniķis -3 
PKL/atbilst 4 LKI līmenim) 
   Līdzmaksājums par mācībām 5-10% apmērā.  
  Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus piedalīties izglītības programmās, 
projektā lielāko daļu izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā 
no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksā-
jums ir 5%, bet ES fondi un valsts finansējums sedz atlikušos 95%, 
savukārt izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības prog-
rammā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, 
strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums 
- 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.
  Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzī-
votāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp 
jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, 
un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties 
divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām trīs izglītības programmās, 
taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā 
kārtā mācības notiks tikai attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības prog-
rammu, rūpīgi jāiepazīstas ar tās saturu un jāpievērš uzmanība mate-
riāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un prog-
rammatūra), kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.
  Pieteikšanās 6. mācību kārtā ilgs līdz 30. jūnijam un plānots, ka mā-
cību grupu komplektēšana un mācības sāksies augustā, septembrī. 
Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbal-
sta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir publicēts projekta 
tīmekļa vietnē: www.macibaspieaugusajiem.lv .
   Par projektu: 
    ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto 
personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kva-
lifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo 
konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas 
Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 
31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īsteno-
tājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašval-
dībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Ir pilna lielā pasaule
Ar lieliem brīnumiem,
Un arī mēs, tie maziņie,
Nu piederam pie tiem.

STĀrķA zIņAS 

Alise - 02.06.2021

Spēku un izturību vecākiem, meitiņu lolojot!
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Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Vija Biķerniece  
mirusi 20.05.2021. 81 gada vecumā.

Patiesa līdzjūtība mirušās tuviniekiem.

SērU  vēSTS

Kapusvētki Bērzaunes 
pagasta kapsētās 

notiks:

31. jūlijā plkst. 14.00 - 
Grostonas kapos

7. augustā plkst. 14.00 - 
Bērzaunes kapos

Aicinājums iedzīvotājiem 
būt  uzmanīgiem

  Aicinām pievērst uzmanību! Sakarā ar to, ka turpinās darbi 
Sauleskalna industriālās zonas izbūvē Sauleskalnā, Bērzaunes 
pagastā (teritorijās, kas atrodas Kārļa ielā 7, Kārļa ielā 9 un 
Kārļa ielā 1B, Raiņa ielā 2) un līdz ar šo apstākli ir  pastiprinā-
ta smago automašīnu un būvniecības tehnikas kustība, atgādi-
nām, ka būvdarbu norises vietās ir bīstami uzturēties drošības 
apsvērumu dēļ! Aicinām iedzīvotājus nedoties būvdarbu terito-
rijās un ievērot aizliegumu iekļūšanai šajās vietās.
  Paziņojums tiek izplatīts saistībā ar Bērzaunes pagasta pār-
valdē saņemto ziņojumu, ka būvdarbu vietās pārvietojamies 
redzēti bērni un jaunieši. Informācija saņemta no būvdarbus 
izpildošās personu apvienības “Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Jēkabpils būve” un sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Latgalija”, kā arī būvuzrauga SIA “VIRES”, kas 
bērnu un jauniešu atrašanos šajās teritorijās konstatējuši vai-
rākas reizes.  Vēlamies īpaši uzsvērt to, ka šīs teritorijas var 
būt ļoti bīstamas, jo   tajās izraktas tranšejas, pārvietojas jau 
minētā smagā tehnika u.c.
  Lai rūpētos par bērnu un jauniešu drošību, lūdzam atgādināt 
un informēt, ka būvdarbu norises vietas nav piemērotas brīvā 
laika pavadīšanai tajās! Sargāsim cits citu un paši sevi! Lai 
droša vasara!

PIESAKIES MĀCĪBĀM 
PIEAUGUŠAJIEM 

DIGITĀLO PRASMJU IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMĀS TEPAT - BUTĀ

                                                 Vairāk: www.macibaspieaugusajiem.lv


