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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

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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Redaktores vēstule
   Pēc manām domām maijs ir viens no skais-
tākajiem gada mēnešiem. Katru gadu kā pir-

mo reizi var no sirds priecāties par to skaistumu, ko mums 
dāvā daba. Tas brīdis nav ilgs, bet tomēr līdz sirds dziļumiem 
patīkams, kad pēc visa ziemas drūmuma sajūti pirmās siltās, 
dzidrās vēja plūsmas, kas iznēsā smaržīgo ābeļziedu dvesmu. 
Koki izplaukst viskošākajos zaļajos toņos, krūmi un augļu koki 
– trauslajos, bet graciozajos ziedos. Tas ir pacilājošs un uz-
mundrinošs laiks. Ceru, ka tādas sajūtas mājo arī jūsos, vērojot 
šo dabas varenību un tās brīnumaino skaistumu. Šajās  noska-
ņās kā ievadvārdus vasaras noskaņām citēšu skaistu fragmentu 
no Aleksandra Čaka daiļdarba ar nosaukumu “Daba” - pateicī-
bā un jūsmībā par to.
     Savukārt informatīvā izdevuma  slejās  gan pievērsīsimies 

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

praktiskākiem šī laika posma jaunumiem un aktualitātēm. Ko-
pīgi ar Bērzaunes pamatskolas skolēniem, vecākiem un skolo-
tājiem pastāstīsim par sajūtām, kas valdījušas attālināto mācī-
bu laikā. Tāpat varēsiet lasīt arī ieskatu par aizvadītā 4. maija 
svētku dienu. Vēl mazliet pastāstīsim par vēsturi, par jaunu-
miem pagastā un novadā. 
    Lai patīkama lasīšana un lai brīnišķīgs vasaras sākums!

Beāte Putniņa

Daba
Un vienā vasarā,
Kad man par daudz kļuva savāda sirds,
Es aizgāju laukos.

Veselām dienām
Klīdu mežos un pļavās,
Dzēru peļķes,
Ēdu mellenes,
Un manas pēdas kļuva biezas kā ozolu miza.

…

Visu vasaru es esmu gulējis sūnās,
Glāstījis saknes,
Stāstījis pasakas sēnēm
Un lasījis rasu no lapām.

Visu vasaru mēness audis zeltu man acīs,
Un mūžība 
Gulējusi man kā lapa uz pieres.

Vēl tagad
Pirksti man smaržo pēc medus,
Sirdī kā ābolā sēklas guļ miers,
Bet smadzenēs šūpojas
Ezeru mirdzošās miglas un dienvidu dvingas.
 

            Aleksandrs Čaks

 Anitas Austvikas foto



“BĒRZAUNES RĪTS” 2021. GADA  MAIJS

  Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena šogad tika atzīmēta 
individuāli - bez pulcēšanās kopā. Baltā galdauta svētkos, ko 
arī svinam par godu šai dienai, iedzīvotāji bija aicināti aplū-
kot tautas tērpos “ģērbtās” figūras Sauleskalnā un arī pašiem 
apģērbties personīgajā tautas tērpā.

  Par svētku nofor-
mējumu - tautas 
tērpos gleznotajām 
figūrām -  liels pal-
dies Sauleskalna 
tautas nama dar-
biniekiem, rado-
šās idejas autorei 
Ivetai Miķelsonei, 
kas parūpējās arī 
par vizuālo figūru 
“ietērpšanu” krāsās 
un kopējo noformē-
juma tēlu. Lai arī 
pulcēties kopā ne-
varējām, tomēr in-

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”.

4. maija aktivitātes Bērzaunes pagastā

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Raksta turpinājums no 2.lpp.

dividuāli bija iespēja aplūkot un nofotografēties pie figūrām. 
Noformējuma tapšanā aktīvi iesaistījās arī Laima, Normunds 
un Jānis. Īpašs paldies par atbalstu, atsaucību un palīdzību 
svētku noformējuma tapšanā sakām arī SIA “Metalix”, Gatim 
Šmitam.
  Tāpat arī jāpiemin, ka par 4. maija tradīciju visā Latvijā 
un arī ārpus tās robežām kļuvusi tērpšanās tautas tērpos un 
dalība sociālo tīklu akcijā, šogad - #tautastērpugājiens2021. 
Akcijas idejiskais risinājums ir piedalīties virtuālā tautas tēr-
pu gājienā, aicinot ikvienu uzvilkt savu tautas tērpu un pub-
licēt fotogrāfijas savu sociālo tīklu vietņu kontā, pievienojot 
tēmturi. Tas ir interesants veids, kā virtuāli visiem “doties” 
vienotā gājienā ar fotogrāfiju palīdzību. 
  Aicinājumam 4. maijā tērpties  tautas tērpos atsaucās arī 
vidējās paaudzes deju kolektīva “Atāls” dalībnieki. Lasītāji 
šajā avīzītē  var aplūkot arī dalībnieku fotogrāfijas. 
  Jāpiemin, ka pat, ja nav izdevies ar fotogrāfijām dalīties 
publiski, vismaz paliek lieliska apziņa, ka šī diena bijusi par 
labu iemeslu, lai sev un citiem, kā arī valstij par godu ap-
ģērbtos savā tautas tērpā un būt pateicīgam par iespēju dzīvot 
brīvā Latvijā.

Beāte Putniņa
Kristapa Šķēla  foto un foto no 

VPDK “Atāls” dalībnieku personīgā arhīva
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Attālinātās mācīšanās plusi un mīnusi - 
ko vēsta skolēnu atziņu konkurss?

Konkursā atzinību gūst arī Bērzaunes pamatskolas skolnieces
  Skolēnu atziņu konkursa “Mācos pats!”, kas tika rīkots 
ar mērķi noskaidrot pašu skolēnu sajūtas, grūtības un ie-
guvumus no attālinātajām mācībām, rezultāti liecina, ka  
skolēniem šis laiks bijis trauksmains un emocionāls. Tomēr, 
par spīti tam, daudzi bērni un jaunieši saredz šai situācijai 
arī gaišās puses un ir iemācījušies daudz jauna. 
  Konkurss “Mācos pats!” piedzīvojis milzu atsaucību. Tika 
iesniegti vairāk nekā 550 darbi. Skolēnu radošie darbi saņemti 
no visiem Latvijas novadiem un visām klašu grupām. Tie vei-
doti neiedomājamos formātos - esejas, dzejoļi, pasakas, zīmē-
jumi, komiksi, prezentācijas, uzņemti video, veidoti plakāti, 
ziņu sižeti un pat sacerētas dziesmas. 
  Konkursā atzinību gūst arī Bērzaunes pamatskolas skol-
nieces.
  Skolēnu atziņu konkurss par attālināto mācīšanos norisinā-
jās martā, aprīlī. Un tajā tika aicināti piedalīties 1.-12. klašu 

Attālinātās mācības - kādas atziņas par tām iegūtas 
Bērzaunes pamatskolā?

  Bērzaunes pamatskolā pavisam drīz noslēgsies akadēmiskais 
gads. Liela daļa no tā valstī noteikto epidemioloģisko ierobe-
žojumu dēļ  aizvadīta, mācoties attālināti. Kopīgi ar Bērzaunes 
pamatskolas pedagogiem nolēmām pastāstīt vairāk par to, kā 
veicies vai tieši pretēji - neveicies, mācoties mājās, lai par to 
plašāk būtu iespēja uzzināt arī tiem, kam ar šo procesu nav 
saskarsmes. Ieskatam piedāvājam atziņas no skolotāja, skolēna 
un skolēna vecāka viedokļa.
  Skolēnu vārdā savu viedokli par attālinātajām mācībām pau-
da trīs skolnieces - Menarda, Inese un Sanda. Vaicātas par to, 
kādas ir sajūtas, mācoties attālināti, meitenes atzina, ka būtis-
kākais mīnuss ir nogurums, kas saistīts ar ilga laika pavadī-

Raksta turpinājums nākamajā lpp.Sabīnes Valteres izveidotā galda spēle “Mācos pats”.

skolēni. Galvenais uzdevums - dalīties atziņās un pārdomās 
par attālināto mācīšanos, akcentējot gan izaicinājumus, gan ie-
guvumus. Darbus konkursanti drīkstēja iesniegt brīvā formātā, 
atklājot savus talantus un prasmes. Konkursā atzinības gūst 
arī Bērzaunes pamatskolas audzēknes. Sabīne Valtere no 
3. klases veicināšanas balvā saņem sēžammaisu no pupu-
maiss.lv, savukārt Arta Pinka no 9. klases kā veicināšanas 
balvu saņem ieejas biļetes visai ģimenei “Tīklu parkā”. Sa-
bīne Valtere konkursā iesniedza oriģinālu galda spēli “Mā-
cos pats”, Arta - domrakstu ar nominācijām gada balvās. 
  Konkursu organizē vecāku organizācija “Mammamuntetiem.
lv” iniciatīvas “Mācos pats” ietvaros, atbalsta - Izglītības un 
zinātnes ministrija. Ar visu konkursa laureātu radošajiem dar-
biem un atziņām var iepazīties vietnē: www.macospats.lv/kon-
kurss. 

Informāciju sagatavoja Mammamuntetiem.lv 

šanu pie datora ekrāna. Viena no meitenēm atzīmēja, ka jūtas 
vientuļi. Tomēr par pozitīviem aspektiem runājot, novērtēta 
tiek iespēja uzņemties atbildību pašam, savukārt Sanda atzina, 
ka viņas gadījumā uzlabojušās atzīmes. Meitenes uzskata, ka 
sākumā bijusi sajūta, ka mācību slodze ir palielinājusies, to-
mēr divas no meitenēm atklāj, ka slodze, izvērtējot visu mācī-
bu procesu, tomēr nav lielāka. Kā grūtākie aspekti no skolēnu 
puses tika minēti - fakts, ka nav iespējas uzreiz pajautāt ne-
skaidro jautājumu skolotājam, grūtības sevi disciplinēt un mo-
tivēt, spēcīgais nogurums, kas rodas,  septiņas, astoņas  stun-
das dienā aizvadot pie datora. Pozitīvie aspekti -iespēja vairāk 
laika pavadīt mājās, celties vēlāk, jo nav jārēķinās ar laiku, kas 

parasti paredzēts, lai brauktu/
ietu uz skolu, tāpat mājās ir arī 
klusāk. Skolēni atzina, ka ne-
skaidrību gadījumā, pirmkārt, 
mēdz vērsties pie vecākiem. Ja 
vecāki nevar palīdzēt, meklē 
atbildes internetā, vaicā klases 
biedriem, skolotājam. 
  Vecāku vārdā atbildes sniedza 
Laila. Laila atzina, ka viņas 
skolēna gadījumā mācību slo-
dze ir palielinājusies, jo to, ko 
skolniece nepaspēj izdarīt stun-
das laikā, viņa dara papildus 
pēc stundām. Laila arī atzīst, ka 
nevar nepamanīt bērna spēcīgo 
nogurumu, kas rodas, pavadot 
garās stundas pie datora ekrā-
na. Šajā laikā īpaši nozīmīgas 
ir  ārpusskolas aktivitātes, se-
višķi svaigā gaisā. Laila atklāj, 
ka skolēns mēdz palīdzību viņai 
vaicāt, tomēr ne vienmēr vecāki 
spēj atbildēt, ja nav pietiekamu 
zināšanu attiecīgajā priekšmetā. 

Informācija masu medijiem

AKTUĀLI
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Raksta turpinājums no 4.lpp.
Tādēļ šadās situācijās palīdz atbildes meklējumi internetā. Vis-
grūtāk bijis tieši sākumā, kad nācies vairāk uzmanīt skolēnu. 
Tagad mācību dēļ zoom ir kļuvis vieglāk. Ja ir kādas neskaid-
rības,  skolotājas piedāvā konsultācijas zoom. Tomēr vecāku 
iesaiste attālinātajās mācībās ir krietni lielāka, dažreiz iesaistās 
pat visa ģimene, lai palīdzētu pilnībā izprast mācību vielu.
  No pedagoga viedokļa ar savu ieskatu par šo mācību proce-
su dalījās skolotāja Rigonda. Raksturojot izaicinošo attālināto 
mācību posmu, skolotāja stāsta, ka viss šis laiks nozīmē nemi-
tīgu sevis pilnveidošanu - sākot ar to, ka apgūtas iemaņas vadīt 
stundas zoom vidē. Arī ikdienas mācību procesā tiek meklēti 
arvien jauni risinājumi, lai stundas tiktu aizvadītas interaktī-
vākā veidā. Svarīgi ir, lai skolēnu iesniegtais rezultāts būtu 
atbilstošs skolotāja ieguldītajam darbam un laikam, kas gan 
ne vienmēr tā ir. Runājot par pedagoga darba slodzi, Rigon-
da atklāj, ka šis laiks no skolotāja prasa maksimālo spēju un 
prasmju apvienojumu attālinātās mācību stundas izplānošanā, 
paredzot veicamos uzdevumus tā, lai skolēns patstāvīgi varētu 
tos veikt. Tā nav viena stunda, bet tās ir vismaz piecas stundas 
dienā un piecas dienas nedēļā, kurām nepieciešams sagatavo-
ties, izplānot, lai skolēniem būtu iespēja iegūt pēc iespējas vai-
rāk. Tāpat arī daudz laika aizņem darbu labošana, kas notiek 
pēc zoom mācību stundām. Tiklīdz iesniegtie darbi tiek saņem-
ti WhatsApp, e-klasē, jārēķinās arī ar tiešsaistes konsultācijām, 
individuālām konsultācijām klātienē, atgādinājumiem par ne-
izdarītiem darbiem, rezultātu ievadīšanu e-klasē. No skolēnu 
puses ļoti novērtēta tiek laicīga darbu iesniegšana, kas arī sko-
lotājam ļauj laicīgāk un operatīvāk veikt savus pienākumus. 

  Arī skolotāja Rigonda ir mamma skolas vecuma bērnam, viņa 
ļoti novērtē faktu, ka viņas skolniece ar mācībām tiek galā pat-
stāvīgi, citādāk būtu grūti apvienot gan skolotājas pienākumus, 
gan palīdzību bērnam, īpaši, ja bērns būtu sākumskolas vecu-
mā. Skolotāja atzīst, ka novērtē savu audzēkņu vecākus, kas 
iesaistās un palīdz turpināt skolēnam mācīties, un nestāvēt uz 
vietas atbalstot, bet ļaujot izpildīt savus darbus patstāvīgi.
  Piekrītot skolēnu domām, Rigonda atzīmē, ka visgrūtākais 
šajā periodā ir tas, ka pats mācīšanas un mācīšanās process 
ikdienā ir izstiepies ļoti garš. Īpaši grūti ir mācīties tiem skolē-
niem, kuriem bijušas vājas priekšzināšanas kādos priekšmetos. 
Šajās situācijās ļoti svarīgs ir vecāku atbalsts. Ja tā nav, tad 
skolotājam palīdzēt skolēnam ir ļoti liels izaicinājums.
    Ieskicēta tiek arī problēma: kā būs ar skolēniem, kuru vietā 
darbus pilda kāds cits? Šajā ziņā skolotāja atzīst, ka mazāk 
svarīgas ir atzīmes gadījumos, kad bērns savu mācību darbu 
nav izdarījis pats. Tās būs redzamas sekas nākotnē, jo, lai arī 
darbs ir iesniegts un novērtēts, tomēr reālās zināšanas, kuras 
pats skolēns apguvis attālināto mācību laikā, varēs novērtēt 
tikai klātienes mācību stundās. Skolotājs var palīdzēt apgūt 
vielu, bet tas, cik daudz tas izdodas, atkarīgs no skolēna paša 
vēlmes iemācīties. 
  Noslēgumā Rigonda izsaka domu, kas ir kā novēlējums un 
cerība nākamajam mācību gadam: “Gan kā mamma, gan kā 
pedagoģe vēlos, lai ātrāk atsāktos klātienes mācību darbs skolā 
ar bērnu čalām, ar bērnu jautājumiem un visgudrām atbildēm. 
Vēlu visiem izturību un nezaudēt cerību sagaidīt labākus lai-
kus.”

Beāte Putniņa

Lūgums atsaukties!

  Ar “labvēļu” gādību estrādē “Aizvējš” notikusi gatavošanās vasaras sezonai.  “Paldies” par veiktajiem “labiekārtošanas” 
darbiem!
  Ja kāds no Bērzaunes iedzīvotājiem ir manījis “labvēļus” darbībā vai zina, kam par šo veikumu “pateikties”, lūdzu, informē-
jiet Bērzaunes pagasta pārvaldi!

AKTUĀLI
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No  BērzAUNeS  PAGASTA  vēSTUreS
Bērzaunes pagasts un Grostonas pagasts - 

1900.- 1940. gads
   Kā Bērzaunes pagasts tika pie sava tagadējā nosaukuma, kas interesants notika šeit pagājušā gadsimta sākumā, ko par še-
jieni rakstīja prese, kā cilvēki šeit dzīvoja? Vēlaties uzzināt? Mēģināšu atkal šo to interesantu pastāstīt. 

Bērzaune un Grostona

  20. gadsimta sākumā kļuva nepieciešams latviskot vairākus 
vietu nosaukumus, tajā skaitā “Bersohn” un “Großdohn”, 
kas bija cēlušies no muižu nosaukumiem un dokumentos lie-
toti vācu vai krievu valodā. Par šo vārdu formu tad arī izcēlās 
pamatīgi strīdi starp tā laika valodniekiem un Saeimas depu-
tātiem. Lūk, ko raksta valodnieks Pēteris Šmits (1869-1938) 
laikraksta “Dzimtenes Vēstnesis” 1913. gada 13. augusta nu-
murā (Nr.200) rakstā “Par vietu vārdiem”:
  “Uz maniem jautājumiem par vietu vārdu rakstību ir atsaucies 
diemžēl tikai viens -pa- kungs “Dzimtenes Vēstneša” 186. nu-
murā. Lai arī vispārīgi ņemot, -pa- kungam nevaru piebalsot, 
tad tomēr nav noliedzami, ka viņa raksts taču ir derīgs lietas 
izskaidrošanai. Žēl tikai, ka šādu piezīmju ir gauži maz un ka 
arī -pa - kungs pārrunā tikai ļoti nedaudz vietu vārdus.
  Nevaru tikai saprast, kādēļ -pa - kungs devis savam rakstam 
polemisku nokrāsu, izliekas, ka viņš manus rakstus ir pavi-
sam pārpratis. Gluži bez kāda iemesla viņš man izteic pār-
metumus rakstīdams: būs rakstīt: Vestiena, Odziena un nevis, 
kā Šmits atzīmē, Vestiene un Odziene . . . Prof. Šmits norā-
da, ka galotne „ene” esot sastopama vārdos Grozdone, Laz-
done un Ļaudone. Man jāliecina, ka šādas formas vietējiem 
iedzīvotājiem svešas un tie allaž saka: Grazdona, Lazdona 
un Ļaudona.” Tādu lietu, kā - pa - kungs raksta, es neesmu 
nekur apgalvojis. Pavisam otrādi! Esmu izteicis taisni šaubas, 
vai šajos vārdos patiešām būtu sastopama galotne „e”. Ja tad 
nu vietējie ļaudis tiešām runā: Vestiena, Odziena, Grazdona, 
Lazdona un Ļaudona, tad tiek tikai apstiprināti mani vēroju-
mi.
  Tikai divejādu rakstību dēļ vēl netiekam skaidrībā, vai -pa- 
kungs ir dzirdējis “Grazdonu” jeb “Grozdonu”. Drusku vai-
rāk - pa - kungs ir mēģinājis dibināt citu aizrādījumu par Bēr-
zaunes rakstību. Bērzaunieši vārdus “pērkons” un „elkons” 
izrunā “pārkauns” un „alkaune”, tādējādi atvasinājamo ga-
lotni „on” pārvērsdami par “aun”. Analoģiski ar pievestiem 
vārdiem var ieskaidrot galotnes „aune” izcelšanos vārdā Bēr-
zaune. 
  Ja jau gribētu izvest pilnīgu saskaņu ar vietējo izrunu, tad 
būtu jāraksta - “Bārzaune”. Par šo jautājumu jau profesors 
J. Endzelīns devis izskaidrojumu “Dzimtenes Vēstneša” 141. 
numurā. Patskanis „a” rakstu valodas „ä” vietā esot Bērzau-
nes izloksnes fonētiska īpašība, bet vārdos “pārkaunc”, “al-
kaunä”, “Bārzaunä” esot cits sufikss jeb piedēklis (ar -au -) 
kā rakstu valodas formās. Bet vietu vārdu rakstībā mums par 
pamatu jāņem vietējo ļaužu izruna, kas tikai fonētiski, bet ne 
morfoloģiski  jāpiemēro rakstu valodai.*
  Tātad mums ir jāraksta “Bērzaune” un nevis “Bērzone” jeb 
„Bārzaune”. Kaut arī -pa- kungs ir maldījies, tad tomēr viņš 
ir aizkustinājis svarīgu jautājumu, kas būtu jāievēro visiem 
rakstniekiem.” (”-pa-kungs” - šādi raksta autors ir saīsinājis 
tā Bērzaunes kunga uzvārdu, ar kuru šajā rakstā ir diskutējis.) 
(www.periodika.lv)

  Šis gan bija tikai sākums, gala lēmumu par šo jautājumu 
pieņēma Saeima un tur gāja ne mazāk “jautri” kā pašreizējās 

Saeimas sēdēs.  Turpmāk izraksts no Saeimas stenogrammas 
Nr.1 (15.01.1924.) 487 (Latvijas Republikas Saeimas IV. se-
sijas 15. sēde 1924. gada 4. martā.):

“Referents G. Reihards: 
Tad tālāk, kas attiecas uz nosaukumiem, tad es gan lūdzu 
augsto sapulci komisijas priekšā likto ortogrāfiju un izrunu 
negrozīt, jo šeit strīdēties par to, kas ir ortogrāfiski pareizi 
un kā mums vajadzētu latviešu valodā izrunāt un rakstīt, man 
liekas, nevarēs, un nevarēs arī palaisties uz Trasuna un Kem-
pa kungiem, nedz arī uz jauno Trasuna kungu, kāda izruna ir
īsti pareizā. Es domāju, ka mums jārunā latviešu rakstu valo-
dā un arī  likumi jāraksta latviešu rakstu valodā. Es te pieve-
dīšu vienu piemēru no Vidzemes. Mums ir Vidzemē pagasts, 
ko sauc par Berzones pagastu, tas ir „Bersohnen”. Vietējie 
iedzīvotāji zin, ka tas nav vis Bērzone, bet Bērzaune – īsts, 
skaists latviešu vārds. Tāpat pagasts Grazdone  jeb „Grazdo-
hnen”, bet jābūt Grostonas. Tā viņš te pieņemts. Ja nāks un 
gribēs latviešu vārdus grozīt, tad to varēs pateikt tikai anal-
fabēts, ka vajaga likt „Bērzone” un „Grazdone”, bet nevis 
„Bērzaune” un Grositone”. Latviešu rakstu valodā raksta ne-
vis Bolvi, bet Balvi, jo Balvi ir īsts latviešu vārds. Latgalieši 
grib uzspiest, lai mēs paliekam par analfabētiem savā latviešu 
valodā. Tie kungi, šķiet, nav nodarbojušies ar mūsu latvie-
šu rakstu valodu, jo viņiem tas izliktos itin pareizi. Trasuna 
kungs var runāt, cik grib “Bolvi” un „Boltinova”, bet nedrīkst 
rakstīt tā latviešu rakstu valodā “Bolvi” un „Boltinova” .” 
(www.periodika.lv)
 

  Tā nu mēs par mata tiesu bijām no dzīvošanas “Bērzonē” 
nevis “Bērzaunē”. Vislielākā pateicība šeit jāizsaka Saeimas 
deputātam Gustavam Reinhardam.*  

  *Gustavs Reinhards (1868. gada 26. aprīlis - 1937. gada 
6. aprīlis) bija Latvijas ārsts un politiķis. Bijis Satversmes 
sapulces 1., 2. un 3. Saeimas deputāts.1899. gadā ieguvis 
doktora grādu medicīnā un pārcēlies uz Liepāju, kur prakti-
zējās kā acu ārsts. 1901. gadā Rīgā atvēra Dr. Reinharda acu 
klīniku. No 1903. līdz 1920. gadam bija Latviešu Ārstu bied-
rības priekšnieks, pēc tam - goda prezidents. Krievu-japāņu 
kara laikā strādājis acu klīnikā Habarovskā. Bija Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultātes pirmais dekāns. No 1920. 
līdz 1931. gadam strādāja Latvijas Republikas parlamentā: 
Satversmes sapulcē (1920-1922), 1. Saeimā (1922-1925), 2. 
Saeimā (1925-1928) un 3. Saeimā (1928-1931). Bija arī Rī-
gas domes deputāts. Pārstāvējis Kristīgo nacionālo savienību. 
No 1920. līdz 1921. gadam izdeva laikrakstu “Tautas Balss”. 
Publicējis vairākus zinātniskus rakstus. Izdevis grāmatas par 
to, kā cīnīties ar redzes problēmām, trahomu un alkoholismu. 
(https://lv.wikipedia.org/wiki/Gustavs_Reinhards)

Edīte Arāja
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TURPINĀS PROJEKTA “PUBLISKO CEĻU PĀRBŪVE UZ 
UZŅĒMUMIEM BĒRZAUNES PAGASTĀ” ĪSTENOŠANA

  Pašvaldība pērn noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un lī-
gumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/19/I/0006 “Publisko 
ceļu pārbūve uz uzņēmumiem Bērzaunes pagastā” īstenoša-
nu. Ceļu pārbūve tika uzsākta 2020. gadā un, noslēdzoties 
tehnoloģiskajam pārtraukumam, darbi šobrīd ir atsākti.
  Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Madonas 
novada attīstības programmā 2013.-2020. gadam noteiktajai teri-
toriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu 
vajadzībām, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investī-
cijas, pārbūvējot ceļus, kas nodrošina piekļuvi Bērzaunes pagasta 
uzņēmumiem.
  Projektā paredzētas divas darbības, kas nekvalificējas kā valsts 
atbalsts - Piekļuves ceļu pārbūve uz uzņēmumiem Bērzaunes pa-
gastā un šo būvdarbu būvuzraudzība.
1. posmā 
  Kantoris - “Dzirnaviņas” no valsts autoceļa V881, kas ir pie-
kļuves ceļš SIA “IVARS&KO” un MPKS “GAIZIŅŠ”,  tiks pār-
būvēts posma segums un izbūvēts asfaltbetona segums 310,5 m, 
izbūvēta ietve gar brauktuvi, izveidota atklāta tipa ūdens atvade, 
nomainītas visas caurtekas, pārvietoti divi apgaismes balsti, ap-

zaļumota ceļam piegulošā nogāze un izbūvēts stāvlaukums 11 
automašīnām. 
2. posmā
  “Autoceļš P81 Latvāņi”, kas ir piekļuves ceļš SIA “TURBO 
AK”, SIA “Latvāņi”, SIA “TURBO BŪVE”, tiks pārbūvēts pos-
ma segums un izbūvēts asfaltbetona segums 183,8 m, izbūvēta 
ietve gar brauktuvi, izveidota atklāta tipa ūdens atvade, nomainī-
tas visas caurtekas, veikta ielu apgaismojuma izbūve, pieslēdzo-
ties un izbūvējot kabeli līdz apgaismojumam ceļu V915, P81 un 
V881 krustojumā, apzaļumota ceļam piegulošā nogāze. 
3. posmā 
  “Kantoris - Dzirnaviņas” no valsts autoceļa P81, kas ir piekļu-
ves ceļš SIA “IVARS&KO” un MPKS “GAIZIŅŠ”, tiks pārbū-
vēts posma segums un izbūvēts asfaltbetona segums 208,15 m, 
izveidota atklāta tipa ūdens atvade, apzaļumota ceļam piegulošā 
nogāze. 
 4. posmā 
  “Autoceļa V880 posms”, kas ir piekļuves ceļš SIA “Upmaļi A”, 
SIA “Īpašumi AK” un SIA “Latvāņi” un SIA “Turbo Būve”, tiks 
pārbūvēts posma segums un izbūvēts asfaltbetona segums 440 m, 
izveidota atklāta tipa ūdens atvade, nomainītas visas caurtekas, 

apzaļumota ceļam piegulošā nogāze. 
Detalizēts darbību apraksts projektam 
pievienotajā Būvprojektā. 
Rezultāts. Pārbūvēti četri ceļa posmi, 
kopā 1142,45 m garumā, un stāvlaukums 
11 automašīnām.
Projekta īstenošanas termiņš līdz 31. 12. 
2022.
  Plānotā projekta iznākuma rādītāji - 17 
jaunas darba vietas un 9 212 751 EUR 
nefinanšu investīcijas. Projektā plānotās 
darbības nodrošinās piekļuvi septiņiem 
uzņēmumiem.
  Kopējais plānotais projekta budžets ir 
688 849,38 EUR, plānotais ERAF atbal-
sta apjoms ir 555 100,00 EUR (81,23%).  

 
Informāciju sagatavoja 

Madonas novada pašvaldības 
Projektu ieviešanas 

nodaļas speciālisti
Fotogrāfija iegūta no mājaslapas:

 www.madona.lv

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

5. JŪNIJA VĒLĒŠANĀS  VĒLĒTĀJI VARĒS BALSOT JEBKURĀ 
SAVA VĒLĒŠANU APGABALA IECIRKNĪ 

  5. jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs 
balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsoša-
nas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. 
Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots 
elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.
  Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs 
vēlētāja pases  vai personas apliecības svītrkodu, vai QR kodu 
un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības 
vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa 
piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektro-
niskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks 
ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētā-
jam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju 
saņemšanu.
  Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tieš-
saistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas 

aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā 
vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vē-
lētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl 
viena aploksne - reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja 
vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, 
vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievie-
to reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod 
iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar 
iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.
  Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu 
komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā 
iecirknī. Ja vēlētājs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sa-
rakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlē-
tājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts 
un netiks līdzskaitīts.
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Starp dzīvības zvaigznēm daudzām
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.

STĀrķA zIņAS 

Rinalds dzimis 22.04.2021.

Spēku un izturību vecākiem, dēliņu lolojot!
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Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

                                       M. Jansone

 Valentīna Rogova 
mirusi 30.04.2021. 82 gadu vecumā;

Zenta Kuzņecova 
mirusi 04.05.2021.  91 gada vecumā;

Malda Ināra Trauciņa 
mirusi 12.05.2021. 73 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība mirušo tuviniekiem.

SērU  vēSTS

   Bērzaunes baznīca būs atvērta šī pasākuma laikā! Precīzāku un plašāku informāciju meklējiet, 
tuvojoties pasākuma norises datumam!

Šogad Baznīcu nakts iecerēta 29. maijā
  “Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība - šīs trīs; bet lielākā no 
tām ir mīlestība.” Apustuļa Pāvila rakstītie vārdi 1. vēstulē Ko-
rintiešiem aicina ar ticību un cerību raudzīties pāri pandēmijas 
laikam un paturēt mīlestību uz Latvijai nozīmīgām baznīcas kal-
pošanām.
  Pavasara ārkārtējā situācija parādīja to, ka vīruss var tikt saval-
dīts. Kopā ar Jēzu Kristu nākotne ir drošās rokās. Nenoteiktības 
laikos plānot pasākumus uz priekšu ir garīgi nozīmīgs solis, kas 
vingrina ticību un cerību. Ja ar Dieva palīgu izdosies ierobežot 
Covid vīrusa izplatību zemā līmenī, tad 2021. gadā Baznīcu 
nakts varēs notikt klātienē. To skaidrāk varēs prognozēt laikā no 
Lieldienām līdz maija sākumam.
  Šobrīd Baznīcu nakts komanda aicina draudzes 2021. gada 
plānos rezervēt sestdienu, 29. maiju, Baznīcu nakts norisei. 
Marta otrajā pusē nāksim klajā ar vairākiem Baznīcu nakts 
norises variantiem. Katrs no tiem būs piemērots kādai no 
epidemioloģiskās situācijas pakāpēm un noteikto piesardzī-
bas pasākumu ierobežojumiem. Ja iepriekš būsim apzinājuši 
norises variantus, būsim sagatavotāki raiti reaģēt uz iespējamām 
izmaiņām. Piemēram, ja situācija maijā ir uzlabojusies tiktāl, ka 
ir atļauta pasākumu norise klātienē, tad no iepriekš plānotās no-
rises tiešraidē pāriet uz norisi klātienē, vai arī otrādi. Katrā ziņā 
katra draudze varēs izvēlēties pēc savas izvēles sev piemēro-
tāko norises variantu, ņemot vērā aktuālo situāciju valstī.
  Ja Latvijā stāvoklis pasākumu norisei būs līdzvērtīgs tam, 
kāds tas bija 2020. gada vasaras mēnešos, tad 29. maijā varēs 
notikt arī 2020. gadā sākotnēji plānotā akcija - aicinājums 
apceļot Latvijas baznīcas. Tā Baznīcu nakts norises dienā aici-
nātu draudzes dievnamus turēt atvērtus jau no pulksten 12.00, lai 
Latvijas ļaudis varētu tuvāk iepazīt mūsu zemes sakrālo manto-
jumu. Latvijā ir jau notikusi akcija “Apceļosim Latvijas pilis un 
muižas”. Bet arī mūsu sakrālās arhitektūras mantojuma pērles ir 
pelnījušas tādu ievērību! Turklāt šogad šī akcija ļautu nodrošināt 
to, ka cilvēku apmeklējumu plūsma dievnamos ir retināta un sa-

dalās visas dienas laikā un nekoncentrējas vakara stundās.
  Bet kā nosaukt šo Latvijas baznīcu apceļošanas akciju? Te 
Baznīcu nakts komanda aicina ikvienu nākt palīgā ar idejām 
nosaukumam  un savas idejas par nosaukumu un domas par 
akcijas norisi lūdzam sūtīt uz e-pastu: baznicu.nakts@gmail.
com.
  Baznīcu nakts ir aizsākusies un notiek, pateicoties cilvēku brīv-
prātīgam darbam un atbalstam. Liela pateicība katram, kurš ir 
veltījis savu kalpošanas laiku. Brīvprātīgie notikuma “Baznīcu 
nakts” komandā būs gaidīti arī 2021. gadā, it īpaši sociālo medi-
ju, komunikācijas un novadu koordinēšanas jomās.
 

Informāciju sagatavoja Jurģis Klotiņš, kultūras notikuma 
“Baznīcu nakts” komandas vadītājs

  Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības 
administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 
2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu 
apgabalā - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās valstspil-
sētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurze-
mes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var 
balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.
  Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var no-
skaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā: www.cvk.lv  
sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu 
iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. 
Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā 
vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās 
vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā 
katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.
  Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 
5. jūnijā,  būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs iz-
mantot arī iespēju nobalsot iepriekš:
•  pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
•  ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
  Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt 
vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vie-
tā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. 
maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegu-
mu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, 

tad to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.
  Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un  Eiro-
pas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri 
bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. 
martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpa-
šums. Vēlētājiem, kuri vēlas vēlēt pašvaldībā, kur viņiem pieder 
nekustamais īpašums, līdz 27. maijam ir jāpiereģistrējas balso-
šanai attiecīgajā vēlēšanu apgabalā. Pieteikt vēlēšanu apgaba-
la maiņu iespējams PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana un maiņa” vai jebkurā pašvaldības dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādē.

Laura Zaharova,
                    Centrālās vēlēšanu komisijas Informācijas nodaļas 

vadītāja, tālr. 20237331, laura.zaharova@cvk.lv

Raksta turpinājums no 7.lpp.


