
2020. gada MARTS              Nr. 3 (225)
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Jūnijs klāt visā plaukumā.  
Latvieši jūniju vēl sauc par 
ziedu mēnesi. Jūnijs ir pirmais 
vasaras mēnesis. Jūnijā ir vasaras 
saulgrieži, kad diena ir visgarākā 

un nakts visīsākā. Ziemeļeiropā sākas baltās naktis, 
kad visu laiku ir gaišs. Arī pie mums nakts tā īsti 
nemaz neiestājas. Nupat kā aizvadītas pašvaldību 
vēlēšanas. To rezultāti apskatāmi arī mūsu avīzītes 
slejās. Žēl tikai, ka aktivitāte bijusi tik maza. 
Pasivitāte no iedzīvotāju puses bijusi ne tikai mūsu 
pagastā, bet visā republikā. Tagad nu par vēlu 
gausties – kā ir, tā jādzīvo. Varam vēlēt veiksmi, 
nesavtīgu darbotiesgribu jaunajiem deputātiem un 
tiem, kas šos pienākumus pildīs atkārtoti.

Jūnijs ir skaistu izlaidumu laiks. Mūsu pagastā 
šie sirsnīgie svētki norisinājās gan bērnudārzā 
„Vārpiņa”, gan Bērzaunes pamatskolā. Absolventi 
saņēma daudz skaistu vēlējumu, krāšņākos vasaras 
ziedus un, protams, savus pirmos diplomus. Arī 
mūsu avīzītes redkolēģija pievienojas ar visa laba 
vēlējumiem.

Jūnijs ir skaistāko vasaras svētku laiks. Kā tos 
svinēt? Tas ir nebeidzamais šo svētku jautājums. 
Pēc seniem ticējumiem Jāņos vajag līgot, sagādāt 
meijas, malku un sienu, gatavot mielastu, gatavot 
saules (uguns) riteni, taisīt lāpas, gatavot pūdeli, 
taisīt saules vārtus, salasīt puķes un zāles, pušķot 
sētu, izrotāt māju, vīt vītnes un vainagus, kurināt 
pirti, pušķoties pašām un pušķot bērnus, sasaukt 
jāņubērnus, iziet cauri trejiem vārtiem, pavadīt sauli, 
iekurināt uguni, apdziedāt jāņubērnus, zīlēt Jāņu 
naktī, mazgāties rīta rasā, sagaidīt sauli. Un mazāk 
runāt pa telefonu, nesērfot internetā, neaprunāt 
kaimiņus, tad jūsu dzīve būs laimīga un piepildīta.

  Lai jums saule un lietus vajadzīgajā daudzumā! 
Ineta

Redaktores sleja

Par lietām un notikumiem, kas tev svarīgi
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Lai visu uzplaukušo puķu melodijas
Ar dzimtās puses vasarlaika gaismu
Jums uzdāvā to brīnumaino ziedu,
Ko tikai reizi gadā atrast var.

Sirsnīgi sveicieni 
visām Bērzaunes 
pagasta Līgām un 

Jāņiem!

Derīgi padomi, Jāņu 
dienu sagaidot

  Jāņu naktī vaiņagu vijot, 
pirmie ziedi jāliek krustā, lai 
ļauni ļaudis neaprunātu.

 Jāņa naktī vīzes jāapaun 
ačgārniski, ar purniem uz 
papēžiem, tad jāsatinas baltā palagā un jāuzmeklē papardes 
zieds. Tad var iet, kur grib un darīt, ko grib, neviens neredz. 

   Jāņos balta drēbe jāvalkā pa rasu, nogriezto ūdeni savāra 
ar medu, tad ar to jāmazgā acis, lai neasaro un kājas lai 
nesalst.

   Ja priekš Jāņa dienas iznīcina vienu dunduru, tad rodas 
simts vietā; bet ja pēc Jāņa dienas vienu iznīcina, tad simts 
iznīkst.
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  “Bērzaunes Rīta” marta numuriņš top laikā, 
kad pasaulē plosās COVID 19 vīruss. Kad nu-

murs iznāks, nav zināms, kāda būs situācija Latvijā. Taču atce-
rieties, ne jau šī ir pirmā krīzes situācija. Katram pašam jāievēro 
drošības pasākumi, jābūt atbildīgiem pret sevi un sev tuvāka-
jiem. Un nav jāceļ nevajadzīga panika. 
  Aprīļa mēnesis nāk ar Lieldienām. Jādomā, ka svētku laiks kat-
ram paies savā ģimenē, būs kluss un pārdomu bagāts. Gluži kā 
Andas Līces jaunākajā grāmatā “Viss sākās šorīt”: “Gadi cilvēku 
dara gausāku, un tam ir savs labums, mēs kļūstam uzmanīgāki 
pret sevi un arī pret citiem. Tomēr ar daudziem tā nenotiek - daži 
kļūst tik nešpetni, ka labāk neiet tuvu. Pēdējā laikā es uzmanī-
gāk vēroju vecus cilvēkus - gan par sevi jaunākus, gan vecākus. 
Kas viņos ir tāds, ko es sevī vēl, bet varbūt vairs nepamanu? No 
kā ir visvairāk jābaidās un no kā nevarēs izbēgt? Cilvēks esot 
vecs, kad viņam mutē nekūstot sviests. Varbūt tāpēc, lai mēs ne-
kad neuzzinātu, cik esam veci, sviestam ir strauji pacelta cena?
Vecums nāk lēni, es pat teiktu - cienīgi. Bet ir viena nelaime - 
tam līdzi tāpat kā zālēm nāk nepatīkamas blaknes. Sākumā pa 
vienai, vēlāk - lielā skaitā, un tad paliek maz laika dzīvošanai un 
maz spēka priecāties par dzīvi. Pirmie simptomi parādās agri, un 
tos var nepamanīt. Satiekoties mēs vienu un to pašu notikumu 
sākam stāstīt atkārtoti, jo atmiņa to nekādi nelaiž vaļā, kaut gan 
notikuma derīguma termiņš ir jau beidzies. It kā paradokss - spē-
ku kļūst mazāk, bet mēs daudz kam pieķeramies arvien ciešāk.  

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

Es pazīstu kādu tantuku, kas nu jau divdesmit gadus, ik reizi sa-
tiekoties, agri vai vēlu atgriežas pie viena nenozīmīga sadzīves 
atgadījuma, un viņu no tā stāstīšanas nav iespējams atturēt. Ir 
vērts sev uzdot jautājumu: “Kādiem dzīves notikumiem ir jāno-
berž nost sūna un rūsa, bet kādiem ne?”
  “Ja mūsu galvās atmiņas aizņem vairāk vietas nekā sapņi, tad ir 
sākusies miršana,” ir teicis gudrs vīrs, mācītājs Kriss Volotons. 
Skan diezgan traki, vai ne? Bet, ja tā labi padomā, viņam taisnī-
ba. Veci cilvēki tik bieži sapņos redz pagātnes ainas un par maz 
par kaut ko sapņo, būdami nomodā. Ja kāds saka: “Kā gribas 
sagaidīt vēl vienu pavasari!”, tas tiešām ir liels sapnis un par to 
nedrīkst smaidīt. Jā, sagaidīt vēl vienu nakti ar ievām un lakstī-
galām, vēl vienus Jāņus, mazbērnus un mazmazbērnus… Ir tik 
daudz tāda, ko gribas sagaidīt. Kad laika kļūst pavisam maz, tas 
it kā sablīvējas un piepildās, tā ka vairs nepaliek tukšas vietas. 
Jaunībai piemīt tāds mīnuss, ka ir diezgan daudz tukša laika, jo 
tu vienkārši nezini, ar ko to varētu jēdzīgi piepildīt. Redz, kāds 
paradokss sanāk - ir laiks, nav prāta, ir prāts, vairs nav laika”.
    Lai jums pārdomām piepildīts šis laiks!

Ineta

Kamēr dzīvs, buršu elpu dziesmā, 
Vārdos, kas aijā un arī sit.
Kamēr prātam klausīs roka, 
Pasauli steigs tā noglāstīt.
Ne jau tāpēc, lai kļūtu labāks.
Ne visiem uz Zemes glāsti tīk.
Manu plaukstu rotā zobu atstātas rētas.
Tās ļāva labāk pasauli un sāpes iepazīt...
Dzīve ir skola, kurā iemācīties
Nebaidīties, taču uzmanīties…
                            

Intars Zommers

dzīvības  eliksīrs
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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”.

IEDZĪVOTĀJU  IEVĒRĪBAI
   Madonas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar 2018. gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 611 „Kārtība, 
kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 45.3. punkta prasībām ir mainīta pašvaldības e-pasta adrese. Turpmāk ar pašvaldību 
aicināti sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: pasts@madona.lv. Lai nodrošinātu vienādu pārvaldību Madonas novada pašvaldībā, 
ar 2020. gada 2. martu noteikts vienots darba laiks pagastu pārvaldēs: pirmdienās 8.30-12.00, 12.30-18.00;  otrdienās 8.30-12.00, 
12.30-17.00;  trešdienās 8.30-12.00, 12.30-17.00;  ceturtdienās 8.30-12.00,12.30-17.00;  piektdienās 8.30-12.00, 12.30-16.00; 
pusdienu pārtraukums 12.00-12.30 

aktuĀli

Kad bibliotēka apkalpos lasītājus, varēsi izlasīt:
Linda Šmite. “Valentīns Skulme. 
Raibs taurenis uz dadža lapas”
 Kur aktieris Valentīns Skulme 
(1922-1989) ir visīstākais - fo-
togrāfijās, kino un teātra mākslā, 
pusnaktī pēc pirmizrādes, kritiķu 
vērtējumos, bet varbūt savās bez-
galīgajās domās, nepārvaramajās 
bailēs, atkarībās un ne/varēšanā?
  Visam no viņa pielipis pa druskai 
- Dailes teātra skatuvei, laikabied-
ru atmiņām, paša dienasgrāma-
tai, vēstulēm, izlasītajam grāmatu 
kalnam, lomām, piecu gleznotāju 
radītajiem Skulmes portretiem, iz-
tukšotajām glāzītēm, kompānijām 

un vientulībai. No viņa ticis dramatizētajām un uzrakstītajām 
lugām, sevis šaustījumiem, pat Sudas akmeņiem un lolotajam 
dārzam Mālpils “Skulmēs”.
  Tomēr visvairāk, šķiet, palicis pie mūzas, sadzīves rūpju no-
ņēmējas, mākslas pazinējas un atbalstītājas Ināras. Viņa Valen-
tīnam ir tas pats, kas Aspazija Rainim un Dārta Dainu Tēvam. 
  Valentīns Skulme, vieglais un trauslais kā dūmiņš, kļuvis 
Tūkstošveidis, prazdams pielipt, ieslēpties un vienmēr būt, ne-
izgaistot no pasaules arī bez krēsla, kuru neuzmeistaroja par 
taustāmu liecību savai esamībai. Valentīna Skulmes lielums 
tverams laikmeta ainās, ko uzbūris ikviens viņa radītais un ne 
ar vienu nesajaucamais mākslas tēls. Pilnībā un perfekcionismā 
- tur atrodams mākslinieks, kurš mākslu radījis bez krāsām, bez 
koka, metāla vai akmens, arī bez kostīma (!) palīdzības. Nesa-
mākslotu, neatdarināmu mākslu. Mākslu, kas nemelo.
  Daiga Mazvērsīte “Melnbaltās dziesmas. No Alfrēda Vinte-
ra līdz Zigfrīdam Račiņam”
  Melnbaltas notis un melnbaltas fotogrāfijas, bet tik krāsaini 
likteņi!
  Es savu dzīvi bez mūzikas nespēju iedomāties, un tu? Gadiem 
ejot, tā piepildījusi gandrīz ikvienu mūsu dzīves jomu. Aiz katra 
skaņdarba stāv neredzama autoru un izpildītāju komanda, kura 

radījusi mūsu ausīm 
domāto skanisko 
brīnumu. Daudzi 
20. gadsimta kom-
ponisti, mūziķi un 
dziedoņi, orķestri 
un ansambļi savu-
laik tika cildināti un 
celti vai debesīs, bet 
tagad viņus esam 
aizmirsuši. Kādrei-
zējās slavenības - no 
Alfrēda Vintera līdz 
Zigfrīdam Račiņam 
- varēsiet atcerēties 
šajā grāmatā, kas ir 
pirmā daļa triloģijai 

“Melnbaltās dziesmas”.
  Daiga Mazvērsīte (1965) ir diplo-
mēta muzikoloģe, kopš 1986. gada 
par latviešu populāro mūziku raksta 
presē. 90. gadu sākumā bija mūzi-
kas avīzes “Una” galvenā redaktore. 
Latvijas radio mūzikas vēsturei vel-
tījusi ciklus “No putekļainā plauk-
ta” un “Dzīves ritmi mūzikā”, kā arī 
veidojusi neskaitāmus sižetus rubri-
kā “Zelta graudi”. Daiga ir vairāku 
grāmatu autore, sarakstījusi mono-
grāfijas par estrādes mūzikas celm-
lauzi Elgu Igenbergu, komponistu 
Uldi Stabulnieku, mūziķi Mārtiņu 
Freimani u.c.
  Sofija Lundberja. “Sarkanā ad-
rešu grāmatiņa”
  Cilvēka mūžs ietver sevī daudz 
mīlestības, laimes un arī skumju. Ja 
vien mēs atvēlam laiku to uzklau-
sīt…
  Dorisai ir deviņdesmit seši gadi, 
un viņa viena mitinās savā dzīvoklī 
Stokholmā. Vienīgā pārmaiņa vien-
muļajā dzīvē ir aprūpētāju  apcie-
mojumi  un iknedēļas sarunas skai-
pā ar māsasmeitu  Dženiju tālajā 
Amerikā. Visu dzīvi - kopš 1928. 
gada - Dorisai ir piederējusi sarkana 

adrešu grāmatiņa, kurā tika ierakstīti to cilvēku vārdi, ko savas 
dzīves laikā viņa ir sastapusi. Lielākā daļa vārdu adrešu grāma-
tiņā tagad ir pārsvītroti, šie cilvēki ir miruši.
  Līdz kādu dienu, šķirstot adrešu grāmatiņu, Dorisa nolemj 
uzrakstīt par šiem cilvēkiem un notikumiem, lai Dženija varētu 
mantot viņas stāstu.
  “Sarkanā adrešu grāmatiņa” ir aizkustinošs stāsts par mīlestī-
bu, kas aptver veselu mūžu un paņem lasītāju līdzi ceļojumā uz 
aizgājušo laiku Parīzi, Ņujorku un Stokholmu.
  Romānu “Lavandu istaba” un “Simtgadnieks, kas izkāpa pa 
logu un pazuda” aizrautīgajiem lasītājiem!
  Sofija Lundberja (Sofia Lundberg, dz. 1974) ir zviedru rakst-
niece, žurnāliste un pedagoģe. “Sarkanā adrešu grāmatiņa” ir 
viņas pirmais romāns, un tā izdošanas tiesības ir nopirkuši jau 
35 pasaules valstu izdevēji.
  “Romāns “Sarkanā adrešu grāmatiņa” ir šarmanta un ļoti ro-
mantiska lasāmviela. Tā ir mīlestības vēstule cilvēka sirdij - 
maiguma un empātijas piesātināts darbs. Sofija Lundberja ir 
radījusi kaut ko daudz vairāk par romānu - viņa ir atvērusi logu 
uz dvēseli.”
  Alisone Ričmena, rakstniece
  ““Sarkanā adrešu grāmatiņa” ir uzrakstīta ar mīlestību un iz-
stāstīta ar prieku. To ir ļoti viegli iemīlēt.”
  F. Bakmans, romāna “Vīrs, vārdā Ūve” autors                                                        

Ineta, bibliotēkas vadītāja
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Mūžam nedzīstoša sāpe mūsu tautas dvēselē 
  25. marta deportācijas skāra apmēram 2,28% no visiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Tas bija valstiski organizēts genocīds, noziegums 
pret latviešu tautu, kam nav un nevar būt nekāda attaisnojuma vai 
noilguma. Deportācija bija milzīga patvaļa, kad cilvēkam, nenorādot 
nekādu vainu, konfiscēja visu mantu un uz mūžīgiem laikiem aizsū-
tīja svešumā. 1948. gadā komunistiskā partija gatavojās sākt veidot 
zemnieku kopsaimniecības pēc Krievijas parauga. Latviešu zemnieki 
nevēlējās labprātīgi atteikties no savas zemes. Izsūtīšana skāra galve-
nokārt turīgo zemnieku ģimenes, kurām bija labāk iekoptas saimnie-
cības. Turklāt zemnieki bija galvenie nacionālo partizānu atbalstītāji. 
1949. gada 25. martā uz Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku 
- ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem. Pretestība kolektivizācijai bija 
lauzta - mēnesi pēc izvešanas jau vairāk nekā 70% zemnieku bija 
iestājušies kolhozos. Pēc 1956. gada liela daļa izsūtīto tika atzīti par 
nevainīgiem un viņiem atļāva atgriezties Latvijā. Izsūtīšanas brīdī 
konfiscētais īpašums netika atdots un vajadzēja paiet vēl ilgiem ga-
diem, lai represētie atgūtu godīga cilvēka vārdu. 1949. gada 25. martā 
deportētie pilnībā tika reabilitēti tikai pēc 1989. gada. Arī no mūsu 
- Bērzaunes - pagasta izvesto bija daudz. Katru gadu pie piemiņas ak-
mens Bērzaunes kapsētā tiek rīkots atceres pasākums. Skan dziesmas, 
dzejoļi, klātesošie represētie dalās atmiņās. Tikai ar katru gadu viņu 
paliek mazāk un mazāk... Mūsu pienākums ir saglabāt un nodot tālāk 
jaunajai paaudzei viņu atmiņas. Lūk, daži fragmenti no tām. Atmiņās 
dalās bijusī Bērzaunes pamatskolas skolotāja Edīte Poriete: Edītes 
vecāku ģimenēm - Anšmitiem un Berģiem - par nometinājuma vietu 
noteica Tālos Ziemeļus, Tomskas apgabalu. Kad Edītes rokās nonā-
ca Sandras Kalnietes grāmata “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos”, 
viņa sāka pētīt Parabeļas rajona administratīvo karti. Viņas vecāku 
stāstījumā tika pieminētas tādas Parabeļas rajona vietas kā Kirilovka, 
Belka, Bolotnaja, Kļuči. Nākamie Edītes vecāki - Ludvigs Berģis un 
Asija Anšmite - dzīvoja dažādās sādžās, bet, strādājot kolhoza pļavās, 
iepazinās. Tā PSRS režīms tālu no Latvijas saveda kopā divas jaunas 
sirdis. 1954. gada 8. maijā jaunieši uzdrošinājās lūgt atļauju reģis-
trēt laulību. Izsūtījumā Sibīrijā jau bija pavadīti pieci gadi. Vecāki 
sākumā baidījušies, vai vispār izdos kādu dokumentu, tomēr Belkas 
ciema padomē izdota laulības apliecība. Lieciniece šīs dienas noti-
kumam ir arī vecāku kopīgā fotogrāfija Belkā. Arī Edītes dzimšanas 
apliecība 1955. gada 24. jūnijā ar ierakstu Nr. 26 izsniegta Belkas 
ciema padomē. Sākumā vecāki vēlējušies likt meitai vārdu Taiga, bet 
vēlāk pārdomājuši, jo pārāk sāpīgs būtu atgādinājums. Jautāta par tā 
laika notikumiem un izsūtīšanu, Edīte atbild ar savas likteņa biedres 
Sandras Kalnietes vārdiem: ”Ko es, mazs bērns, varēju zināt par cie-
šanām? Tās man tika aiztaupītas.” Fiziskās ciešanas, aukstums, bads 
Edītei gāja secen. Viņu pasargāja vecāku un vecvecāku mīlestība. 
Vai gan citādi mazs bērns varētu izturēt 40 grādu aukstumu, garo at-
griešanās ceļu līdz Latvijai pārpildītā kuģī un pēc tam vilcienā 1957. 
gada pavasarī? (Atmiņas pierakstījis Mārtiņš Tuziks 2007. gadā, 
konsultēja skolotāji Daina Briede un Aivars Sinelis.) Atceras Anita 
Freimane: “Pēckara laiks. Mammītei jādomā, kā pabarot un apģērbt 
bērnus, tāpēc Madonas dzīvoklī, kurā jau dzīvo pieci cilvēki (arī vec-
mamma), vienu istabiņu izīrē skolēniem. Pienāk 1949. gada marts. 
Pusnaktī skaļi sitieni pa durvīm pamodina Anitu, brāļus un māti. Dzī-
voklī ienāk bruņoti vīri un pavēl pusotras stundas laikā saģērbties un 
sataisīties ceļam.” Anita stāsta: „Mēs bijām pieci cilvēki: mamma, 
vecmamma, es (11 gadi), brāļi Jānis (6 gadi) un Andrejs (5 gadi). 
Nobijušies, čupiņā uz pauniņas sasēdušies, gaidījām, kad atbrauks 
pakaļ. Tā nosēdējām līdz rīta gaismai. Tikai tad visu sakrāva mašīnā 
un mūs aizveda uz Madonas dzelzceļa staciju. Tur stāvēja restotie 
vagoni, kuros „lādēja” iekšā atvestos. Tad sākās tālais ceļš. Vissma-
gāk gāja mammītei, kad kāds no vagona vīriešiem viņai acīs pateica: 
„Lai nu kam, bet tev ar bērniem droša bada nāve.” Varēja tā nodomāt, 
bet ne teikt. Sibīrijā pieturējās vēl krietns sals. Braucot vagons bija 
apsalis balts. Nelīdzēja mazā čuguna krāsniņa, kuru kurināja cauru 
diennakti. Pabraucām garām Omskai, Tomskai, Krasnojarskai. Brau-
cām garām lielajam Baikāla ezeram, cauri daudziem tuneļiem, līdz 
beidzot mūsu vagonam „izlādēšanas” vieta bija atrasta. Amūras ap-
gabals, Svobodņeckij rajons, stacija Mihailo- Česnokovskaja. Mēs 
bijām atvesti galapunktā...” Kad „noziedzniekus” atveda nometināša-

NO  VĒStuRES

nas vietā, mātei noprasīja, par ko viņi izsūtīti, jo papīros nekas nebija 
atzīmēts. Ko māte varēja atbildēt? Tad viņai prasīja, kur vīrs. Māte 
teica, ka apcietināts. Tad arī „tiesas spriedums” bija gatavs: „Skaidrs, 
nacionālisti!” Par dzīvi izsūtījumā, kur pavadīti septiņi gadi, palicis 
daudz dažādu atmiņu: „Tur atradās rūpnīca, kurā zāģēja špalas jeb tā 
saucamos gulšņus sliedēm dzelzceļa būvei. Turpat arī no Zejas upes 
pa ķēžu transportieri vilka baļķus, kuri tika šķiroti pēc izmēriem un 
labuma kategorijām, krauti ļoti lielās augstās grēdās un lādēti vago-
nos, un sūtīti uz valsts iekšieni. Ziemā visiem bērniem bija jāiet skolā, 
kaut gan valodu nepratām. Gada laikā to apguvu un ceturto klasi bei-
dzu ar labām sekmēm. Latvijā mācījos arī 4. klasē, tāpēc iznāca divas 
reizes mācīties vienā klasē, lai iemācītos valodu un varētu mācīties 
tālāk. Pa vasaru lielākie bērni gāja strādāt, palīdzot sagādāt iztiku ģi-
menei. 1951. gada rudenī mūs pārsūtīja vēl 300 km uz ziemeļiem, uz 
taigu, Zejas rajonu, un nometināja Jermanovskas sādžā. Sākums bija 
graujošs. Mūsu mantas sameta lielos vērša ratos, bet mums pašiem uz 
sādžu bija jāiet kājām. Apmēram 10 km. Savas mantas atradām vienā 
graustā, kur nebija ne durvju, ne krāsns, vien logi, šķiet, bija. Pirmo 
nakti pavadījām vairākas ģimenes vienā istabiņā. Gulējām visi uz kai-
las grīdas. Nakti pamodušies, nevarējām saprast, kas notiek - blakšu 
tūkstoši... Nākamajā dienā dabūjām citu istabiņu. Tur blakšu bija ma-
zāk, bet prusaki... Mammai, gatavojot vakariņas, daudzi bija sakrituši 
mērces pannā. Bet ko darīt - ēst gribējās. Tā bija ļoti auksta istaba. 
Mammīte pati atkal meklēja istabiņu un atrada. Maza bija. Starp lā-
viņām knapi varēja izspraukties viens cilvēks. Maza, maza virtuvīte, 
kuru no istabas atdalīja liela krievu krāsns, bet bija silti.” (Atmiņas 
pierakstījis Kristaps Vestfāls 2007. gadā, konsultēja skolotāji Daina 
Briede un Aivars Sinelis.) 
  Atceras nu jau aizsaulē aizgājusī Vija Elliņa: “Bija skaists 1949. 
gada 25. marta rīts. Visapkārt baltas kupenas. Tikko bija sākusies 
krievu valodas stunda, ko vadīja skolas direktore Vēbere. Tad - klau-
vējiens pie durvīm. Skolas apkopēja izsauca direktori koridorā. Tur 
- vairāki bruņoti vīri. Mēmās šausmās saskatījāmies: vai tiešām direk-
tori arestēs? Bija jau par ko - viņa taču bērnu izsūtītajiem vecākiem 
rakstīja vēstules, jo vienīgā prata krieviski rakstīt. Direktore ienāca 
klasē. Asaras valdīdama, stāvēja pie galda. Tad teica: „Imantiņ, tev 
jāpošas tālā ceļā.” Imants Rūtiņš, mūsu klases pirmais komjaunietis. 
Nu jābrauc projām? Kas tad notiks ar mums - pārējiem?... Man bija 
grāmata „Alitets aiziet kalnos” un skatu kartīte. To uzrakstīju piemi-
ņai, un visi parakstījāmies. Tad sākās haoss: daudzi ģērbās un devās 
uz mājām. Brauca un brauca pajūgi pēc izsūtāmajiem. Daudzi jau 
bija aizgājuši uz mājām. Es negāju - kulakos māte nebija ieskaitīta, 
tēvs miris kara laikā. Ar politiku nekad neviens nebija nodarbojies. 
Tā domāju es. Bet četros pēc pusdienas izrādījās, ka mana domāšana 
bija nepareiza. Mūsu klasē bijām sapulcējušās dažas meitenes. Tad 
ienāca manas klasesbiedrenes māsa un teica, ka vienai no mums esot 
jātaisās. Viņa tikai nedrīkstot teikt, kurai. Sapratu, ka tā esmu es: kād-
reiz vecākiem piederēja 56 ha zemes. Tas nekas, ka pēc tēva nāves 
māte no tās atteicās un paturēja tikai 15 ha. Šķūtnieks aizveda mani 
mājās. Tur priekšā bija divi bruņoti zaldāti, māja izvandīta, daži maisi 
ar mantām. Māte izmisusi staigāja un vaimanāja. Kaut ko jau zaldāti 
salika maisos - mātes rokdarbus (izšuvumi, tamborējumi, adījumi). 
It kā nevērtīgas lietas, bet tālajā zemē labi novērtētas. Vienīgi laulī-
bas gredzenus un fotogrāfijas māte pati bija ielikusi.” (Vijas kundzi 
uzklausīja Raitis Rancāns un Artūrs Asarītis 2007. gadā, konsultēja 
skolotāji Daina Briede un Aivars Sinelis.)

                     Lappusei materiālus izvēlējās redaktore Ineta Zvirgzdiņa
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iNtERESaNti
BJA  “RĪTS” februāra aktivitātes

  Februāris BJA “Rīts” vienmēr 
tiek īpaši gaidīts, jo tas ir cen-
triņa  dzimšanas dienas mēnesis. 
Šķiet, ka tas bija tik nesen, kad 
gaisā sāka virmot ideja, ka arī 
Bērzaunē ir nepieciešama vie-
ta, kur bērniem un jauniešiem 
lietderīgi, radoši, nepiespiesti 
pavadīt savu brīvo laiku, attīstīt 
savas idejas. Un, re, biedrībai 
jau 12 gadi! Kāds teiks, ka tas 
ir daudz, kāds, ka  maz, bet ik-
viens no šiem gadiem bijis raibs, 
ar dažādu pieredzi, prieka mir-
kļiem, nelielu rūgtumu. Bet tas 
viss kopā veido mūs  tādus, kādi 
mēs esam šodien. 
  Savu jubilejas mēnesi iesākām 
ar radošo darbnīcu, kad ikvie-
nam centriņa apmeklētājam bija 
iespēja pārbaudīt savu pacietī-
bu, pirkstu veiklību pērļošanā. 
Bērnu un jauniešu radošumam robežu nav, jo nedēļas laikā 
tapa skaistas rokassprādzes, čaklākajiem pat krelles. 
  Vēl šis mēnesis ne tikai Bērzaunē, bet visā Latvijā asociējas 
arī ar “Ēnu dienu”, kad ir iespēja ielūkoties sev interesējošās 
profesijas ikdienā. Pie mums viesojās divas “ēnas” no Bēr-
zaunes skolas 4. klases -Sintija Bajāre un Beāte Bāņukalne. 
Abas meitenes bija kārtīgi sagatavojušās, jo jautājumu bija 
daudz un pārdomāti. Atliek vien priecāties, ka bērni jau agrā 
vecumā sāk interesēties par profesiju pasauli. 
  Nenoliedzami, pats gaidītākais notikums norisinājās 21. feb-
ruārī. Šajā dienā centriņā valdīja īsta rosība, jo steidzām pa-
beigt pēdējos darbiņus, lai vakarā varētu svinēt nu jau mūsu 
12. dzimšanas dienu. Sirsnīgs paldies Artai Pinkai, Inesei 
Madarai Rubenei, Alitai Savickai, kuras parūpējās par telpu 
noformējumu, lai būtu īstena ballītes atmosfēra. Ballītes laikā 
izspēlējām mūsu mīļākās neformālās izglītības spēles, kuras 
ikvienam lika atplaukt smaidā. Vēl mēs našķojāmies ar pašu 
gatavoto ballītes cienastu (liels paldies Emīlijai Skrabei, ku-
ras vadībā tapa lielākā daļa cienasta). Vēl 35 ballītes dalīb-
niekiem bija jāpierāda, cik labi pazīst centriņu. Kad mīļākās 
spēles bija izspēlētas, pārbaudītas zināšanas par centriņu un 

nobaudīts gardais cienasts, tad 
laiks bija arī dejām. Paldies 
Tomasam Aizstrautam, kurš 
rūpējās par muzikālo nofor-
mējumu. Vēl īpašs paldies arī 

par vakara pārsteigumu Kārlim 
Ogorodņikovam, kurš bija parū-
pējies, lai ballīte tiktu noslēgta 
ar krāšņu salūtu par godu mūsu 
12 gadiem!

Ilutas  Ogorodņikovas
teksts un foto
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PĀRDOMĀM
“Viss piepildīts!” Svētais Gars ir dots. Saņem!

  Mans ticības ceļš sākās pirms četrdesmit gadiem. 
Kad man bija kādi trīs četri gadi, redzēju, kā nomira 
mans vecaistēvs. Tas bija Latgalē, netālu no Prei-
ļiem. Vakarā sanāca dievbijīgi ļaudis un apdziedāja 
mirušo. Redzētais manī iespiedās līdz sirds dziļu-
miem. Tad es sāku domāt, ka ir kaut kas, kas ir aug-
stāks par šo dzīvi.
  Citas epizodes. Reiz noklausījos, ka mans brālis 
mātei stāsta, ka mūki pārtiek no maizes un ūdens. 
Ilgi domāju, kas viņi ir un kāpēc viņi tā dara?... Vēl 
kādā reizē - biju jau paaudzies, gribēju iet uz disko-
tēku, bet māte teica: “Šodien neej! Šodien ir Lielā 
piektdiena. Šodien Pestītāju krustā piesita. Aiziesi 
citu reizi.” Vēl citā reizē redzēju savu māti - komu-
nistiskās partijas biedri - raudam, noliekušos pār 
Bībeli. Tajā rudenī mans brālis bija iesaukts kara-
dienestā, un mamma karsti lūdza Dievu, lai manu 
brāli neaizsūta uz Afganistānu... Dievs lūgšanas sa-
dzirdēja. Jāni nosūtīja uz Murmansku.
  Kad jau biju pietiekami liels paša acīs, lai varētu 
darīt, ko vien gribu, sāku darīt lietas, par kurām man žēl līdz 
pat šai dienai. Toreiz uz sirds uzgūlās liels smagums - grēka 
apziņa. Tad es pirmoreiz mūžā aizgāju uz dievnamu, un man 
bija liels atklājums, ka baznīcā ir “kaut kas”, kas noņem grē-
ka nastu. Izgāju no dievnama viegls kā pūciņa. Un priecīgs! 
Notika mana pirmā atgriešanās.
  Domāju - jāsakārto dzīve. Sāku dzīvot pēc “vispārpieņem-
tiem kristīgiem standartiem”, kā toreiz to sapratu - svētdienās 
baznīca, pārējās dienās “normāla dzīve”. Mans uzskats bija, 
ka ar tādu attieksmi pietiek, biju naivs un pārliecināts, ka visi 
cilvēki ir labi, es tajā skaitā. Toreiz domāju - pietiek skolā 
un no kanceles mācīt labas lietas, un cilvēki tā darīs un būs 
brīnišķīga sabiedrība... Ak, naivais cilvēks! 
  Tad - pēc daudziem gadiem ticībā - kādu vakaru redzēju 
neparastu kalpošanu. Kāda kristiete no Somijas aizlūdza par 
slimiem cilvēkiem. Kad viņa aizlūdzot uzlika rokas kādam 
cilvēkam, tas sāka mēdīties un vēkstīties - cilvēkā bija ļauns 

gars. Redzētais manu “uzskatu pasauli” apgrieza kājām gai-
sā - ļauni gari, kas cilvēkus moka un paverdzina, patiešām 
ir! Tieši to Jēzus darīja - izdzina šos paverdzinātājus garus 
no cilvēkiem! Kāpēc man neviens neko tādu nekad nebija 
mācījis? Tad jau Bībele ir patiesa! Man “atvērās saprašanas 
acis”. Notika mana otrā atgriešanās.
  Tajā vakarā šī kalpotāja pienāca arī pie manis. Viņa man 
pieskārās un teica: “Nāc, Svētais Gars!” Tad notika kaut kas, 
kas pārsniedz cilvēka saprašanu - milzīga, milzīga mīlestība 
nolija pār mani! Tas bija Dieva Svētais Gars, kas šādi īpašā 
veidā pieskārās.
Kāpēc šo rakstu?
  Jēzus Kristus savu kalpošanu sāka ar vārdiem: “Kunga 
Gars ir pār mani, jo Viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka 
vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriek-
tos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un dot akliem acu 
gaismu,  salauztos darīt brīvus un pasludināt Kunga žēlastī-

bas gadu.” (Lk 4:18-19) Viņš mā-
cīja par Dieva valstību, dziedināja 
visus slimos, izdzina daudz ļaunu 
garu. Trīs gadus vēlāk Jēzu nodeva 
un piesita krustā. “Etiķi nobaudī-
jis, Jēzus sacīja: “Viss piepildīts!” 
- un, galvu noliecis, atdeva garu.” 
(Jņ 19:30) Trešajā dienā Viņš aug-
šāmcēlās un teica: “Redzi, es jums 
sūtu sava Tēva apsolījumu. Bet 
jūs palieciet pilsētā, līdz tapsiet 
ietērpti spēkā no augšienes.”
  Es esmu bijis neticīgs. Esmu bijis 
ticīgs, bet bez Svētā Gara. Un es 
piedzimu no augšienes, no Dieva, 
kad tiku piepildīts ar Svēto Garu! 
To arī visiem no sirds vēlu! “Viss 
piepildīts!” Svētais Gars ir dots. 
Saņem!
  Līksmus Kristus Augšāmcelšanās 
svētkus vēl Bērzaunes draudze!

Ivars Cišs, 
Bērzaunes draudzes mācītājs
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PaR  ViSu  kO
Panākumus gūst jaunie uzņēmēji

 Bērzaunes pamatskola jau sesto  gadu iesaistās uzņēmējdar-
bības izglītības veicināšanas programmā, piedāvājot skolē-
niem veidot savus mācību uzņēmumus un gūt pirmo biznesa 
pieredzi. Šajā mācību gadā skolā darbu uzsākuši seši uzņē-
mumi, kurus konsultē skolotājas Gunta Beloraga (1. - 4. kl.) 
un Dace Saliņa (5. - 7. kl.):

  Vairāki skolēnu mācību uzņēmumi jau paguvuši pie-
dalīties mazāka, lielāka un pavisam nozīmīga mēroga 
tirdziņos, gūstot ne tikai pieredzi un peļņu, bet arī žū-
rijas atzinību. Iesildīšanās tirdziņš norisinājās pašās 
septembra beigās Miķeļdienas gadatirgū skolā, kurā 
savu produkciju jau spēja piedāvāt SMU „Zumzums” 
un „S-Vilki”.
  Lielāks izaicinājums bija startēt Valmieras reģio-
nālajā skolēnu mācību uzņēmumu pasākumā CITS 
BAZĀRS 23. novembrī, kur arī piedalījās un guva at-
zinību šie abi uzņēmumi. „Zumzums”  ieguva nomi-
nāciju  „Labākā pārdošanas komanda” pamatskolu 
grupā un žūrijas simpātiju balvu, bet „S-Vilki” izpel-
nījās valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM at-

zinību un ieguva arī veikala “Austris” saldo simpātiju balvu.
  Vēl nopietnāks pārbaudījums bija dalība skolēnu mācību uz-
ņēmumu (SMU) pasākumā  CITS BAZĀRS ziemā, 7. decem-
brī, Rīgā. Kā ierasts, arī šogad pasākums norisinājās tirdznie-
cības centrā  Domina Shopping.  Tajā piedalījās 270 SMU ar 
900 skolēniem no visas Latvijas. Pasākumu organizē  Junior 

Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar Lat-
vijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).
  Pasākuma ietvaros skolēnus vērtēja ne tikai ap-
meklētāji, bet arī  40 pieredzējuši profesionāļi no 
uzņēmumiem, akadēmiskajām struktūrām, finan-
šu sektora un valsts pārvaldes, pasniedzot balvas 
septiņās nominācijās. Žūrijas dalībnieki iztaujāja 
skolēnus par uzņēmuma ideju, preču ražošanas 
procesu, pārdošanas stratēģiju un citām mārketin-
ga niansēm. Dienas izskaņā tika pasniegtas balvas  
labākajiem SMU septiņās nominācijās. Nominā-
cijā “Labākais SMU stends”  pamatskolu grupā 
par laureātu kļuva  SMU „Zumzums”. Žūrijas 
uzmanību piesaistīja tas, ka meiteņu piedāvātā 
produkcija izkārtota stendā, kas atgādina bišu šū-
nas.  Savukārt pašas meitenes, kas rosās pie sten-
da, līdzinās mīlīgām bitītēm.
  Decembra vidū jaunajiem uzņēmējiem bija ie-
spēja piedalīties vēl vienā tirdziņā - Madonas 
reģionālajā SMU pasākumā CITS BAZĀRS. 
Tajā piedalījās pieci mūsu skolas uzņēmumi: 
SMU „Funnyslime“, „NoSTRESS”, „Puķudobe”, 
„Zumzums” un „S-Vilki”. Žūrijas atzinību iegu-
va trīs uzņēmumi: SMU „Puķudobe” un „Zum-
zums” ieguva Madonas novada izglītības pārval-
des simpātiju balvu, bet SMU „S-Vilki” mājās 
devās ar AS „Balta” un Madonas novada pašval-
dības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības no-
daļas simpātiju balvām.
  2020. gada 14. februārī pasākums CITS BA-
ZĀRS norisinājās Gulbenē, kur atkal atzinību 
izpelnījās SMU  „Zumzums”, iegūstot nominā-
ciju „Labākais stends pamatskolu grupā”, un 
SMU „S-Vilki”, saņemot valsts attīstības finanšu 
institūcijas ALTUM atzinību - simpātiju balvu. 
„Zumzums” tika pārstāvēts gadatirgū Rīgā šī gada 
7. martā, iegūstot nozīmīgu pieredzi.
  Lai panākumi iedvesmo sasniegt jaunas vir-
sotnes!

Dace Saliņa, Gunta Beloraga, 
Bērzaunes pamatskolas skolotājas
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iNtERESaNti

  Grostonas gruzīni
  Turpmāk  aprak-
stītais ir balstīts uz 
manas dzimtas leģen-
das, Grostonas mui-
žas dvēseļu revīziju 
un Bērzaunes lute-
rāņu un pareizticīgo 
baznīcu grāmatu do-
kumentu pamata.
  Šis stāsts aizsākās 
19. gadsimta pašās 
beigās, kad iepriek-
šējā mana raksta va-
ronis Cēsu apriņķa 
Zemes tiesas asesors 
Adrians Kristofs  En-
gelbrehts fon Brim-
mers, zaudējis jau 
otro sievu, aizbrauca 
remdēt bēdas un at-
pūsties uz Gruziju. 
No Gruzijas Grosto-
nas muižas īpašnieks 
neatbraucis viens, bet 
gan ar gruzīnu tautī-
bas kalponi, kuru 
drīz vien spiedīgu ap-
stākļu dēļ bija spiests 
izprecināt Grostonas 
muižas suņu piķie-
rim. Pēc mana vectēva māsas Olgas Arājas  (1907-2000) 
stāstītā, tā arī izcēlusies Arāju dzimta. Par tālāko zināms tik 
daudz, ka gruzīniete vienmēr ģērbusies melnās drebēs, viņai 
bijuši gari, melni svārki, kas, nesot no akas ūdeni, ziemā sa-
saluši un ejot pie katra soļa plakšķējuši. Tante Olga arī nezi-
nāja precīzi pateikt, no kura atzara tad mūsu Arāju dzimtas 
atzars cēlies - no tā, kam tēvs bija vācu barons vai latvietis. 
Iepriekš aprakstītais tā arī paliktu skaista dzimtas leģenda, 
ko nodot no paaudzes paaudzē, ja nebūtu  ieraksta Bērzaunes 
luterāņu baznīcas grāmatas laulāto reģistrā par mana precī-
zi zināmā vissenākā senča Viļuma Arāja otro laulību. 1838. 
gadā Viļums salaulājās ar Annužu Māliņu no “Veizēniem”, un 
ieraksts baznīcas grāmatā vēstī, ka laulājas Viļums Gruzīns 
(Arājs).  Secinājums - Bērzaunes luterāņu draudzes mācītā-
jam ir bijis pamats ierakstīt vārdu “Gruzīns” kā uzvārdu un 
uzvārds “Arājs” ir ielikts iekavās. 
  Sakarā ar to, ka daļa Bērzaunes luterāņu draudzes baznīcas 
grāmatu ir sadegušas ugunsgrēkā un 1811. gada muižu revī-
zijā tika uzskaitītas tikai vīriešu dzimuma personas, Viļuma 
mātes vārdu man tā arī nav izdevies noskaidrot. 
  1811. gada Grostonas muižas revīzijā “Stukulu” mājās dzī-
vo: Andris Bērtuļa dēls un viņa dēli - Jānis, Viļums, Jēkabs. 
Pieņemu, ka Andra sieva laika posmā starp 1811. gada un 
1818. gada dvēseļu revīzijām ir mirusi īsi pēc dēla Dāvida 
piedzimšanas. 1818. gada dvēseļu revīzijā  Andris Bērtuļa 
dēls joprojām dzīvo “Stukulu” mājās, viņam ir sieva Made, 
pieci dēli un četras meitas. 1826. gadā šī ģimene pieņēmusi 
uzvārdu  - Arājs.
  Par Andra Arāja vecāko dēlu Jāni Arāju, dzimušu 1797. 
gadā, 1858. gada Grostonas muižas dvēseļu revīzijā “Stuku-
lu” mājā ir rakstīts, ka Jānim ir sieva Mariņa un trīs dēli - Dā-

Bērzaune un tās apkārtne 19. gadsimtā

vis, Otto un Karls un ka šī ģimene 1839. gadā pārcēlusies uz 
Jaunkalsnavas muižu. Jānis Arājs tad arī ir fon Brimmera un 
gruzīnietes dēls, jo neviens latviešu zemnieks saviem dēliem 
šajā laikā nedotu šādus vārdus. Esmu izskatījusi pietiekami 
daudz dvēseļu revīziju un baznīcas grāmatu ierakstu, lai droši 
apgalvotu, ka  šādi vācu vārdi bez konkrēta pamata nekādi 
nevarēja būt doti. Turpmāko Jāņa Arāja un viņa ģimenes lik-
teni man nav izdevies noskaidrot.
  Mans Arāju dzimtas atzars ir cēlies no Andra Arāja otrā dēla 
Viļuma (1799-1873), pirmā sieva Anna, meita Made. Ar otro 
sievu  Annužu, dzimušu Māliņu, Viļumam ir desmit  bērni. 
Tātad kopsummā 11 bērni (seši  dēli un piecas meitas), no 
kuriem tikai divi miruši mazi, visi pārējie izauguši, appre-
cējušies un turpinājuši Arāju dzimtu. Mūsdienām īsta mīkla 
- kā viena parasta latviešu zemnieku ģimene var izaudzināt 
deviņus bērnus? Viļumam Arājam neilgi pēc apprecēšanās 
ar Annužu tiek piešķirtas “Katēnu” mājas (tagad Aronas pa-
gastā), jo iepriekšējo saimnieku Banderu ģimenē visi vīrieši 
neilgā laika posmā  nomiruši. Viļums Arājs ticis saukts par 
“plotnieku” (no krievu valodas vārda ПЛО́ТНИК), latviski 
tātad namdaris. Labs amatnieks tajā laikā varējis labi nopel-
nīt. Savukārt Viļuma sieva Annuža gājusi uz Grostonas muižu 
klaušās, ganījusi lopus, līdz vilki sākuši plēst aitas. Viļums 
bijis viens no pirmajiem, kas Grostonas muižā pārgājis pa-
reizticībā. Un nebija arī nekāds brīnums, jo gruzīni pārsvarā 
ir pareizticīgie. Par Viļumu Arāju pierakstīts no mana vec-
vectēva Jēkaba Arāja atmiņām 1946. gadā Desmoldā, Vācijā. 
Viļums Arājs miris 1873. gadā un apglabāts Grostonas veca-
jos kapos. Ievērības cienīgi ir trīs Viļuma Arāja mazdēli, bet 
par tiem nākamajā numurā.

 Edīte Arāja
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Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi - ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.

                                                   I. Ziedonis

iNFORMĀCiJa, PaSĀkuMi, aPSVEikuMi

8

StĀRķa ziņaS 

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
                              M. Jansone

Gunārs Valdis Rubenis 
04.02.2020. 68 gadu vecumā;

Rita Kuzņecova  
08.02.2020.  59 gadu vecumā;

Vizma Gravāne 
17.02.2020. 81 gada vecumā.

SĒRu  VĒStS

aPSVEikuMS

Reģistrēti dzimušie  (līdz 10.03.2020.)

Adrija   05.02.2020.
Rēzija   15.02.2020.
Kristers  26.02.2020.

Laime nav dvēseles trīsas,
bet mīļajiem
dāvātais laiks.
Laime - vien mirklis īss,
starp brīvajiem,
uzplaucis vaigs.
Laime ir saskaņā būt
ar dvēseli savu
un pasauli šo.
Laime ir mieru sev gūt,
caur nemieru savu
iemantot to.
Veltīgi laiks kā skopulis 
gadskārtas skaita,
Stiprāks par viņu
Ir zemē iesētais grauds.

Pavasarīgi sveicieni visiem marta jubilāriem!

Patiesa līdzjūtība mirušo tuviniekiem.

 Ar Lieldienām saistāmas daudzas tradīcijas
 un ticējumi, kas ļauj iegūt labāku veselību, 

labāku ražu un pārticību, mieru mājās. 
Izvēlieties, kam ticēsiet!

Šūpošanās
• Lieldienās jāšūpojas, lai vasarā neēstu odi un citi kukaiņi.
• Lieldienās šūpojoties, šūpulim jāļauj lēnām nostāties, lai tā, lēni 
un līgojoties, nozied linu druva.
• Šūpošanās pieder pie kustību auglības aktiem līdzīgi dancoša-
nai, lēkšanai, skriešanai, riņķošanai.
• Kas gribēja sev veiksmi nodrošināt, tam Lielās dienas rītā pār 
šūpoļu koku bija jāmet trīs olas tā, lai nesasitas.
Olas
• Kas olas bez sāls ēd, tas visu vasaru daudz melos.
• Lieldienās pirmo olu ēdot, nedrīkst to saskrāpēt, jo tad būs tik 
daudz slimību, cik olai skrambu.
• Kas Lieldienās olas zogot, tas paliekot tikpat pliks kā ola.
• Lieldienu sestdienā visām saimniecēm bija jāvāra olas, tad nāka-
majā gadā varēja labi satikt ar saimi un kaimiņiem.
• Jo vairāk olu bija saimniecei Lieldienās, jo vairāk nākamajā 
gadā vairojās lopi un deva pienu.
• Kam ola stiprāka, tas dzīvo ilgu mūžu.
• Ja bļodiņā griežot divas olas ar pirkstu, tās sasitas, tad nākamajā 
gadā apprecēsies.
Laika pareģojumi
• Lietus pirmā Lieldienā norāda, ka līdz vasaras svētkiem katra 
svētdiena būs lietaina.
• Kad pāriet Lieldienas, tad iesākas silts laiks.
• Lieldienas rītā nedrīkst istabā uguni kurt, lai pērkons neiespertu.
• Cik daudz rasas priekš Lieldienas, tik daudz salnu pēc Lieldie-
nas.
• Kad vardes pa Lieldienām iet pāri pār lielceļu, tad sagaidāma 
lietaina vasara.
• Ja Lieldienās ir lietus, tas līs katrā svētdienā līdz par Vasarsvēt-
kiem.
Veselība
• Lieldienu naktī ar pīlādža rungu jāskrien apkārt mājai, lai burvji 
netiek mājā iekšā.
• Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā pirms saullēkta jāapēd vismaz 
13 dzērveņu ogu.
• Dziedinošs un sargājošs ir ūdens, kas, neizrunājot ne vārda, līdz 
saullēktam pasmelts no upes tecēšanas virzienā. Ar to apslaka lo-
pus, dzīvojamo māju.
• Ja Lieldienas pirmo rītu iet priekš Saules lēkšanas upē mazgā-

Spēku un izturību vecākiem, bērniņus lolojot!

ties, tad visu gadu 
ir vesels.
•Lieldienas rītā 
pirms saules lēkta 
jāuzliek sāls uz sta-
ba gala un jāatstāj 
līdz saules rietam,- 
derīgs visām slimī-
bām.
Mājas
•Kurš Pirmajās 
Lieldienās pirmais 
laukā iziet, tam tajā 
gadā laime gaidāma.
• Lieldienās ēd zirņus, lai bagātību iegūtu.
• Lieldienas rītā bez Saules jāizkurina krāsns, tad darbi veicas vi-
siem pa priekšu.
• Ja Lielās piektdienas rītā istabas gružus uzber uz otra saimnieka 
zemes, tad to gadu mājās nebūs ne blusas, ne mušas.
• Citiem neredzot, Lieldienas rītā jālasa skaidas, malkas gruži un 
jānoglabā mājās - vēlāk tie nesīs naudu.
• Lieldienas priekšvakarā durvis nosprauda ar pīlādžu zariem, lai 
ļaunie gari netiek iekšā.
• Ja saimes tēvs Lieldienās olu sagriež tik daļās, cik cilvēku, tad 
saime dzīvojot saticīgi.
• Pa Lieldienu jāiet skaidas lasīt, tad atradīšot zudušas lielas.

Klusas Lieldienas jums novēl  “Bērzaunes Rīta” veidotāji.

Miruši:


