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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
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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 sleja
   “Lai kā mums ikdienā patīk sūdzēties par 
dažādām nebūšanām šodienas Latvijā, ir bi-

juši arī daudz sliktāki laiki. To ir svarīgi apzināties nevis, lai 
samierinātos ar esošajiem apstākļiem, bet gan tieši otrādi - lai 
stiprinātu sevī apziņu, ka arī mūsdienu problēmas ir pārva-
ramas. “Izlasīju šo citātu pirms dažiem gadiem žurnālā “IR” 
Paula Raudsepa rakstā. Īsti neatceros, kāds bija konteksts, kurā 
tas minēts, taču šis citāts spilgti iespiedās atmiņā. Jo, lai kā 
mēs ikdienā censtos būt stipri, tomēr šajos apstākļos kādu uz-
mundrinājumu, iedrošinājumu un cerību nākotnei vajag vairāk 
nekā normālos apstākļos. Vajadzīgs kāds gaismas stariņš, pie 
kā pieķerties, lai šo visu pieredzi, ko izdzīvojam šodien, uz-
tvertu kā vērtīgu mācību stundu nākotnei, nevis dziļu bedri, no 
kuras netiekam un netiksim ārā. Tiksim! Tikai visi kopā!
  Runājot novembra mēneša kontekstā, šis laikam būs pirmais 
gads manā apzinātajā dzīvē bez lāpu gājiena Lāčplēša dienā, 
koncerta vai salūta 18. novembrī. Neierasti, protams, bet tas 
gan iemāca meklēt jaunus risinājumus. Piemēram, iniciatīva 
par individuāli aiznestām svecītēm Lāčplēša dienas varoņu 
piemiņai dažādās vietās Madonas novadā bija vienkārši lielis-

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

ka. Tāds skaistums! Turklāt priecē arī fakts, ka cilvēki patie-
šām devās un atstāja savu svecīti norādītajās vietās piemiņai. 
Uzsvaru uz novembra noskaņu un Latvijas Valsts svētkiem 
esmu likusi šī avīzes numura lapās. Lasāms raksts par Latviju 
īsi pēc neatkarības iegūšanas, par svētku svinēšanas tradīcijām 
“Gaiziņstarā”, tāpat arī Bērzaunes pamatskolā un to, kā tika 
piešķirti uzvārdi 19. gadsimtā. Tāpat ir arī atskats no attāli-
nātās aktivitātes “Aplūko Bērzaunes pagastu!” un iedvesmai 
- Rolanda Briežkalna pieredzes stāsts par uzņēmējdarbības iz-
augsmes iespējām. 
  Lai mierīgs un iedvesmas pilns šis laiks, cik jau nu šajos 
apstākļos tas ir iespējams! Bet vienmēr sargiet sevi un savus 
mīļos!

Beāte Putniņa, redaktore

Beātes Putniņas foto

Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz,
Divas krāsas karogā,
Trīs zilbes vārdā šai skan,
Tā mūsu Latvija!
  
Cienījamie Bērzaunes un Mārcienas pagasta iedzīvotāji, novēlu jums izturību un iejūtību citam pret citu šajā 
Latvijas Valsts proklamēšanas 102. gadadienā.
Atzīmēsim šo dienu katrs savā mājoklī un savas ģimenes lokā! 
Atsauksim atmiņā labākās dienas un gaišākos svētkus, domāsim gaišas domas, stiprināsim sevi ar cerībām par 
dienām, kas atkal gaišas būs!

Edgars Lācis, Bērzaunes un Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 



“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA  NOVEMBRIS

  Šogad Latvijā svinam 102. gadadienu kopš Latvijas Republikas 
neatkarības proklamēšanas. Bet kāda bija Latvija pirms 102 ga-
diem? Atskatīsimies pagātnē  nesen nodibinātajā valstī. Citātu in-
formācijas avots ir  grāmata, kas iespiesta 1928. gadā un atspoguļo 
laika posmu no 1918. līdz 1928. gadam.
  Pārlasot grāmatu “Latvija 1918. - 1928. gados”, mani nepamet 
sajūta, ka viens no būtiskākajiem faktoriem jaunās valsts izaugsmē 
bijis tieši cilvēku domāšanas veids - nepadoties grūtībām, bet iet un 
darīt. Precīzi tas atspoguļojas  citātos: 
  “Latvijas valsts ir desmit gadus pastāvējusi. Šis laika sprīdis ir 
pietiekami liels, lai mestu skatu atpakaļ un palūkotos, kas šinī laikā 
ir pastrādāts, kas ir panākts. Desmit gadus ilgs laiks ir pietiekami  
liels, lai varētu pārliecināties, vai jaunradītā valsts ir dzīvības spējī-
ga, vai tauta, kura grūtās cīņās šo valsti ir radījusi, to prot arī izkopt 
un izveidot, vai valsts pieņemas spēkos, aug un attīstās, vai, izejot 
no apstākļiem, kuros valsts radīta, ir novērojama uz priekšu iešana, 
vai stāvēšana uz vietas vai pat slīdēšana uz leju. Visskaidrāko atbildi 
uz visiem šiem jautājumiem mums var dot objektīvi skaitļi.”
… “Jau paviršs novērotājs var viegli saredzēt milzīgo starpību starp 
Latviju 1918. gadā un 1928. gadā. No visām Eiropas zemēm Latvija 
ir tā, kura pasaules karā, revolūcijā un brīvības karos ir visvairāk 
cietusi. No visām Eiropas tautām latviešu tauta ir tā, kura kara lai-
kā ir nesusi vissmagākos upurus. Pat Francija un Beļģija relatīvi 
ir daudz mazāk zaudējušas. Kad 1918. gadā nodibinājās neatkarīgā 
Latvija, tad mūsu zeme bija izpostīta, izlaupīta, iedzīvotāju atstā-
ta un bezgala nabaga. Gadiem ilgi miljoniem svešu karavīru bija 
staigājuši pa mūsu zemi. Gadiem ilgi Latvijas serdē pie Daugavas 
krastiem atradās naidīgo varu kaujas līnija. Uguns un brutālā nesau-
dzība tur postīja Latvijas sētas un druvas. 1920. gadā 78 278 lauku 
ēkas bija galīgi nopostītas un 104 574 ēkas pa daļai nopostītas, kas 
iztaisa vienu ceturto daļu no visām ēkām. Latvijas bagātākos apvi-
dus  iedzīvotāji bija atstājuši. Lauki un dārzi aizauga nezālēm un 
krūmiem. Zemgalē bija apvidi, kur 3/4 no aramzemes atradās atma-
tā. Dzīvais un nedzīvais inventārs bija izputējis. Pilsētās evakuācija 
bija nopostījusi rūpniecību. Atlika vienīgi lielo fabriku ēku tukšie 
un klusie mūri. Ostas gadiem ilgi bija slēgtas un līdz ar to izbeigta 
rosīgā tirdzniecība. Daudzu paaudžu ietaupījumi līdz ar devalvāciju 
pārvērtās nevērtīgos papīros. Tumša, bezgala drūma bija Latvijas 
aina 1918. gadā. Vēl grūtāku stāvokli padarīja šausmīgās brūces, 
kuras Latvijas tautai bija sistas viņas dzīvās miesās. 1920. gadā Lat-
vijā iztrūka 400 000 vislabākos spēka gados (20-40 g. veco) stāvošo 
cilvēku, kuru vairākums (250 000) bija vīrieši. Arī nākotnē rādījās 
bēdīga aina, jo, pateicoties lielajai mirstībai un mazajai dzimstībai, 
iztrūka 250 000 bērnu. Šādos bezgala drūmos un tumšos apstākļos 
nāca 1918. gada 18. novembris. Bet valsts pirmie pastāvēšanas gadi
nebija veltīti mierīgam jaunradošam darbam. Jaunajai valstij uzbru-
ka ienaidnieki kā no austrumiem, tā no rietumiem. Pasaules karā 
izmocītai tautai un izpostītai zemei vēl gandrīz divus gadus bija 
jācīnās dēļ savas patstāvības. No cīņām Latvija iznāca kā uzvārētā-
ja. Uz drupām  ar pamazinātiem spēkiem Latvijas tautai bija jārada 

itin viss no jauna. At-
jaunošanas darbs 
bija bezgala grūts. 
Daudzas lietas nav 
nokārtotas tik labi, 
kā to varēja sagaidīt. 
Jaunie apstākļi dažam 
labam radīja vilšanos. 
Tālab pelēkā  ikdie-
nībā, it sevišķi mūsu 
presē, redzam vien-
mēr pastrīpotas mūsu 
dzīves tumšās un ļau-
nās puses. Tanī pašā 
laikā kluso sabiedris-
ki derīgo darbu maz 
ievēro.
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AKTUĀLI

SIA  “Baltic Block”.

Iedzīvotāju zināšanai
      Lai labāk izprastu novada iedzīvotāju vajadzības, kas 

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

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

Valsts atbalsts piena šķirņu 
slaucamo govju ganāmpulku  

īpašniekiem
Atbalsts paredzēts primārajiem piena ražotājiem, kas 

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

 Atbalstu plānots izmaksāt 2015.  gada septembrī.

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

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

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

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

 
Raimonds Vējonis 

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

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

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

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

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

Foto no www.madona.lv

Zemnieku saimniecība “Līvi”.

Zemnieku saimniecība “Sveķi”.

Novembris - Latvijas svētku mēNesis

Latvija pagājušajā gadsimtā
  Un tomēr, kad palū-
kojamies, kas Latvijā 
nedaudzos gados ir 
panākts, tad redzam 
visās dzīves noza-
rēs strauju progresu. 
Atmatā atstātie lauki 
atkal ir apstrādāti un 
aramās zemes platība 
tagad ir lielāka nekā 
pirms kara. Kara iz-
postītos apgabalos, 
kur vēl nesen bija tikai 
drupu kaudzes, tagad 
ir uzceltas jaunas būves un visā Latvijā ir radītas desmitiem tūksto-
šiem jaunu saimniecību ar ēkām un inventāru. Izpostītie satiksmes 
ceļi ar katru gadu uzlabojas, tiek būvēti jauni dzelzceļi, vagoni un 
šosejas. Ostas ir izbūvētas un pildās ar kuģiem. Kara laikā iznīcinātā 
tirdzniecības flote ir atkal atjaunota. Lielrūpniecībā ir nodarbinātas 
divas trešdaļas no pirmskara strādniekiem. Latvija ir vienīgā valsts, 
kura bez palīdzības no ārienes ir stabilizējusi savu valūtu.
  Izglītības un kultūras laukā ir pastrādāti agrāk necerēti lieli darbi. 
Visur, itin visur mēs esam gājuši uz priekšu. Ar to nav teikts, ka 
vēl daudz, ļoti daudz nebūtu darāms, ka ļoti daudzās dzīves noza-
rēs vēl smagi nesajustu kara sekas. Bet ar to ir teikts, ka Latvija ar 
katru gadu aug un attīstās, ka labklājības līmenis nemitīgi paceļas, 
ka tautas un valsts bagātība pieņemas. Tagadējā paaudze ir nesusi 
smagus upurus, jo tai ir jāveic darbi, kurus normālos apstākļos veic 
paaudžu laikā. Valsts ir prasījusi no pilsoņiem lielus upurus. Bet šo 
upuru augļi ir skaidri saredzami. Pēdējos gados Latvija ir milzu so-
ļiem gājusi uz priekšu. Šos panākumus katrs var redzēt. Pirmā un 
galvenā kārtā šie panākumi ir visas tautas kolektīvs nopelns. Tikai 
pateicoties tam apstāklim, ka Latvijas tauta visās darba nozarēs ir 
neatlaidīgi un nenogurstoši strādājusi, mēs varam atzīmēt tik ļoti 
ievērojamus panākumus.” (Skujenieks, 1928)”
  Plašāk šī grāmata sniedz detalizētus statistikas  datus par to, kas pa-
veikts desmit gadu laikā, lai attaisnotu šo pacilāto grāmatas priekš-
vārdu. 
  Iesaku izlasīt, jo  interesanti pasekot, kā no drūmas nebūtības tika 
uzbūvēta jauna un daudzsološa valsts. 
  Tā laika latviešu populārākā nodarbošanās bija lauksaimniecība un 
zvejniecība (1920. gadā - 79,5% iedzīvotāju nodarbošanās). Viens 
no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmēja saimniecisko dzīvi, bija 
arī agrārā reforma, kas ļāva latviešiem “justies kā saimniekiem savā 
zemē” - visplašākie sējumi ir zirņu un kviešu lauki. 
  Nevar nepieminēt arī eksportu, kur viena no populārākajām precēm 
ārvalstu tirgū bijis Latvijas sviests. “Sviesta eksports ir pieaudzis no 
10 tonnām 1921. gadā līdz 10 761 tonnai 1927. gadā, un eksportētā 
sviesta vērtība tagad iztaisa 41,3 miljonus latu, kas iztaisa gandrīz 
1/5 daļu no visa eksporta vērtības.”
  Runājot par kultūras un sabiedrisko dzīvi, jaunu elpu ieguvuši 
Latvijas mediji. Lai arī iepriekš minētajā citātā jūtama analoģija ar 
mūsdienām - gaušanās par negatīvajām ziņām, tomēr atzīstams ir 
fakts, ka neviens pat iedomāties nevarēja, ka Latvijā būs savi neat-
karīgi mediji - veseli divi laikraksti. 
  Kultūras dzīvē populārākā aizraušanās bija teātris, desmit gadu lai-
kā tā apmeklētāju skaits pieaudzis par 123 000 (Skujenieks, 1928).
  Šajos gados pēc kara cilvēki sevi visu ieguldīja jaunās valsts tap-
šanā. Skumji gan apzināties, kas sekoja pēc tam, bet viens apstāklis 
gan ir skaidrs - latvieši var visu, ja vien vēlas.

Informācijas avots: 
Skujenieks, M. (1928). “Latvija 1918.- 1928. gados”. Rīga: Valsts 
statistiskās pārvaldes izdevums.

Materiālu  apkopoja  Beāte Putniņa
Foto no momenti.lv



“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA  NOVEMBRIS 3

Svētku svinēšanas tradīcijas “Gaiziņstarā” - 
“18. novembris ir īpašs”

  Ar Larisu Freiju tieka-
mies “Gaiziņstars” ēkā. 
Sarunas sākumā doda-
mies aplūkot Aleksandra 
Čaka skapi - istabu, kurā 
pie rakstāmgalda novieto-
ta dzejnieka vaska figūra. 
Gan A. Čaka istabā, gan 
arī ārpus tās - pie iekštelpu 
sienām -vēroju vēsturis-
kas fotogrāfijas - pirmska-
ra Gaiziņkalna skatu torņa 
attēlus, attēlus ar Jāni Ba-
lodi un citus. “Gribējās at-
vērt muzeju, bet nesanāca, 
jo  šobrīd viss veras ciet.” 
Žēl, nodomāju. Ēkā val-
došais latviskais un pat-
riotiskais  gars jau vien ir 
kas īpašs. Turpmākā mūsu 
saruna šo patriotisma no-
skaņu vēl papildina.
  “Gaiziņstars” telpās uz 
18. novembra svinībām 
Larisa pulcē savus kai-
miņus. Šogad pasākums 
notiks jau astoto reizi. 
Vaicāta par to, kā radusies 
ideja atzīmēt šos svētkus, 
Larisa saka: ”Man ir tāda daba - gribējās visus saaicināt kopā. 
Telpas mums to atļauj, tāpēc saaicināju visus kaimiņus, un 
viņiem šis pasākums ļoti iepatikās.” Larisa stāsta, ka novēr-
tējusi to, ka kaimiņi bijuši ļoti atsaucīgi pasākuma dalībnieki. 
Visiem bijis ļoti interesanti. Larisa īpaši atzīmē to, kādu lomu 
šajos pasākumos ieņēmis Visvaldis Lācis. Katru gadu 18. no-
vembra pasākumam ir kāda tematika, piemēram, simtgadē 
bijis stāsts par Miķeli Valteru, citā gadā par brīvības cīņām, 
to varoņiem. Visvaldis bijis pasākumu runasvīrs. Pirms 18. 
novembra izdomāta tēma - apspriedušies un izlēmuši, ko ar to 
vēlas pateikt klātesošajiem un kā to pasniegt.
  Sarunas gaitā arvien vairāk pārliecinos par to, cik īstena pat-
riote ir Larisa. Un tas ir diezgan likumsakarīgi. Larisas vec-
tēvs ir Lāčplēša ordeņa kavalieris. Ordenis iegūts, atbrīvojot 
Latgales sādžu no ienaidnieka. Larisa teic, ka viņai šķiet, lai 
arī cilvēki mūsdienās ir ar daudz ko neapmierināti, tomēr, ja 
vajadzētu savu valsti aizstāvēt, kā toreiz, cilvēki atkal to darī-
tu. Larisa labprāt piedalās arī zemessardzes lāpu gājienos, lai 
godinātu Latviju, un uzsver: ”Latviju vajag atcerēties!” Viņa 
latviešus raksturo kā gudrus, labsirdīgus. Bet par tiem, kas 
sūdzas, Larisa saka: “Bet man liekas, vai es tādus pazīstu? 
Liekas, ka nē.” Runājot par mūsdienu Latvijas varoņiem, La-
risa ieskicē vielu pārdomām. Var ņemt piemēru no Bērzaunes 
pagasta: “Uzskatu, ka šeit ir cilvēki, kas dod daudz darba-
vietu iedzīvotājiem. Tas prasa daudz saprašanas, spēka, rūp-
ju, lai izveidotu savu uzņēmumu un dotu darbu apkārtējiem 
- arī viņi ir varoņi.”  Atgriežamies vēl pie stāsta par Visvaldi 
Lāci, kas 95 gadu vecumā piedalījies maratonā un iedvesmo-
jis visus apkārtējos dzīvot sportiski un veselīgi. “Vispār ap 
Gaiziņu dzīvo stipri cilvēki,” saka Larisa, “tie vājie šeit ilgi 

nevar izturēt.” Šo domu papildinot, Visvaldis vienmēr teicis: 
“Gribētu būt gļēvulis, bet bail par tādu kļūt.” Varoņi ir visur, 
arī  starp mums.
    Šogad, ja ierobežojumi to atļaus, “Gaiziņstars” telpās tuvā-
kie kaimiņi pulcēsies atkal. Šoreiz, lai pieminētu šogad mū-
žībā aizgājušos Visvaldi Lāci un Līgu Meisīti. Pasākums plā-
nots par tēmu “Sports”, pirmkārt, jau tāpēc, ka Visvaldim  tas 
bijis tuvs. Par varoņiem Latvijas sporta vēsturē stāstīs Visval-
ža mazbērni, sporta žurnālisti. Ko Larisa iesaka pārējiem šajā 
valsts svētku laikā: “Vienmēr turēt Latviju sirdī! Mācīties 
vēsturi un būt par Latviju. Un pieminēt  visus mūsu varoņus.” 
Nobeigumā viņas novēlējums Ojāra Vācieša vārdiem:

Ojārs Vācietis

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku - 
Tu esi Latvija!

Beāte Putniņa
Foto no Larisas Freijas personīgā arhīva

Novembris - Latvijas svētku mēNesis
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Latvijai - 102
  Lai gan šogad novembris ir atnācis ne tāds kā citus gadus, 
mūsu skolā neviens nesēž, rokas klēpī salicis, bet aktīvi mek-
lē iespējas, kā izrādīt savu cieņu un mīlestību zemei, kurā 
dzīvo un strādā, jo nav vajadzīgi ne skaļi vārdi, ne lozungi, 
lai pateiktu to, kas katram no mums mīt dziļi jo dziļi ieslēgts 
sirdī.
  1. klases skolēni ar klases audzinātāju T. Dzenovsku visu 
mēnesi aktīvi runā, pārrunā, daudz ko uzzina par dzimteni 
Latviju, tās galvaspilsētu, Lāčplēša dienu; griež, līmē, krā-
so, lai “uzburtu” savai klases telpai svētku “tērpu”; raksta 
glītrakstā tautasdziesmu par Tēvzemi;  dzied, lai pēc iespējas 
ātrāk varētu kopā ar visiem izdziedāt mūsu lūgsnu “Dievs, 
svētī Latviju!”. Netika aizmirsts  arī par seno latviešu Mār-
tiņdienas tradīcijām, kad katram bija iespēja izvēlēties, cik 
krāšņu un krāsainu izkrāsot tradicionālo simbolu - gaili.
  Lai veicinātu bērnos patriotismu un veidotu izpratni par Lat-
vijas vēsturi, 2. klases skolēni ar klases audzinātāju R. Pin-
ku ir nolēmuši piedalīties radošajā konkursā “Latvija manā 
sirdī”, kur, izmantojot dažāda veida uzskates līdzekļus un 
zīmējot dažādās tehnikās, atainos Latvijas vēstures notiku-
mus un svētku dienas aktivitātes. Kā latvieši nodibināja savu 
valsti, kā radās himna, ģerbonis, karogs, kas ir prezidents, 
2. klases skolēni uzzināja klases stundas laikā, noskatoties 
filmu “Ceļā uz brīvību”. 
  3. klases skolēni (audzinātāja Gunta Beloraga) piedalījās 
glītrakstu konkursā. Glīti rakstīja sev tuvās un mīļās tautas-
dziesmas par Tēvzemi, kā arī rūpīgi noformēja savu darbu. Tā 
kā ar Latvijas vārdu saistās arī visu MŪSU mājas, tad katrs 
skolēns SAVĀS mājās paveica kādu labu darbu, pēc tam par 
to pastāstot pārējiem. 11. novembrī trešklasnieki tuvāk iepa-
zinās ar Lāčplēša dienas vēsturi un apmeklēja Lāčplēša Kara 

ordeņa kavalieru atdusas vietas Bērzaunes kapsētā, kur tika 
aizdegtas svecītes, kā arī  skandētas tautasdziesmas par kara-
vīriem. Bet īpašs un patīkams pārdzīvojums katram šīs klases 
skolēnam bija došanās uz mūsu Latvijas augstāko virsotni - 
Gaiziņkalnu, kur tika uzņemts video sveiciens - pašu sacerēts 
dzejolis Latvijai dzimšanas dienā.
  4. klases skolēni ar audzinātāju G. Vucāni zīmēja ap-
sveikumus un rakstīja novēlējumus Latvijai. Tika izveidota 
izstāde “Latvju raksti manā audeklā” (skolēni apguva latvju 
rakstus, to nozīmi un izmantošanu). Arī 4. klases skolēni 11. 
novembrī apmeklēja Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas 
vietas Bērzaunes kapsētā, tādā veidā apliecinot savu cieņu 
pret dzimtās zemes aizstāvjiem.
  5. klases skolēni ar audzinātāju G. Bondari  apguva pat-
riotiskus dzejoļus, dziedāja un skandēja tautasdziesmas, kā 
arī skatījās videomateriālus par Latvijas rašanās vēsturi.
  6. klases skolēni (audzinātāja I. Zemīte) katru rītu, dodo-
ties uz skolu, centās neaizmirst pie krūtīm piespraust sarkan-
baltsarkano lentīti, piedalījās viktorīnā “Ko tu zini par Latvi-
ju?”, dziedāja patriotiskas dziesmas, kā arī rakstīja eseju un 
dalījās savās pārdomās par tēmu “Es mīlu Latviju, jo…..”.
  Attālinātajā mācību procesā 7.-9. klases skolēni  noskatī-
jās vairākas filmas un dažādus video sižetus, lai atsvaidzinātu 
savas zināšanas par Latvijas valsti un tās vēsturi.
    Šis ir laiks, kad varam kaut vai domās visi būt kopā. Kopā 
- mūsu mājās, mūsu skolā, mūsu Latvijā. “Skaistākas un la-
bākas zemes nav. Lai ko mēs darītu, lai kur atrastos, lai kurp 
dotos - mūsu Latvija būs ar mums - mūsu domās, mūsu darbos 
un mūsu sirdīs.”

Iveta Zemīte, Bērzaunes pamatskolas
 direktores vietniece audzināšanas jomā

Novembris - Latvijas svētku mēNesis

Foto no momenti.lv

Latvija…
Tu esi tik maza,
Tu būsi tik liela,
Cik lielu mēs tevi ar savām rokām, 
Cik lielu mēs ar savām domām un sirdi pasaulē izaudzēsim!
       /Lija Brīdaka/

  Latvijas svētku laiks - gatavošanās svētkiem, svecīšu liesmas, lāpu gājieni, svētku koncerti tik ierasti gadu no 
gada, bet ne šogad… Šis sarežģītais laiks ir izmainījis visu ierasto, bet nav mazinājis mūsu svētku sajūtu, piederības 
sajūtu savai skolai, savai valstij.
Būsim lepni par  savu Zemi ne tikai svētku laikā! 

Lai mums izdodas noticēt sev un pietiek spēka ikdienā! Lai mūsu zināšanas, darbi, mīlestība 
un ticība stiprina mūsu Latviju!

Ilga Gailuma, Bērzaunes pamatskolas direktore
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Bērzaune un tās apkārtne 19. gadsimtā

  Mani ilgu laiku nodarbināja doma par manu senču uzvārda 
“Arājs” izcelsmi un to, ka Latvijā tas būtībā ir izplatīts uzvārds. 
Protams, šis uzvārds izplatības ziņā ar Kalniņiem, Liepiņiem utt. 
nevar sacensties. Tajā pašā laikā turpat Mārcienas muižā arī bija 
Arāji, kuri nebija radinieki manai dzimtai. Kā tas varēja gadīties? 
K. Upelnieka pētījumā “Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes 
zemniekiem” es atradu izskaidrojumu - eksistēja “ieteicamo uz-
vārdu” saraksts un šī saraksta pašā sākumā Nr.7 ir Arājs, tātad lieta 
top skaidrāka. Otra dzimtas uzvārda Ezerkalns, kura gan nav starp 
“parauguzvārdiem”, izcelsme varētu būt tāda pati kā pārējiem 
Bērzaunes “kalnu” uzvārdiem - Apkalns, Briežkalns, Baņukalns, 
Dobkalns, Garkalns, Jāņkalniņš, Krievkalns, Kalns, Kalniņš, Pa-
kalnietis, Pretkalniņš.
  Šoreiz centīšos pastāstīt, kas tas bija par “uzvārdu sarakstu” un 
kas no tā visa iznāca. 1822. gadā, kad jau pirmajiem zemniekiem 
bija doti uzvārdi un “augstie kungi” bija nākuši pie secinājuma, ka 
tiem “zemnieku bauriem”, kuri lielākā daļa bija lasīt un rakstīt ne-
pratēji ar uzvārdu izvēli pārāk labi neveicās. Tāpēc iespējams, ka 
arī ar valdības uzdevumu, virsskolotājs Keuclers (oberlehrer Ke-
uszler - vācu val.), Rīgas valsts skolu direktors, sastādīja “Padomu 
pie Uzvārdu Pieņemšanas”, ko publicēja 1823. gada “Vidzemes 
Kalendierī”. Kā pēcvārdā autors raksta: “Beidzot mēs vēl ikkatram 
mīļas Latviešu Tautas Cilvēkam vēlējam, lai tas Ciltsvārds, ko viņš 
sevim un saviem Bērniem un Bērnubērniem izlasa, vēl pēc simts 
gadiem stāv Goda piemiņā pie visiem Pazīstamiem.”(vārdus ne-
daudz pārveidoju, lai tie būtu izlasāmi arī mūsdienu cilvēkam, taču 
stilu un izrunu saglabāju- aut.)* 
  Ir pagājuši gandrīz 200 gadi, un šis saraksts man vairāk liekas kā 
latviešu valodas vārdu savārstījums, īpaši neiedziļinoties, vai tas 
tiešām būtu nododams nākamajām paaudzēm, bet spriediet paši. 
Sarakstā ir četras daļas:
  1. daļa - vārdi no Cilvēku Amata, no kādas Cilvēku Kārtas, Dar-
bastrādāšanas un Maizespelnīšanas, piemēram, Arājs, Beķeris, 
Bisenieks, Bruņenieks, Dauguls, Dreimanis, Eņģelis, Glāznieks, 
Jātnieks, Ķēniņš, Laivnieks, Lejnieks, Melderis, Mednieks, Pod-
nieks, Robežnieks, Stabulnieks, Zvejnieks, Vēveris. Kopā 159 
iespējamie uzvārdi. Manis uzskaitītie ir populārākie, kuri ir gan 
toreiz izvēlēti, gan 200 gadu laikā nav pazuduši. Šajā sarakstā ir arī 
“Prātnieks” - atcerieties “Mērnieku laikus”. Ir arī uzvārdi, ko jūs 
sev droši vien negribētu - Ārdītājs, Barotājs, Brūtgāns, Derētais, 
Dzinējs, Gultnieks, Irējs, Kūlējs, Kapracējs, Kažoknieks, Krājējs, 
Liecinieks, Lūdzējs, Luteklis, Mannitais (Mānītājs?), Precinieks, 
Sahzeis (Zadzējs?), Šāvējs, Šķīrējs, Spēlmanis, Spriedējs, Uz-
raugs, Vads, Vedējs, Vientulis, Vīrs, Cēlējs. 
2. daļa - “Voi tu sovu Uzvārdu vari ņemt no kādas Cilvēka Dabas 
voi pēc Miesas, voi pēc Dvēseles, kad tu pats būtu kāds, voi vēlētu, 
ka tavi Pēcnākami paliktu tādi.”**
No šiem tiek lietoti - Bagāts (lieto Bagātais), Biezs (Biezais), 
Melns (lieto Melnis), Pastars, Resns (Resnis), Smalks (Smalkais), 
Stiprs (Stiprais), Trekns (Treknais). Arī šajā daļā 159 iespējamie 
uzvārdi un no tiem tiek lietoti tikai 8, bet spriediet pēc tālāk mi-
nētajiem 
  *Upelnieks Kr. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zemnie-
kiem. // Tieslietu ministrijas vēstnesis. 1936. g., Nr. 2. 308. lpp.
  **Upelnieks Kr. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zem-
niekiem. // Tieslietu ministrijas vēstnesis. 1936. g., Nr. 2. 306. lpp. 
uzvārdiem, jo jūs noteikti tādā gadījumā būtu ar mieru saukties par 
Kalniņu. Bārdains, Bezbēdis, Bērnīgs, Bērnišķis, Dārgs, Derīgs, 
Dzīvs, Gadīgs, Gards, Gatavs, Gaudens, Gausīgs, Ģeldīgs, Glaums 
(Glauns?), Glīts, Godīgs, Griezīgs, Kārs, Karsts, Kaunīgs, Klā-
jīgs, Klausīgs, Kopīgs, Liesmains, Lietīgs, Lēns, Līdzens, Lipnigs 
(Laipnīgs?), Lokains, Mācīgs, Manīgs, Medīgs, Mīksts, Mīlīgs, 
Pirmais, Prātīgs, Redzīgs, Remdens, Saldans, Sāļš, Šķīsts, Zils, Zi-
lacis, Svabads, Sveiks, Svešs, Tiesīgs, Tikls, Tukšs, Tumšs, Ugu-

nīgs, Uhdains (Ūdeņains?), Vērts, Vēss, Cienīgs, Cietīgs, Cerīgs. 
  Šādi uzvārdi uzliek cilvēkam zīmogu. Labi, ka cilvēki bijuši pie-
tiekami prātīgi tos neizvēlēties.
  3. daļa - “Voi arīdzan Uzvārdu vari ņemt no radītām Lietām, no 
Lopiem, Zvēriem, Putniem, Zivīm un citām, dzīvām Dieva Ra-
dībām, voi no Kokiem, Krūmiem, Zālēm, Puķēm, kas izaug no 
Zemes, voi no Akmiņiem, un no citām Lietām, ko izrok no Zemes. 
Bet kad nu Dieva Radījumi iraid tik dažādi, ka nekāds Cilvēks to 
nevar izskaitīt, tad arīdzan tikai mazumu no tādiem Uzvārdiem še 
var paņemt.”***
  No šīs sadaļas tiek lietoti uzvārdi - Bebris, Briedis, Ezis (Ezītis), 
Kurmis, Lācis, Lūsis, Pele, Ronis, Zaķis, Zirgs (Zirdziņš), Vāveris 
(Vāvere), Vilks, Cauns (Caune), Balodis, Dadzītis, Dzērvis (Dzēr-
ve), Ērglis, Gaigals, Gailis, Gulbis, Irbe, Krauklis, Meddens (Med-
nis, Medens), Rubens, Strazds, Tihters (Tītars, Bērzaunē), Vanags, 
Cālis (Cālītis), Cīrulis, Asars (Asarītis), Grunduls, Līdaka, Plau-
dis, Sebris (zivs), Zutis, Bite, Tauriņš, Vēzis, Circens, Ābols, Alk-
nis, Bērzs, Ieva, Egle, Elksnis, Goba, Kārklis (Kārkliņš), Kļava, 
Liepa, Osis, Ozols, Priede, Reikstis (Rieksts, Riekstiņš), Vītols, 
Apiņš (Apinis), Kāposts, Magons, Meirāns, Rozis (Roze), Rutks, 
Stiebrs, Sūnis (Sūniņš),  Zirnis, Akmiņš (Akmens), Klints, Māls 
(Mālnieks), Misiņš, Zāls (Zāle), Sudrabs, Tērauds, Zelts (Zeltiņš). 
  Kā redzams, latviešiem visvairāk ir patikuši dzīvnieki, putni un 
koki.
  Tagad daži uzvārdi, kas nevienam nav patikuši: Āzis, Auns, Ehrk-
schķis (tas esot dzīvnieks), Kuils, Vērsis, Zirksnis (interesanti, 
kas tas par dzīvnieku?), Kimmuls (tas esot putns), Zoss, Stārķis,  
Swahpulis (putns), Reņģis, Siļķis, Skaunats (zivs), Steepats (zivs), 
Zirneklis, Gliemezis, Sisenis, Spīguls (jāņtārpiņš?), Lusters (lasī-
tājiem konkurss - kas tas ir par koku vai krūmu?), Cērmauksis, 
Baldriņš, Grīslis, Kālis, Ķiploks, Nātris, Papardis, Sinaps (sinepe), 
Swammis (augs), Alva, Kaļķis, Sāls, Sērs, Smilts, Sveķis, Svins, 
Zvirgzds, Varš.
  4. daļā - lietas un rīki. No šīs sadaļas ir patiešām daudz uzvār-
du: Auseklis, Austriņš, Avots, Bezmers, Birkavs, Bluķis, Dam-
bis, Dzelzskalns, Ēvels, Garozis, Gals (Galiņš), Gredzens, Kalns, 
Kamols, Kažoks, Kauls, Kausis (Kaušs), Ķieģelis, Koks, Krasts, 
Kušķis, Lauks, Līgotnis, Logs, Loks, Mežs, Niedris, Pils (Piliņš), 
Pods (Podiņš), Pulks, Pulkstens, Pumpurs, Rags, Raksts, Rausis, 
Ritenis, Riņķis, Rozis, Rullis, Zābaks, Sakne, Salms (Salmiņš), 
Zieds, Vasks, Vilnis, Ceplis, Cimds, Cukurs. 
  Šādi “skaisti uzvārdi” mums diemžēl ir gājuši secen: Baļķis, 
Bomis, Dakšis, Draudeklis, Dzelons, Durvis, Iemaukts, Galds, 
Izkapts, Kabats, Kāts, Kakls, Kamans, Karote, Katls, Krāsnis, 
Krēsls, Kumoss, Kurvis, Laidars, Liekšķers, Lēceklis, Loceklis, 
Lukturis, Maiss, Maks, Makšķeris, Miets, Mūris, Nāsis, Pagalms, 
Pagrabs, Pālis, Pakuls, Pameslis, Papīrs, Paspārnis, Pavēnis, Pel-
lus (pelni?), Plauksts, Placis, Plecis, Prāmis, Režģis, Rīks, Šķiets, 
Šķēde, Šķūnis, Šņoris, Žogs, Zieģelis, Skabargs, Spīdeklis, Spil-
vens, Stenders, Zvans, Tīkls, Tirgus, Urbeklis, Vīns, Caurums, 
Ciems, Ceļš, Cepetis, Cirvis. 
  Par ko gan te brīnīties - gribēja kā labāk, bet sanāca kā parasti. Ja 
uzvārdu sarakstu sastādīja, lai cik izglītots cilvēks, taču vācietis, 
kam izpratne par konkrēto jēdzienu bija tāda, kāda bija, un aso-
ciācijām, kādas tas rada. Ticiet man, ja jums tiktu dots uzdevums 
atrast 1000 labskanīgus vārdus angļu vai vācu valodā, jums ne-
veiktos labāk, jo cilvēks perfekti izjūt tikai dzimto valodu.
  Noslēgumā ieskatam no trešās, nenopietnās, mana ceļojuma da-
ļas latviešu uzvārdu labirintos. Nākamajā rakstā jūs sagaida joki 
(ar tiem īpaši ir izcēlušies bērzaunieši), lamuvārdi un piedauzības 
uzvārdos. Viens ieskatam no “melnā humora”. Uzminiet - kā sieva 
ir atraitne? Miroņa. Nu tad tu turpmāk būsi - Miroņ (Mihron)  An-
nuža Pētera meita (56 gadi veca) no Bērzaunes. 

Edīte Arāja

Novembris - Latvijas svētku mēNesis

Uzvārdu došanas kaislības
2. daļa
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bērzauNes pagastā: aktivitātes
Svaigā gaisā  Bērzaunes pagastā

  Šī brīža situācijā pulcēšanās sporta un atpūtas pasākumos 
nav atļauta. Tomēr par aktīvo atpūtu, sportu un atraktīvu ie-
meslu, lai pamudinātu cilvēkus iziet no mājām, noteikti ne-
vajadzētu aizmirst. Šādam mērķim tika izveidota aktivitāte 
- “Aplūko Bērzaunes pagastu!”. 
  Pasākuma galvenais mērķis ir sniegt pamudinājumu doties 
ārpus mājām  svaigā gaisā. Šobrīd, ņemot vērā ārkārtas si-
tuāciju valstī, jādodas dabā, cik vien tas iespējams, jāpavada 
laiks savas mājsaimniecības ietvaros vai kaut kā citādi, bet 
individuāli. Šī gada rudens ir pietiekami silts, lai piedalītos 
aktivitātēs, dodoties aplūkot dažādas vietas kājām vai ar ve-
losipēdu. Šāda tipa aktivitāte nodrošina pievienoto vērtību 
katrai pastaigai, skrējienam. Sociālo tīklu vietnē facebook 
tika izvietotas fotogrāfijas no vietām, kurās paslēpti apraksti 
par tām. Tie bija jāatrod. 
  Tika izvēlēti astoņi objekti Bērzaunes pagastā. Sekundārais 
pasākuma mērķis bija mazliet vairāk iepazīstināt ar stāstu 
par šo objektu un dažiem vēsturiskajiem faktiem. Viens no 
interesantākajiem aktivitātes punktiem, manuprāt, bija Lipšu 
skola, par kuru uzzināju tikai salīdzinoši nesen. Manuprāt, 
par šādām vēstures liecībām nevajadzētu aizmirst. Lipšu sko-
las ēka ir diezgan iespaidīga un ievērības cienīga  gan tās 
vizuālo apmēru dēļ, gan arī dēļ tās vēstures. Gribētos, lai par 
šādām vietām ieinteresētos arī jaunieši, lai pēc šādu vietu ap-
meklēšanas rastos motivācija uzzināt kaut ko vairāk par to, 
kas šeit noticis. Daudz kas glabājas līdzcilvēku atmiņās, ve-
cāka gada gājuma iedzīvotāju pieredzes stāstos. Gribētu lai 
raisās diskusijas par šādām vēsturiskām vietām, lai cilvēki 
vairāk stāsta par tām. 
  Apskates vietas bija arī Gaiziņkalns, “Bruņinieki”, Bērzau-
nes evaņģēliski luteriskā baznīca, pareizticīgo baznīcas dru-
pas, tāpat arī pamatskola, Aronas kalns, pagrabs pie Bērzau-
nes viduslaiku pilsdrupām. Katrai no šīm vietām ir sava īpašā 
vērtība, tāpēc svarīgi par tām atcerēties.
  Mani pārsteidza pirmie entuziasti, kas apskates objektus pēc 
fotogrāfijām atrada jau aktivitātes izsludināšanas dienā. Pir-
mā bija komanda, kurā darbojās Solvita un Deivids, pēc tam 

 Arvis Kalniņš pie Bērzaunes ev. luteriskās baznīcas.
sekoja Jogitas un Mārtiņa komanda, trešā godalgotā vieta - 
Guntai, Dacei un Dainai. Paldies par aktīvo dalību! Tāpat arī 
paldies pārējiem, kas iesaistījās. Šī gada siltais rudens bija 
ļoti piemērots, lai dotos dabā.

Beāte Putniņa
Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Dita Lūse pie Bērzaunes pamatskolas .
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uzņēmēja  pieredzes  stāsts
Jaunais uzņēmējs ar lieliem mērķiem - 
“RRB Woodworks” pieredzes gadījums

  Cilvēks, par kuru runā darbi, nevis vārdi - Ro-
lands Briežkalns, kas izveidojis savu galdniecības 
uzņēmumu “RRG Woodworks”. Puisis, kuram 26 
gadu vecumā ir 12 gadu pieredze kokapstrādē. 
Īsumā par viņa ceļu galdniecības jomā, jauno un 
daudzsološo biznesa plānu un to, kā viņam palīdz 
jauno uzņēmēju atbalsta instrumenti.
  “Jau no 14 vai 15 gadu vecuma sestdienās un 
svētdienās sāku strādāt SIA “Latvāņi”,” stāsta 
Rolands. Tajā laikā viņš mācījies Cēsīs par mē-
beļu galdnieku. Darba dienās strādājis arī Cēsīs, 
uzreiz pēc skolas dodoties uz galdnieku darbnīcu. 
Savukārt nedēļas nogalēs te, Bērzaunē “Latvā-
ņos”, galdniecībā. Pēc skolas pabeigšanas Rolan-
da ceļi tālāk veduši uz Valdemārpili. Lai kļūtu par 
pilnvērtīgu galdnieku, puisis devās pie izslavēta 
meistara papildināt zināšanas. Viņš stāsta, ka bi-
jis viens no retajiem, kam izdevies nepieciešamās 
prasmes pie meistara apgūt gada laikā. Saņēmis 
diplomu un atgriezies Sauleskalnā. Šobrīd viņa 
mērķis ir iegūt meistara statusu galdniecībā, kas 
būs Rolanda sapņa piepildījums. Lai to iegūtu, 
kādam meistaram ir jāvirza viņu uz šo statusu, 
tālāk seko apmācību kursi, eksāmeni, jāsagatavo 
darbi, ko uzrādīt diplomdarbā. “Bet diplomdarba 
mapei man jau ir daudz materiālu. Tur, kur šobrīd 
strādāju, veidojas iespaidīgas konstrukcijas,” at-
klāj Rolands.
  Jaunā uzņēmēja ikdiena aizrit starp darbu Bēr-
zaunes pagastā  kāda uzņēmēja projektā, kā arī 
savā galdniecībā “RRB Woodworks”, kur top 
dažādi koka izstrādājumi. Paralēli tam nereti nā-
kas doties uz Rīgu, jo  Rolands vēlas plašāk tirgū 
piedāvāt savu produktu - magnētiskos koka nažu 
turētājus -, tāpēc sadarbībā ar mediju aģentūru iz-
strādā konceptu to reklamēšanai sociālajos tīklos. Rolands 
stāsta, ka pats ir ļoti prasīgs pret sevi, lai arī no aģentūras 
saņēmis labas atsauksmes par saviem produktiem, tomēr 
pats zina, ka var vēl labāk.
  Magnētiskie nažu turētāji kļūs par “RRB Woodworks” 
galveno produktu. Izgatavoti vairāki parauga eksemplāri, 
taču Rolands atklāj, ka šobrīd vēl nevienam tos nav rādī-
jis. Uzņēmuma facebook lapā vēl redzami statīvi, kuru de-
koratīvais zīmējums dedzināts ar roku. Tagad Rolands jau 
iegādājies lāzera iekārtu, ar kuras palīdzību iespējams iegūt 
estētiskus zīmējumus uz koka. Tāpat nopirkta arī frēze, lai 
atvieglotu savu darbu. Būs pieejami dažādi turētāju veidi - 
iespēja izvēlēties sev vēlamo kokmateriālu, zīmējumu, tāpat 
arī pieejama opcija izvēlēties iekarināmu vai ar abpusēju 
līmlenti stiprināmu turētāju. Tātad produkts ir, tikai jāsāk 
to pārdot! Taču vispirms plānots pabeigt šī brīža projektus 
citur, pēc tam nopietni pievērsties nažu statīviem, lai nevei-
dotos situācija, ka nepietiek laika un klientiem nākas gaidīt.
  Vaicāju, vai nažu turētāji paredzēti Latvijas tirgum. Ro-
lands atklāj, ka mērķē arī uz eksportu - Zviedrijas, Somijas 
tirgu. Kā viens no argumentiem eksportam ir šī turētāja cena 
- 50 EUR. Rolands spriež: “Ja cilvēks Latvijā algā saņem 

apmēram 500 EUR mēnesī, tad  šāds produkts par 50 EUR 
varētu šķist par dārgu.”
  Vaicāju, kāds jaunajiem uzņēmējiem paredzēts atbalsts un 
vai Rolands to izmanto. “Jau divus mēnešus esmu LIAA 
Madonas biznesa inkubatorā, tāpat arī piedalījos Latvijas 
lauku konsultāciju centra (LLKC) apmācībās, kur izmanto-
šu iespēju konsultēties arī turpmāk.” Rolands atklāj, ka Ma-
donas biznesa inkubatorā izdevies iegūt vērtīgas zināšanas 
par to, kā pārdot produkciju, kā veidot pasūtījuma piepra-
sījumu. Savukārt LLKC apmācībās iegūtas praktiskas zinā-
šanas, piemēram, naudas plūsmas ievade Microsoft Excel. 
Rolands vēlas startēt arī LLKC grantu konkursā, kur visas 
šīs zināšanas lieti noderēs projekta un biznesa plāna korektā 
izveidē. 
  Tuvāko gadu laikā Rolands sev par mērķi izvirzījis attīstīt 
savu personīgo galdniecību - paplašināt gan telpas, gan līdz 
ar to  produktu sortimentu. Tāpat plānota arī savas darba ko-
mandas nokomplektēšana trīs līdz piecu cilvēku sastāvā. Par 
to viņš izsakās tieši: ”Es nemeklēju darbiniekus. Es meklēju 
komandu.”

Beāte Putniņa
Foto no Rolanda Briežkalna personiskā  arhīva



“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA  NOVEMBRIS

Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem!

stārķa ziņas 

Dzimušie:
Sofija dzimusi 27.10.2020;
Karola dzimusi 13.10.2020;

Pauls dzimis 06.11.2020.
Spēku un izturību vecākiem, jauno paaudzi lolojot!
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  Valsts policija aicina iedzīvotājus neatstāt automašīnas salo-
nā personīgās mantas, jo pat šķietami īpašniekam nevērtīgs 
priekšmets var būt iemesls, lai zaglis izsistu automašīnas logu. 
Kā arī īpašniekiem ir nepieciešams pārliecināties par logu un 
durvju aizvēršanu, atstājot automašīnu stāvvietā. Pēdējā lai-
kā aktuālas kļuvušas automašīnu priekšējo lukturu zādzības 
no VOLVO markas automašīnām. Valsts policija atgādina ie-
dzīvotājiem būt piesardzīgiem un parūpēties par sava trans-
portlīdzekļa drošību.
  Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā šā gada nepilnos desmit 
mēnešos ir reģistrētas 78 zādzības no transportlīdzekļiem, auto-
mašīnām un traktoriem, kur 11 gadījumos zagļiem ir bijusi brīva 
piekļuve transportlīdzeklī atstātām mantām, tie nav bijuši aiz-
slēgti. Reģistrētas 25 degvielas zādzības no dažādiem transportlī-
dzekļiem, bieži no traktortehnikas. Pēdējā laikā aktuālas kļuvušas 
automašīnu priekšējo lukturu zādzības no VOLVO markas auto-
mašīnām. 
  Lai pasargātu savu transportlīdzekli no garnadžiem, polici-
ja aicina transportlīdzekļu īpašniekus ievērot dažus būtiskus 
padomus: 
  Novieto transportlīdzekli drošā vietā! Vienmēr izvēlies dro-
šu vietu, kur atstāt savu auto. Neizvēlies nomaļas un apšaubāmas 
vietas, jo tas pastiprina iespēju, ka zaglis klusi, nevienam nema-
not, var piekļūt tavai mašīnai.
  Vienmēr aizslēdz!  Vienmēr aizslēgt automašīnu  arī privāt-
mājas pagalmā, garāžā vai apsargātā autostāvvietā. Neaizmirsti 
aizslēgt degvielas bāku!
  Aprīko transportlīdzekli ar signalizāciju! Jauno mašīnu īpaš-
nieki var neuztraukties par signalizācijas sistēmu mašīnā, jo tā 
jau ir iestrādāta, bet vecāku modeļu mašīnu īpašniekiem vajadzē-
tu pārliecināties, ka signalizācija ir ievietota un tā strādā korekti.  
Signalizācija ir galvenā, kas ziņos par zagļu ielaušanos jūsu auto.
  Neatstāj mantas redzamā vietā transportlīdzeklī! Ja zaglis 
mašīnas salonā redzēs vērtīgas lietas, piemēram, somu, maku, 
telefonu, tad viņam būs vēl lielāks kārdinājums to apzagt, tāpēc 
vienmēr, pirms atstājam mašīnu, pārliecinies, ka automašīnas sa-
lonā neatstāj vērtīgas mantas.
  Marķē automašīnas detaļas! Auto īpašniekus lūdzam atcerē-
ties, ka viena no efektīvākajām aizsardzības metodēm pret auto 
detaļu zādzībām ir to marķēšana.
  Neesi vienaldzīgs! Ja redzi, ka stāvlaukumā pie kāda transport-
līdzekļa vai nomaļā vietā novietotas tehnikas “grozās” svešas 
personas, kuras acīmredzami nav transportlīdzekļa īpašnieki, un 
šo personu nodomi pēc jūsu uzskata ir vērsti uz nozieguma izda-
rīšanu, nekavējoties ziņo policijai pa tālruni 110. Ja iespējams, 
informē transportlīdzekļu saimnieku vai vadītāju par svešu per-
sonu aktivitāti.

Rihards Kļaviņš, Valsts policijas 
Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa 

Kārtības policijas nodaļas 
vecākais inspektors kapteinis 

Policija aicina iedzīvotājus rūpēties 
par savu transportlīdzekļu drošību


