
2020. gada OKTOBRIS              Nr. 8 (230)

�“BĒRZAUNES RĪTS” 2013. GADA JŪNIJS

Jūnijs klāt visā plaukumā.  
Latvieši jūniju vēl sauc par 
ziedu mēnesi. Jūnijs ir pirmais 
vasaras mēnesis. Jūnijā ir vasaras 
saulgrieži, kad diena ir visgarākā 

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

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

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

  Lai jums saule un lietus vajadzīgajā daudzumā! 
Ineta

Redaktores sleja
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Lai visu uzplaukušo puķu melodijas
Ar dzimtās puses vasarlaika gaismu
Jums uzdāvā to brīnumaino ziedu,
Ko tikai reizi gadā atrast var.

Sirsnīgi sveicieni 
visām Bērzaunes 
pagasta Līgām un 

Jāņiem!

Derīgi padomi, Jāņu 
dienu sagaidot

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

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

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

   Ja priekš Jāņa dienas iznīcina vienu dunduru, tad rodas 
simts vietā; bet ja pēc Jāņa dienas vienu iznīcina, tad simts 
iznīkst.
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   “Rudens kā rudens. Biezie un gājputni 
laižas uz Nīlu,” dzied grupa “Prāta vētra” 

savā dziesmā “Rudens”. Šogad, domājams, ka tikai gājputni 
dosies uz Nīlu, jo par sevi manīt atkal liek vīruss, kas ne-
ļauj mums ne uz mirkli atslābt. Bet jāmācās priecāties arī, 
par spīti notiekošajam. Ir sācies burvīgs zelta rudens. Un 
nav jādodas nekur tālu, jo  arī, piemēram, no Gaiziņkalna 
paveras brīnišķīgs skats, kurā gluži kā mozaīka vērojamas 
dažādo toņu koku galotnes. 
  Domāju, ka arvien vairāk mums jāpieradina sevi pie do-
mas, ka jāpriecājas par to, kas mums ir, nevis jāskumst par 
to, kā nav. Ja tie ir apstākļi, kuros absolūti neko nevaram 
mainīt, tad vismaz varam atrast kādu saulesstaru apmākuša-
jās debesīs, jo  mēs pagaidām esam drošībā. Mums ir brīniš-
ķīga daba, vēl varam doties un baudīt kultūras pasākumus. 
Šeit gan jāpiemin pretrunīgi vērtētais ierobežojums dejot. 
Bet vai iedomājaties, cik patīkami būs to darīt atkal  pēc 
ierobežojumu atcelšanas? Tā varētu būt pirmreizīga sajūta! 
Saglabāsim pozitīvo sevī un lūkosimies uz priekšu!
  Oktobra numurs “Bērzaunes Rīts” vēl kavējas septembra 
atmiņās. Intervijā ar Sarmu Cīruli noskaidroju, kāds bijis 

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

viņas radošais gājums līdz savam dzejas lasījumam. Tāpat 
varēsiet izlasīt rakstu par to, kā tika aizvadīts brīnišķīgi 
dvēseliskais koncerts “Gaisma. Kokle. Akordeons”, kurā 
arī paši mūziķi dalījušies par šī koncerta iespaidiem. Avī-
zītē atrodams arī stāsts par to, kā vīrusa radītajām sekām 
pielāgojas uzņēmēji - šoreiz trušu dārza “Sveķi” pieredzes 
gadījums. Tāpat arī mazliet vēstures elpas no 19. gadsimta, 
par ko paldies Edītei. Varat izlasīt  arī par B&JA “Rīts” un 
Bērzaunes pagasta bibliotēkas aktualitātēm, arī tiek sniegta 
atbilde uz jautājumu, kas tiek labots uz Bērzaunes pagasta 
ceļiem, sniegti ierosinājumi rudenīgiem velo braucieniem. 
  Lai brīnišķīgs un krāsains rudens!

            Beāte Putniņa, redaktore

Beātes Putniņas foto

Gaiziņkalns  rudens  krāšņumā.
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  Septembra izskaņā ar savu pirmo publisko dzejas lasījumu 
uzstājās dzejniece Sarma Cīrule. Sarmas dzejas tēma bija 
“Piektais gadalaiks”. Par to, kāpēc šāds nosaukums un kā aiz-
sācies dzejnieces ceļš šajā radošajā izpausmē, plašāk stāsta 
viņa pati.
  Tiekamies Bērzaunē, estrādē “Aizvējš”, zīmīgi, ka  tajā pašā 
vietā, kur notika Sarmas pirmais dzejas lasījums ar muzikā-
liem elementiem. Atgriežoties tās dienas sajūtās, viņa teic, 
ka uztraukums bijis pamatīgs, tomēr tas mijies ar patīkamu 
gandarījumu par to, ka ir izdevies uzdrīkstēties iepazīstināt 
ar  saviem dzejoļiem publiku. 
  Lai izveidotu priekšstatu un ieskicētu to, kā viņa uzsākusi 
dzejot un kur meklējami  viņas pirmsākumi radošajās izpaus-
mēs, Sarma saka: “Tas man ir mantojumā no vectēva, arī viņš 
rakstīja dzeju.” Sarma stāsta, ka vectēvs savus dzejoļus savu-
laik publicējis, sūtot dažādu avīžu redaktoriem, izvērtēšanai 
sūtījis arī dzejas konsultantei un dzejniecei Mirdzai Ķempei. 
Saņemtas arī atsauksmes par tiem. Sarmai  saglabājušies gan 
vectēva dzejoļi, gan arī vēstules par tiem no avīžu redakto-
riem. Tas arī bijis viens no iedvesmas avotiem, lai pati sāktu 
rakstīt dzeju.
  Pirmie mēģinājumi radušies vidusskolā. Sarma uzteic savu 
literatūras  skolotāju. Viņas iedrošināta, Sarma savus dzejo-
ļus uzdrīkstējusies parādīt arī citiem. Sākumā gan rakstījusi 
reti - skolēnu burtnīcās, vēlāk tie publicēti arī skolas avīzē. 
Lai justos drošāk, dzejoļus  publicējusi ar pseidonīmu. 
  Vaicāju, vai šo gadu laikā ir izdevies publicēt savus rakstītos 
dzejoļus. Sarma atbildēja, ka ne tikai publicējusi tos dzejoļu 
kopkrājumos, bet viņai ir bijusi sadarbība ar Latvijas mūzi-
kas grupām, piemēram, “Velves” un “Brīvdiena”. Par dzejas 
kopkrājumiem runājot - redzēt savu dzeju, izdotu grāmatā, ir 
patīkami. Sarma atklāj, ka šie kopkrājumi ir lielisks veids, 
kā to izdarīt, jo personīga dzejoļu krājuma izdošanai nepie-
ciešami diezgan lieli finansiālie līdzekļi, savukārt dzeju no-
drukājot  kopkrājumā, izmaksas ir dalītas. Mūsdienās palīdz 
arī sociālie tīkli - “Facebook” un draugiem.lv, kuros Sarma 
labprāt publicē savu dzeju, galvenokārt grupās, kurās iesais-
tīti līdzīgi domājošie. Nesen arī pēc draugiem.lv publicēto 
dzejoļu skaita apskatīšanas atskārtusi, ka viņas krājumā nu 
jau ir aptuveni 400 dzejoļu. Paralēli tam izdevies piedalīties 
vairākos dzejas konkursos. Pēdējais, kurā izdevies arī iekļūt 
labāko 12 dzejnieku kategorijā (starp 400 dalībniekiem), bijis 
janvārī - “Dzeja no sirds”. Sarma, kavējoties atmiņās, stāsta, 
ka tā bijusi lieliska iespēja satikt līdzīgi domājošos. Pasāku-
mā 12 laureātu dzeju lasīja aktieris Ģirts Ķesteris, pasākumu 

apmeklēja arī žūri-
jas loceklis Guntars 
Račs.
  Par sadarbību ar 
mūzikas grupām ir 
īpašs stāsts. Pirmo 
reizi grupu “Vel-
ves” Sarma uzru-
nājusi balles laikā 
Sauleskalnā. Un tas 
vainagojies ar pa-
nākumiem. Vairāku 
gadu garumā gru-
pa izmanto Sarmas 
rakstīto dzeju daļai 
no savām dzies-
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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”.

Kultūra
“Piektais  gadalaiks” - dzejoļi ar mīlestību un vērtību

mām, divas no tām guvušas panākumus arī Latvijas šlāger-
aptaujā. Vaicāju, kāda ir sajūta, dzirdot savu rakstīto tekstu, 
ietērptu tam īpaši rakstītā melodijā. “Tās ir skudriņas pa visu 
ķermeni,” viņa saka. 
  Vaicāju  arī, vai Sarma interesējas par citu dzejnieku daiļra-
di. Viņa atzīmē, ka, protams, literatūras klasiķu - Ojāra Vā-
cieša, Ārijas Elksnes, Aleksandra Čaka - dzejoļus viņa lasa. 
Tomēr piebilst, ka  ar citu autoru dzejas lasīšanu nevajag aiz-
rauties. It īpaši, ja ir iedvesma, tad  citu darbus labāk nelasīt, 
jo var gadīties, ka tie atstās nopietnu “nospiedumu” pašas ra-
dītā dzejā. Jāpiemin, ka par iedvesmu Sarmai visbiežāk kalpo 
ikdienā dzirdētas frāzes, dziesmas, redzētas ainas. Mēdz būt 
arī tā, ka pat telefonsarunu laikā kāda dzirdēta frāze sniedz 
pamatu kādam dzejolim. Sarma stāsta, kas, viņasprāt, ir gal-
venais, lai dzejolī būtu saturs un vērtība, ne tikai atskaņas. 
To arī viņa ļoti cenšas ievērot, savus dzejoļus vienmēr rūpīgi 
noslīpējot.
  Atgriežoties pie aizvadītā dzejas lasījuma, Sarma stāsta par 
programmu. Pirmās divas daļas bija saruna, trešā daļa - vien-
tulība. Stāsts bijis par meiteni, sākot no skolas laika līdz brie-
dumam, - par pirmo mīlestību, cerībām, sapņiem, ilgošanos, 
šķiršanos, vientulību, bet noslēgumā tomēr ar laimīgām bei-
gām. Kāpēc “Piektais gadalaiks”? Tam par pamatu kalpojis  
kāds dzejolītis, kas arī izmantots par programmas  tituldzejo-
li. Vispār Sarmas dzejoļos dominē gadalaiku apdzejošana un 
jūtas, kas arī iedvesmoja šāda nosaukuma izvēlei. 
  Īstenot ieceri Sarmai palīdzēja lasījuma kompanjons - And-
ris Lazdups. Par muzikālo pavadījumu un tematiski piemēro-
tu dziesmu iekļaušanu lasījumā parūpējās Kaspars Krastiņš. 
Par to, ka šāds pasākums tapa - pateicība Janai Mežvinskai.
  Vaicāta par turpmākajām iecerēm, Sarma teic, ka ir atvērta 
piedāvājumiem. Esošo dzejas lasījuma konceptu viņa vēlas 
mainīt, lai tas būtu saistošāks, interesantāks. Pēc tam labprāt 
uzstātos  gan šeit, Bērzaunē, gan arī citur. Nevajag baidīties 
parādīt savu daiļradi, vajag uzdrīkstēties!

Beāte Putniņa
Janas Mežvinskas foto

Sarma Cīrule lasa savu dzeju. 
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Kultūra
Koncerts sveču gaismā - meditatīvs miers kokles 

un akordeona izpildījumā

  Oktobra pirmajā sestdienā kultūras baudītāji pulcējās Bērzau-
nes evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Koncertprogrammas “Gais-
ma. Kokle. Akordeons” ietvaros kopā uzstājās koklētājas Anda 
Eglīte, Līga Griķe, Dace Priedīte un akordeonists Artūrs Noviks.
  Koncerta atmosfēra bija raksturojama kā meditatīva un gaiša. 
Sveču gaismā mūziķi izpildīja skaņdarbus, kurus sarakstījuši 
tādi komponisti kā Emīls Zilberts, Jānis Mediņš, Līga Ančev-
ska, Dace Bleikša, Arvo Pērts, Georgs Pelēcis, Rihards Dubra. 
Mūziķi atklāja, ka lielākā daļa programmā iekļauto skaņdarbu ir 
komponēti kokles spēlei, taču daži no tiem ir pielāgoti šim ins-
trumentam, īpaši šīs koncertprogrammas vajadzībām. 
  Jautāti par to, kā izveidojies šāds mūziķu sastāvs koncertprog-
rammai, mākslinieki atkāj, ka visi viņi ir kolēģi. Tas arī ir vieno-
jošais elements viņu starpā. Savukārt Līga ir bijusi Andas Eglītes 
skolniece. Šādā sastāvā mūziķi uzstājas pirmo reizi. Ideja par 
šādu programmu bijusi jau sen, bet līdz īstenošanai tā nonāku-
si tikai šogad, vēl pirms Covid-19 pandēmijas. Anda uzrunājusi 
savas kolēģes - koklētājas un akordeonistu Artūru, pēc tam tapis 
arī projekts, lai koncertprogramma varētu īstenoties. Jāpiemin, 
ka mūziķus šī projekta ietvaros atbalsta Kultūras ministrijas pār-
valdītā sabiedrība “Latvijas koncerti”.
  Plašāk par to, kā tapusi ideja, Anda atklāj, ka iecere ir biju-
si parādīt kokles skanējumu ne tikai tradicionālā, cilvēkiem jau 
pierastā veidā, bet pavisam citādākā - akadēmiskā skanējumā. 
Vēlme ir bijusi parādīt kokles kā instrumenta dažādo skanējumu 
- gan solo skaņdarbos, gan duetos, parādīt, ka kokles skanējumu 
lieliski papildina arī tāds instruments  kā akordeons. Akordeona 

skanējums, pēc mūziķu domām, piešķir skaņdarbiem vīrišķīgāku 
skanējumu, kas lieliski papildina kokles mierīgo, meditatīvo plū-
dumu. Mūziķi atklāj, ka ir svarīgi veidot ciešu sadarbību, izvēlē-
ties skatuves kolēģus, ar kuriem ir viegli kopā strādāt, muzicēt, 
ar kuriem veidojas saskaņa. 
  Koncertprogrammas tapšanai izmantotie skaņdarbi lielākoties 
ir no komponista Emīla Zilberta repertuāra. Zilberts ir Valmieras 
Drāmas teātra muzikālās daļas vadītājs un, mūziķu uzrunāts, at-
balstījis programmu ar saviem komponētajiem darbiem.
  Runājot par pasākuma norises vietu, mūziķi uzteic lielisko 
akustiku, kas ir ļoti svarīgi šāda tipa koncertam. Lai cik ātri arī 
tiktu spēlēta kokle, tā vienmēr izklausīsies rāmi un meditatīvi, 
sajūtas gaisā ir ļoti mierīgas. Pēc mūziķu domām, izvēlētās kon-
certa vietas gaisotne to vēl spēcīgāk akcentēja. Izaicinājums gan 
bijusi tumsa, spēlējot sveču gaismā.
  Koncertprogrammas ietvaros mākslinieki iepriekš uzstājušies 
Balvu muižā un Limbažos, kur koncerts noticis brīvā dabā. Nā-
kamais koncerts notiks Talsos. 
  Pēc aizvadītā koncerta mūziķi atklāj, ka vispatīkamākā sajūta 
ir vērot to, ka apmeklētāji ir klātesoši koncertā, ka mākslinieku 
darbs tiek novērtēts. Jāatzīst, ka pēc pamatīgās Covid-19 radītās 
pauzes mūziķiem ir lieliska sajūta atkal atgriezties koncertos un 
atkal spēlēt. Īpašs prieks, ja arī cilvēkiem ir pacilāts noskaņo-
jums atkal apmeklēt koncertus.

Beāte Putniņa
Kristapa Šķēla  foto

Koncerta “Gaisma. Kokle. Akordeons” mūziķi pēc koncerta.
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aKtuĀlI
Uzsākta  projekta Nr. 3.3.1.0/19/I/0006 “Publisko ceļu 

pārbūve uz uzņēmumiem Bērzaunes pagastā” īstenošana

Ceļu būvdarbus veic SIA “Ošukalns”.

  Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/19/I/0006 
“Publisko ceļu pārbūve uz uzņēmumiem Bērzaunes pagastā” 
īstenošanu.
  Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģio-
nos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši 
Madonas novada attīstības programmā 2013.-2020. gadam no-
teiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties 
uz komersantu vajadzībām, radot jaunas darbavietas, piesaistot 
nefinanšu investīcijas, pārbūvējot ceļus, kas nodrošina piekļu-
vi Bērzaunes pagasta uzņēmumiem.
  Projektā paredzētas divas darbības, kas nekvalificējas kā 
valsts atbalsts - Piekļuves ceļu pārbūve uz uzņēmumiem Bēr-
zaunes pagastā un šo būvdarbu būvuzraudzība.

  1. Posmā Kantoris - Dzirnaviņas no valsts autoceļa V881, kas 
ir piekļuves ceļš SIA “IVARS&KO” un MPKS “GAIZIŅŠ”, 
tiks pārbūvēts posma segums un izbūvēts asfaltbetona segums 
310,5 m, izbūvēta ietve gar brauktuvi, izveidota atklāta tipa 
ūdens atvade, nomainītas visas caurtekas, pārvietoti divi ap-
gaismes balsti, apzaļumota ceļam piegulošā nogāze un izbū-
vēts stāvlaukums 11 automašīnām. 
  2. Posmā “Autoceļš P81 Latvāņi”, kas ir piekļuves ceļš SIA 
“TURBO AK”, SIA “Latvāņi”, SIA “TURBO BŪVE”, tiks pār-
būvēts posma segums un izbūvēts asfaltbetona segums 183,8 
m, izbūvēta ietve gar brauktuvi, izveidota atklāta tipa ūdens 
atvade, nomainītas visas caurtekas, veikta ielu apgaismojuma 
izbūve, pieslēdzoties un izbūvējot kabeli līdz apgaismojumam 
ceļu V915, P81 un V881 krustojumā, apzaļumota ceļam piegu-
lošā nogāze. 
  3. Posmā “Kantoris - Dzirnaviņas” no valsts autoceļa P81 kas 
ir piekļuves ceļš SIA “IVARS&KO” un MPKS “GAIZIŅŠ”, 
tiks pārbūvēts posma segums un izbūvēts asfaltbetona segums 
208,15 m, izveidota atklāta tipa ūdens atvade, apzaļumota ce-

ļam piegulošā nogāze. 
  4. Posmā “Autoceļa V880 posms”, kas ir pie-
kļuves ceļš SIA “Upmaļi A”, SIA “Īpašumi AK” 
un SIA “Latvāņi” un SIA “Turbo Būve”, tiks 
pārbūvēts posma segums un izbūvēts asfaltbe-
tona segums 440 m, izveidota atklāta tipa ūdens 
atvade, nomainītas visas caurtekas, apzaļumota 
ceļam piegulošā nogāze. Detalizēts darbību ap-
raksts projektam pievienotajā Būvprojektā. 
  Rezultāts: Pārbūvēti četri ceļa posmi, kopā 
1142,45 m garumā, un stāvlaukums 11 automa-
šīnām.
  Plānotā projekta iznākuma rādītāji - 17 jaunas 
darbavietas un 9 212 751 EUR nefinanšu inves-
tīcijas. Projektā plānotās darbības nodrošinās 
piekļuvi septiņiem uzņēmumiem.
  Kopējais plānotais projekta budžets ir 688 
849,38 EUR, plānotais ERAF atbalsta apjoms ir 
555 100,00 EUR (81,23%).  
  Projekta īstenošana līdz 31.12.2022.

  Informāciju sagatavoja  Inese Solozemniece,
Madonas novada pašvaldība

Projektu ieviešanas nodaļa

  Kas izdarīts šobrīd? Galvenokārt tie ir darbi 
ar posmu segumu (veikti zemes darbi) - veikti 
uzbērumi, piemērota infrastruktūra. Līdz šī gada 
novembra beigām plānots pabeigt visus zemes 
darbus, tāpat arī plānota caurteku nomaiņa, sā-
kot no lielākajām.
Kāds ir uzņēmēju viedoklis par projekta īs-
tenošanu? Vaicāju k/s “Gaiziņš” pārstāvim 
Kasparam Briedim. “Šī projekta īstenošana 
mums bija ļoti gaidīta. Vispirms tika labiekār-
tota Kārļa iela Sauleskalnā, līdz darbu sākšanai 
ceļu posmos uz uzņēmumiem gaidījām aptuve-
ni trīs gadus. Protams, ceļi bija lietojami, tomēr 
tiem ļoti bija nepieciešama labiekārtošana, uz-
labošana, vietām bija arī redzamas bedres. Pro-
jektā veiktie uzlabojumi ļoti palīdzēs uzlabot 
darba kvalitāti, īpaši vietās, kurās bija sliktākais 
segums līdz šim.”

Beātes Putniņas teksts un foto
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Pārtraukums tūrisma jomā, lai pasargātu sevi un citus.  

Trušu dārza “Sveķi” stāsts
  Covid-19 pandēmijas 
dēļ viens no aktīvāka-
jiem tūrisma sniedzē-
ju uzņēmumiem Bēr-
zaunes pagastā - trušu 
dārzs “Sveķi” - apturē-
ja savu darbību. To, ka 
šajā sezonā bez tūrisma 
nāksies iztikt, sapratuši 
jau martā. Savu piere-
dzes stāstu par to, kā 
krīzei pielāgojas uzņē-
mums trušu dārzs “Sve-
ķi”, stāsta  Dzintra Ka-
ravaičuka. 
  Uzņēmums TD “Sve-
ķi” šogad savu koncep-
ciju ir mainījis. Trušu 
un mājdzīvnieku dārzs 
šogad apskatīt trušus 
nepiedāvā - ekskursijas 
uzņēmumā nenotiek. 
TD “Sveķi” savā darbī-
bā pašlaik koncentrējas 
uz mājražošanu. Aplū-
kojot dārza apkārtni, 
nepamanīts nepaliek 
aitu ganāmpulks. Saim-
niece informē, ka Mār-
cienā ganās prāvs pulks 
liellopu, kas nodrošina 
TD “Sveķi” darbības 
turpināšanos, tikai mazliet citādākā veidā.
  Vaicāta par to, kāpēc pieņemts lēmums neuzņemt tūristus, Dzin-
tra norāda, ka tā ir atbildība pret līdzcilvēkiem. Dzintrai svarīgi 
ir tas, ka gadījumā, ja vīrusa slimība izplatītos no viņas saimnie-
cības, tas ietekmētu lielu daļu Bērzaunes uzņēmēju. Dzintras vīrs 
ir k/s “Gaiziņš” līdzīpašnieks, tāpat skarti tiktu citi uzņēmēji, kas 
nozīmētu, ka briesmām pakļauts tiek plašs personu loks. Tāpēc 
saimniecība pieņēma šo lēmumu, lai saslimšanas risku nepaaug-
stinātu. Kā vienu no bīstamākajiem faktoriem Dzintra atzīmē to, 
ka ne vienmēr cilvēki godprātīgi atklāj, vai ir bijuši  ārzemēs, 
vai ir bijis kontakts ar saslimušu personu. Saimniecību ik gadu  
apmeklējuši ekskursanti no Igaunijas, Krievijas, tāpat arī vācieši 
no mūsu sadarbības pilsētas Vaijes te bijuši bieži viesi. Bez ie-
nākumiem no tūrisma grūtāk bijis tieši vasaras sezonā, jo vasarā 
peļņas avots ir tieši ekskursijas. Savukārt aukstajā gada periodā, 
palielinoties gaļas produkcijas pieprasījumam, uzsvars tiek likts 
uz tās ražošanu. 
  Runājot par līdzšinējo darbību, Dzintra saka: “Pārdzīvosim šo 
laiku, kavēsimies jaukās atmiņās, bet vismaz paliksim veseli.” 
Runājot par jaukajām atmiņām, Dzintra stāsta par to, kādus tūris-
ma produktus piedāvājuši līdz  šim - iepriekšējos gados. Vislabāk 
atmiņā palikuši pasākumi, piemēram, “Baltās trušu naktis”. Šo 
pasākumu rīkoja, lai pulcētos kopā  un atpūstos pēc kapusvēt-
kiem Grostonas kapos. Pasākumā mājražotāji parasti piedāvājuši 
iegādāties ļoti dažādu  savu produkciju, interesantās aktivitātēs 
bijis iespējams piedalīties un saturīgi atpūsties līdz pat rīta gais-
mai.
  Vaicāju, kādi ir uzņēmuma nākotnes plāni. Tūrisma jomā tie 
ir neskaidri, viss atkarīgs no Covid -19 vīrusa izplatības. Bet 

mājražošanas jomā uzņēmums plāno ieviest jaunas inovācijas, 
kurām atbalsts saņemts ar “Madona var labāk” grantu konkursa 
palīdzību. Līdz šim piedāvāts iegādāties aitas. To turpinās darīt, 
tāpat arī aitu gaļa tiek un tiks piegādāta patēriņam Rīgā. Intere-
sants fakts, kas jāpiemin par aitas gaļas produkciju. Trušu dārza 
“Sveķi” audzētai aitas gaļai nav specifiskas piegaršas, kas citām 
aitām veidojas, sviedriem krājoties vilnas apakšpusē. Šeit audzē-
tās aitas no sava kažoka atbrīvojas pašas, tādēļ zūd gaļas speci-
fiskā garša. Bijusi arī trušu kautuve, no kuras iegūtā trušu gaļa 
piegādāta klientiem. Tiek ražoti arī  dažādi trušu gaļas produkti. 
Atkopjoties pēc Covid-19 un citu apstākļu radītās situācijas, ra-
žotne iegūs jaunu elpu.
  Runājot par tūrisma uzņēmējdarbības vidi un tās attīstību Bēr-
zaunes pagastā, Dzintra iezīmē, ka no uzņēmēja perspektīvas 
jutusies labi pirms vairākiem gadiem, kad Bērzaunes tūrisma in-
formācijas centrā bijis cilvēks, kas, pārzinot pieejamo uzņēmu-
mu resursus, spējis veidot piemērotus piedāvājumus apmeklētā-
jiem. Dzintra iezīmē to, ka, viņasprāt, šobrīd pagastā, arī novadā 
kopumā tūrisma jomā trūkst vienotas koncepcijas, vēl būtiskāk - 
būtu nepieciešams kāds līderis, kas virza procesus šajā jomā. Kā 
labu piemēru viņa iezīmē Mārcienas muižas rīcību. Katru gadu 
tās pārstāvis devies pie apkārtnes uzņēmumiem, aptaujājot par 
pakalpojumu pieejamību attiecīgajā sezonā. Tas ieskicēja labu 
sadarbību starp naktsmītņu piedāvātājiem un tūrisma pakalpoju-
mu sniedzējiem, kā arī veido labu pamatu pārdomām par to, ko 
pagasts varēs piedāvāt nākotnē, atkopjoties pēc krīzes.

Beāte Putniņa
Beātes Putniņas foto



“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA  OKTOBRIS6

INtErESaNtI
Bērzaune un tās apkārtne 19. gadsimtā

  Vai kāds zina, vai ir aizdomājies, kāpēc mani senči izvēlējās tieši 
šādu uzvārdu? Vai uzvārds “Švauksts” no “Mērnieku laikiem” ir 
tikai brāļu Kaudzīšu izdomājums, vai tas ir reāls uzvārds? Kāpēc 
Latvijā ir tik daudz Kalniņu, Liepiņu utt.? Kā iepriekšējais Latvijas 
prezidents Vējonis tika pie sava interesantā uzvārda? Kāpēc veca-
jām Praulienas pagasta dzimtām ir tik interesanti uzvārdi, un Bēr-
zaunes uzvārdi 1850. gadā - arī ir tā neko? 
  Jau labu laiku es meklēju kādu interesantu izdevumu par latviešu 
uzvārdu tēmu - K. Upelnieka 1936. un 1938. gadā izdoto pētījumu 
“Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zemniekiem”. Pavasarī 
ieraudzīju šīs grāmatas elektronisko versiju: www.ciltskoki.lv, un, 
man par lielu pārsteigumu, tur ir pieminēta arī Bērzaune.
  Priekšvārdam - kas tad ir šī pētījuma autors. Pēc profesijas jurists, 
izrādās, Latvijas vēsturē nozīmīga persona: 
  Kristaps Krišs Upelnieks  (dzimis 1891. gada 24. jūnijā, mi-
ris 1944. gada 20. novembrī) bija kapteinis, Kureļa grupas  štāba 
priekšnieks, Lāčplēša Kara ordeņa  kavalieris. Latvijas Centrālās 
padomes Militāras komisijas faktiskais vadītājs, par ko viņam iz-
pildīts nāvessods.
  1934. un 1935. gadā piedalījies Latvijas Universitātes izsludi-
nātajos zinātnisko darbu konkursos, iegūstot pirmās godalgas ar 
darbiem Kurzemes lauksaimniecība hercoga Jēkaba laikā (publi-
cēts: Lauksaimniecības Mēnešraksts. 1935., 1.-34.lpp.) un Uzvārdu 
došana Vidzemes un Kurzemes zemniekiem (publicēts: Izglītības 
Mēnešraksts. 1936., Nr.2.) Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes 
zemniekiem. (Rīga: Valters un Rapa, 1938. 174 lpp.). Pēdējais darbs 
1936. gada 8. martā apbalvots arī ar Krišjāņa Barona prēmiju. Bez 
minētajiem darbiem publicēti arī vairāki citi Upelnieka zinātniskie 
darbi - Kurzemes kuģniecība un kolonijas XVII.g.simtenī. (1930) un 
“Vekseļu nolikums” ar komentāriem (1933).
(https://lv.wikipedia.org/wiki/Kristaps_Kri%C5%A1s_Upelnieks)
  Par ko tad ir stāsts. K. K. Upelnieks, apritot 100 gadiem pēc uzvār-
du došanas latviešu zemniekiem, šo jautājumu apskata no juridiskā 
viedokļa. Es gan neteiktu, ka tas ir sausi zinātnisks darbs, tajā ir ļoti 
daudz interesantu faktu un detaļu. Šajā pētījumā ir apskatīti piemēri 
no 27 Vidzemes muižām, t.sk., Bērzaunes, kā arī no tuvākās apkārt-
nes - Ērgļu, Veckalsnavas, Lubānas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, 
Praulienas, Patkules (Sarkaņu pagasts - aut.) muižām.
  Kādai vajadzībai gan vispār tādai “kustamai  mantai” kā latvie-
šu zemniekiem tika doti uzvārdi, K. K. Upelnieks citē “Vidzemes 
zemnieku likumu” 11. paragrāfu:
  “Tai Policejes Valdīšanai par Atvieglināšanu iekš Uzlūkošanas un 
Ļaužu pavaldīšanas ir vajadzīgs, ka katra Saimnieka Cilts saviem 
Kristības Vārdiem vēl vienu Uzvārdu pieliek un ka arīdzan katrs 
Vientulis, kas pats par sevīm zina un savas Lietas pats valda, sevim 
tāpat tādu Uzvārdu pieņem. Jo pēc tiem Kristības Vārdiem vien, 
kas tik daudziem ir tie paši, ne var vis labi izšķirt un pazīt visus 
Pagasta Ļaudis. Tas Uzvārds, ko katris sev būs pieņēmis, tad vairs 
nav pārmijams ar cita, bez Valdīšanas Paļaušanas. Pie šiem tādiem 
Uzvārdiem tie Ļaudis, kas ir izraudzīti uz Brīvlaišanu, tiek uzņemti 
Vārdu Rullē. ”*
 Tā tālāk arī dota “Policejas” definīcija: “Policeja ir tas Valdīšanas 
spēks, kas pavisam lūko uz to, ka ne viens Draudzes Biedris jeb 
Draudzes piederīgs Cilvēks ne ko ne dara, kas ir pretī Ļaužu Veselī-
bai un mierīgai un drošai Dzīvošanai.”*(vārdus nedaudz pārveido-
ju, lai tie būtu izlasāmi arī mūsdienu cilvēkam, taču stilu un izrunu 
saglabāju- aut.).
   *Upelnieks Kr. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zem-
niekiem. // Tieslietu ministrijas vēstnesis. 1936. g., Nr. 2. 240. lpp.
  Tagad arī jūs zināsiet, kam vispār ir vajadzīgs cilvēkam uzvārds. 
Turpinot - uzvārdi Vidzemē tika doti pakāpeniski laika posmā no 
1822. līdz 1826. gadam kopā ar zemnieku brīvlaišanu, respektīvi, 
parakstot kādai zemnieku grupai brīvlaišanu, tika piešķirti arī uz-
vārdi. Kurzemē zemniekiem tika doti uzvārdi vien 1835. gadā. 
  Kuram tad no dzimtas tika dots atbildīgais uzdevums  izvēlēties 
uzvārdu:

“Tiesība izvēlēties uzvārdu piešķirta “cilts vecākajam”. Vectēvs 
sev izvēlas uzvārdu un viņa izvēlētais uzvārds jāpieņem arī viņa 
bērniem un bērnu bērniem, arī tad, kad pēdējiem pašiem savas ģi-
menes nodibinātas.”**
  Ja vectēvs bija miris, tad uzvārdu izvēlējās tēvs, savukārt pilnga-
dīgi brāļi, kuriem tēvs bija miris, varēja brīvi katrs izvēlēties savu 
uzvārdu. Šādā te veidā manu senču Ezerkalnu dzimta būtībā sada-
lījās trīs atzaros - māte un viens no trim brāļiem pieņēma uzvārdu 
Ezerkalns, otrs brālis kļuva par Baķīti, trešais par Āmuru. Pamēģini 
nu pēc tam sadzīt radu rakstus!
  No vienas puses zemniekiem uzvārdu izvēlē tika dota brīvība, bet 
no otras - arī ierobežojumi:
1. “Zemniekiem ir liegts izvēlēties [kārtai] neatbilstošus un nepie-
mērotus uzvārdus, it īpaši muižnieku, plaši pazīstamu dzimtu vai 
slavenu cilvēku uzvārdus”.     
2. Vēlams tomēr izvēlēties “piedienīgus un tautas mēlē labskanīgus 
uzvārdus, nevis slavenu dzimtu uzvārdus”, ieteica zemniekiem par 
uzvārdu izraudzīties savu māju nosaukumu, kā arī atturēties no tādu 
uzvārdu izvēles, ko jau bija izraudzījušies citi zemnieki. 
  Lai arī zemniekiem ar likumu bija piešķirtas tiesības brīvi izvēlē-
ties uzvārdus, nereti uzvārdu došanā iejaucās muižkungs vai kāds 
cits ar attiecīgu amatu apveltīts “asprātis” un zemnieku uzvārdi kļu-
va par muižkunga kaprīzi vai vēl ļaunāk - zemnieks vai zemniece 
varēja tikt pie piedauzīga un cieņu aizskaroša uzvārda, no kura pēc 
tam bija grūti tikt vaļā.
  Tā divi piemēri no tuvākās apkārtnes. Pirmais no tagadējā Sarkaņu 
pagasta:
“Līdzīgā kārtā īpatnēji uzvārdi doti Patkulē (Gilsen): Ķirsons, 
Miglons, Cirpons, Svārpstons, Puppons, Ārdons, Lecons, Vegons, 
Saulons, Godons, Miltons, Laimons, Landons, Mešons, Kaņepons, 
Evelsons, Rasons, Naktons, Eglons, Reilons, Mantons, Rudzons, 
Vējons, Arklons, Kalpons, Lietons, Kaltons, Zibsnons, Kviešons, 
Anekons, (….) Graudons, Zvaigznons, Miezons etc. ”*** 
  Pēc  patkuliešu  pašu domām, viņu īpatnējo uzvārdu izcelšanās ve-
dama sakarā ar uzvārdu došanas laika pagasta (vai muižas) skrīveri, 
kuram bijis uzvārds Laimons un pēc kura uzvārda parauga darināti 
arī pārējie uzvārdi. Vai un kādā mērā šī versija atbilst īstenībai, to, 
protams, noskaidrot nav iespējams.***
  Ja vācu, krievu, igauņu, lietuvju un poļu valodas lielāks vai ma-
zāks iespaids mūsu uzvārdos ir dabīgs un saprotams, tad praulie-
niešiem  dotie  itāliskie uzvārdi jāatzīst par vietējā dzimtskunga un-
tumu. Praulienā doti šādi uzvārdi: Bulotti, Barlotti, Deijus, Portini, 
Sormoni (Sermoni), Finarti, Dekant, Torjani, Švaggini, Anšulini, 
Sarmant etc.****  
  Par praulieniešu itālisko uzvārdu izcelšanos pastāv versija, ka 
Praulienas muižas īpašnieks majors Ernsts Gideons barons Kle-
beks (Klebeck) saviem zemniekiem tādus devis par spīti toreizē-
jam ģenerālgubernatoram marķīzam Pauluči, pēc tautības itālim. 
Kā zināms, marķīzam Pauluči bija diezgan lielas domstarpības ar 
Vidzemes muižniecību 1819. gada  zemnieku brīvlaišanas un muiž-
nieku privilēģiju jautājumos. Muižniecība uzskatīja, ka ģenerālgu-
bernators neesot pietiekošā mērā aizstāvējis tās intereses un tamdēļ 
viņu ienīda (…)*****
        
  
  **Upelnieks Kr. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zem-
niekiem. // Tieslietu ministrijas vēstnesis. 1936. g., Nr. 2. 247. lpp.
  ***Upelnieks Kr. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zem-
niekiem. // Tieslietu ministrijas vēstnesis. 1936. g., Nr. 2. 271. lpp.
  ***Upelnieks Kr. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zem-
niekiem. // Tieslietu ministrijas vēstnesis. 1936. g., Nr. 2. 270. lpp.
 *****Upelnieks Kr. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes 
zemniekiem. // Tieslietu ministrijas vēstnesis. 1936. g., Nr. 2. 
270. lpp.

Turpinājums sekos.
Edīte Arāja

Uzvārdu došanas kaislības
1. daļa
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INtErESaNtI
Oktobris “Bērnu un jauniešu apvienībā “Rīts””

  Oktobris nupat tikai sācies, taču biedrībā 
“Bērnu un jauniešu centrs “Rīts”” tas bijis 
salīdzinoši darbīgs. Aizvadītajā mēnesī jau-
nieši paši plānoja un organizēja filmu dienu, 
kurā bērni līdz 13 gadiem skatījās multenīti 
“Transilvānija”, taču no 13 gadiem jaunieši 
skatījās šausmu filmu. Oktobri esam iesākuši 
ar fiziskām aktivitātēm. 2. oktobrī devāmies 
spēlēt futbolu un basketbolu uz skolas sporta 
laukumu. Piedalījās gan puiši, gan meitenes. 
Jaunieši, kuri ir vairāk pieredzējuši sportā, 
veiksmīgi pamācīja jaunākos dalībniekus, 
kā šīs spēles veiksmīgāk spēlēt. Oktobrī bi-
jušas arī lietainas dienas, kurās radās ideja 
kopīgi cept pankūkas. Domāts - darīts! 12. 
oktobrī centriņā bija tortiliju diena, kurā ko-
pīgi visi piedalījāmies ēst gatavošanā - kāds 
grieza produktus, kāds cepa, kāds palīdzēja 
novākt. Kopīgi darbojoties, mērķis tika sa-

sniegts, tortilijas pagatavotas un punči 
piepildīti. Pēc maltītes jauniešiem radās 
jauns izaicinājums sev. Esam izvirzījuši 
mērķi ar kopīgiem spēkiem līdz 31. ok-
tobrim noiet, noskriet, nobraukt ar riteni 
150 km. Katrs piedalās individuāli, var 
sportot sev ērtā laikā un izvēlēties sev 
vēlamo distanci, savām aktivitātēm līdzi 
sekojot aplikācijā (piem., endomondo) 
un rezultātus piefiksējot. 31. oktobrī visu 
dalībnieku rezultāti tiks apkopoti. Un tad 
jau skatīsimies, vai esam sasnieguši savu 
mērķi. 
  Aicinām arī visus gribētājus pievie-
noties ārstnieciskās vingrošanas nodar-
bībām ceturtdienās plkst. 18.30 B&JA 
“Rīts” telpās. 

Antras Raubiškas teksts un foto



“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA  OKTOBRIS

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles,
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.
Lai puisēns aug, lai vārdu nēsā godam,
Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,
Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ!

StĀrķa zIņaS 

Reģistrēts dzimušais

Kristaps dzimis 26.09.2020.

Spēku un izturību vecākiem, jauno 
paaudzi lolojot!

INFOrMĀCIJa, aPSVEIKuMI, līdzJūtība
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Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

                                P. Priede

 Gunārs Elksnis
01.10.2020. 71 gada vecumā;

Vija Turka
07.10.2020. 77 gadu vecumā;

Daina Lielupa 
07.10.2020. 72 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība mirušo tuviniekiem.

Miruši:

Sēru  VēStS

      Bibliotēkas jaunumi 
septembrī

Mērčanta, Judīte. Elpo.  
Teilore, Lulū. Sniega roze 
Treimanis, Normunds. Aukstums, tumsa, bads 
Linka, Šarlote. Cietsirdīgās spēles. 
Kastena, Mona. Glābiet viņu. 
Kreiss, Roberts. Bīstamais cilvēks.
Korija, Džeina. Mana vīra sieva. 
Fainders, Džozefs. Bezdibeņa malā. 
Vuds, Toms. Miesassargs. Nāves spēle. 
Pataki, Elisone. Karalienes liktenis. 
Fitzek, Sebastian. Astotā nakts. 
Adlers-Olsens, Jusi. Upuris 2117. 
Pārksa, Adele. Lielais laimests. 
Nuts, Zane. Zosāda. 
Gerhardsena, Karina. Melnais ledus. 
Ābele, Inga. Balta kleita. 
Auziņš, Arnolds. Virves dejotāja. 
Kaijaks, Vladimirs. Dullie stāsti. 
Hārts, Robs. Ēnas saules pilsētā. “Mākoņa” labirints. 
Reinsone, Iveta. Uz autobusa biļetes rakstīts mans stāsts. 
Vilsons, Ēriks. Me & Mo.
Mitčela, Karolina. Zelta krātiņš.
Minecraft. Ceļvedis Minecraft Dungeons.
Seleckis, Vilis. Disidents.
Kvans, Kevins. Traki bagātie aziāti.
Vanaga, Agnese. Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas?
Atrodi un mācies! Dzīvnieki

Bibliotēkas jaunumi oktobrī

Atvuda, Mārgareta - Liecinieces. 
Krilova, Gunita - Driftā tikai lēdijas.
Brīdaka, Lija - Mūža noslēpums.
Dimante, Inguna -  Skaistuma impērija.
Miņjē, Bernārs - Nenodzēs gaismu! 
Nesbē, Jū - Sniegavīrs. 
Atkinsone, Keita - Dzīve pēc dzīves.
Sigurdardotira, Irsa - Parāds.
Moja, Džodžo - Joprojām es. [3. grām]
Moja, Džodžo - Pirms atkal tiksimies. [1. grām.]
Kopmane-Račko, Karīna - Netīrā
Dūmiņa, Līvija - Artūra Skrastiņa Spogulija.
Ņūmarka, Eimija - Cāļa zupa dvēselei. 
Sabaļauskaite, Kristina - Pētera imperatore. 1. grāmata. 
Vecvagare, Līva - Mārtiņš Datortārpiņš. 
Hantere, Ērina - Klanu kaķi. [7. grām.] Pusnakts
Hantere, Ērina - Klanu kaķi. [8. grām.] Mēnesnīca. 
Stains, R.L -  Zosāda. Padomā, pirms kaut ko vēlies. 
Vaibravs, Īans - Mazā Vilka nelietību grāmata. 1. grāmata. 
Vaibravs, Īans - Mazā Vilka varoņdarbu dienasgrāmata. 2. grāmata. 
Hana, Dženija - Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi.
Boljē, Batists - Tūkstots un viena nakts ātrās palīdzības nodaļā.
Kirovičs, Eudžens O -  Spoguļu grāmata.
Kinnijs, Džefs - Īsta drauga dienasgrāmata. 1. daļa. 
Bolanjo, Roberto - Mežonīgie detektīvi. 
Simts un vēl. Dzejoļi bērniem.
Koluža, Rūta - Palīdzi, māsiņ!. 
Stains, R.L - Zosāda. Spoks kaimiņos. 
Ošiņa, Sandra - Ziemas krājumi. 

Ieteikumi fiziskām aktivitātēm dabā

  Ko iesākt saulainā rudens pēcpusdienā? Aicinām sēsties uz velo-
sipēda un aplūkot Bērzaunes apkārtni tās zelta rudens krāšņumā. 
Velo entuziasts Guntars Vasiļjevs iesaka riteņbraukšanai piemēro-
tus maršrutus dažādām fiziskās sagatavotības pakāpēm. Izvēlies 
sev piemērotāko un dodies!
1. attēls: maršruts - Senā Lip-
šu skola - Boķu skola - Bēr-
zaune. Ceļā iespējams aplūkot 
arī Zveidru kapus. 15,5 km
2. attēls: maršruts: Bērzaunes 
apkārtne - Sauleskalns. 9,2km

3. attēls: maršruts: Bērzaunes 
baznīca - Bērzaunes pamat-
skola - pa Jāņukalna ceļu līdz 
pilskalnam, gar Puduļu saim-
niecību uz Mārcienas pareizti-
cīgo baznīcu - gar Mārcienas 
muižu uz Sauleskalnu - Kai-
leņu baznīca - gar trušu dār-
zu “Sveķi” atpakaļ Bērzaunē. 
18,5km

 
Beāte Putniņa

Maršrutu autors 
Guntars Vasiļjevs


