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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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Redaktores sleja
  Septembris man asociējas ar kaut kā jauna 
sākumu. Gluži kā vēl viens jaunais gads tas 

ir atskaites punkts, tas ir iemesls apņemties darīt un iesākt 
jaunas lietas, iedzīvināt idejas. Tas ir krāsains un bagāts mē-
nesis. Septembris ir ietērpts gladiolu ziedos, kas visā savā 
krāšņumā grezni lūkojas pār skolēnu pleciem ceļā uz skolu. 
Tas ir nerimstošs kā āboli, kas nemitīgi piezemējas, krītot 
no smagajiem ābeļu zariem. Tas ir krāsains kā lapas ko-
kos, kas, rudens vēju iešūpotas, lēnām pārklāj ietves. Un vēl 
daudz kas cits. Bet katram tas noteikti visspilgtāk asociējas 
ar sev tuvāko parādību, kuras visas, vienojoties kopā, pasa-
ka vien to, ka pavisam noteikti ir iestājies rudens. 
  Visjūsmīgākie sveicieni pamatskolas skolēniem, iezvanot 
jaunu mācību gadu, īpaši tiem, kam šis ir pirmais gads, kas 
tiks pavadīts skolas solā. Lai netrūkst motivācijas un lai lie-
liskas atmiņas no šī kāpiena pa zinību kāpnēm!

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

  Taču, atskatoties uz septembra mēnesi ar “Bērzaunes Rīts” 
palīdzību, uzzināsiet, kā mums veicās divos sporta pasāku-
mos, iegūsiet informāciju par to, kas aktuāls tautas nama 
darbībā, un par to, kāds  bija pirmais septembris Bērzaunes  
pamatskolā. 
  Lai skaists un idejām pārpilns šis septembris! 
                

Beāte Putniņa, redaktore

Foto no www.momenti.lv



“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA  SEPTEMBRIS

  Laužoties cauri ieteikumu, noteikumu, rīkojumu, direktīvu 
un vadlīniju labirintam, pie mums tomēr ieradies jaunais mā-
cību gads. Šis 1. septembris Bērzaunes pamatskolas pagalmā 
uz svinīgo pasākumu pulcēja 94 skolēnus, viņu vecākus un pe-
dagogus.
  Gaisā virmoja pretrunīgas sajūtas: satraukums un bažas par 
Covid-19 izplatības riskiem, prieks par iespēju atkal satikties 
ar draugiem un klasesbiedriem, apmulsums par to, kā noritēs 
mācības jaunajā situācijā, labsirdīga ziņkāre par jaunajiem 
skolēniem un skolotājiem. Svinīgajā līnijā klātesošos uzrunāja 
pagasta pārvaldes vadītājs E. Lācis un skolas padomes priekš-
sēdētāja I. Kārkliņa. Skolas direktore, uzsākot jauno mācību 
gadu, sveica iepriekšējā gada centīgākos skolēnus, pasniedzot 
dāvanas gan konkursa „Zini, vari, dari labāk!” uzvarētājiem, 
gan Gada skolēnam Artai Pinkai, gan novada olimpiāžu god-

algoto vietu ieguvē-
jiem un viņu skolo-
tājiem.
  Jaunajā mācību 
gadā mūsu skola 
durvis ver 94 sko-
lēniem, to skaitā 
septiņiem pirm-
klasniekiem un 11 
devītajiem. Bēr-
zaunes pamatskolu 
par savu skolu iz-
vēlējušies ne tikai 
bērzaunieši, bet arī 
vairāki kaimiņu pa-
gastu bērni: vestie-
nieši, mārcēnieši, 
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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”.

aktuĀli
Jaunais mācību gads

kusēnieši, kalsnavie-
ši, madonieši. Skola 
izceļas ar bagātu vēs-
turi un noturīgām tra-
dīcijām, mājīgu vidi, 
ģimenisku gaisotni, 
radošu, enerģisku un 
atsaucīgu kolektīvu, 
ļaujot katram sajus-
ties ievērotam, no-
vērtētam, pieņemtam.
  Jaunais mācību gads 
nesis nelielas izmai-
ņas pedagogu saimē. 
No šī gada mūziku 
mācīs, kori un an-
sambļus vadīs mūzi-
kas skolas pedagogs 
Artūrs Grandāns.
  Būsim vērīgi, uz-
manīgi, likumpaklau-
sīgi, sekosim līdzi 
informācijai par no-
risēm skolā, novadā, 
valstī un pasaulē un 
novērtēsim katru ie-
spēju būt un mācīties 
kopā!

Daina Briede
Solveigas  Purviņas  

foto

9. un 1. klase.
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SPoRTS
Madonas novada pašvaldību 

darbinieku sporta spēlēs
  Šogad Praulienas pagasts uzņēma novada viesus -pašvaldību 
darbiniekus, lai kopīgi vienotos sportiskās aktivitātēs. Pasākums 
norisinājās 22. augustā, un šogad pārstāvētas bija visas Madonas 
novada pašvaldību pārvaldes.
  Madonas novadu pašvaldību darbinieku sporta spēlēs pašvaldību 
darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem bija iespēja ne tikai sav-
starpēji sacensties sportiskās aktivitātēs, bet arī satikties ar citiem 
kolēģiem, kuru ceļi ikdienas darba gaitās nekrustojas tik bieži. 
Šogad sporta disciplīnu saraksts bija plašs. No ierastākiem sporta 
veidiem - volejbols. Bet papildu tam iespēja bija piedalīties arī 
makšķerēšanas, kāršu spēles - zolītes - disciplīnā, arī jautrības sta-
fetē, šautriņu mešanā, “Ziloņu pastaigā”, riteņbraukšanā, snaiperu 

cīņā un citās. Kopā bija iespējams sacensties desmit komandu un 
sešos individuālos sporta veidos. 
  Paldies Bērzaunes pagasta komandai, kas godam pārstāvēja mūs, 
piedaloties visās disciplīnās. Komandu pārstāvēja Bērzaunes pa-
matskolas, Bērzaunes pagasta pārvaldes, Bērzaunes tautas nama 
darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Visveiksmīgākā šogad izvēr-
tās dalība makšķerēšanā, kur iegūta augstā 5. vieta. Kopvērtējumā  
Bērzaunes  komanda ierindojās 11. vietā, aiz sevis vērtējumu ta-
bulā atstājot Kalsnavas, Lazdonas un Dzelzavas pagastu. 
Tika nolemts, ka   nākamgad  Madonas novada pašvaldību darbi-
nieku sporta spēles norisināsies Dzelzavā.

 Beāte Putniņa

Sporta diena Bērzaunes pagastā

  Augusta noslēgumā tika aizvadīta mazliet citādāka formāta sporta 
diena, nekā ierasts. Šī diena vairāk tika orientēta uz ģimenēm ar bēr-
niem un cilvēkiem, kas neiesaistās komandu sporta veidos. Tika iz-

mēģināts formāts, 
kas pa spēkam 
katram interesen-
tam - individuālās 
disciplīnas - stafe-
tes gan pieauguša-
jiem, gan bērniem, 
m e i s t a r k l a s e s , 
dienas noslēgumā 
fotoorientēšanās.
  Starp individu-
ālajām discip-
l īnām-s tafe tēm 
dalībniekiem bija 
iespēja pārbau-
dīt savas prasmes 
florbola stafetē, 
basketbola soda 
metienos, tāpat 
izveicības pār-
baudījumos, bija 
jautrības stafete, 
disciplīna “Kor-
ķi”, šogad arī eru-
dīcijas uzdevumi 
un pašiem mazā-

kajiem pasākuma dalībniekiem - bērnu stafete. Pasākuma apmeklē-
tājiem bija iespēja iegūt iemaņas nūjošanā. Trenere Vēsma Vārsberga 
sniedza ieskatu un vadīja praktiskas nodarbības, lai ikviens dalībnieks 
spētu patstāvīgi un pareizi nodarboties ar nūjošanu ikdienā. Savukārt 
dzestro dienas gaisu sasildīja Ivetas Dreimanes pasniegtā vingrošanas 
un zumbas meistarklase, kurā atraktīvu mūzikas ritmu pavadījumā 
lika iesaistīties teju katram apmeklētājam. Nūjošanas meistarklase 
pasākumā tika izvēlēta pēc novērojumiem, kas liecināja par to, ka 
jaunizveidotais veloceliņš starp Bērzauni un Sauleskalnu radījis  ie-
dzīvotājos interesi par šo aktivitāti. Tādēļ svarīgi, lai to darītu pareizi. 
Savukārt vingrošana mājas apstākļos piemērota visu vecumu iedzīvo-
tājiem, kas vēlas uzturēt labu veselību un fizisko formu, bet zumba ir 
atraktīvs sporta veids, kā saglabāt ne tikai labu fizisko sagatavotību, 
bet arī vingru un veselīgu ķermeni.
  Fotoorientēšanās disciplīna pulcēja mazāk apmeklētāju, nekā tas 
bija gaidīts, taču tā dalībniekiem nodrošināja pamatīgu pastaigu-skrē-
jienu Bērzaunes  apkaimē.
  Vislabākie rezultāti stafešu-individuālo disciplīnu kopvērtējumā - 
Maratam Lācim, Vikai Valcerei un Ligitai Elksnītei. Bērnu stafetes 
laureāti - Dārta Martinova, Niks Sockis un Oskars Elksnītis. Foto-
orientēšanās disciplīnā labākais rezultāts komandai, kuru pārstāvēja 
Vika Valcere un Niks Sockis.
  Lai arī atsaucība šajā dienā bija neliela, tomēr paldies saku tiem, kas 
sestdienas rītu izvēlējās pavadīt aktīvi, veselīgi un ierasties uz pasā-
kumu. Īpašais paldies brīvprātīgajiem, kas ļoti atbildīgi un korekti 
veica savus pienākumus, nodrošinot pasākuma norisi. Tāpat arī liels 
paldies BJA “Rīts”, konkrēti Agritai par palīdzību.

Beāte Putniņa
Annijas Berģes foto
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SPoRTS
Komandu sporta veidu diena Bērzaunē

  Komandu sporta veidu cienītāji pulcējās Bērzaunes pamatsko-
las sporta laukumā, lai sacenstos meistarībā futbola, volejbola un 
virves vilkšanas disciplīnās. Pasākums norisinājās 12. septembrī. 
Šogad tas pulcēja deviņas komandas.
  Šī gada komandu sporta veidu dienā kopumā piedalījās 60 da-
lībnieki. Bērzauni pārstāvēja komandas “Bērzaune” un “Russki 
team”, Sauleskalnu pārstāvēja veselas trīs komandas - “Saules-
kalns 1”, “Sauleskalns 2”, “Sauleskalna juniori”, savukārt no 
Madonas bija ieradušies “Pagalma puikas” un “Kvasiko”, Jaun-
kalsnavu pārstāvēja “Taņas sēklas un ziedi”, no Druvienas bija 
ieradusies komanda “Druviena”. Astoņas no deviņām komandām 
tika pārstāvētas visās trīs programmā paredzētajās disciplīnās. 
  Pasākums iesākās ar futbola spēlēm, sekoja volejbols un virves 
vilkšana. Par futbola un volejbola laukumu ierīkošanu jāpateicas 
Sauleskalna jauniešiem, kas uzņēmās iniciatīvu un palīdzēja pa-
sākuma tapšanā.
  Šogad apbalvojumi tika piešķirti labākajiem spēlētājiem futbo-
lā nominācijās: labākais vārtsargs, labākais uzbrucējs, labākais 
aizsargs un vērtīgākais spēlētājs, kā arī visu trīs komandu sporta 
veidu kopvērtējumā. Labākos spēlētājus futbolā izraudzījās ne-
atkarīgie tiesneši - Atis Pērkons un Klāvs Sveķis, kas par labā-
ko uzbrucēju nominēja Rihardu Klinti, labāko aizsargu - Lauri 
Beloragu, labāko vārtsargu - Senti Dukaļski, bet par vērtīgāko 
spēlētāju - Kristu Garkalnu. Komandu kopvērtējumā šogad uzva-
ras laurus plūca un pirmajā vietā pārliecinoši ierindojās komanda 
“Bērzaune”, otro vietu ieguva “Sauleskalns 1”, taču trešajā vietā - 
“Kvasiko”. Tālāk tekstā aplūkojami arī komandu vietu sadalījumi 
pa disciplīnām un kopvērtējumā.
  Paldies par palīdzību pasākuma norisē noteikti  jāsaka volejbola 
un futbola tiesnešiem, tāpat arī lieliskajai brīvprātīgo komandai, 
Sauleskalna jauniešiem, Bērzaunes pagasta pārvaldei un, pro-
tams, Bērzaunes pamatskolai par atļauju rīkot pasākumu pamat-
skolas sporta laukumā. Uz tikšanos citos pasākumos!

Vietu sadalījums futbolā
Komandas nosaukums   Vieta
“Bērzaune”  1. vieta
“Sauleskalns 2”  2. vieta
“Taņas sēklas un ziedi” 3. vieta
“Sauleskalns 1”  4. vieta
“Kvasiko”  5. vieta

“Pagalma puikas”  6. vieta
“Druviena”  7. vieta
“Russki team”  8. vieta
“Sauleskalns juniori” 9. vieta

Vietu sadalījums volejbolā
Komandas nosaukums  Vieta
“Kvasiko”  1. vieta
“Sauleskalns 1”  2. vieta
“Bērzaune”  3. vieta
“Druviena”  4. vieta
“Taņas sēklas un ziedi” 5. vieta
“Pagalma puikas”  6. vieta
“Sauleskalns 2”  7. vieta
“Russki team”  8. vieta

Vietu sadalījums virves vilkšanā
Komandas nosaukums  Vieta
“Sauleskalns 1”  1. vieta
“Bērzaune”  2. vieta
“Sauleskalns 2”  3. vieta
“Kvasiko”  4. vieta
“Russki team”  5.vieta
“Druviena”  6.vieta
“Taņas sēklas un ziedi” 7.vieta
“Pagalma puikas”  8.vieta

Kopvērtējums
Komandas nosaukums  Vieta
“Bērzaune”  1.vieta
“Sauleskalns 1”  2.vieta
“Kvasiko”  3.vieta
“Sauleskalns 2”  4.vieta
“Taņas sēklas un ziedi” 5.vieta
“Druviena”  6.vieta
“Pagalma puikas”  7.vieta
“Russki team”  8.vieta
“Sauleskalns juniori” 9.vieta

Beāte Putniņa
Annijas Berģes foto

Komandas (no kreisās puses): “Kvasiko”, “Bērzaune”, “Sauleskalns1”.
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aktuĀli
Ārsta palīga kabinetam Sauleskalnā - 

gada jubileja
  Šomēnes aprit tieši gads, kopš Sauleskalnā pieejama me-
dicīniskā palīdzība ārsta palīga-feldšera kabinetā. Aicināju 
uz sarunu ārsta palīdzi Dzintru Kaluginu, lai atskatītos uz 
aizgājušā gada darbu jaunizveidotajā ārsta palīga kabinetā.
Vaicāta par to, kas viņu atvedis uz Sauleskalnu, ārsta palī-
dze Dzintra atklāj, ka iepriekš strādājusi Rīgā, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestā (turpmāk tekstā NMPD). Uz 
darba vietu galvaspilsētā katru reizi devusies no savām mā-
jām Lazdonā. Dzintra atzīst, ka ģimenes apstākļi veicinājuši 
pieņemt viņai lēmumu iekārtoties darbā tuvāk mājām. Tāpēc, 
tiklīdz pamanījusi, ka Bērzaunes pagastā tiek meklēts feldše-
ris, pieteikusies. 
  Sākums šajā  darbā bijis grūts. Dzintra stāsta, ka NMPD 
bijis ierasts darba modelis, ļoti labs kolektīvs, tāpēc šīs pār-
maiņas viņai bija izaicinājums. Tāpat arī NMPD ierasts bijis 
diennakts darbs, kad  mediķi devušies apmēram 16-17 izsau-
kumos pie pacientiem. Tāpat arī NMPD bijusi konkrēta dar-
bības sistēma, kas atviegloja mediķu darbu. Dzintra atzīmē, 
ka, uzsākot ārsta palīga darbu, bija daudz pārmaiņu. Šis darbs 
prasa, pirmkārt, lielāku atbildību, vienai jāizlemj par  katra 
pacienta precīzu ārstēšanu un jāizraksta viņa slimībai piemē-
rotākie medikamenti. Lai paaugstinātu savas prasmes, nācies 
pamatīgi atsvaidzināt medicīnas skolā iegūtās zināšanas, lasīt 
literatūru par medikamentiem. Satraukums bijis pamatīgs. 
  Pēc gada, kas aizvadīts šajā darbā, Dzintra stāsta, ka jūtas 
krietni drošāk. Ir izdevies iemanīties darba specifikā, ir iepa-
zinusies arī ar vietējiem iedzīvotājiem - saviem pacientiem, 
kas viņai ir svarīgi. Dzintra atzīmē, ka viņai ir svarīgi katram 
pacientam atrast individuālu pieeju, veidot personiskāku kon-
taktu. Jāatzīst, ka dažreiz tieši empātija un cilvēka uzklausī-
šana ir tas, kas viņam palīdz justies labāk, arī ērtāk, atrodo-
ties pieņemšanā. Dzintra no pieredzes stāsta gadījumus, kad 
telefoniski ar viņu sazinās satraukti cilvēki, visbiežāk sirds 
slimnieki, kurus vienmēr svarīgi uzklausīt un nomierināt. 
Lielākoties viņiem patiešām paliek labāk pat tikai pēc šādas 
sarunas.
  Ikdienas darba pienākumi feldšerpunktā ir ļoti dažādi. Ie-
rodas cilvēki ar muguras sāpēm, anēmiju, arī gripas un citu 
saslimšanu pacienti, kuriem nepieciešama attiecīga aprūpe 
- ārstēšana un dažādas  procedūras. Pie Dzintras ierodas arī 
cilvēki, kuriem nepieciešams izrakstīt recepšu medikamen-
tus. Tas īpaši ērti ir vecāka gada gājuma iedzīvotājiem, kam 
nav jāmēro ceļš uz Madonu, lai saņemtu mediķa  konsultāciju 
vai lai izrakstītu  receptes. Šāda feldšerpunkta nozīme īpaši 
palielinājās karantīnas laikā. Madonas slimnīca nepieņēma 
plānveida pacientus, pacientus pēc pieraksta. Taču visu šo 
laiku ārsta palīga kabinets Sauleskalnā pacientiem bija at-
vērts. Dzintra stāsta, ka svarīgi bijis tas, ka cilvēki pēc trau-
mām varējuši te ierasties uz pārsiešanu, jo bijuši gadījumi, 
kad arī akūti pacienti Madonas slimnīcā uz pārsiešanu netika 
pieņemti. Tāpat pieņemti arī pacienti ar citām saslimšanām, 
kam bijusi nepieciešama apskate, protams, rūpīgi ievērojot 
visus nepieciešamos drošības pasākumus - telpu un virsmu 
dezinfekciju, temperatūras mērīšanu utt. 
  Dzintra atzīst, ka viņas darbu ļoti atvieglotu ģimenes ārsta 
klātbūtne. Bieži vien noderētu ārsta padoms, jo ģimenes ārsta 
darbības profils ir plašāks. Tāpat arī cilvēkiem būtu ērtāk, jo 
ir situācijas, kad pie tuvākā ģimenes ārsta Madonā cilvēkiem 
nav iespējams nokļūt. Ne vienmēr Dzintras kompetencē ir iz-
vēlēties ārstēšanas veidus specifiskākos saslimšanas gadīju-

mos, kad došanās pie ārsta-speciālista ir obligāta. Tomēr labi, 
ka šāds punkts ir. Lieliska sadarbība izveidojusies arī ar ko-
lēģiem Bērzaunes pagasta pārvaldē un Sauleskalna aptiekā. 
  Vaicāta par to, kādi bijuši satraucošākie gadījumi šogad, 
Dzintra atklāj pāris stāstus, kas patiešām iezīmē to, cik bū-
tiska nozīme ir kompetenta ārsta palīga klātbūtnei situācijās, 
kad cilvēka dzīvība ir briesmās. Kā gadījumus, kad biju-
si nepieciešama ātra reakcija, lai novērstu draudus cilvēka 
dzīvībai, Dzintra atzīmē spēcīgas alerģiskas reakcijas, kad 
nepieciešama ātra mediķa rīcība, konkrētu medikamentu ie-
vadīšana, kas arī visos gadījumos bija  veiksmīgi izdarīts. 
Dzintra šos pacientus galvenokārt sagatavo, lai, ierodoties 
NMPD, kas drošības nolūkos vienmēr tiek izsaukts, pacients 
būtu sagatavots turpmākām manipulācijām. Tāpat bijuši ga-
dījumi, kad pacients satraukuma dēļ neiedomājas izsaukt 
NMPD, bet ierodas feldšerpunktā  akūtā gadījumā, kad par 
sevi likusi manīt sirds veselība. Bijis arī gadījums, kad pēc 
nopietnas galvas traumas Dzintra sniegusi ātru un operatīvu 
palīdzību cietušajam un sagatavojusi viņu tālākām manipu-
lācijām pēc NMPD ierašanās. Dzintra gan atzīst, ka lielāko-
ties šādos gadījumos vēlams nekavējoties zvanīt NMPD, lai 
dienests spētu operatīvāk reaģēt un ierasties notikuma vietā, 
tomēr zinoša cilvēka - šajā gadījumā Dzintras - klātbūtne ne-
noliedzami patiešām ir nozīmīga.

 Beāte Putniņa

Foto no www.momenti.lv
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INTERESANTI
Bērzaune un tās apkārtne 19. gadsimtā

2. daļa
  Muižu redukcijas* rezultātā pie Bērzaunes piederošās muižas 
dažādos laikos tika nodotas tālāk. Izņēmums bija  “Augstajam 
Kronim” (Zviedrijas valstij) vēlāk pievienotā Grostonas mui-
ža.           
  *Muižu redukcija Vidzemē - juridiski nepamatoto, neleģitīmo 
zemes īpašumu  redukcija  kroņa īpašumā  Zviedru Vidzemē 
XVII gs. otrajā pusē. 1683.-1690. gados kronis pārņēma 80,8% 
visu revīzijas arklu, kas aptvēra 74,2% Vidzemes zemnieku 
sētu. Paralēli notika zemes pārmērīšana, vērtēšana un pārdalī-
šana, t.s. arklu revīzija.
  Zviedrijas karalistes  Riksdāgs 1655. gadā nolēma reducēt 
(pārņemt atkal valsts īpašumā) tās lēņu muižas, kuras pašrei-
zējie valdītāji bija ieguvuši nelikumīgi vai nevarēja pierādīt 
valdījuma tiesību likumīgumu. Daļa muižnieku agrākās kroņa 
zemes bija pārvērtuši par saviem īpašumiem, citi turpināja lie-
tot lēņus, kuru lietošanas tiesības nebija atjaunotas. Muižu īpa-
šumu dokumentāciju pārbaudīja īpaša komisija un nelikumīgi 
valdītās muižas atsavināja, tām pārejot  senjora  (Zviedrijas 
karaļa īpašumā). Par īpašuma tiesību apstiprinājumu kalpoja 
lēņa grāmatas (investitūras līgumi). Atsavināto muižu muiž-
kungi nu kļuva par muižu rentniekiem, kam jāmaksā nomas 
maksa par zemju izmantošanu karalim. Tādā veidā liela daļa 
dzimtcilvēku kļuva par apakšnomniekiem, un nomnieku un 
apakšnomnieku attiecības nonāca karaļa jurisdikcijā. 1680. 
gadā Riksdāgā pieņēma lēmumu, ka visas agrāk Livonijas or-
denim un bīskapiem piederējušās, bet vēlāk dāvinājuma ceļā 
privātpersonu rokās nonākušās muižas pāriet valsts īpašumā; 
privātīpašumā paliek tikai pirktās un ieķīlātās muižas.
   http://vesture.eu/Mui%C5%BEu_redukcija_Vidzem%C4%93
  Bērzaune un Zalgauska no 1723. līdz 1741. gadam (ieskaitot) 
tika piešķirta grāfam Raguzinskim, kurš 1741. gadā pārcēlās 
uz citu vietu. Tāpēc 1744. gada 25. jūlijā ķeizariene Elizabe-
te Bērzauni uzdāvināja ģenerālim Vasilijam Goltikovam. No 
Vasilija Goltikova tā  savukārt pārgāja oberhofmaršāla grāfa 
Karla Zīversa (Karl Graf von Sievers (1710-1775), valsts vīrs 

un oberhofmaršāls - aut.) īpašumā.  Grāfs Karls Zīverss sa-
vukārt 1754. gadā pārdeva Bērzauni ģenerālleitnantam grāfam 
Andreasam Manteifelim par 42 500 tāleriem.
  1783. gada 30. jūnijā gvardes kornets (armijas pakāpe kavalē-
rijā cariskajā Krievijā - aut.) Gothards Andreas fon Manteifelis 
apmainīja Bērzauni un Devienu pret Reņģes (Ringen) (tagad 
Saldus nov. - aut.) muižu un 10 000 rubļu piemaksu. 1797. 
gada 16. novembrī valsts padomnieks grāfs Manteifelis, dzi-
mis grāfs Jūlijs Munihs, ieķīlāja Bērzauni, Devienu un Lubeju 
par 135 000,00 tāleru brigadierim grāfam Johanam Georgam 
Brovnem (Browne), kurš 1803. gada 28. februārī cedēja savas 
tiesības Zemes tiesas tiesnesim Karlam Magnusam baronam 
Klebekam. 1807. gada 23. janvārī Bērzaunes muiža tika pazi-
ņota kā Karla Magnusa barona Klebeka pirkums par 183 354 
tāleriem.    

Zalgauska

  1744. gada 29. jūlijā feldmaršāls Trubeckojs Zalgausku pie-
vienoja Opekalna (tagad - Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov.) 
draudzei un iekļāva Romeškalna (tagad Alūksnes nov. - aut.) 
muižas sastāvā un 1745. gada 20. jūlijā par 7200 tāleriem pār-
deva oberleitnantam Rembertam Johanam fon Šternštrālam.
  1872. gadā Šarlote Gustava Šternštrāla, dzimusi baronese fon 
Gildenhofa, un viņas bērni pārdeva Zalgausku kapteinim Gotf-
rīdam fon Berensam par 16 000 tāleru.

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/
bsb10782487_00011.html

  Tādi bija Bērzaunes muižas vēstures līkloči no 13. gadsim-
ta un Tīzenhauzenu dzimtas līdz 1842. gadam, kad to nopirka 
Berensu dzimta, kuri tad arī kļuva par Bērzaunes muižas pē-
dējiem īpašniekiem. Par Berensu dzimtu rakstīju “Bērzaunes 
Rīta” 2019. gada novembra numurā.

Edīte Arāja

Iedzīvotāju ievērībai
  Bērzaunes komunā-
lais uzņēmums atgā-
dina, ka lielgabarīta 
atkritumu, būvgru-
žu novietošana pie 
atkritumu kontei-
neriem nav atļauta. 
Saskaņā ar Madonas 
novada pašvaldības 
saistošajiem notei-
kumiem nr.4 “Sa-
dzīves atkritumu 
apsa imniekošanas 
noteikumi Madonas 
novadā” atkritumiem 
ir paredzēts izmantot 
tikai tām paredzētas 
tvertnes, tāpat arī ie-
dzīvotāju pienākums 
ir noslēgt līgumu ar 
atkritumus apsaimniekojošu komersantu.
  Šāda informatīva paziņojuma iemesls ir šajā rakstā redzamajā 
attēlā fiksētā situācija, kur redzams, ka iedzīvotāji novietojuši 
savas nevajadzīgās mēbeles blakus atkritumu tvertnēm. Atkri-

tumu novietošanas fakts fiksēts arī video kamerās. Bērzaunes 
komunālais uzņēmums informē, ka šādus atkritumus iedzīvo-
tājiem pašiem ir jānogādā atkritumu poligonā Madonā, Augu 
ielā 29. Ja tos nogādāt pašam nav  iespējams, iedzīvotāji tiek 
aicināti vērsties pie Bērzaunes komunālā uzņēmuma darbinie-
kiem un vienoties par atkritumu transportēšanas iespējām, pie-
mērojot pakalpojumam atsevišķu samaksu. 
  Tāpat arī iedzīvotāju zināšanai pievienots informatīvs attēls, 
lai labāk orientētos, kādi atkritumi nav paredzēti ievietošanai 
konteineros un tiem blakus. Par saistošo noteikumu neievēro-
šanu iedzīvotājiem var tikt piemērots arī sods. 
  Ja ir kādi jautājumi, ierosinājumi, neskaidrības, SIA “Bērzau-
nes komunālais uzņēmums” aicina iedzīvotājus sazināties pa 
tālruni 64825124 vai rakstīt uz e-pastu: berzaunesku@inbox.lv
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Septembris  biedrībā  “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts””

  Septembris  biedrībā  “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts”” 
ir iesācies  darbīgi. Jaunieši kopīgi izveidojuši jaunas deko-
rācijas centriņam  rudenīgās  noskaņās. Aukstums lēnām liek 
par sevi manīt, tādēļ puiši ir parūpējušies par to, lai centriņā  
visiem  būtu  silti.

  Projekta ietvaros ar septembri jauniešu centrā atsākas pulciņi. 
Sākot ar 16. septembri, atsākās tehnoloģiju pulciņš, kur ir iespē-
ja pilnveidot vai apgūt prasmes darbā ar datorprogrammām  Co-
relDreaw, RDWorks, vCarve un  lāzergriešanas/gravēšanas ie-
kārtu un CNC darba  galdu. Lāzergriešanas prasmes ir iespējams 
apgūt trešdienās no plkst.14.00  līdz 17.00. Ar 14. septembri 
atsākās šūšanas apgūšanas nodarbības. Tās notiek pirmdienās 
bērniem un jauniešiem no plkst.14.00 līdz 16.00, pieaugušajiem 
ir iespēja nākt no plkst.16.00 līdz 19.00. 
   Nāc pievienojies un izaicini sevi apgūt kaut ko jaunu!

Antras Raubiškas teksts un foto
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PaSĀkuMu aFiŠa

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

StĀrķa ziņaS 

Reģistrēti dzimušie:

Kristers  19.08.2020.
Keita 12.09.2020.

Spēku un izturību vecākiem, jauno 
paaudzi lolojot!

iNFOrMĀCiJa, aPSVEikuMi, līdzJūtība
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Tālumā aiziedams,
Tu atstāj mums savu tuvumu.

(J. Osmanis) 

 Irēna Grebežniece 
17.04.1944. - 04.09.2020

Patiesa līdzjūtība mirušās tuviniekiem.

Mirusi

Sēru  VēStS

plkst.17:00 Bērzaunes kapos
plkst.18:00 Grostonas kapos

3.oktobrī
Svecīšu vakars Bērzaunes pagasta kapsētās: 

  Koncerts sveču gaismā 
GAISMA. KOKLE. AKORDEONS

  Līga Griķe - koncertkokle, basa kokle, Anda Eglīte - kon-
certkokle,  Dace Priedīte - koncertkokle, Artūrs Noviks -  
akordeons
  Koncertprogrammā “Kokle. Gaisma. Akordeons” skan Bal-
tijas valstu komponistu mūzika – oriģinālkompozīcijas kok-
lēm mijas ar skaņdarbu pārlikumiem šiem strinkšķināmajiem 
instrumentiem un maigi dzidrās kokļu skaņas savijas ar akor-
deona daudzbalsīgajām mēlēm... Starptautiskā mērogā koncer-
tējošās koklētājas Līga Griķe, Anda Eglīte un Dace Priedīte 
šajā programmā saspēlējas ar daudzveidīgos žanros pieredzē-
jušo akordeonistu Artūru Noviku, paplašinot ierastos priekš-
status par kokles skanējuma iespējām... Skan Arvo Perta sla-
venā minitūra “Für” un Riharda Dubras opuss, no kura aizgūts 
programmas nosaukums, arī Raimonda Tigula cikls “Raksti” 
un citas spilgtas kompozīcijas, tostarp pat divi jaundarbi, kas 
pasūtināti Santai Ratniecei un Emīlam Zilbertam. Mūziķi pie-
bilst: “Šī koncertprogramma veidota kā aicinājums mums vi-
siem nest gaismu sevī un dalīties ar to, lai arī dzīves ēnainajos 
brīžos varētu sajust un redzēt gaismas staru stīgas, kas kliedē 
skumjas un ļauj virzīties uz priekšu.” Programmā: Arvo Perts, 
Georgs Pelēcis, Santa Ratniece, Raimonds Tiguls, Emīls Zil-
berts, Līga Ančevska, Povils Veliks.

Biļetes cena: 
5 EUR pasākuma norises dienā un vietā
4 EUR iepriekšpārdošanā Bērzaunes pagasta pārvaldes kasē, 
“Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā un www.bilesuparadize.lv

 Sauleskalna tautas nama 
amatiermākslas kolektīvi atsāk darbu un 

aicina jaunus dalībniekus

Vīru koris “Gaiziņš” aicina dziedātājus visās balsu grupās.
Mēģinājumi pirmdienās plkst.19.00
Kontaktinformācija - 29246116 (Antra)
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Atāls” aicina dejotgribētājus, 
kas uz deju ir uz “Tu” un prot latviešu tautas dejas pamatsoļus.
Mēģinājumi - trešdienās, svētdienās plkst.19.00
Kontaktinformācija - 29194861 (Judīte)
Bērnu deju kolektīvs “Pūpēdītis” aicina savā pulkā bērnus no 
trīs gadu vecuma.
Mēģinājumi: 
-otrdienās plkst. 17.10 (pirmsskolas grupa); plkst.18.00 (1.- 4. 
klašu grupa), plkst.18.50 (3.- 6. klašu grupa);
-ceturtdienās plkst. 16.50 (pirmsskolas grupa), plkst.17.30 (1.- 4. 
klašu grupa), plkst.18.20 (3.- 6. klašu grupa).
Kontaktinformācija - 29788442 (Inga)
Jauniešu deju kolektīvs
Mēģinājumi  trešdienās plkst.17.10
Dāmu deju grupa “Vienmēr”
Mēģinājumi: pirmdienās, otrdienās, piektdienās.
Kontaktinformācija - 28723700 (Rasma)
Pasaules deju grupa “OREO”
Mēģinājumi: pirmdienās, otrdienās, piektdienās.
Kontaktinformācija - 28723700 (Rasma)
Līnijdeju grupa “Rainbow”
Mēģinājumi: ceturtdienās plkst.19.15, svētdienās plkst.17.00.
Kontaktinformācija - 28177889 (Ilze)
Mākslas studija
Tikšanās pirmdienās plkst.19.00 un pēc individuāla grafika.
Kontaktinformācija - 26168126 (Iveta)


