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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

kas
spēj
radīt
labi Ineta,
apmaksātas
redaktore
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Zemnieku saimniecība “Līvi”.

Zemnieku saimniecība “Sveķi”.

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
“BĒRZAUNES
RĪTS” 2015.
SEPTEMBRIS
“BĒRZAUNES
RĪTS”GADA
2018. GADA
APRĪLIS

AKTUĀLI
Martā Jauniešu pavasara domnīca
Nenoliedzami, ka tas ir jauniešu vidū gaidītākais pavasara notikums. Šoreiz domnīca
norisinājās jau 4. reizi, kopumā saņēmām 36 pieteikumus
no jauniešiem. Taču pasākumā
dalību apstiprināt varējām vien
19 jauniešiem. Šoreiz domnīcā
pulcējās jaunieši no Aronas,
Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas pagasta.
Domnīca norisinājās no 29.
līdz 30. martam biedrības telpās. Pasākuma pirmā diena
bija orientēta uz dalībnieku
savstarpēju iepazīšanos, saliedēšanos. Droši varam teikt, ka
pirmā diena aizskrēja nemanot
un jaunieši pārsteidzoši ātri
atrada kopīgu valodu un spēja
sadarboties. Jauniešiem pirmajā dienā vēl bija jāpievēršas nopietnai tēmai un jāveido
reklāmas plakāti par tēmu, kā
pievērst vienaudžu uzmanību prātīgi lietot sociālos medijus.
Protams, neiztikām arī bez “Vakara jampadrača” un orientēšanās, kur dalībniekiem bija jāspēj sadarboties un risināt
sagatavotos uzdevumus.
Pasākuma otrā diena sākās nedaudz miegaini, jo kā jauniešu
pasākumos gulēts bija krietni maz. Taču tas neliedza jauniešiem sagatavot brīnišķīgus darbus biedrībai, kuriem noteikti
drīzumā tiks atrasta vieta, lai ikviens varētu tos aplūkot, kā
arī paspējām krāsot olas, vēl izspēlēt jauniešu aktuālās spēles

un dažas komandu saliedējošas aktivitātes. Protams, arī izvērtējām pasākumu, kā mums veicās, kas patika, kas nē.
Jāteic, ka ar 24 stundām mums bija par maz. Palika vēl
neizspēlētas spēles, neizpildīti uzdevumi. Bet tas nemazina
gandarījumu par 19 dalībniekiem, kuri atraktīvi iesaistījās visās aktivitātēs, pauda savas domas un uzskatus, pierādīja, ka
Madonas novadā dzīvo brīnišķīgi jaunieši.
Ilutas Kārkliņas teksts un foto

Uzņēmējdarbība

28. martā reģionālo vizīšu ietvaros Madonas novadu apmeklēja Kanādas pilnvarotais un ārkārtējais vēstnieks Latvijā, Lietuvā un Igaunijā Alēns Osērs (Alain Hausser). Vizītes mērķis
bija iepazīties gan ar interešu izglītības iespējām Madonā, gan
ar uzņēmējdarbības vidi novadā. Vizītes ietvaros tika apmeklēts:
sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils”
LIAA Madonas biznesa inkubators
Jāņa Simsona Madonas bērnu mākslas skola
“Madonas Karameles”
kokapstradesgrupa.lv
“Baltic block”
“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA APRĪLIS
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AKTUĀLI
TV3 Ziņas viesojas pie vīru kora “Gaiziņš”

Vīru koris Gaiziņš koru skatē tika atzinīgi novērtēts ar 1. pakāpes diplomu, iegūstot 40.67 punktus.

Teju ik pirmdienu vīru kora “Gaiziņš” vīri pulcējas Sauleskalna tautas namā, lai gatavotos kārtējam koncertam, apgūtu
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koprepertuāru un saglabātu vīru koru dziedāšanas tradīcijas. Mēģinājumu vēroja
TV3 ziņu moderators Arnis Krauze, kura radinieks - Ēvalds
Krauze - korī dzied kopš tā pirmsākumiem. Viņš ir arī kora
vēstures liecību glabātājs.
Taču diemžēl vīru koru tradīcija iet mazumā. Šogad lielajā
Mežaparka estrādē dzirdēsim vairs tikai 27 vīru koru dziedājumus. To vidū arī Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama
vīru koris “Gaiziņš”.

TV3 Ziņu tikšanos ar vīru kori “Gaiziņš” iespējams aplūkot
saitē: https://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/932940 Saite atrodama arī www.berzaune.lv
Bērzaunes un Sauleskalna bibliotēkā sižetu noskatīties palīdzēs Ineta un Jana.
Materiālu un foto apkopoja Kristaps Šķēls,
Sauleskalna tautas nama vadītājs

Dziesmu svētku motīvs
Tik skaistu kalnu mums nav
Mums mākoņi dzimst uz zemes
Blakus vītola atvasēm
Blakus stirnas bērniem...
Knuts Skujenieks
~~~
Tik augstu kalnu mums nav,
Kur stāvas to akmens smailes.
Vai tādēļ mums viņus nemīlēt,
Vai tādēļ mums nepietiek dailes?
Mūsu augstākās virsotnes - dziesmas,
Kad tūkstošiem balsu skan priedēs,
Un kā devītā jūras vilnī
Visas rūpes un sāpes aiznes.
Mūsu dziesmas kļūst augstākie kalni,
Arī straujāk sāk pukstēt sirds,
Un starp dziesmu pakalnu simtiem
Kāda dziesma kā virsotne mirdz.
Katram laikam būs virsotne sava,
Kura iedvesmos, aicinās līdz.
Juris Apogs
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AKTUĀLI
VPDK “Atāls” - vislabākie
8. aprīlī caur Madonas pilsētas kultūras namu plūda dejotāju straumes, kas saradās no
Madonas, Lubānas, Varakļānu, Ērgļu un Cesvaines novada, kopā veidojot Madonas
deju apriņķi. Gandrīz 800 dejotāju lielā straume bija pulcējusies uz vissvarīgāko šī gada
notikumu pirms gaidāmajiem
Dziesmu un deju svētkiem
- deju lieluzveduma “Māras
zeme” repertuāra pārbaudes
skati.
Skatē piedalījās 38 deju kolektīvi šādās kvalitātes grupās:
3 - bērnu deju kolektīvu grupā;
4 - B grupā;
11 - C grupā;
4 - D grupā;
7 - E grupā;
9 - F grupā
Skati vērtēja augstas raudzes
žūrija:
Zanda Mūrniece - horeogrāfe,
Dejas nozares konsultatīvās
padomes vadītāja, Dziesmu
svētku mākslinieciskās padomes locekle, deju svētku virsvadītāja;
Maruta Alpa - Latvijas Nacionālā kultūras centra skatuviskās
tautas dejas eksperte, deju lieluzveduma “Māras zeme” projekta
vadītāja;
Ilze Mažāne - horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja;

Gunta Skuja - horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja, koncerta “Vēl
simts gadi dejai” mākslinieciskā vadītāja;
Jānis Ērglis - horeogrāfs, deju lieluzveduma “Māras zeme” mākslinieciskais vadītājs, deju svētku virsvadītājs;
Jānis Purviņš - horeogrāfs, deju lieluzveduma “Māras zeme”
mākslinieciskais vadītājs, deju svētku virsvadītājs, Liepājas deju
apriņķa virsvadītājs;
Agris Daņiļevičs - horeogrāfs, deju svētku virsvadītājs.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Atāls” skatē dejoja divas dejas
- izlozes deju “Kristī mazus, kristī lielus”, kur viņiem palīdzēja
Madonas KN bērnu deju kolektīvs “Atspole” un izvēles deju deju kolāžu “Es mācēju danci vest” - E grupas dejas.
Pasākumu apmeklētāji noteikti jau ir ievērojuši un novērtējuši
“Atāla” sniegumu uz skatuves, dejai un skatītājam atdodot sevi
visu, parādot ieguldītā darba rezultātus.
Arī žūrijas komisijas locekļu trenētajām acīm tas bija ļoti tīkams
sniegums, kas “papīra formā” izpaudās kā Augstākā pakāpe ar iegūtiem 46,7 punktiem - E grupā visaugstāko rezultātu.
Kolektīva vadītājas un dejotāju darbs ir vainagojies ar izciliem
panākumiem, un VPDK “Atāls” ir izcīnījis biļeti Dziesmu un deju
svētkiem un turp dosies kā vislabākie!!!
Paldies par teicamo sniegumu!!!
Paldies visiem atbalstītājiem, līdzjutējiem un tiem, kas vienmēr ir
klāt “Atāla” koncertos. Mēs dejojam jums!
Materiālu un foto apkopoja Kristaps Šķēls,
Sauleskalna tautas nama vadītājs
Bērzaunes pagasta pašvaldība pateicas vidējās paaudzes
deju kolektīva “Atāls” vadītājai Judītei Ezerkalnei par ieguldīto darbu, sagatavojot kolektīvu Madonas apriņķa deju
skatei.
Sakām arī paldies Madonas novada fondam par materiālu
atbalstu kolektīva tautas tērpu iegādē.
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aktuāli
Stādu tirgus
Madonā

Stādu tirgus Madonas pilsētas centrālajā laukumā jau ir kļuvis par jauku tradīciju un īstu pamudinājumu uzsākt praktiskus
pavasara darbus piemājas dārzos vai laukos.
2018. gada 28. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst.14.00 Madonā, Saieta laukumā notiks ražena tirgošanās. Būs iespēja iegādāties dažnedažādus stādus gan mājas un dārza krāšņumam,
gan augļu un dārzeņu audzēšanai. Ja ir stādi, jābūt arī dārza
instrumentiem un amatnieku izstrādājumiem. Bet, lai pavasara
darbiem pietiktu spēka un enerģijas, tirgus piedāvājumā būs
arī apmeklētāju iecienītie lauku labumi no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem - būs gan siers un maize, gan gaļas un
zivju izstrādājumi. Viss, lai iepriecinātu sevi un gūtu iedvesmu
pavasarim. Par jestru svētku noskaņu tirgus laukumā rūpēsies
grupa “Vidroks”.
Tirgoties aicinām stādu audzētājus un tirgotājus, zemniekus
ar savu produkciju, amatniekus, rokdarbniekus, mājražotājus
un uzņēmējus ar tikai pašu ražotu vai Latvijā audzētu produkciju, dārza tehnikas un instrumentu ražotājus un tirgotājus.

Lielā talka
Šogad projekts “Lielā talka”
atzīmēs desmit gadus, un šogad
plānotas divas plašas vides sakopšanas aktivitātes - Lielā talka
norisināsies 28. aprīlī, bet rudenī,
15. septembrī, visi tiek aicināti
vienoties lielākajā kopīgajā dabas
sakopšanas talkā pasaules vēsturē, kad talkošana sāksies Jaunzēlandē pulksten 10 no rīta pēc vietējā laika un sekos Saulei visas dienas garumā, pārklājot
visas 24 laika joslas un noslēdzoties Havaju salās.
Projektu ”Lielā talka” visu tā pastāvēšanas laiku vada Vita
Jaunzeme, kura talkošanas ideju aizsāka pirms vairāk nekā 15
gadiem ar projektu “Pēdas”. “Es reizēm atceros, kā tas viss sākās - tik naivi, tik vienkārši,” saka Vita Jaunzeme. Šo gadu laikā ir paveikts ļoti daudz, bet talkošanas ideja sevi nav izsmēlusi. “Ir jauns gadsimts, ir nepieciešama jauna domāšana, jauna
attieksme pret apkārtējo vidi un pret mums pašiem. Pēdējos
100 gados viss ir radikāli mainījies. Ir jāmainās arī mums. Latvija nākamajos 100. Kāda tā būs? Ir jāsāk skatīties uz mums
pašiem un mūsu valsti no cita skatpunkta.”
“Desmit gadu laikā Lielā talka sevi ir attaisnojusi, jo tās
rīkošanai sniegtais valsts un privāto uzņēmumu finansiālais atbalsts ticis izlietots efektīvi,” šī gada talkas reģistrēšanās atklāšanas pasākumā pauda Valsts prezidents un
Lielās talkas patrons Raimonds Vējonis.
Prezidents kopā ar Lielās talkas organizatori Vitu Jaunzemi
norādīja, ka iedzīvotājiem nepieciešams piedalīties talkā, ne
tikai lai sakoptu savu apkārtni, bet arī lai mainītu kopējo sabiedrības attieksmi pret vides ilgtspējīgumu.
“Lai to izdarītu, jāizkopj savas domas, rīcība un tradīcijas,
izveidojot jaunu dzīvošanas kultūru, kurā, pirmkārt, domājam
videi draudzīgi - kā izmantojam resursus un kā ikdienas darbus
varam veikt efektīvāk. Tas ir izaicinājums turpmākajiem desmit gadiem,” sacīja R. Vējonis.
No trešdienas interneta vietnē www.talkas.lv atvērta talkas
dalībnieku reģistrācija. Katrā pašvaldībā darbojas viens vai
vairāki koordinatori, kuri 28. aprīlī vadīs reģistrēto vietu sakopšanu.
Arī Bērzaunes pagastā notiks Lielā talka.
28. aprīlī uz talkošanu Grostonas kapos aicina lapu pārzine Alda Gūte. Līdzi jāņem darba cimdi un strādātprieks.
Talkas nobeigumā - kopīga zupas ēšana.
Uz talkošanu Bērzaunes kapos aicina kapu pārzine Edīte
Bagucka.
Talkošana būs arī Bērzaunes pagasta centrā pie volejbola laukuma. Līdzi jāņem darba cimdi un grābekļi.

Materiālu apkopoja redaktore Ineta
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AKTUĀLI
Dažas ziņas par Bērzaunes krogu
Senajos laikos Bērzaunē tika celta pils, tad baznīca un krogs. Būvēm ar zobenu rokā tika savākti
visi novada iedzīvotāji - ne tikai vīri un jaunekļi,
pat sievas, kas zīdījušas bērnus. Lai veļ akmeņus,
maisa javu: kaļķus un pienu kopā, tad stingrāk stāvēšot. Un lai nedomā darbu kavēt bērnu dēļ. Kam
zīdāms puisēns, lai dod krūti divreiz dienā. Meitenēm pietikšot ar vienu reizi.
Bijušas lietas, ko pagastā kārtojuši dziļā klusībā. Lapsu māju Zoda Ilzi apprecējis jauns iegātnis,
strādīgs, rāms puisis. Taču vecais Zods visu darīšanu turējis savā rokā un znotu pie vārda nelaidis.
Nelaime tikai, ka vecais mīlējis krietni iedzert.
Dzeramajās nedēļās viņš par saimniecību nelicies
ne zinis. Saime strādāja cik jaudas, bet saimnieks
gar tīrummalu meimurojis garām no viena kroga
līdz otram. Arī tad, kad sāka būvēt jauno mūra kūti
un pie darba bija nolīgti mācīti mūrnieki. Viss tika
darīts uz goda, un mūrnieki darbu pabeidza laikā. Tiklīdz
Lapsu saimnieks visus krogus bija izgājis cauri, mūrnieki pie
galda paziņoja, ka padarīts salīgtais darbs. Nu Zodam nāktos
iet pie skapja un meklēt naudas vīšķi, lai samaksātu. Bet Zods
klusē, nauda Bērzaunes krogā palikusi. Klusējusi arī saimniece, arī znots. Pēc ēšanas znots klusēdams noskaitījis katram meistaram priekšā pienākošos naudas kaudzi. Mūrnieki
cēlušies tencinādami un posušies uz atvadīšanos. Vēlāk Ilze
kaimiņiem stāstījusi, ka vīrs bijis Bērzaunē pie krodzinieka
un kučiera - tur palienējis vajadzīgo summu. Bet kur bija drošība, ka vecais Zods atdos?
Pienāca rudens. Uz Stukmaņiem, uz Indriķa bodi, devās gara
viesēniešu un bērzauniešu rinda ar labību un lopiem. Posās
arī Lapsu Zods, bet saimniece, asaras slaucīdama, pavadīja
piekrauto vezumu līdz vārtiem - kas zin, kurā Aiviekstes vai
Bērzaunes krogā pazudīs visa mantība? Es, čarkiņ, da tevīm,
tu, čarkiņ, da manīm! Es aiz tavas turētavas, tu aiz mana
maka ņēmi!
Pie Indriķa pārdošanu nokārtojis, Zods nostājies rindā pie
kases pēc naudas - Rumpa bodē naudu vis nedeva un neņēma
tieši - to darīja jaunkundze stikla būrī. Te, kur bijis, kur ne,
veikala durvīs parādījies Zoda znots. Sievastēvam ne vārda
neteicis, nostājās viņam priekšā, pastiepa roku un saņēma
naudu viņa vietā. Arī Zods nebildis ne vārda, tikai galvu nodūris. Klusējot abi atgriezušies Lapsās. Un kopš tās reizes
visi darījumi pārgājuši znota rokās.
***
Nav zināmi iemesli, kamdēļ Bērzaunes krogs 1884. gadā
slēgts. Pēdējais krodzinieks bijis Juris Brucers.
Tajos laikos krogs bijis arī sabiedrības dzīves centrs, jo citu
saiešanas vietu nebija kā mūsdienās. Krogā ļaudis sanāca, tāpat kā tirgos, parunāties, paiet rotaļās, padejot un arī iepazīties. Krogā tikušas slēgtas mūža derības, te notikušas puišu
un meitu derēšanās utt. Radi, kaimiņi un pazīstami savā starpā daudz viesojās, gan kārtojot darīšanas, gan tāpat. Ģimenes
bijušas lielas. Kamēr pieaugušie kārtojuši savas darīšanas,
bērni dzīvojuši pa kroga istabu, kur skapī glabājies tāds gardums kā cukurgraudi.
***
Trauksmaini notikumi Bērzaunē bijuši 1905., 1906. gadā.
1905. gada 6. oktobrī bijis mītiņš Bērzaunē. Ļaužu bars devies uz krogu, lai to aiztaisītu. 14. novembrī Mārcienā notikusi policijas sadursme ar nemierniekiem, un 1. decembrī
kazaki, izsitušies no Veckalsnavas, ceļā nošāvuši kādu kristburdznieku un Bērzaunē bufetčiku Meieri, komijus Ozoliņu,
Sīli, Rožkalnu u.c. Tie apbedīti Bērzaunes vecajos kapos,
piedaloties lielam ļaužu pūlim. Pavadot dziedājis koris. Bēr“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA APRĪLIS

zaunē nodedzināta kāda muižas saimniecības ēka un daktermāja, Kalsnavā - Veckalsnavas pils.
***
Parasti jūlija pēdējā svētdienā Bērzaunē notika kapusvētki.
Tad ļaudis taisījās apmeklēt savus aizgājušos piederīgos un
satikties ar radiem un draugiem. Svētku rītā saposās un devās ceļā. Braucot pa negrantētiem ceļiem, droškas šūpojās. Uz
lielceļa dažreiz izveidojās braucēju karavānas. Kam bija jauni,
strauji zirgi, tie apbrauca gausākos. Zirgi bija iejūgti goda ratos. Tuvīnākie gāja saposušies kājām. Zirglietas bija nospodrinātas, kumeļi nopucēti. Zvanu skaņas baznīcas tornī labu
gabalu pirms kapsētas jau sagaidīja braucējus. No baznīcas pa
kreisi nogriezās balto vītolu ieskauts ceļš uz kapsētu. Ceļa vītolu ēnā tāpat pie kapsētas salasījās pajūgi. Viss bija svinīgs un
tīrs. Ap vienpadsmitiem atskanēja kapu zvans, un kapusvētki
sākās. Sprediķoja draudzes mācītājs T. Ramoliņš. Dievvārdi
notika kapsētas austrumu piekalnē, kur atradās maza kancelīte.
Pēc dievvārdiem radi un paziņas sagāja pie ratiem aprunāties
un ieturēties ar „rikām” (tā sauca līdzpaņemto cienastu). Daudzi sagāja krogū. Vakarā notika zaļumsvētki Bērzaunes upītes
līcī. Tur bufetčiks tirgoja alu un vēl kādu grādīgāku dzērienu
un arī uzkodas, saldumus.
Uz krodziņu ceļu zinu,
Uz baznīcu nezināju,
Uz krodziņu taisns ceļš,
Uz baznīcu līkumains.
***
Biržu muiža, koku muiža
Asariņu paltiņā;
Mācītāju lustes muiža
Dāboliņa kalniņā.
***
Nolādētas kungu rijas,
Nolādēti krodzinieki:
Visas manas linu bikses
Strīpainiem ielāpiem.
***
Kāds puisis bijis ļoti liels dzērājs un nevarējis noturēties,
neiegājis krogā, ja viņam bijusi nauda. Vienreiz ar piecām kapeikām kabatā viņš nolēmis sevi pārbaudīt un paiet krogam
garām. Grūti jau nu nācies, bet paiet pagājis. Aizgājis līdz stadulai un apskatījies, ka krogus jau garām, priecīgi noteicis pie
sevis: ”Tā, brāl, tu to pārbaudījumu izturēji teicami. Par to ej
tagad iekšā un dzer par visām piecām kapeikām!”
Materiālus no Bērzaunes bibliotēkas
novadpētniecības mapēm sagatavoja Ineta
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INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI
APSVEIKUMS
Pamazām vecojam, draudziņ,
Kā mājas, kā koki, kā viss.
Un gadi kā dzērvju kāši
Paceļas debesīs.
Tik sirdī, gadskārtu saudzēts.
Krājas atmiņu vīns,
No prieka un sāpēm raudzēts.

Savu dienu līdzgaitnieci Vissiju sveicu apaļajā jubilejā,
vēlot stipru veselību un daudz, daudz baltu dieniņu turpmākajos gados!
Dvīņu māsa

Šodien un vienmēr vēlu Tev mīlēt to, ko ir vērts mīlēt,
aizmirst to, ko nav vērts atcerēties, lepoties ar to, kas ir
lepnuma vērts, gūt atelpu arī steigas brīdī un uzcelt žogu
starp sevi un raizēm. Un vēl - lai nesteidzīgs laiks Tavos
laimes brīžos un lai ātri aizzib tās dienas, kas nav laipnas
pret Tevi.
Džons Raskins

Stārķa ziņas
Un, ja nu stārķis nav lidojis garām mūsu pagastam…
Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi - ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.
I. Ziedonis

Sveicam visus jaundzimušos un viņu vecākus!

Lai vienmēr visskaistākās rozes
Tev dzīves ceļmalā zied,
Lai mūžam Tev laime pa priekšu
Kā nemaldīgs ceļvedis iet.

Sirsnigi sveicam Rutu 75.gadu jubileja.
Pasta meitenes

Sirsnīgi sveicam visus mūsu pagasta aprīļa gaviļniekus!
Lai Jums veselība, prieks un dzīvotgriba!

INFORMĀCIJA
Radošā apvienība Teātris un ES piedāvā
Leļļu izrāde bērniem un vecākiem “Sarkangalvīte un Vilks” Sauleskalna tautas namā 29. aprīlī
Lelles veidojuši animācijas studijas
“Avārijas Brigāde”
mākslinieki
Režisors - Armands Ekštets
TV seriāla “Sirdsmīļā Monika”
un humora raidījuma “Anekdošu šovs” režisors
Izrādes garums: 50 min
Žanrs: muzikāla komēdija bērniem un vecākiem
Izrādes mērķauditorija: bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā un viņu vecāki
Par ko ir izrāde: Sarkangalvīte nav parasta meitene. Viņa prot
karatē, dzied un mācās svešvalodas. Mežā Sarkangalvītei ir
daudz draugu, par kuriem viņa rūpējas un kurus aizstāv. Bet
kāpēc ceļš pie vecmāmiņas izrādās tik noslēpumu pilns? Un no
kā tad mežā visi īsti baidās? To jūs uzzināsiet jaunajā leļļu izrādē
bērniem un vecākiem “Sarkangalvīte un Vilks”.
Sīkāka informācija par pasākuma norisi atrodama www.berzaune.lv un uz ziņojumu dēļiem.

Piedāvājam:

- darbu sievietei lauku saimniecībā (ravēšana, apkārtnes uzkopšana, darbi siltumnīcās, ražas novākšana u.c. darbiņi)
- ceptuvē - maizes cepējai, apmācām uz vietas, darbiņš četras
dienas nedēļā.
Bērzaunē “Kalna Irbītes”, Madonas novads, LV-4853
Lūdzam pieteikties tikai nopietniem un atbildīgiem cilvēkiem.
Kontakttālrunis: Silvija, tel. 29372796. Zvanīt darba dienās no
plkst. 11.00 līdz 16.00
Gaidām savā komandā.
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Līdzjūtība
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
M. Jansone
Izsakām patiesu līdzjūtību tiem mūsu pagasta
iedzīvotājiem, kuri šķīrušies no sev tuviem cilvēkiem.
“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA APRĪLIS

