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Autors norāda, ka vēsture un ļauni ļaudis ir visādā veidā
mēģinājuši slēpt patiesību. Bet pat tad, ja tā ir apbērta ar atkritumiem, apklāta ar akmeņiem un virs tās ir elki, tā arvien
ir patiesība. Un tā jāmeklē.
Kāpēc šo tik dziļi sevī izjūtu kā vajadzību dalīties ar jums,
tautas brāļi un māsas, tieši šajā - 2019. gada - Lieldienu laikā?
Jo man 45 mūža gados, līdzīgi kā N. Makavejskim - jāsaka - esmu meklējis un atradis, ka patiesība, tēlaini sakot, ir
apbērta ar atkritumiem, virs tās ir akmeņu krāvums un elki.
Atkritumi ir nederīgas, nevajadzīgas, bieži vien arī sapuvušas, indīgas un bīstamas lietas un vielas. Tāpat kā ir fiziski, ir arī garīgi atkritumi. Uz kādiem atkritumiem Bībele
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Elki ir tie, kas cilvēka dzīvē aizstāj dzīvo Dievu. “Es esmu
Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu,
nedz Savu slavu elkiem.” (Jes 42:8) Bet tie nespēj dot to, ko
dod Dievs - mieru dvēselei, brīvību no bailēm, t.s., nāves. Tikai novēršoties no elkiem jeb, t.s., “saldajām dzīves lietām”,
Dievs man atklāja manus māņus un tukšumu aiz tām. Vai esi
drošs, ka tevi elki nav piemānījuši?
Es lūdzu, dārgie lasītāji, piedošanu, ja šis raksts izveidojies smags priekšsvētku laikā. Es nevienu negribu sarūgtināt.
Bet es bīstos no Viņa, kurš man kādu nakti stingri pateica:
“Smaidi vienmēr! Runā patiesību!” Tāpēc šoreiz esmu rakstījis patiesību un gribu ikvienu no mums dziļā mīlestībā mudināt meklēt to, ko, iespējams, kādiem klāj garīgi atkritumi,
akmeņi un elki.
“Jēzus: “Tiešām, Es nāku drīz. Āmen.”” (Atkl. 22:20)
Priecīgus Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētkus!

Latvijas Valsts prezidents viesojas Madonas novadā

labi
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apmaksātas

Zemnieku saimniecība “Līvi”.

Draudzes vārdā - Ivars Cišs,
Bērzaunes draudzes mācītājs

Lieldienu ticējumi:
• Cik dienu pirms Lieldienām ir rasa, tik dienu pēc Lieldienām
būs salna;
• Ja Lieldienu rīts ir skaidrs, būs karsta vasara;
• Kas Lieldienu rītā agri ceļas, tam visu vasaru nāk miegs;
• Lieldienās šūpojoties, šūpolēm jāļauj pašām lēni nostāties, lai
tikpat lēni un līgani noziedētu linu druva;
• Kas olas ēd bez sāls, tas visu vasaru melos;
• Lieldienās jāēd olas, lai cilvēki un lopi būtu veseli;
• Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā, pirms saullēkta, jānoēd vismaz 12 dzērvenes;
saimniecība
• Lai visu gaduZemnieku
mājās nebūtu
blusu un“Sveķi”.
mušu, Lielās piektdienas
darbavietas.
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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
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AKTUĀLI
Deju kolektīva “Atāls” 5 sezonas

Deju kolektīvs “Atāls” Dziesmu un Deju svētkos.

Ar Bērzaunes pagasta vidējās
paaudzes deju kolektīva “Atāls” himnu:
„Tur jau ir tas prieks,
Ka jādejo, ja esi nācis „Atālā”,
Un tikai deja atbrīvo
Un ielej laimi dvēselē!”
23. marta novakarē sākās kolektīva piecu gadu jubilejas
koncerts. Kad kolektīva vadītāja Judīte Ezerkalne saviem
dejotājiem piedāvājusi jubileju nosvinēt, sēžot zālē un priecājoties par citu kolektīvu sniegumu, atskanējušas balsis: “Mēs
dejosim, mums ir, ko teikt saviem skatītājiem.” Kolektīva
vadītāja ir trāpīgi raksturojusi savus dejotājus: “Atāls aug zaļāks, kuplāks, spēcīgāks, skaistāks. Tas ir attēlots uz mūsu
mēģinājumu krekliņiem un nozīmītēm, kas tika dāvinātas
esošajiem un bijušajiem „Atāla” dejotājiem.
Šobrīd uz mēģinājumiem brauc no malu malām, lai izkoptu
savu dejot prasmi, divas reizes nedēļā no Lubejas, Bērzaunes, Mārcienas, Sarkaņiem, Liezēres, Vestienas, Madonas un
Sauleskalna. Kā paši „atālisti” saka, liekam darbus pie malas
un „laižam”! Un vientuļi mēs nejūtamies, jo mums ir draugi un sadarbības partneri malu malās. Tālākie draugi mums
ir Amatas novada Amatas kultūras centra vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Amata”. Vadītāja - Lilita Ventere. Mums ir
lieliska iespēja, pateicoties viņu rīkotajiem pasākumiem “Sadanči”, satikt un redzēt, kas notiek dejas jomā citos novados.
Vadītāja Lilita vienmēr ir atvērta un patiesi atsaucīga jebkurā
deju jautājumā. Mūsu koncertā arī bija vairākas dejas viņu
izpildījumā.
Ar Jēkabpils novada Leimaņu tautas nama vidējās paaudzes
deju kolektīvu „Deldze” mūs saveda kopā bijušais dejotājs
Aigars. Ik gadu mūs kopā vieno pasākums Lieldienās. Viņu
vadītāja ir Daiga Geidāne.
Sadanči ir dažādi, bet Ošupes pagasta Degumnieku tautas
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Degumnieki” kopā ar
vadītāju Mārtiņu Mežuli bija izlēmuši savienot sporta spēles
ar sadancošanu. Tā sākās mūsu ikgadējā kopā būšana sporta
spēlēs un sīvas cīņas par „Degumnieku kausu”.
Mēs sākām dejot savam vaļaspriekam. Bet, lai iegūtu kaut
“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA APRĪLIS

Deju kolektīvs “Atāls” Dziesmu un Deju svētkos.

nelielu finansējumu, sevi ir jāpierāda skatēs. Un skates uzliek
tomēr dejot to, ko norāda virsvadība.
Piektajā sezonā mums bija mērķis apgūt 2018. gada Dziesmu un deju svētku repertuāru, piedalīties 2018. gada skatē,
iegūstot iespējami augstu novērtējumu. Rezultātā - dejojām
2018. gada Dziesmu un deju svētkos. Tātad - mērķis bija izpildīts ar uzviju.
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI deju svētkos dejojām kā 3. vietas laureāti!!!
Katrā dejā ir ielikts stāsts. Šo deju tad uz skatuves vajag
izdejot tā, lai skatītājs to saprot bez programmas lasīšanas.
Šobrīd mūsu repertuārā ir 28 dejas.”
Gads soļo aiz gada, un dejotāji kolektīvā mainās. Svētku
reizē uz koncertu tika aicināti arī visi bijušie “Atāla” dejotāji.
Pasākuma vadītāja Sandra Dejus uz skatuves aicināja Danuti
Kiopu, Sandru Ezerkalni, Renāru Plāti, Aigaru Tilhenu, Renāru Skrindu, Sarmu Dzeni, Daci Saliņu, Armandu Saliņu,
Sanitu Pehloku, Aritu Seržāni, Jāni Starci, Sandru Šimkeviču,
Daci Podnieci, Kristapu Blaus, Leonu Rubuli, Ligitu Blauu,
Aivaru Kodoru, Initu Rūku, Pēteri Bicālu, Dairitu Melderi,
Jāni Melderi. Ar labiem vārdiem tika pieminēts nu jau citā
saulē dejojošais Artis Martinovs.
Bijušajiem dejotājiem “Atāls” veltīja deju “Klabdancis”.
Raksta turpinājums nākamajā lpp.

3

AKTUĀLI
Raksta turpinājums.

Foto no jubilejas koncerta.

Svētki ir īstā reize, lai pateiktu paldies visiem tiem, kas “Atālu”
atbalstījuši, dzīvojuši līdzi, priecājušies par kolektīva panākumiem. Un galvenais ticējuši, ka “Atāls” var.
Paldies tika veltīts Jānim Šķēlem. Padoms pēc padoma.
Domu grauds pēc domu grauda, tāds ir Jāņa ieguldījums „Atāla” izaugsmē. Solo dejas repertuārā nāk ar Jāņa redzējumu
un svētību. Kolektīvs ļoti gaida no Jāņa “Atālam” raksturīgu
deju, kas dotu iespēju izcelt katra dejotāja spējas un raksturu.
Paldies Ivetai Miķelsonei par skaistajiem ziedu pušķiem
Dziesmu un deju svētku gājienā. Arī šajā vakarā skatuves
drapērijas ir viņas. Tās priecē gan mūs, gan jūs.
Paldies Anitai un Raimondam Aizstrautiem par mēģinājumu telpām, kas mums tika dotas daudz ilgāk, nekā sākumā
bija plānots. Mēģinājumos ir silti, komfortabli un kvalitatīvi
strādāt. Reti kuram kolektīva vadītājam mēģinājumā ir iespēja strādāt ar radio mikrofona palīdzību.
Ienākot Lauteres tautas namā, klātesošie varēja redzēt “Atāla”
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karogu. Karogs ir darināts pašu rokām - pie mums Sauleskalna
tautas namā filcēts. Idejas autore - dejotāja Anda Bicāle. Kamēr citi dejo, citi brīvie „nedejotāji” tikmēr ar adatiņu filcē
latvju zīmes karogā. Zīmes uz karoga liktas apzināti - tur ir
savs stāsts! Mūsu kolektīva nosaukums beidzas ar „s” burtu un tas ir ļoti līdzīgs bezgalības zīmei, tikai nedaudz jāpagriež...
Pēc karoga stāsta turpinās cildinājumi. Paldies tiek teikts Elīnai Ezerkalnei, kura karogā izšuvusi zāles stiebrus.
Tencinājuma vārdus saņēma Ivars Miķelsons. Ivars Miķelsons bija pirmais priekšnieks, ar ko „Atāls” sāka savu sadarbību un paveicās. Atbalsts bija lielisks, sievu brunči ir tik
kupli, cik nepieciešams. Sievas skaistas un vīri laimīgi!
Lieliska sadarbība turpinājusies arī ar pašreizējo pagasta
pārvaldes vadītāju Edgaru Lāci. Viņš ne tikai parādīs iespējas, kur ir problēmas atrisinājums, bet pat novada domes sapulcē uzliks galvā vecu, šķību vīru cilindru, lai pierādītu jaunu tērpu nepieciešamību. Pats ir kādreiz dejojis Sauleskalna
Lauktehnikas deju kolektīvā un dejotāju vajadzības viņam ir
saprotamas.
Paldies Mārim Štrombergam. Viegli sadarboties ar sponsoriem, kas ir ar deju uz Tu. Mārim tautas deja nav sveša. Viņš
visu savu jaunību ir dejojis Sauleskalna Lauktehnikas deju
kolektīvā.
Paldies Jurim Pogulim. Arī Juris ir ar deju uz Tu, jo arī viņš
ir dejojis Sauleskalna Lauktehnikas deju kolektīvā. Dejotāji
par sponsorētajām jakām vēl šodien saka paldies.
Tencināšana arī Laimonim Onzulam.
Paldies Gatim Šmitam par finansiālu atbalstu saviesīgajā
daļā.
Sirsnīgus vārdus koncerta laikā uzklausīja arī Lauteres tautas nama vadītāja Rudīte Prikule par atsaucību jau vairāku
svētdienu garumā un atvērto sirdi koncerta tapšanas gaitā.
Koncerta laikā skatītāji uzzināja arī par kolektīva tērpu tapšanas vēsturi. Dejot ir prieks. Dejot ir laime. Dejot ir smags
darbs. Dejot ir strīds, citam asara. Lai dejotu skaisti, ir nepieciešams piemēroti apģērbties.
Uzvelkot tautastērpu, rodas svētku sajūta, gods un lepnums
par savu tautu! Augums iztaisnojas un kājas pašas cilājas.
Sākumā, ieejot tautas nama noliktavā, šķita visa kā gana. Bet
vēl nekad nebija sanācis kopā VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU
KOLEKTĪVS. Runājot par apģērbu - lielam tu noņemsi, bet
ko mazam pieliksi? Tā nu mēs sākām dejot - meitas ar Kurzemes ņieburiem, blūzēm un stilizētiem, rūtotiem brunčiem.
Vīri ar uzvalka krekliem un vestītēm līdz nabām, ap kakliem
“sarkani pionieru lakatiņi”, kā mums aizrādīja sens deju virsvadītājs. Pašiem likās, ka gana „svarīgi”.
Nāca pirmais lielais uzaicinājums - izbrauciens uz „Sadanci
Amatā”. Pēc koncerta pie mums pienāk un jautā: „Kas jums
tie par tērpiem? Kāds novads?” Tā nu mēs sapratām, ka laikam šī noliktava ir jāliek mierā un jāķeras pie grāmatām un
jāiet uz muzeju, lai izstudētu mūsu novadam raksturīgo.
Bija iespēja saņemt finansējumu projekta „Tautas tērpu
iegāde Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama amatiermākslas kolektīviem” ietvaros. Pateicoties garajam ceļam
caur muzejiem, stundām runājot ar amatniekiem, nepārtraukti
sazinoties ar pašiem tērpu darinātājiem un negulētām naktīm,
ir tapuši lieliski tērpi. Mēs esam skaisti un varam iepriecināt
jūs - skatītājus!
Un šeit nu atkal nevar iztikt bez paldies vārdiem. Paldies
audējai Sandrai Laubertei! Viss lielais tautas tērps sievām sākas ar brunčiem. Mums ir paši skaistākie un vienreizīgākie,
un neatkārtojamākie brunči Latvijā! Tikai pēc mums savus
brunčus noauda Latvijas prezidenta sieva.
Paldies šuvējai Sandrai Tomai. Lūk, šādu šuvēju mēs ieteiktu katram. Tikai tā ir mūsu! Viņa mums ir šuvusi sievām
Raksta turpinājums nākamajā lpp.
“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA APRĪLIS

AKTUĀLI
Raksta turpinājums.

Deju kolektīvs “Atāls” kopā ar sadraudzības partneriem.

Dejo “Atāls”.

blūzes, apakšsvārkus, pārpieres, lakatus, priekšautus, vestes.
Vīriem kreklus, vestes, lakatiņus. Nemaz nerunāsim par to,
ko viņa mums ir pielabojusi un ko vēl skaistu nākotnē uzšūs.
Paldies šuvējai Inārai Anzonei, kura šuva puišu bikses. Vēl
joprojām mūsu puiši ir eleganti un apmierināti ar Ināras paveikto darbu.
Paldies Laimai Garajai, Madonas muzeja speciālistei, kas
pati ir īsta dejas mīļotāja un izpildītāja. Viņas nesavtīgā atdeve un patiesie padomi ir ļoti noderējuši, lai mēs šodien izska“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA APRĪLIS

tītos skaisti uz skatuves. Un, protams, paldies kolēģei Ingai
Pujatei, kura vienmēr ir atvērta dejas jautājumā un it sevišķi,
ja ir kas „jāaizlienē”.
Kolektīvs piedalās ne tikai “Sadančos”, koncertos un skatēs,
bet arī netradicionālās aktivitātēs, atklājot cits cita talantus.
Mēs ejam čigānos, pārtopam par zvēriem Masku ballēs, kopīgi esam sagaidījuši Jauno gadu, lejot laimes, dziedot dziesmas un pat slidojot un vārot zupu.
Mēs vienmēr esam atvērti jaunām iespējām un izaicinājumiem.
Mēs esam kopā ne tikai uz skatuves, bet arī rīkojam kopīgus
svētkus, ekskursijas, kurās iesaistām arī savus tuvākos.
Ir saprecināts deju pāris, sagaidīti četri jaundzimušie un pārītis mazbērnu. Tas ir turpinājums!!!
“Atāls” ir pārliecināts, ka šovakar, ejot mājās, jūs esat pozitīvi uzlādējušies un vēl rīt atcerēsieties kādu no mūsu deju
stāstiem, ko centāmies jums šovakar izstāstīt.
Paldies mūzikas atskaņotājam Gunāram Mednim un gaismotājam Oskaram Jansonam.
Un tad jau svarīgākais notikums - pašu “Atāla” dejotāju
sumināšana. Katrs no viņiem saņem nozīmīti “Atālists” un
foto. Ar skaļiem aplausiem pavadīti, uz skatuves nāk dejotāji:
Egils Ezerkalns, Ilze Mežapuķe, Reinis Auziņš, Anda Bicāle, Jānis Rimša, Dace un Raimonds Melderi, Maruta Indāne,
Zigmunds Lauriņš, Inārs Roģis, Linda Sīpola, Alvis Plāte, Ina
Pelse, Varenīte un Artis Vīganti, Jolanta Riekstiņa, Iveta Šmite, Iluta Kārkliņa, Ina un Juris Supes, Renārs Meržvinskis.
Un tad, “Gatves” dejas ritmiem skanot, Egils Ezerkalns uz
skatuves uzved vadītāju Judīti Ezerkalni.
Judīte velta skaistus vārdus visiem dalībniekiem, vakara vadītājai un, protams, skatītājiem: “Mēs sakām Paldies saviem
vismīļākajiem, kas atbalsta mūs koncertos, gaida mājās un
piedod, ka reizēm neesam kopā ar viņiem. Mēs ļoti novērtējam jūsu atdevi mūsu dejas soļa labā!
Dejotāju vārdā saku milzīgu Paldies jums, skatītāji, ka atnācāt, atbraucāt, veltījāt laba vēlējumus un pagodinājāt ar savu
klātbūtni mūsu koncertā. Paldies par skaļajiem un ilgajiem
aplausiem! Paldies par uzticību un mīlestību, ko mēs jūtam
katrā koncertā!
LIELS PALDIES PAR PĀRDOMĀTAJIEM, SIRSNĪGAJIEM UN HUMORA PILNAJIEM APSVEIKUMIEM!”.
Uz jaunu tikšanos - deju kolektīvs “Atāls”
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aktuāli

Jauniešu sadraudzības
pasākums “Zelta popkorns”
Sestdienu, 23. martu, mums, Bērzaunes pagasta jauniešiem, bija
iespēja pavadīt Lubānā, jo saņēmām uzaicinājumu piedalīties jauniešu sadraudzības pasākumā “Zelta popkorns”. Es - Daniela kopā ar
Lauru Paškovu, Tomasu un Anitu Aiztrautiem - devāmies ciemos pie
Lubānas jauniešiem. Mūsu tikšanās vieta bija Lubānas tūrisma un
kūlturvēsturiskā mantojuma centrā.
Pasākuma sākumā mums bija iespēja piedalīties lekcijā, kuru vadīja
Madonas pilsētas vidusskolas skolēnu domes prezidents, 12. klases
skolēns - Andis Poļaks. Viņš pastāstīja mums par to, kā viņš rod
motivāciju darīt un ko viņš ir paveicis pa šiem trim vidusskolā pavadītajiem gadiem. Andis mūs ļoti iedvesmoja, jo pats ir loti motivēts
un pozitīvs cilvēks.
Tālāk sekoja neliels velo brauciens kopā ar Lubānas divām atraktīvām meitenēm, kuras mūs iepazīstināja ar Lubānu. Kamēr gaidījām
koncertu, spēlējām dažādas galda spēles Lubānas jauniešu centrā un
iepazinām cits citu nedaudz vairāk. Tālāk mēs devāmies uz koncertu,
kurā piedalījās Madonas novada jaunieši. Koncerta laikā baudījām arī
jauniešu sagatavoto popkornu. Pirms un pēc koncerta, kā arī balles
laikā bija ekskluzīva iespēja nofotografēties lubāniešu gatavotā foto
stūrītī. Pēc koncerta uzkavējāmies, lai noskatītos Lubānas jauniešu
sagatavoto teātra izrādi “Mēģinājums’’. Izrādē tika stāstīts par sešiem
jauniešiem, kuriem bija ideja izveidot savu mūzikas grupu. Grupas
tapšanas laikā tika parādītas mūsdienu jauniešu savstarpējās attiecības, ķildas. Ballē spēlēja pašu Lubānas jauniešu izveidotā grupa.
Pasākums mums patika. Paldies Anitai, ka deva mums iespēju būt
šajā pasākumā, kā arī Lubānas jauniešiem par uzaicinājumu.
Daniela Rudene

Šūšanas laboratorija “Protu!”
Kopš rudens centriņā
ikvienam gribētājam ir
iespēja apgūt šūšanas
un modelēšanas pamatus kopā ar Guntu
Pūci. Mēs, jaunākās
centriņa apmeklētājas,
varam katru pirmdienu
darboties šūšanas laboratorijā “Protu!”. Kad
skolas darbi pabeigti un
pulciņu nodarbības beigušās, tad steidzam uz
centriņu, lai papildinātu
savas zināšanas šūšanā.
Darbojoties
pulciņā,
mēs esam paveikušas
dažādus darbiņus. Iesākumā darbiņi tika izvēlēti vieglāki, jo nebija pietiekamu prasmju
sarežģītākiem darbiem. Varam teikt, ka līdz šim esam veidojušas Ziemassvētku rotājumus, gatavojušas krelles, Valentīndienas sirsniņas.
Tagad, kad mūsu prasmes jau pilnveidojušās, dažas meitenes ir pat
uzšuvušas savus pirmos svārkus, cepures.
Darbošanās pulciņā no mums prasa lielu atbildības sajūtu, jo svarīgi
ir nākt regulāri, jo tikai tad var attīstīt savas prasmes un apgūt jaunas
zināšanas. Mums patīk darboties pulciņā, jo Gunta vienmēr mums palīdz, pamāca un atbalsta, lai gala rezultātā katrai būtu skaists darbiņš,
ko aiznest mājās un iepriecināt tuviniekus.
Ance Dzene, Sindija un Nellijas Rūnikas foto
Projekts “Apģērbu modelēšanas un šūšanas pamatu apguve”
Nr.18-05-AL23-A019.2206-000007 tika iesniegts un apstiprināts
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros.
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Jaunatnes iniciatīvu projekta
“Varu un daru’’ otrais mēnesis
godam noslēdzies!

Marts ir bijis patiesi piedzīvojumiem bagāts. Jaunatnes iniciatīvu
projekta “Varu un daru!” (Projekta nr. 8.3.4.0/16/I/001) otrais mēnesis jau aizritējis ar daudz un dažādām interesantām aktivitātēm. Pašizaugsme katrā ziņā ir redzama katrā no mums.
Marta pirmā nodarbība notika 6. martā kopā ar biedrības Jauniešu
akadēmijas “Pacelt pasauli’’ Ligitu Milleri. Nodarbība vairāk tika
balstīta uz nākotnes plāniem, kā atrast savu īsto nākotnes aicinājumu,
kā nonākt pie tā. Šajā nodarbībā katrs izstrādājām savu mērķu karti.
Emocijām bagātākais marta piedzīvojums mums bija Jauniešu pavasara domnīca, kura norisinājās no 8. līdz 10. martam kopā ar biedrību
“Domas dabā’’. Pārliecinoši visi varam teikt, ka šīs trīs dienas bija
kaut kas lielisks. Kopā ar biedrības pārstāvjiem Helmutu Baņukalnu
un Ingu Strazdiņu iemācījāmies uzdrīkstēties, uzdrīkstēties darīt un
piedzīvot. Būsim godīgi - ne visiem gāja viegli, grūti bija pierast pie
citas vides, izkāpt no savas komforta zonas, tomēr kopīgiem spēkiem
mums tas izdevās. Domnīcas laikā mums bija iespēja iepazīties ar
Māri Zvēru, kas savu hobiju - loku gatavošanu - ir pārvērtis par savu
pamatnodarbošanos. Protams, mums bija arī iespēja redzēt, kā tiek
izgatavots loks, kā arī pašiem izmēģināt šaut. Vēl iepazināmies ar
Māri Olti, kas dalījās ar savām pārdomām par apkārt notiekošo, kā arī
izveda interesantā pastaigā, ļaujot saskatīt dabā to, ko ikdienā mēs nepamanām. Paši izturīgākie vienu nakti pat pavadīja mežā, pašuzceltā
būdiņā. Pierādījums tam, ka jaunieši var!
18. martā mums bija otrā nodarbība kopā ar Daci Dzilnu. Nodarbības laikā attīstījām savstarpējo sadarbību ar dažādu spēļu palīdzību.
Iemācījāmies sadarboties un nenosodīt cits citu, pieļaujot kļūdas, bet
gan kopīgi no tām mācīties.
Vēl martā notika divas nodarbības (20.,27.03.) kopā ar Raimondu
Aizstrautu. Tajās turpinājām februārī iesākto – iepazīties un darboties
ar programmu Corel Draw un CNC darba galdu.
Pēdējo šī mēneša nodarbību mums vadīja Simona Bogdanova. Ja
pirmajā nodarbībā runājām par jauniešu motivāciju, tad otrajā nodarbībā runājām par tikpat svarīgu tēmu jauniešu vidū – pašvērtējums.
Izvērtējām savas labās un ne tik labās īpašības, sapratām, pie kā piestrādāt, lai būtu sevis labākā kopija, un cik svarīgi ir katru dienu sev
pateikt vismaz vienu labu vārdu. Nodarbības iespaidos vakarā katrs
uzrakstījām sev vēstuli par to, ko varbūt vēlamies mainīt sevī vai attīstīt. Pēc kāda laika atvērsim un izlasīsim šo iespaidiem bagāto vēstuli, izvērtēsim, vai esam sasnieguši, ko vēlējāmies.
Marts ir bijis raibs un piedzīvojumiem bagāts mēnesis. Turpinām
attīstīt un iepazīt sevi. Pēc šī mēneša varam apgalvot, ka esam patiešām kļuvuši bagātāki ar daudzām atziņām, katrs pamazām izkāpjam
no savas čaulas un pierādām to, ka jaunieši var un spēj uzdrīkstēties.
Ar nepacietību gaidām trešo projekta mēnesi.
Annijas Berģes, projekta dalībnieces, teksts un foto
“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA APRĪLIS

INTERESANTI
Kopā darīšanas
prieks

27. martā
centriņā valdīja
rosīga
gaisotne. Mēs
bijām sadalījušies grupiņās,
kuras vienoja
kopīgas intereses.
Viena
grupa
gatavoja jauniešu
projektu pieteikumu, daļa
spēlēja spēles
vai pļāpāja par sev aktuāliem jautājumiem. Mana grupa rosījās
virtuvē.
Šoreiz ar jaunākajiem centriņa apmeklētājiem gatavojām cīsiņus mīklā un saldās maizītes. Vadīt nodarbību bija patīkami,
jo man ir ļoti viegli sarunāties un saprasties ar jaunākiem bērniem. Tas man sagādā prieku.
Nodarbības laikā bērni pilnveidoja ēdienu gatavošanas prasmes, kā arī uzzināja vairākas jaunas receptes. Ēst gatavošana
centriņā mums ir regulāra un iemīļota nodarbe. Bērniem pēc
manas nodarbības mājās noteikti arī ir iespēja kopā ar vecākiem gatavot pēc šīm receptēm.
Ēst gatavot man ļoti patīk, daru to ar prieku, tādēļ arī patīk
vadīt nodarbības citiem centriņa apmeklētājiem. Reiz man bija
sapnis kļūt par pavāri, tagad sapnis ir mainījies, bet gatavot
patīk tik un tā. Ir interesanti izzināt jaunas receptes un mēģināt
tās pagatavot, lai būtu gardi. Ēst gatavošana ir svarīga nākotnē
ikvienam. Un man ir prieks, ka varu pamācīt arī citus. Atliek
uzdrīkstēties un mēģināt!
Amandas Maskavas, teksts un foto

Mēs lasām!

Noslēdzoties 2018. gada lasītveicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018”, kā ierasts Bērzaunes pagasta bibliotēka aicināja tās dalībniekus uz noslēguma pasākumu. Kā ik katru gadu kopīgi darbojāmies, našķojāmies un
godinājām lasītājus ar programmas ietvaros atbalstītām un
sarūpētām dāvaniņām. Lai uzzinātu, kuras tad bija 2018. gada
žūrijas populārākās grāmatas, skolēni tika aicināti salikt puzles, bet, lai vairotu draudzību un smieklus, izspēlējām “kluso
telefonu” mūsdienu versiju. Paldies skolotājām Tamārai Dzenovskai un Guntai Beloragai par ikgadēju atsaucību. Prieks
sadarboties! Un atceries, lasītāj, ka Bērzaunes bibliotēkā tu esi
gaidīts vienmēr!
Janas teksts un foto
“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA APRĪLIS

Talkosim!
Šogad Lielā talka notiks 27. aprīlī un tajā tiek aicināts cilvēkus
ne tikai vākt atkritumus, bet arī
tos vācot šķirot. Tas tiks darīts,
lai veicinātu izpratni par piesārņojumu ar plastmasu, tās kaitīgo
ietekmi uz vidi un izpratni par
plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju

augsnē un ūdeņos.
Iedzīvotāji tiks aicināti talkā šķirot, atdalot plastmasu no
citiem atkritumiem. Tāpēc talciniekiem tiks izdalīti zilas un
baltas krāsas maisi. Zilie paredzēti plastmasai, baltie - citiem
atkritumiem.
Centīsimies kopīgiem spēkiem skaidrot šo aktivitāti. Tas palīdzēs arī saprast un redzēt, cik dabā ir plastmasas atkritumu
un kā rast adekvātāko risinājumu, sadarbojoties ar pašvaldībām un citām institūcijām.
Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties interaktīvajā piesārņoto vietu reģistrēšanas kartē: www.talkas.lv sadaļā “Kartes”, kas ir atvērta līdz ar sniega nokušanu. Talkās šogad piedalīties īpaši aicināti skolu un augstskolu jaunieši, dalīties
ar idejām, kā samazināt piesārņojumu, kāds iepakojums būtu
tas, kas aizstātu plastmasas iepakojumu. Tāpat aicinām doties
atkritumu “medībās” un, izmantojot aplikāciju “Vides SOS”
(www.videssos.lv), sūtīt informāciju par piesārņotajām vietām, kā arī par bīstamākajiem, interesantākajiem gadījumiem
monitoringa nolūkos paralēli sūtīt uz talkas@talkas.lv informāciju, lai sekotu līdzi situācijai.
“Mūsu nācijas dzīvesziņa ir cieši saistīta ar dabu, tā ir mūsu
laime un tai arī jābūt mūsu prioritātei, ko ir jāsaglabā un par
kuru ir jācīnās, jo tā skar būtiskākās dzīves sastāvdaļas - veselību, dabas daudzveidību un spēju izdzīvot, pasaules apstākļiem strauji mainoties. Es redzu Latviju kā vienu no valstīm, kas var parādīt pasaulei, pa kuru ceļu ir jāiet vismaz tajā
izpratnē, ka pret dabu ir jāizturas ar milzīgu cieņu. Daba savā
dievišķajā skaistumā ir perfekta un harmoniska, un mums ir
ne tikai jāmācās PAR dabu, bet galvenokārt mums jāmācās
NO dabas,“ uzsver Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme.
Desmit gadu garumā Lielajā talkā kopumā ir piedalījušies
aptuveni 500 000 dalībnieku. Un talkojuši latvieši ir arī citās pasaules valstīs. Atkritumu daudzums ir vairāk nekā par
pusi samazinājies, salīdzinot ar 2008. gadu; 2018. gada talkā
tas jau bija samazinājies uz pusi, salīdzinot ar 2017. gadu.
Daudzviet pašvaldību teritorijās vairs nav atrodami atkritumi,
tāpēc talkas vietās tiek organizētas apkārtnes labiekārtošanas
un koku stādīšanas talkas. Šie fakti ir apliecinājums tam, ka
Lielā talka ir konsekventi virzījusies izvēlētā mērķa - tīras un
zaļas valsts virzienā. Talka kā lielākais izglītojošais un vides
sakopšanas ikgadējais notikums ir nesusi auglīgus rezultātus.
Arī uz priekšu tai būs nozīmīga loma vides sakopšanā, bet
būtiskākais - cilvēku attieksmes un paradumu maiņā.
Materiālu apkopoja Ineta
Par talkošanas vietām mūsu pagastā tuvāka informācija: www.berzaune.lv
27. aprīlī plkst. 9.00 talka Grostonas kapos. Aicinām visus būt atsaucīgiem. Līdzi jāņem strādātprieks, kāds grābeklis un zāģis. Talkas noslēgumā - tradicionālās pusdienas.
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INFORMĀCIJA, PASĀKUMI
APSVEIKUMI
Sirsnīgi sveicieni visiem
aprīļa jubilāriem!
Rīta rasā smeltas krāsas,
Varavīkšņu celtas sētas.
Pāri tikt un neapstāties,
Paveikt visu, pilnveidoties!
Lai ražīgs pavasaris!

PASĀKUMU AFIŠA
21. aprīlī pulksten 07.00
Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Lieldienu rīta - Kunga Jēzus Kristus
augšāmcelšanās dievkalpojums
Ieeja - bez maksas
22. aprīlī pulksten 13.00 pie
Sauleskalna tautas nama šūpolēm
dažādas Lieldienu lustes
Dalība - bez maksas
2019. gada 1. jūnijā Bērzaunes skolai
svinēsim 320 gadu jubileju
Šajā dienā gaidīsim skolas absolventus un bijušos darbiniekus uz svētku pasākumu skolā. Tuvāka informācija par
pasākuma laiku skolas mājaslapā: www.berzaunesskola.lv

INFORMĀCIJA
Tiem, kam radi ārzemēs…
Apvienotās Karalistes pilsoņiem ieceļošanai Eiropas Savienībā (ES) nebūs nepieciešama vīza, ja tādi paši noteikumi tiks piemēroti ES pilsoņu ieceļošanai Apvienotajā Karalistē. Šādu priekšlikumu Eiropas Parlaments atbalstīja 4.
aprīlī ar 502 balsīm (pret 81, 29 atturas). Noteikumi stāsies
spēkā nākamajā dienā pēc “Brexit”. Apvienotās Karalistes pilsoņi bez vīzas varēs uzturēties Eiropas Savienībā 90
dienas jebkurā 180 dienu laikposmā. Apvienotā Karaliste
tiks iekļauta to vairāk nekā 60 trešo valstu sarakstā, kuru
pilsoņi ES var ieceļot bez vīzas. Lai noteikumi stātos spēkā, Apvienotajai Karalistei identisks regulējums jāpieņem
attiecībā uz ES valstu pilsoņiem. Eiropas Savienība bezvīzu
režīmu noteiks vienpusēji, taču ņemot vērā savstarpīguma
principu. Ja Apvienotā Karaliste noteiks prasību pēc vīzām
kādas no ES dalībvalstu pilsoņiem, vīzu režīms varētu tikt
piemērots arī Apvienotās Karalistes pilsoņiem. Nākamais
solis: likumprojekts tagad formāli jāapstiprina ES valstu
ministriem. Tas jāpublicē ES Oficiālajā Vēstnesī vēl pirms
12. aprīļa, lai sagatavotos iespējamam “Brexit” bez vienošanās. Bezvīzu režīms attieksies uz visām ES dalībvalstīm
(izņemot Īriju, kam ir savi noteikumi), kā arī Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici. Īrijai un Apvienotajai Karalistei ir
atsevišķa divpusēja vienošanās, kas nosaka bezvīzu režīmu
starp abām valstīm.
No laikraksta “Stars”
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