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Madonas novada pašvaldība šobrīd ir atcēlusi visus publiskos pasākumus, sacensības, mēģinājumus. Pašvaldības
iestādes strādā attālinātā režīmā, nodrošinot visus svarīgākos
pakalpojumus. Pašvaldības darbinieki Madonā un novada pagastos ir pieejami telefoniski, kā arī izmantojot e - pastu.
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Visai aktuālajai informācijai par notiekošo valstī un pasaulē
aicinu sekot līdzi oficiālajos valsts informācijas kanālos, kā
arī pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv.
Rīkosimies atbildīgi! Tas ir svarīgākais priekšnosacījums,
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Zemnieku saimniecība “Sveķi”.

darbavietas. Valsts prezidents ar iedzīvotājiem pārrunāja arī
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AKTUĀLI
Dzīvojot mājās, lasi!
Elisone Pataki. Karalienes
liktenis. Dezirē Klarī nejauši iepazīstas ar Napoleonu Bonapartu - ambiciozu, harismātisku un
talantīgu karavadoni. Abu attiecības izvēršas kaislīgas un reibinošas. Diemžēl plāns par nākotni
ar Napoleonu sabrūk, jo uz skatuves parādās jaunā Parīzes sabiedrības zvaigzne Žozefīne de
Boarnē, kas nekavējoties iekaro
Napoleona sirdi.
Kārtējais likteņa pavērsiens saved Dezirē kopā ar Napoleona
uzticības personu, nelokāmo ģenerāli Žanu Batistu Bernadotu.
Nonākusi mirdzošajās Francijas
galvaspilsētas zālēs, Dezirē tiek ierauta jaunās valdošās šķiras
iekšējā lokā. Viņa arvien ciešāk tiek saistīta ar Napoleonu, viņa
ģimeni un jauno imperatori Žozefīni.
Abi Dezirē dzīves svarīgākie vīrieši kļūst par politiskajiem
sāncenšiem un pretiniekiem kaujas laukā, un viņai ir jāatbild
uz jautājumu: vai būs jāizvēlas starp mīlestību pret vīru un mīlestību pret nāciju un imperatoru?
Elisone Pataki ir New York Times pārdotāko grāmatu sarakstā
iekļauto darbu autore. Viņas darbi ir tulkoti vairāk nekā desmit
valodās. E. Pataki ir radījusi spožu romānu, kas iepazīstina lasītāju ar sievieti, kura, par spīti vētraino laiku viļņiem, ne tikai
pielāgojas un izdzīvo, bet arī kļūst par karalieni un aizsāk jaunu dinastiju, kas noturas krietni ilgāk par Francijas impēriju.
Aivars Kļavis. Bēres ar priekšapmaksu. “Bēres ar priekšapmaksu” noteikti ir autora labākā stāstu grāmata par mūsdienu
kaislībām un pretrunām. Par
naidu, izlīguma meklējumiem,
mūžīgo sapni par cilvēcību un
alkām pēc mīlestības.
Patiesībā šī grāmata ir par satikšanos, nevis par nāvi. Par to,
kā šeit un tagad lemts satikties
trim paaudzēm ar pilnīgi atšķirīgu dzīves pieredzi un skatu uz
pasauli. Tāpēc nav brīnums, ka
tikšanās ir gan traģiska, gan komiska, gan absurda vienlaikus.
Tāpat kā nav brīnums, ka dažiem tā varbūt ir pēdējā. Tikai
viņi to pagaidām nezina.
Un vēl - šī grāmata ir par izdzīvošanu. Par tiem, kam vajadzēja palikt dzīviem, neskatoties ne uz ko, lai palīdzētu Latvijai
atgūt neatkarību. Tiesa, vēlāk daudzi no viņiem šai valstij kļūs
lieki un nevajadzīgi. Bet tie, kas pēc gadiem trīsdesmit sauks
viņus par komunistiem vai čekistiem, tobrīd nemaz vēl nebūs
dzimuši vai būs pārāk mazi, lai ietekmētu notiekošo. Tagad
viņi izauguši, bet paaudze, kas izdzīvoja, aiziet. Tāda nu reiz
ir pasaules kārtība. Un neviens no mums pašlaik nezina, vai
tie, kas nāks viņu vietā, izrādīsies gudrāki, godīgāki, stiprāki,
šķīstāki? Tas ir jautājums, uz kuru var atbildēt vienīgi LAIKS,
nevis cilvēki.
Valdis Rūmnieks. Zaļais gredzens. Jaunajā grāmatā „Zaļais
gredzens” rakstnieks Valdis Rūmnieks (1951) pievērsies fantāzijas žanram. Grāmatā iekļauti trīs stāsti - „Zaļais gredzens”,
„Ala” un „Caurspīdīgais”.
Stāsta „Zaļais gredzens” varonis Jānis dodas uz mežu sēņot,
kā jau to daudzkārt darījis. Ejot pa pazīstamo taku, viņš no“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA APRĪLIS

nāk pie dižas, pa pusei sagāzušās
priedes, kas pēkšņi uzradusies
celiņa vidū. „Dīvaini gan,” brīnās Jānis, „kur tā te radusies?”
Bet vēl vairāk Jānis brīnās, kad,
attapies pēc kritiena, kuru piedzīvojis, lienot cauri priedes sakņu
mudžeklim, saprot, ka viņam tik
ierastā ainava ir krietni mainījusies. Izrādās - tā šajā vietā izskatījies 100 gadu tālā pagātnē.
Stāsta „Ala” darbība notiek
2063. gadā. Divi draugi - Mēness
pētnieki - dodas uz Mēnesi, lai
noskaidrotu tur pēkšņi novērotās
parādības izcelsmi.
Neparastas lietas atgadās ne tikai pagātnē un nākotnē, bet
arī te un tagad. Stāstā „Caurspīdīgais”, kura notikumi risinās
mūsdienu pasaulē, bērni ir atraduši neparasta izskata cilvēku.
Noskaidrot to, kas viņš ir un no kurienes uzradies, ir stāsta
varoņu uzdevums.
Populārā, ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotā rakstnieka Valda Rūmnieka darbus iecienījuši gan bērni, gan pieaugušie.
Martins Goffa. Bērns miglā.
Septiņus gadus veca zēna nolaupīšana pie kādas sākumskolas
sākotnēji šķiet cietsirdīgs, taču
visādi citādi parasts noziegums.
Tomēr izmeklēšanas gaitā pakāpeniski atklājas zināmas īpatnības - nolaupītājs nekomunicē un
neizvirza nekādas prasības. Viņš
pat izdara ko citos apstākļos neiedomājumu - jau pašā sākumā
atklāj savu seju, ar ko, šķiet, vēlas darīt zināmu, ka izsmej savus
izsekotājus. Tie viņu uzreiz identificē, un izmeklēšanā pret savu
gribu tiek iesaistīts arī Miko
Sirovijs - jo bērna nolaupītājs ir
viņa bijušais kolēģis Berts.
Detektīvs vajā detektīvu, kurš,
pateicoties savai pieredzei, vienmēr ir soli priekšā. Turklāt
viņa vēstījums “sāpes par sāpēm” ir skaidrāks par skaidru…
Gina Viegliņa - Valliete. Atradenes stāsti. Trešā grāmata par
bāreni Betu, viņas attiecībām ar
Dievu un sargeņģeli, kas vienmēr atrodas līdzās!
Mīlestības apvīta bērnība Betai
ir palikusi sveša pasaule, tikpat
sveša kā mātes glāsts. Viņu audzina pamāte - rupja, neizglītota
sieviete. Meitene mīlestību meklē pie svešiniekiem, un daži to
neliedz. Betas dzīves līkloči no
bērnības līdz gadu ritumam pasniegti interesantos stāstos. Atmiņas par svarīgiem cilvēkiem,
vietām un notikumiem, kas atstājuši dziļas pēdas Betas sirdī...
Grāmatā spilgti aprakstīts periods un pastāvošā iekārta no
pēckara bērnības līdz briedumam atmodas laikā.
Bibliotekāres Ineta un Jana
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INTERESANTI
Novadnieku Juri Brežģi godinot

No ābeļzariem pašus baltos ziedus/ Es tavās delnās gribu
purināt, -/ Lai ko tu domātu, lai kur tu ietu,/ Tev visiem jābūt
gaišiem ceļiem, māt!/ Es gribu savās plaukstās paņemt starus,/
Kā saules tiltu tavā priekšā klāt./ Pat ledus kalnus izkausēt es
varu.../ Tev vienmēr jābūt siltām dienām, māt!
Ne viens vien bērns Mātes dienā savu māmiņu sveica ar šiem
mūsu novadnieka Jura Brežģa vārdiem. Ja publicists un rakstnieks Juris Brežģis būtu kopā ar mums, tad 25. maijā viņš atzīmētu skaistu 85 gadu jubileju. Jādomā, ka Bērzaunes pagasta
„Baidiņos” kopā ar bērniem un mazbērniem, bijušajiem kolēģiem, paziņām un draugiem. Tad kopā varētu atcerēties skolas
gadus Bērzaunes pamatskolā un Madonas vidusskolā, mācības
Rīgas pedagoģiskajā institūtā valodas un literatūras fakultātē,
darba gaitas laikrakstā „Padomju Jaunatne”, žurnālā „Māksla”, Latvijas Telegrāfa aģentūrā, laikrakstā „Stars”, „Sports”,
„Elpa”, speciālkorespondenta darbu laikrakstā „Latvijas Avīze” Madonas rajonā. Tad visi kopā varētu pieminēt pirmās publikācijas 1958. gadā, pārlapojot aprakstu krājumu „Divpadsmit
no mums”, īso stāstu krājumu „Zangza”, dzīvot līdzi romāna
„Lēciens bezgalībā” personāžiem.
Varbūt, ka Bērzaunes pagasta dramatiskais kolektīvs iestudētu
kādu fragmentu no aprakstu
krājuma „Pirms piektā seta”
vai „Sapņu trajektorija”.
Pilnīgi obligāti tiktu lasīti
periodikā publicētie dzejoļi,
dziedātas dziesmas ar Jura
Brežģa vārdiem. Jā, un ēsta
„Baidiņu” Maldas pašceptā maize. Tas viss tā būtu...
Tagad gan Juris to visu tādā
lēnā garā var pārrunāt tālajos debesu laukos kopā ar
savu bijušo kaimiņieni Rozāliju, vienu no stāstu cikla
„Mājupceļš” varoņiem.
„Deviņi talanti šūpulī likti” - tā mēdz teikt par cilvēku, kuru bagātīgi apveltījusi
dabas māte. Attiecināti uz
žurnālistu un rakstnieku
Juri Brežģi, šie vārdi nebūt
nav pārspīlējums. “Nieze uz
rakstīšanu, kā teicis kāds pazīstams mūsu
literāts, Jurim
piemetusies jau
bērnībā, skatoties Ulmaņlaika žurnālus
un laikrakstus.
Gribējies
zināt, kas rakstīts
zem
bildēm,
- tā viņš iemācījies lasīt.
Autobiogrāfiskajās piezīmēs
Juris raksta, ka
vēlāk vecāku
mājās pats bijis redaktors un
izdevējs mājas
sienas avīzei,
kas
iznākusi
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vienā eksemplārā, bet bijusi interesanta. Topošā literāta gēni
mantoti no mātes - skolotājas Mariannas Brežģes. Ģimenei izdevās izvairīties no deportācijām, taču sekoja smagas garīgās
depresijas. Mātei neļāva strādāt par skolotāju un Jurim „nepareizas” biogrāfijas dēļ neļāva iestāties Universitātē. Saviem
pāridarītājiem Juris „atriebās” un kļuva par vienu no populārākajiem un ražīgākajiem, ja ne pašiem ražīgākajiem un daudzpusīgākajiem rakstītājiem Latvijas žurnālistikas vēsturē,” tā
Juri Brežģi raksturo Pēteris Karlsons grāmatā „Ja līdzās ir
Gaiziņš...”.
Pats par savu darbu žurnālistikā Brežģis ir sacījis: „Žurnālista
darbā ir trīs galvenie stūrakmeņi: iespējami plaša informācija,
absolūti godīga pieeja šīs informācijas izlikšanai uz papīra un
rakstīšana, lai nebūtu garlaicīgi lasīt. Ja lasītājs ar manu vārdu
parakstītā materiālā neatradīs nevienu frāzi, kuru lasot būtu jāpadomā, tad es esmu veltīgi strādājis.”
Juris Brežģis nav velti strādājis, jo savējie viņu atceras itin
bieži. Arī bērzaunieši, jo tieši šai pusei un šīs puses ļaudīm
autors ir atzinies bezgalīgā mīlestībā: „Kur tad ir šis magnēts,
šis novada pievilcības noslēpums? Nenoliedzot dabas daili
Abavas un Gaujas krastos, Alūksnes pusē vai Latgalē, stingri
apgalvoju, ka mūsu novads ir skaistākais Latvijā. Pati daba
mudina uz labām domām.”
Par zemi šo nav skaistākas nekur,/ Un velti būtu piedāvāt man
citas,/ Te Gaiziņš mākoni uz pleca tur,/ Pie Aiviekstes skrien
Arona bez mitas.
Šīs dzejas rindas ir liktas kā moto pēc Jura Brežģa nāves
iznākušajai grāmatai „Ja līdzās ir Gaiziņš”. Grāmatas atvēršanas svētki notika 2006. gadā mūsu pagasta Sauleskalna tautas
namā. Tas bija notikums Jura Brežģa ģimenei, bijušajiem kolēģiem, izdevniecības „Elpa” radošajam kolektīvam un direktorei Mairitai Solimai. Tie bija svētki bērzauniešiem.
Latvijas himnu 1873. gadā sacerēja un komponēja Baumaņu Kārlis. Eiropas Savienības himnai ir Bēthovena 1823. gadā
komponētās Devītās simfonijas melodija un Frīdriha Šillera
1785. gadā sarakstītās „Oda priekam” vārdi.
Arī Madonai ir sava himna - dziesma „Mosties agri, Madona!”, kas ierakstīta CD formātā un izdota 80 eksemplāros. Mūzikas autors - Ansis Ozols, vārdu autors - Juris Brežģis.
Jura Brežģa literārais mantojums ir tik bagātīgs, ka varētu
izdot vēl kādu grāmatu. Bet tas lai paliek priekšdienām!
Ineta Zvirgzdiņa, bibliotēkas vadītāja
“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA APRĪLIS

PĀRDOMĀM
Bērzaune un tās apkārtne 19. gadsimtā
Trīs Viļuma Arāja mazdēli
Turpinot stāstu par Grostonas gruzīnu dzimtu, ievērības cienīgi ir
trīs Viļuma Arāja mazdēli - Jēkabs Arājs, Julians Dobulis un Jūlijs
Arājs.
JĒKABS ARĀJS (1871-1964) - pulkvedis. Dzimis 15. februārī
Grostonas pagastā. 1891. gadā iestājies armijā apakšvirsnieku mācību bataljonā, no 1893. gada 192. kājnieku pulka apakšvirsnieks.
1899. gadā iestājies Odesas junkurskolā, beidzis 1901. gadā podpraporščika pakāpē. Dienējis 188. kājnieku pulkā Varšavā. 1901.
gadā piešķirta podporučika pakāpe, 1905. gadā poručika, 1909.
gadā štābkapteiņa pakāpe, 1915. gada janvārī kapteiņa pakāpe,
1916. gada jūnijā apakšpulkveža pakāpe. No 1910. gada J. Arājs
ir virsnieks 39. kājnieku pulkā, no 1914. gada augusta rotas komandieris Dienvidrietumu un Rietumu frontē, kaujās vairākkārt
ievainots. No 1915. gada oktobra bataljona komandieris. 1916.
gada maijā pārcelts uz 62. rezerves pulku, 1918. gadā nosūtīts atpakaļ uz 39. kājnieku pulku, pulku nav atradis un 1918. gada martā
Kozlovā atvaļināts. Pēc atvaļināšanas dzīvojis Opočkā (Krievija,
Pleskavas apgabals). Kad tas kļuva iespējams, atgriezās dzimtajā
Grostonas pagastā un nodarbojies ar lauksaimniecību. Jēkabam
piešķirts gabals no Zalgauskas muižas zemes, kur viņš uzbūvējis
mājas “Arāji”.
1920. gada 01. janvārī iestājies Latvijas armijā kā pulkvedis leitnants, armijas virspavēlniecības štāba Organizācijas daļas Apmācības daļas priekšnieka palīgs. 1924. gadā piešķirta pulkveža
pakāpe. No 1925. gada Apmācības daļas priekšnieks. 1926. gada
novembrī iecelts par kara ministra sevišķu uzdevumu virsnieku,
decembrī gan atvaļināts no šī amata sakarā ar štatu samazināšanu.
Jēkabs Arājs 2. pasaules kara beigās devies bēgļu gaitās, bijis Vācijā Detmoldā, vēlāk devies trimdā uz ASV, kur 1964. gadā miris.
Apbalvojumi: Latvijas - Trīs Zvaigžņu ordenis 4. šķira un pieci
cariskās Krievijas ordeņi.
J. Arājs tā arī palika neprecējies, bērnu nebija.
(Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas armijas augstākie virsnieki. 1918.-1940.: Biogrāfiska vārdnīca // Rīga: Latvijas
Valsts vēstures arhīvs, 1998)
JULIANS DOBULIS (1889-1977), pulkvedis - leitnants. Pareizticīgs. Dzimis 29. decembrī Grostonas pagasta “Rušēnos”
lauksaimnieka ģimenē. Par piedalīšanos 1905. gada revolūcijas
notikumos 1908. gadā vairākus mēnešus bijis apcietinājumā. Beidzis A. Ķeniņa reālskolu Rīgā. 1914. gadā mobilizēts armijā Leibgvardes Izmailovas pulkā. 1915. gada rudenī iestājies un 1916.
gada februārī beidzis 3. Pēterhofas praporščiku skolu praporščika
pakāpē, dienējis 55. rezerves bataljonā (vēlākajā pulkā), no 1916.
gada jūnija - 2. rezerves bataljonā Kalugā, no jūlija - 267. kājnieku pulkā Rietumu frontē. No 1917. gada janvāra podporučiks, no
1917. gada oktobra poručiks. 1918. gada martā atvaļināts Vitebskas guberņā. Pēc atvaļināšanas dzīvojis vecāku mājās Grostonas
pagastā. 1919. martā mobilizēts Sarkanajā armijā, 2. Padomju
Latvijas strēlnieku divīzijas priekšnieks Krāslavā, vēlāk divīzijas
rezerves bataljona komandiera palīgs. 1919. gada decembrī iecelts

par 24. strēlnieku pulka komandiera palīgu. 1920. gada 20. janvārī
kopā ar rotu padevies Latvijas armijas gūstā.
1920. gada 28. februārī iesaukts Latvijas armijā, piešķirta virsleitnanta pakāpe, dienējis Rīgas komandantūrā. 1921. gadā beidzis
kara juridiskos kursus un pārcelts uz Kara tiesu pārvaldi par kara
tiesu amata kandidātu. No 1923. gada kapteinis, no 1927. gada
pulkvedis - leitnants. No 1924. gada kara izmeklēšanas tiesnesis.
1940. gada oktobrī J. Dobulis tiek atvaļināts no armijas. Pēc atvaļināšanas dzīvojis Rīgā, 2. pasaules kara laikā atgriezies Grostonas
pagastā dzimtas mājās. No 1946. līdz 1949. gadam lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības priekšsēdētājs, vēlāk revīzijas komisijas priekšsēdētājs. No 1949. gada mērnieks kolhozā. Miris 1977.
gada 1. augustā, apbedīts Grostonas kapos.
Apbalvojumi: Latvijas - Trīs Zvaigžņu ordenis 4. šķira.
J. Dobulis 1925. gadā precējies ar Austru Alku, bērni Uldis Pēteris (1932) un Elita Dzintra (1935), kuri joprojām ir dzīvi.
(Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas armijas augstākie virsnieki. 1918.-1940.: Biogrāfiska vārdnīca // Rīga: Latvijas
Valsts vēstures arhīvs, 1998)
JŪLIJS ARĀJS (1884-1967) dzimis 1884. gada 13. jūnijā Mārcienas pagasta “Muktu” dzirnavās. J. Arājs bija Latvijas ķīmiķis,
jurists un sabiedrisks darbinieks.
No 1892. gada dzīvoja Rīgā. Beidzis Rīgas Debessbraukšanas
draudzes skolu. 1905. gadā absolvējis Rīgas garīgo semināru. No
1905. līdz 1906. gadam kā brīvprātīgais dienējis 177. Izborskas
kājnieku pulkā, pēc mācību komandas beigšanas ieguvis praporščika pakāpi. No 1906. līdz 1913. gadam studējis ķīmiju Rīgas Politehniskajā institūtā. 1908. gadā bijis laikraksta “Прибалтийский
Край” (latviešu: “Baltijas Apgabals“) latviešu nodaļas vadītājs.
No 1909. gada bija Rīgas 3. augstākās pirmmācības skolas skolotājs. 1912. gadā nokārtojis mājskolotāja eksāmenu, bet 1914. gadā
- augstāko pirmmācības skolu skolotāja eksāmenu.
1913. gadā uzsāka studijas Varšavas universitātē, ko Pirmā pasaules kara sākumā evakuēja uz Rostovu pie Donas. To pabeidza
1917. gadā jau kā Donas universitāti. 1914. gada jūlijā iesaukts
Krievijas armijā, bijis 1. dzelzceļu ekspluatācijas bataljona Saimniecības daļas priekšnieks Polockā. No 1917. gada oktobra līdz
1918. gada janvārim dienēja Līgates (Līgatnes) stacijas apkārtnē.
1918. gada februārī bataljona sastāvā krita vācu gūstā pie Valmieras, taču pēc dažām dienām tika atbrīvots. No 1918. gada marta
bijis Latviešu izglītības biedrības vidusskolas skolotājs, no maija
- inspektors un tiesību zinību skolotājs. Ievēlēts par šīs biedrības
valdes locekli.
1924. gadā dažus mēnešus bijis Latvijas kara un tieslietu ministrs.
Precējies, Jūlija Arāja pēcteči dzīvo Rīgā.
Apbalvots ar Krievijas Sv. Annas ordeņa II šķiru, kā arī Krievijas Sv. Staņislava ordeņa II un III šķiru. (Sīkāk par Jūliju Arāju
varēja lasīt “Bērzaunes Rīts” 2019. gada marta numurā). (https://
lv.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABlijs_Ar%C4%81js)
Edīte Arāja
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PAR VISU KO
Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem
attālināta mācību procesa laikā

Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē š.g. 3. aprīlī tika
nolemts noteikt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālināta mācību procesa laikā izglītojamajiem, kuri deklarēti Madonas novada teritorijā un mācās Madonas novada vai citas pašvaldības pirmsskolas,
vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, privātās
izglītības iestādēs, kā arī citās pašvaldībās deklarētajiem izglītojamajiem, ja viņi mācās Madonas novadā esošā izglītības iestādē. Atbalsts
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem nav paredzēts.
Šīs nedēļas sākumā, 7. aprīlī, Madonas novada pašvaldības speciālisti sadarbībā ar pagasta pārvalžu vadītājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem apstiprinājuši detalizētu kārtību
atbalsta sniegšanai ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību
procesa laikā.
Atbalsta summa, ko saņems Madonas novada pašvaldības 1.-4. un
5.-12. klases izglītojamie ir 20,00 eiro mēnesī, savukārt izglītojamajam pirmsskolā (ja ārkārtas situācijas laikā to neapmeklē) atbalsta
summa ir 15,00 eiro mēnesī. Atbalsts tiek nodrošināts no 2020. gada
1. aprīļa attālinātā mācību procesa laikā.
Izglītojamajiem, kuri deklarēti Madonas novada teritorijā un
mācās Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī
Kristiāna Dāvida pamatskolā, atbalsts tiks sniegts, izglītojamā likumiskajam pārstāvim izvēloties vienu no diviem atbalsta veidiem
visa attālinātā mācību procesa laikā:
• pārtikas pakas saņemšana atbilstoši noteiktajai summai (apliecinot arī to, ka bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi klātienē,
kā arī, ja nepieciešams, norādot vajadzību pēc speciālas pārtikas, ko
noteicis ārsts vai uztura speciālists);
• finansiāla pabalsta saņemšana bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz norādīto bankas kontu atbilstoši noteiktajai summai.
Izglītojamajiem, kuri deklarēti Madonas novada teritorijā, bet
mācās kādā citas administratīvās teritorijas izglītības iestādē vai
privātajā izglītības iestādē, atbalstu sniedz, nodrošinot pārtikas pakas atbilstoši noteiktajai summai.
Izglītojamajiem, kuri mācās Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī Kristiāna Dāvida pamatskolā, bet ir deklarēti kādā citā administratīvajā teritorijā un apliecina, ka nesaņem
šāda veida atbalstu citā pašvaldībā, atbalstu sniedz, nodrošinot pārtikas pakas atbilstoši noteiktajai summai.
Atbalsta saņemšanai izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāaizpilda
VIENS pieteikums par visiem ģimenē esošajiem bērniem šādos
termiņos:
• pārtikas paku saņemšanai - līdz 2020. gada 9. aprīlim
plkst.16.00;
• naudas pabalstu pārskaitījumam uz norādīto bankas kontu līdz 2020. gada 17. aprīlim (ieskaitot). Šāds atbalsta veids iespējams TIKAI tajā gadījumā, ja izglītojamais ir deklarēts Madonas
novada pašvaldībā un arī mācās Madonas novada pašvaldības teritorijā esošās izglītības iestādēs.
Ja vienā ģimenē ir VAIRĀKI izglītojamie, ģimenei jāizvēlas VIENS
atbalsta saņemšanas veids visiem izglītojamiem. Tos vecākus, kuri
izvēlēsies saņemt finansiālu pabalstu, pašvaldība aicina to izmantot
paredzētajam mērķim - ēdiena iegādei.
Atbalstam piesakās:
• ģimenes, kuru bērni mācās Madonas novada pašvaldības teritorijā

esošajās iestādēs, tiešsaistē aizpildot Google Veidlapas sagatavoto
pieteikumu, izmantojot izglītības iestāžu nosūtīto autorizācijas kodu;
• pārējos gadījumos, aizpildot pieteikumu un nosūtot uz e-pastu: edinasana@madona.lv
Naudas pārskaitījums tiks veikts līdz nākamā mēneša 15. datumam, savukārt pārtikas paku saņemšana tiks organizēta vienu
reizi divās nedēļās - trešās un piektās nedēļas trešdienā un ceturtdienā noteiktā vietā un laikā, iepriekš informējot pieteikuma iesniedzējus.
Pēc pieteikumu saņemšanas, 9. aprīlī, kļūs skaidrs pieprasīto pārtikas paku apjoms. Tad arī tiks lemts par to individuālām piegādēm vai
sadali pagastu pārvaldēm. Pārtikas paku sadali veiks pagastu pārvaldēs nozīmētas personas. Uzsvars tiek likts uz pārtikas paku saņemšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai novada teritorijā. Pārtikas paku
saņemšana un piegāde UZ MĀJĀM tiks nodrošināta TIKAI Madonas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, ja
tam ir objektīvs iemesls (atrašanās pašizolācijā, karantīnā u.c.).
Saņemot pārtikas paku, saņēmējam jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments (skolēna apliecība vai cits dokuments).
Ja pieteikums pārtikas pakai tiks iesniegts pēc 2020. gada 9. aprīļa
plkst.16.00, pārtikas paka tiks izsniegta nākamajā pārtikas paku saņemšanas reizē pēc divām nedēļām.
Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita
Seržāne atzīst: “Madonas novads varētu būt viens no retajiem, kurā
ir izveidota un tiek nodrošināta tik plaša mēroga atbalsta sistēma
valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā. Tas, protams, rada arvien jaunus izaicinājumus. Lai jebkuru pakalpojumu šobrīd īstenotu sekmīgi, tie jāpiedāvā centralizētā veidā. Bet mēs ceram, ka arī ar
šo komplicēto uzdevumu tiksim veiksmīgi galā. Manuprāt, sabiedrībai kopumā, īpaši Madonas novada iedzīvotājiem, šie pašvaldības
centieni ir patiešām jāsaprot un jānovērtē.”
Pārtikas paku sagatavošana, saņemšana un piegāde tiks nodrošināta, ievērojot visus drošības un aizsardzības pasākumus, sanitārās un
higiēnas normas.
Pārtikas pakas komplektētas, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, lai izglītojamie saņemtu to veselīgo uzturu, pie kāda viņi līdz šim bija pieraduši,
ēdot bērnudārzos un skolās.
Pārtikas pakās ir gaļas produkti, tostarp, svaigi ceptas kotletes, kā
arī dārzeņi, olas, piena un miltu izstrādājumi. Kopumā pārtikas paku
saturs komplektēts, domājot par to, lai skolēns pats spētu viegli pagatavot sev maltīti.
Personas dati, kas tiks pieteikumā norādīti, tiks apkopoti un apstrādāti tikai atbalsta ēdināšanas izdevumu saņemšanas attālinātā mācību
procesa laikā nodrošināšanai, un personas dati tiks apstrādāti līdz pieteikumā minēto darbību pilnīgai izpildei.
Madonas novada pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt pieteikumā norādīto informāciju (par atbalsta saņemšanu citā pašvaldībā, pirmsskolas
vecuma bērnu apmeklējumu u.c.).
Sekojiet tālākai informācijai.
Informāciju sagatavoja Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālisti
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Piedalies!
Izsludina “Garās pupas” ikgadējo dzejoļu
konkursu bērniem un pusaudžiem
“Garā pupa 2020”, autori saņems jaunās gadagrāmatas eksemplāru un pārsteiguma balvas. Bērnu darbus arī šogad
vērtēs gadagrāmatas “Garā pupa” sastādītāja dzejniece Inese Zandere, aicinot palīgā citas pazīstamas kultūras un mediju personības, kas piešķirs dzejoļiem īpašo simpātiju zīmi
– “Izcila Pupa”.
Bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa” izdošanu pēc ilgāka pārtraukuma atjaunoja biedrība “Ascendum” un Latvijas
Bērnu un jaunatnes literatūras padome. Šī būs jau septītā atjaunotā “Garā pupa” un to ilustrēs jaunā māksliniece Aleksandra Runde.
“Garajā pupā” ik gadu apkopoti jaunākie mūsdienu latviešu autoru bērnu dzejoļi, iepriekš nepublicēti atdzejojumi,
piemirstu klasiķu un jubilāru dzejoļi, kā arī citi teksti.
Informāciju sagatavoja Andrejs Vīksna,
andrejs@satori.lv
Interneta žurnāls “Satori” ir kultūras un patstāvīgās domas portāls, kura mērķis ir uzturēt augstus standartus kultūras patēriņa un dialoga jomā.
Biedrība “Ascendum” apvieno cilvēkus un idejas, kas veido
empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību.

Biedrība “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) izsludina dzejoļu konkursu, kurā
ar saviem darbiem tiek aicināti piedalīties 5-15 gadus veci
bērni un pusaudži no visas Latvijas. Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa 2020”, kas
iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā.
“Konkursam nav īpašas tēmas. Vērojiet, domājiet un izsakiet vārdos paši sevi un pasauli, kas ir ap jums. Sūtiet
dzejoļus, kas tapuši no brīva prāta un sev par prieku! Ielieciet tajos savas izjūtas, pārdomas par laiku, kurā dzīvojam,
savas ilgas pēc skolas draugiem, ar kuriem pašlaik nevarat
būt kopā, attiecības ar cilvēkiem, arī bažas un dusmas, cerības un jautrību! Spēlējieties ar valodu! Tomēr ir svarīgi,
lai dzejoļi būtu uzrakstīti labā latviešu valodā, kā arī tiktu
pareizi lietotas pieturzīmes, ja tās tiek izmantotas,” raksta
konkursa rīkotāji.
Dzejoļi jāiesūta elektroniski līdz 20. maijam uz e-pasta
adresi: garapupa2020@gmail.com ar norādi “Garās pupas
konkursam”. E-pastā obligāti jānorāda autora vārds, uzvārds, skola un klase, kā arī kontaktinformācija: e-pasta
adrese un telefona numurs. Konkursa rīkotāji cer gan uz vecāku, gan skolotāju un bibliotekāru atbalstu.
Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem
“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA APRĪLIS
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INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI
APSVEIKUMS
Sirsnīgi sveicam aprīļa jubilārus!
Ne vienmēr dzīvē varēsi
Tu smaidīt,
Jo straujas upes jāpāriet
ir TEV!
Bet vajag stipri ticēt,
ļoti gaidīt,
Par katru soli prasīt
atbildību sev.
Ir dažreiz prieki,
citreiz arī bēdas,
Bet nedrīksti TU pagurt,
viss ir jāpārvar,
Jo dzīves lielceļā TEV vajag
atstāt pēdas,
Kur daudzus gadus
citus sildīt var!

Līdzjūtība
Š.g. 18. aprīlī
96 gadu vecumā
mūžībā devies aktīvs sabiedriskais
darbinieks, publicists, valodnieks,
vēsturnieks
un
politiķis, viens no
Trešās
atmodas
līderiem, 9. un 10.
Saeimas deputāts
Visvaldis Lācis.
Dzimis Valmierā, bet vairāk nekā 40 gadus sevi sauca par vestēnieti. Ar sievu Viktoriju iekopuši lauku sētu “Baltužēni” un
saņēmuši apbalvojumus par vienu no skaistākajām lauku sētām
Latvijā.
Pārdzīvotās kara gaitas un filtrācijas nometnes devušas to izturību un dzīves sparu, ar kādu Visvaldis Lācis nodzīvojis 96 gadus.
Politiski aktīvākais bija Atmodas laiks, kad darbs ritēja Latvijas
Tautas frontes valdē, pēc tam LNNK (Latvijas Nacionālās Neatkarības kustība) priekšsēdētāja amatā. Vēlāk pārsvarā darbojies
publicistikā. Ir sarakstītas vairāk nekā 10 grāmatas, publicēti vairāk nekā 300 raksti gan par Latvijas un pasaules vēsturi, gan par
politiku.
1995. gadā apbalvots ar Tiju Zvaigžņu ordeni.
Visvaldis Lācis visu mūžu ir bijis fiziski aktīvs. 93 gadu vecumā
noskrējis Berlīnes maratonu, būdams sacensību vecākais dalībnieks. Pēdējos gadus Visvaldis Lācis strādājis pie kārtējās grāmatas, rakstījis publikācijas laikrakstam “Stars”.
Arī bērzauniešiem Visvaldis Lācis nav svešs, jo astoņdesmitajos
gados strādājis arī Bērzaunes pagastā.
2018. gadā apbalvots ar Madonas novada pašvaldības Goda diplomu un Goda zīmi “Par ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturē un aktīvu sabiedrisko darbību”.

Dekora autore Iveta Miķelsone
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