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Numura intervija
Madona nevar attīstīties kā pilnvērtīgs novada
centrs, kamēr tā dzīvo savu ierasto pilsētas dzīvi
Agita Kalniņa ir viena no lielākā novada kokapstrādes uzņēmuma
“Kokaptrādes grupa” līdzīpašniecēm, biznesā jau daudzus gadus,
Madonas novada patriote, kas dzīvo Bērzaunes pagastā un uzskata,
ka novads nav tikai Madonas pilsēta, bet visa teritorija no Gaiziņa
līdz pat Lubānam.
Jūs esat pieredzējusi uzņēmēja, tomēr savas darba gaitas sākāt
kā mākslas priekšmetu pasniedzēja. Kāds ir bijis ceļš līdz šodienas briedumam profesionālajā jomā?
Par uzņēmēju nekļuvu, mērķtiecīgi uz to ejot, bet gan dažādu personīgu un sistēmas sakritību rezultātā. Šī iemesla dēļ zinu, kā ir, kad
algu saņem saskaņā ar līgumu, konkrētā datumā un kā ir, kad tā jānopelna un jāmaksā arī par kļūdām. Redzu, ka cilvēki iedalās divās
daļās: tie, kas pelna un naudu maksā valsts kasei, un tie, kas saņem
garantētu algu no šīs pašas kases dažādiem kontiem. Uzskatu, ka domāšana radikāli atšķiras, pieļauju, ka arī izpratne par valsts uzbūvi.
Jau daudzus gadus sevi pieskaitu pirmajai daļai, tāpēc zinu, ka tiem,
kas pelna reālo naudu valsts budžetam, gribētos vairāk iespēju noteikt, kur un kā nauda tiks tērēta. Diemžēl šādas iespējas nav, trūkst
arī komunikācijas un skaidrojumu, kāpēc pakalpojumu, ko sagaidām,
iztrūkst vai tie ir zemā līmenī.
Tas ir kā ģimenē, kur visiem tās locekļiem ir zināms, kā nauda
tiek nopelnīta un kā izlietota…
Ja darbotos patiesa demokrātija, mums, strādājošajiem, būtu iespēja
tieši ietekmēt ievēlēto deputātu lēmumus, izteikt priekšlikumus, diskutēt un tādējādi iesaistīties. Pašlaik iedzīvotājiem piešķirta vērotāju
loma - skatieties, kā mēs te darbojamies! Piemēram, ja pašvaldības
iecelts pārvaldnieks stāsta, ka būvēs skolu Sauleskalnā, bet Madonas
novada domes pārstāvji par to smejas - kaut kas nav kārtībā. Bērzauniešiem būtu jābūt informētiem - no, teiksim, 2020. gada būs jauna
skola Sauleskalnā ar sporta zāli un speciālu programmu vai nē, nebūs,
jo Madonas novada pašvaldība koncentrēs izglītību Madonas pilsētā,
likvidējot mazās lauku skolas. Abiem variantiem jāatrod pozitīvās un
negatīvās puses, lai jaunās ģimenes varētu plānot savu dzīvi, uzņēmēji varētu prognozēt cilvēku aizplūšanu no reģiona.
Vai pašvaldības darbībai ir kāda ietekme uz uzņēmējdarbību?
Kā uzņēmējs ikdienā izjūt saikni ar pašvaldību?
Pašvaldība man kā uzņēmējai pašlaik nepieciešama galvenokārt juridiski birokrātiskā aspektā - tās ir dažādas atļaujas un lēmumi saimnieciskas darbības veikšanai. Pārsvarā tie ir saprotami un loģiski.
Tomēr, ja raugās netieši, pašvaldībai būtu jācenšas panākt iedzīvotāju
apmierinātība ar dzīvi pagastā, lai man un uzņēmuma darbiniekiem
būtu ērti un patīkami dzīvot tur, kur mēs dzīvojam, lai nerodas nolemtības sajūta, ka laukos nekas nepienākas. Un šeit sākas futbolbumbas
princips: vienu ceļu tīra pašvaldība, citu - “Valsts ceļi”, savukārt, ja
“Valsts ceļi” iedalījuši D kategoriju - to nekopj neviens. Esmu meklējusi palīdzību - pārvaldnieks sūta uz novada domi, novada dome
- pie komunālā uzņēmuma, tas - uz “Valsts ceļiem”, tie atsaucas uz
ministriju utt. Taču pašvaldības pienākums ir nodrošināt ikviena cilvēka iespēju nokļūt pašvaldības pārvaldē novada teritorijā. Bet kā tas
var notikt, ja ir ceļi, kas nav izbraucami? Tātad pašlaik tas nenotiek.
Bija iecere labam ceļu sakārtošanas projektam mūsu ražošanas teritorijā no pašvaldības puses, diemžēl tas nonāca strupceļā, jo nesa līdzi
ilgtermiņa saistības, ko nebijām gatavi uzņemties.
Vairākus gadus tiek izskatīta atlaižu iespējamība maksā par nekustamo īpašumu. Citās Latvijas pašvaldībās tādas sistēmas darbojas,
diemžēl Madonas novadā tas nav bijis iespējams. Uzņēmēju grupas
iesniegums par atlaižu ieviešanu netika tālāk par Uzņēmējdarbības
atbalsta komiteju, tāpēc nav pat zināms, kāds būtu bijis balsojums.
Tā nu katru gadu, attīstoties un palielinot ražošanas ēku apjomu,
palielinās arī nodokļu maksājums pašvaldības budžetā. Pieļauju, ka
Uzņēmējdarbības atbalsta komiteja kaut ko atbalsta, bet uz mani tas
pagaidām diemžēl neattiecas.
Sanāk, ka ne vienmēr pašvaldība rūpējas par saviem iedzīvotājiem… Ja esi laucinieks, pats vainīgs. Ja esi uzņēmējs - arī…
Arī medicīnas aprūpes darbībā pašvaldība stāv maliņā un neiejaucas
“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA FEBRUĀRIS

- ja Bērzaunes iedzīvotājam nepieciešama obligātā
veselības pārbaude, viņam
jābrauc uz Madonu, viņš
tiek ierauts “rindā parastajā” un spiests pavadīt poliklīnikā visu dienu, samaksāt
par to pietiekami lielu
naudas summu, lai tikai
uzsāktu strādāt. Manuprāt,
pašvaldība varētu atbalstīt
arodārstu un speciālistu
pieejamību obligāto veselības pārbaužu veikšanai.
Vai, piemēram, Madonā
notiek dažādi kultūras pasākumi, par ko Bērzaunes iedzīvotāji visdrīzāk neuzzina, ja uzzina
- neaizbrauc, jo daudzās vietās novadā nav pieejams sabiedriskais
transports, kur nu vēl sestdienas vakarā abos virzienos. Ja par to tiek
uzsākta saruna pašvaldībā, tad saruna ievirzās apmēram šādi: “Ko tad
Kristaps (pagasta kultūras jomas vadītājs) var izdarīt?” Un Kristaps
sāk sevi aizstāvēt, ka pats rīko dažādus pasākumus, tikai ļaudis uz
tiem nenākot… Tad rodas jautājums - kam tad šāda amata vienība?
Pašvaldībai būtu jāapzina cilvēki, kuri palikuši bez informācijas, bez
iespējas nokļūt pagasta vai novada centrā, jārod iespēja neizolēt lauku iedzīvotājus. Novada kultūras speciālistiem būtu jādarbojas visā
novadā, kopā, neatstājot lauku klubus kā aizmirstas salas.
Bērzaunieši ir vieni no tiem novada iedzīvotājiem, kam uz vietas
nav pilnvērtīgu iespēju sportošanai.
Madonā ir Sporta halle un vēl pāris sporta zāļu, Bērzaunē nav. Pašvaldībai būtu jāorganizē iespēja izmantot sporta halles, Smeceres trases pakalpojumus visiem novada iedzīvotājiem. Tā vietā Bērzaunē
tiek radīta jauna darbavieta sporta koordinatoram bez materiāli tehniskās bāzes un komandas, darbu apvienošanas kārtībā. Ko šis viens
cilvēks iespēs?
Jūs esat sabiedriski aktīvs cilvēks, kas ne vien vēro no malas, bet
arī iesaistās. Viena no jūsu aktivitātēm ir dalība konkursa “Madona var labāk!” vērtēšanas komisijā.
Trīs gadus darbojos komisijā konkursam “Madona var labāk!”. Tas
ir ļoti, ļoti labs konkurss, kas dod atbalstu uzņēmējiem pašā sākumā.
Protams, būtu pilnveidojama vērtēšanas sistēma, kā arī vērtējums par
panākto, bet kopumā ir liels prieks par veiksmes stāstiem. Ļoti labi,
ka izveidots biznesa inkubators, kas var palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem ilgtermiņā, ne tikai kā vienreizēja naudas piešķiršana. Tā nepieciešamību pierāda arī kaut vai tas, ka bija jārīko konkurss, lai iegūtu
iespēju izmantot inkubatora pakalpojumus!
Masu medijos tiek ziņots par ekonomisko izaugsmi. Kā šo izaugsmi jūt Bērzaunes pagasta iedzīvotājs?
Ekonomiskā izaugsme ilgtermiņā Latvijā notiek, bet tā nes līdzi bīstamu tendenci - pakalpojumu un preču sadārdzināšanos. Piemēram,
pašvaldības uzņēmums vēlas nomainīt autoparku, kas būtu vērtējams
labi, tātad ir šī izaugsme, bet tajā pašā laikā kāds cits nevar samaksāt
apkures vai ūdens rēķinu, jo tarifs aug. Madonā tiek organizēts minirallijs - arī ļoti labi, izaugsme, bet kāds netiek pie ārsta Bērzaunē,
jo neiet autobuss vai salauž auto bedrainā ceļā, kur pietrūcis līdzekļu
tā uzturēšanai.
Gada nogalē saņēmu vēstuli ar lūgumu atbalstīt salūtu Madonā. Tas
nozīmē, Madonas novada dome lūdz Bērzaunes uzņēmējiem maksāt
par salūtu Madonā, tomēr par svētku rotājumiem Bērzaunē jārūpējas
pašiem bērzauniešiem. Vai bērzauniešiem arī jāsūta lūgumvēstule uz
domi, ja gribam salūtu Bērzaunē? Pirmsvēlēšanu runās bija dzirdams
sauklis par visa novada līdzvērtīgu attīstību, Ziemassvētku laikā šo
vienlīdzību var redzēt ļoti uzskatāmi - līdz ar apvedceļu tā beidzas…
Agita Kalniņa
Intervēja Dzintra Stradiņa
Pārpublicēts no www.mostiesagrimadona.lv
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INTERESANTI
Par mūsu deju kolektīvu “Atāls”
„Atāls” smeļ no kultūrvēsturiskā mantojuma un ar deju lej cilvēku
sirdīs mīlestību pret savu kultūru un tautu.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Atāls” jau piekto sezonu sanāk
kopā Sauleskalnā uz deju grīdas. Kāpēc „Atāls”? Gluži kā latviešu
tauta, kas caur vēstures lokiem šaustīta un atdzimst aizvien no jauna,
atāls ataug zaļāks, kuplāks, spēcīgāks, skaistāks. Tā arī mēs, ”Atāla”
dejotāji, esam sanākuši kopā pēc 20 gadu pārtraukuma.
Tur jau ir tas prieks, ka jādejo,
Ja esi nācis „Atālā”.
Un tikai deja atbrīvo
Un ielej laimi dvēselē.
Dejojam priekam!
Kolektīvā dejo 12 sievas un 12 vīri. Kopskaitā 24 dejotāji.
Vadītāja Judīte Ezerkalne. Pieredze dejojot ir liela - 23 gadi. Dejojusi
pie tādiem pasniedzējiem kā Dzidra Rubene (Madona), Raimonds
Dzenis (Rīga), kā arī Jānis Šķēle (Madona).
MANI DEJOTĀJI. Man ar viņiem ir palaimējies, mēs esam tik dažādi, ka tas vieno mūs. Dejotāji brauc divas reizes nedēļā, jādejo divas stundas un vairāk. Esam apguvuši 24 dejas. Koncerti ir vismaz
piecpadsmit sezonā. Tas viss ir par savu naudu. Dejošana nav viņiem
dzīvē pats galvenais, bet bieži vien viņi noliek visu malā un ir uz
skatuves. Es lepojos ar saviem dejotājiem!
Brauc dejotāji no malu malām: Lubejas, Bērzaunes, Mārcienas, Sarkaņiem, Kusas, Ozoliem, Madonas un Sauleskalna. Esam kopā ne
tikai uz skatuves, bet rīkojam arī kopīgus svētkus, ekskursijas, karnevālus, sporta spēles, kurās iesaistām arī savus tuvākos.
Mēs sākām dejot savam priekam. Bet, lai iegūtu kaut nelielu finansējumu, sevi ir jāpierāda skatēs. Un skates uzliek tomēr dejot to, ko
norāda virsvadība.
Šosezon mums ir mērķis apgūt 2018. gada Dziesmu un deju svētku
repertuāru un, piedaloties 2018. gada skatē, sasniegt arvien augstāku
novērtējumu. Un rezultātā dejot 2018. gada Dziesmu un deju svētkos.
Ir liela atšķirība, vai tu tikai piedalies svētkos vai dejo. Tas ir tāpat kā,
vai tu ej uz darbu vai strādāt!
Iepriekšējās sezonās esam koncertējuši - Jaunkalsnavā, Ērgļos, Degumniekos, Mētrienā, Vestienā, Amatā, Trikātā, Madonā, Stāķos,
Vērēmos, Dzelzavā, Varakļānos, Sauleskalnā. Vistālāko koncertu
sniedzām ārpus Latvijas robežām - Maķedonijā. Esam piedalījušies
Degumniekos rīkotajās sporta spēlēs, dejojuši ārzemju viesiem (mācījuši latviešu rotaļas), kā arī bija iespēja dejot motobraucējiem no
dažādām valstīm. Interesanti bija dejot maskās starptautiskajā folkloras festivālā Madonā. Neatsakām dejot arī korporatīvos pasākumos.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Atāls” katru gadu ir piedalījies
deju skatēs. Un gadu no gada esam pirmās pakāpes laureāti.
2015. gadā “Atāls” piedalījās starptautiskajā folkloras festivālā Maķedonijā “IV International Folk - Dance & Music Festival”.
Dejojām Latvijas atklātajā čempionātā kartingā 3. posmā, kur pie-

dalījās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Norvēģijas sportisti.
Ir liels prieks strādāt ar deju svētku repertuāru, jo tas ir tik dažāds.
Stāsts ir jānodejo tā, lai skatītājs to saprot bez programmas lasīšanas.
Paldies par atbalstu un finansējumu mūsu pagasta pašvaldībai, Ivaram Miķelsonam par atļauju meitu brunčus šūt tik kuplus, cik nepieciešams, nevis tik, lai varētu ieekonomēt, paldies Edgaram Lācim par
iedrošinājumu, ka var arī iet citus ceļus, lai iegūtu vēlamo rezultātu.
Kopīgiem spēkiem savā piektajā sezonā esam sagādājuši sev skaistus
tautas tērpus.
Mēs turpināsim braukt koncertēt uz citiem novadiem un, protams,
piedalīties sava novada un pagasta pasākumos, izkopt dejot prasmi un
dejas stāstu aiznest līdz skatītājam.
Vēlamies godam pārstāvēt savu pagastu, novadu un valsti!
Novēlam nepazaudēt savas saknes!
P. s. Mēs vienmēr esam atvērti jaunām iespējām un izaicinājumiem.
Judītes Ezerkalnes teksts un foto

Lasītājas vēstule
Saņēmu “Bērzaunes
Rīta” janvāra numuru.
Kā parasti, lasīt sāku
ar pēdējo lappusi - apsveikumi jubilāriem,
jaundzimušajiem,
līdzjūtības
aizsaulē
aizgājušajiem. Bet kas
tad tas? Ne vēsts no
gaidītā! Tad sāku lasīt VARAM Datu valsts inspekcijas “sacerējumu”. Kāds šādam aizliegumam sakars ar fizisko personu
datu aizsardzību? Tur taču tikai vārds un uzvārds! Piemēram:
septiņdesmit gadu jubileju šomēnes svin Zita Ziediņa, Ansis
Plūme utml. Ne vārda par to, kur dzīvo, kāds personas kods.
No kā tad aizsargās janvārī dzimušo Lūciju Zemīti un viņas
vecākus Maiju un Pēteri Zemīšus?
Rīdziniekiem tas droši vien nav svarīgi, bet mums, lauku
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cilvēkiem, prieks izlasīt apsveikumus. Daudzus, kurus pazīstam, varam vēlāk arī personīgi apsveikt. Tas nekas, ka nezinām
dzimšanas datumu. Tāpat priecājamies par katru jaundzimušo
un skumstam par aizgājušajiem.
Tie, kuri visu šo nejēdzību izgudroja un tagad aizliedz publicēt pagastu avīzītēs, nav pie pilna prāta, lai neteiktu, ka tas ir
idiotisms. Valstī ir tik daudz nesakārtotu lietu, tādēļ vajadzētu
domāt par tiešām nozīmīgām lietām, nevis nodarboties ar muļķībām. Jeb tas ir vēl viens veids, kā pēc iespējas ātrāk likvidēt
laukus un lauku ļaudis?!
Kur tad ir vārda brīvība? Kāda Rīgas kungiem daļa, ko mēs
gribam lasīt savā pagasta avīzītē? Labāk domājiet par to, kā
Latviju paglābt no iznīcības, kā saglabāt vēl šeit dzīvojošos,
lai visi nepamet valsti.
Tās nav tikai manas domas, bet gan daudzu pagasta vecākās
paaudzes un arī jaunākās paaudzes domas.
Mirdza Martinova
“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA FEBRUĀRIS

AKTUĀLI
Šomēnes mūsu novadniekam
Augustam Lietavietim - 125

“Viņš dzimis 1893. gada 18. februārī Bērzaunes Sēnuļu mājās. 1917. gadā A. Lietavietis pabeidza Maskavas universitātes Medicīnas fakultāti, vairākus gadus bija armijas un
sanitārais ārsts, bet pēc tam pilnībā pievērsās zinātniski pētnieciskajam darbam. Straujo
industrializācijas tempu dēļ jaunajā padomju valstī medicīnas zinātnei nācās risināt daudzas
problēmas, kuras bija saistītas ar rūpniecības higiēnu, sanitāriju, profesionālajām slimībām.
A. Lietavietis pievērsās šai nozarei un visai drīz kļuva par vienu no vadošajiem padomju
speciālistiem šajā nozarē. 1948. gadā A. Lietuvietis kļuva par Darba higiēnas un profesionālo slimību institūta direktoru, bet 1950. gadā tika ievēlēts par PSRS Medicīnas Zinātņu
akadēmijas akadēmiķi. A. Lietavietis ir radiācijas higiēnas pamatlicējs Padomju Savienībā,
viņš sarakstījis pirmo padomju rokasgrāmatu par darba higiēnu, kā arī virkni citu nozīmīgu
zinātnisko darbu. Zinātnieka darbs guvis augstu novērtējumu. Viņš kļuvis par PSRS Valsts
(1949. gadā) un Ļeņina (1963. gadā) prēmijas laureātu, apbalvots ar diviem Ļeņina ordeņiem. A. Lietavieša veikums izpelnījies arī starptautisku atzinību: 1961. gadā viņš ievēlēts
par Starptautiskas profesionālās medicīnas organizācijas viceprezidentu. Vairāku ārvalstu
zinātniskās medicīnas biedrības viņu ievēlējušas par savu goda biedru. Visā savā dzīvē
viņš lielu uzmanību veltījis arī sportam. Augusts Lietavietis ir viens no pirmajiem padomju
alpīnistiem. Līdzās zinātnes virsotnēm viņš iekarojis arī daudzas augstāko kalnu smailes.
Par to viņam 1946. gadā piešķirts PSRS Nopelniem bagātā sporta meistara nosaukums. “
Materiāls no izdevuma “Dzimtenes Balss”
13.02.1973 - publicēts uz A. Lietavieša
80 gadu dzimšanas dienu

Atceres pasākums “Pie barikāžu ugunskura”

Tajā pēcpusdienā atmiņas virmoja sejās, sirdīs un sarunās.
Šie tālo dienu notikumi ir ierakstīti ar neizdzēšamiem burtiem
dalībnieku atmiņās. Tikšanās reizē, kuru ar savu klātbūtni pagodināja arī Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Lācis, izskanēja doma, ka katru gadu janvārī ir jāsatiekas, jo ne
mums apturēt straujo dzīves ritumu, kas citu pēc cita barikāžu
dalībniekus aizsauc viņsaulē. Par šiem notikumiem ir jāstāsta, jārunā, lai jaunajai paaudzei būtu saprotama šī mūsu tautas
vēstures daļa.
Pasākuma dalībniekus priecēja Madonas Norviļa vārdā nosauktās mūzikas skolas audzēkņu koncerts skolotājas Daigas
Matrozes vadībā. Paldies tautas nama vadītājam Kristapam par
sagādāto iespēju!
Barikāžu dalībnieku vārdā - Ineta
Kristapa Šēla foto

Līdzjūtība
Es aizsūtīšu miglas vālus
Uz citām rīta pļavām dusēt
Un visas takas platas vēršu,
Kad tu pa saules staru gaišu
Pie manis, sirds, reiz nāksi ciemos…
			
I. Magone

25. janvārī uz atmiņu pasākumu “Pie barikāžu ugunskura”
pulcējās daļa to Bērzaunes pagasta iedzīvotāju, kuri 1991. gada
janvārī devās uz Rīgu, lai nevardarbīgā cīņā pierādītu to, ka
mēs vēlamies dzīvot savā brīvā un neatkarīgā valstī.
“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA FEBRUĀRIS

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Līgai, māmuļu aizsaulē pavadot.
Vingrotājas
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aktuāli
Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu gleznu izstāde

“Zaļais Gaiziņkalns”

Laika posmā no šī gada 2. februāra līdz
30. aprīlim Bērzaunes pagasta bibliotēkā
(adrese: Aronas iela 6 (PII iestāde „Vārpiņa”, 1. stāvs)) būs apskatāma Nacionālās mākslas vidusskolas (NMV) Jaņa Rozentāla Mākslas skolas (JRMS) audzēkņu
gleznu izstāde “Zaļais Gaiziņkalns”.
Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu
gleznu izstāde “Zaļais Gaiziņkalns” ir veidota ar mērķi atainot vienu no skaistākajām
vietām Latvijā - Gaiziņkalnu, sniedzot jauno
topošo mākslinieku skatījumu uz Latvijas
augstāko virsotni - Gaiziņkalnu, atspoguļojot Gaiziņkalna ainavas ar raksturīgajiem
mežu apaugušajiem kalnu pauguriem, siliem un teiksmaino Viešūra (Kaķīša) ezeru.
Izstādē ir apskatāmi JRMS 1. kursa audzēkņu - Elvīras Beķeres, Krišjāņa Beļavska, Katrīnas Lauras Biksones, Esteres Līgas Burves, Elīzas Danes, Līvas Dortānes,
Madaras Freidenfeldes, Daces Ignatovas,
Beatrises Esteres Kaminskas, Paulas Megijas Kārkliņas un skolotājas Vitas Jurjānes 2016. gada jūnijā tapušie zaļās prakses
Gaiziņkalna plenēra darbi. 1. kursa audzēkņiem zaļā prakse bija paredzēta mācību plānā kā mācību procesa turpinājums. Prakses specializācija - glezniecība - plenēra atmosfēras studijas brīvā dabā.
JRMS gleznošanas un kompozīcijas skolotāja Vita Jurjāne
stāsta par piedzīvoto Gaiziņkalnā: “Tik iedvesmojoši, tik skaisti, tik ļoti, ļoti, ka mājās braukt un atgriezties ikdienā nemaz
negribējās. Zaļš vasaras sākums, kas, pateicoties Gaiziņkalna
iedvesmai, ieguva skanīgu pustoņu mirdzumu. Pakalni un pauguri - egļu, priežu, bērzu un kļavu apaudzēti, pīpeņu, gundegu,
sveķeņu, nārbuļu pļavas, paparžu pamežs, tik blīvs un vilinoši
noslēpumains. Milzu vītoli un baltegles, kas pieredzējušas Aleksandra Čaka laikus, vēl joprojām spītīgi pretojas laika ritumam.
Gaiziņkalna takas un taciņas ar raganu meža cienīgu apaudzi.
Zaķu bērni un vāveres uz ceļiem un pagalmos un mainīgi mānī-

gais Gaiziņa laiks, kur sauli negaidot nomaina lietus un virpuļvēja viesuļi, kas tūlīt atkal pārtop saulītē. Un pāri visam - jaukie
Gaiziņa apkārtnes cilvēki, kas neaizmirstamo zaļās prakses nedēļu pārvērta paradīzē.”
„Esmu priecīga un gandarīta, ka beidzot izdevās atvest JRMS
audzēkņus plenērā uz savu dzimto pusi - Gaiziņkalnu. Plenērs
jaunajiem māksliniekiem bija pildīts ar Gaiziņkalna dabas skaistuma izraisītām pozitīvām emocijām un jaunu zināšanu gūšanu,
pilnveidojot savas profesionālās iemaņas tieši glezniecībā, studējot dabā pastāvošās likumsakarības. Ļoti ceru, ka zaļais plenērs Gaiziņkalnā tiks turpināts un ieviests par labu tradīciju, jo
ļoti vēlos, lai Gaiziņkalns atkal atdzimst,” atzīmē Jaņa Rozentāla
skolas atbalsta fonda vadītāja Inese Piņķe.
Izstādes atbalstītāji: Jaņa Rozentāla skolas
atbalsta fonds, Bērzaunes pagasta pārvalde.
NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola ir
nozīmīga Latvijas mākslinieku kalve, kurā
pirmās iemaņas mākslā apguvuši daudzi
Latvijā un pasaulē pazīstami mākslinieki.
JRMS šobrīd ir viena no labākajām profesionālajām mākslas vidusskolām Latvijā, kurā var apgūt akadēmiskos mākslas
priekšmetus -zīmēšanu, gleznošanu un
kompozīciju -, kā arī grafiku un veidošanu.
Balstoties akadēmiskās mākslas tradīcijās,
skola aizvien sekojusi līdzi laikmeta tendencēm un piedāvā apgūt foto dizainu un
multimediju dizainu.
Papildu informācija:
Inese Piņķe, Jaņa Rozentāla skolas atbalsta
fonda vadītāja
Mob. tel. - 28397607, e-pasts: jrrmvatbalstafonds@gmail.com
Jaņa Rozentāla Mākslas skolas mājaslapa:
www.jrrmv.lv
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“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA FEBRUĀRIS

PŪRALĀDE
Tautas slēpojums Bērzaunē

20. janvārī Bērzaunes pamatskolas
apkārtnē norisinājās slēpošanas pasākums ar pagasta pārvaldes vadītāja
Edgara Lāča un skolas atbalstu (norises vieta un slēpošanas inventārs)
vietējiem pagasta iedzīvotājiem un
citiem slēpošanas cienītājiem. Šī slēpojuma mērķis bija popularizēt distanču slēpošanu un veicināt veselīgu
dzīvesveidu mūsu pagastā.
Šī bija lieliska izdevība izmantot
skolas inventāru par brīvu un uzkāpt uz distanču slēpēm tiem, kuri
to vēl nebija darījuši vai arī pēdējo
reizi bija slēpojuši savos jaunības un
skolas gados, lai mierīgā gaisotnē un
savā izvēlētajā tempā paslēpotu pa
kādu no trasēm (kopā 6 trases). Trases bija ierīkotas gan skolas sporta
laukumā (kā iesildīšanās vieta), gan
tuvējās pļavās, t.i., 5,2 km kopējais
distanču garums. Trases tika izveidotas ar pagasta pārvaldes
vadītāja palīdzību.

Tā kā pēdējos gados ziemās ar sniega daudzumu nevaram
rēķināties, taču ļoti gribējās noorganizēt vienkāršu slēpojumu.
Tāpēc to paveicām vien dažas dienas pirms pasākuma. Un saprotams, ka daudzi jau pirms tam bija ieplānojuši, kā pavadīt
savu nedēļas nogali, tādēļ nebija ieradušies daudz apmeklētāju
(kopā 10 dalībnieki). Arī sniegs nebija sasnidzis milzīgā daudzumā, bet tomēr tas netraucēja kārtīgi un no sirds izslēpoties.
Pasākuma laikā bija iespēja sasildīties un remdēt slāpes ar siltu
tēju.
Pēc slēpojuma cilvēki bija ļoti gandarīti, ka vienu sestdienas
dienu atļāvās veltīt tieši slēpošanai un cer uz atkārtotu iespēju
vēl šajā ziemā paslēpot, ja laika apstākļi to atļaus.
Vika Valcere, sporta pasākumu organizatore
Ainas Karavaičukas foto

Pārdomas

Sācies divi tūkstoši astoņpadsmitais gads, Latvijas simtgades
gads. Ko domāja mani vectēvi tajā tālajā tūkstoš deviņi simti astoņpadsmitajā gadā tālā lauku pagastā, kopjot zemi, strādājot savās saimniecībās? Vai viņi zināja, ka latviešu grupa Maskavā sāka
spriest par savas valsts dibināšanu, vai zināja, kas notiek Valkā,
Rīgā? Ja zināja, vai priecājās, vai atbalstīja, vai juta bažas par
savu nākotni? Gribētu to zināt. 100 gados izaug piecas paaudzes.
Mūžā mēs satiekamies ar četrām, tikai daži ar piecām. Ko mēs iemācāmies, ko paņemam līdzi no viņu pieredzes, viņu zināšanām,
tradīcijām? Šajā gadsimtā mēs bieži esam traucēti izzināt savu
patieso vēsturi, interesēties par savu senču dzīvi.
Kāds izglītots, pieredzējis kungs gatavojas rakstīt memuārus. Ieteicu papētīt dzimtas vēsturi. Viņš atbildēja, ka viņam mūžā nekad
nav pieticis laika par to interesēties.
Šajos simts gados seši gadi bija īpaši, kad Latvija attīstījās ļoti
strauji. Uzplaukums bija liels. Šo laiku mēs saucam par Ulmaņlaikiem.
Pagājušajā gadā iznāca mūsu vēsturnieku grāmata “15. maija
Latvija”. Ar interesi izlasīju. Kādas jomas jautājumus vajadzēja
risināt toreiz? Lauksaimniecībā daudz mazu saimniecību, ražošanai vajag daudz mazkvalificētu strādnieku, nevar iegādāties lauksaimniecības tehniku. Saimnieku bērni dodas prom no laukiem.
Saimnieki noveco. Rīgā darba stundas ir īsākas, nav tik smagi
jāstrādā. Visi neapmierināti, ka jāieved darbaspēks no Polijas un
Lietuvas. Zemgalē divas trešdaļas strādnieku ir no Polijas. Rodas
graudu pārprodukcija, grūtības graudus pārdot uz ārzemēm.
“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA FEBRUĀRIS

Rūpniecībā par eksportētiem rūpniecības ražojumiem ieņem
mazāk valūtas nekā izdod par ievedamām izejvielām un pusfabrikātiem.
Daudzi cilvēki reprodukcijas vecumā dzīvoja nelaulājušies,
dzimstība bija zema. Šķiet, ka mūsu valdības vadītājiem arī nekad dzīvē nav bijis laika pamācīties no iepriekšējām paaudzēm.
Ja viņi to darītu, daudzi lēmumi taptu ātrāk un būtu veiksmīgāki.
Ir teiciens - viss jau ir bijis, bet slavenais zinātnieks Stīvens Hokinss teicis: “Katra paaudze stāv uz iepriekšējās pleciem.”
Ilze
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INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI
Stārķa ziņas

6. februārī visi gāja Meteņos

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

Pagājušā gada nogalē stārķis uz Bērzaunes
pagastu atnesis divus bērniņus:

Kārli vecākiem Kristīnei un Mārcim;
Ričardu vecākiem Sniedzītei un Andrim.
Lai spēks un izturība vecākiem,
jauno paaudzi audzinot!
Ineta, redaktore

APSVEIKUMS
Novēlu Tev pārsteigumu, kas rada prieku,
Prieku, kas rada iedvesmu;
Iedvesmu, kas iepriecina draugus,
Draugus, kas sagādā pārsteigumus!
Janvārī nozīmīgus gada skaitļus atzīmēja:
85 gadu jubileju Marta Aronas ielā 5 - 1;
80 gadu jubileju Inta “Vecveizēnos”;
75 gadu jubileju Anita “Zlaugotņos;
Valdis “Priekšēnos”;
Pēteris Arkādijas ielā 5A -11;
70 gadu jubileju Ojārs Aronas ielā5 - 11;
Daina “Viesunēnos”;
60 gadu jubileju Dzintra Gaiziņa ielā 4A-11;
55 gadu jubileju Vita “Stikliņos”;
Dzintra “Sveķos”;
Gundars “Smaidās”;
Andris Saules ielā 6;
Andris Raiņa ielā 15-2;
50 gadu jubileju Dace “Veizēnos”;
Guntis Aronas ielā 7 - 15;
45 gadu jubileju Ligita Raiņa ielā 21;
Inga “Kalna Bāliņos”;
40 gadu jubileju Gunita “Staldēnos”;
35 gadu jubileju Aivis Aronas ielā7 - 13;
Ilona Gaiziņa ielā 4A- 4.
Februārī sveicienus saņem:
80 gadu jubilejā Nora “Grāvīšos”;
65 gadu jubilejā Silvija Raiņa ielā 19 - 9;
55 gadu jubilejā Gunta Gaiziņa ielā 5A - 9;
Modris Arkādijas ielā 5A -9;
50 gadu jubilejā Agris Aronas ielā 8 - 12;
45 gadu jubilejā Lāsma Gaiziņa ielā 4A - 14;
Danuta “Jaunmestrēnos”;
Inguna Arkādijas ielā 5A - 18;
40 gadu jubilejā Sergejs “Burtniekos”;
35 gadu jubilejā Lauris “Iedzēnos”.
Ziemīgi sveicieni!
Avīzītes redaktore
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Meteņi jeb metenis ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kurus
svin februārī vai marta sākumā, septiņas nedēļas pirms Lieldienām.
Meteņu svinēšanā saglabājušās senas vecā gada aizvadīšanas tradīcijas, jo senajām indoeiropiešu tautām gadumija bijusi tagadējā
februāra vidū. Agrāk latviski ar vārdu „meti” apzīmēja laika griežus.
Meteņos bija jāēd un jādzer līdz mielēm. Šajā laikā tika kautas cūkas, tāpēc tradicionālie svētku ēdieni bija cūkas galva un plāceņi. Vecāki meta dāvanas saviem bērniem no istabas augšas, jo Laima meteņos no augšas metot savas dāvanas. Tāpat kā visos ziemas svētkos,
arī šajā laikā gājuši ķekatās un braukuši ciemos.
Meteņu ticējumi:
• Meteņa vakarā veļ sniega kamolus, lai kāpostiem būtu lielas galviņas.
• Bērniem jādod ēst cūkas šņukuru - tad labi mācēs rakstīt.
• Ja Vastlāvī vērsis uz ceļa zirga pēdā dabū nodzerties - būs laba raža.
• Ja Metenī gans skrien trīs reizes ap māju - vasarā govis nebizo.
• Kāds laiks Vastlāvī - tāds būs arī Lieldienās.
• Ja Vastlāvja dienā Mēness trīs dienas vecs - būs labs gads; ja vecāks
- tad slikts.
• Ja Metenī vējains laiks - būs auksts pavasaris.
• Ja Vastlāvjos ir sniegs uz jumtiem - vasarā būs daudz sēņu un ogu.
• Ja Metenī palāses tā pil, ka gailis var padzerties, - būs labs un auglīgs gads.
• Lai vasarā rudzi saulē neizdegtu - Meteņa vakarā nedrīkst pie uguns
maizi ēst.
• Ja Vastlāvī sauss laiks - būs ražīgs gads.
• Ja Vastlāvī snieg vai līst - būs bagāts ogu gads.
• Meteņa dienā ar ragutiņām brauc no kalniem vai ar zirgu pabrauc
kādu gabalu. No kalniņa jālaižas deviņas reizes priekš saules. Jo augstāks kalns un jo tālāku ragutiņas skrien, jo kuplāki un garāki lini.
Neaizmirsīsim latviskās tradīcijas un svētkus!
Publicitātes foto

Līdzjūtība
Cilvēks atnāk ar ausmu
un aiziet ar rietu.
Kā diena.
Aizdegas. Degot un dziestot... - kā svece.
		
O. Vācietis
Bērzaunes pagastā reģistrēti mirušie:
OSVALDS GECS miris 12.12.2017. 82 gadu vecumā;
ALEKSANDRS KIREJEVS miris 24.12.2017. 80 gadu vecumā;
ĒRIKS CIELAVS miris 05.01.2018. 53 gadu vecumā;
IVARS ŽUBE miris 05.01.2018. 72 gadu vecumā;
JĀNIS BERĢIS miris 11.01.2018. 71 gada vecumā;
VERA SEMJONOVA mirusi 12.01.2018. 81 gada vecumā;
MARIJA JANSONE mirusi 21.01.2018. 89 gadu vecumā;
ĀRIJA KĀPOSTIŅA mirusi 22.01.2018. 88 gadu vecumā;
LEOKADIJA MATEŠA mirsui 07.02.2018. 100 gadu vecumā.
Līdzjūtību izsaka radi, draugi, kaimiņi
“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA FEBRUĀRIS

