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Tas jāzina
Iedzīvotāju zināšanai
Valsts atbalsts piena šķirņu

Jaunais Valsts prezidents Egils Levits, kuru Valsts preziLai labāk izprastu novada iedzīvotāju vajadzības, kas
denta amatā ievēlēja 29. maijā, kad par viņu nobalsoja 61
attiecas uz pašvaldības darbu, un gūtu priekšstatu par to,
deputāts, uzņemoties amata pienākumus, pirmdien Saeimas
kas katrā pagastā ir aktuālākais, šī gada pirmajā pusē domes
ārkārtas sēdē deva svinīgo solījumu. „Es zvēru, ka viss mans
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vietnieks Agris Lungevičs devās apmeklēt
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plkst.„sirdsapziņas”,
16.00-18.00 bet „apziņas”, lai solījums atbilstu
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Satversmē rakstītajam. Pēc tam E. Levits parakstīja svinīgo
solījumu, kas tiks nodots glabāšanā Valsts arhīvā, un tika
atskaņota Latvijas valsts himna. Savā pirmajā runā Saeimā
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jaunais Valsts prezidents sacīja, ka ar slotu jāizmēž māja no

slaucamo govju ganāmpulku
īpašniekiem

tādiem mēsliem kā krāpšanās iepirkumos, partiju atkarība no
ziedotājiem un korupcija E. Levits norādīja, ka šādas nejēdzības visiem jau sen ir apnikušas un godprātīgos pilsoņos rada
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savā runā arī iezīmēja vairākus pozitīvus aspektus visu deviAtbalstu plānots izmaksāt 2015. gada septembrī.
ņu bijušo Valsts prezidentu - Jāņa Čakstes, Gustava Zemgala,
Alberta Kvieša, Kārļa Ulmaņa, Gunta Ulmaņa, Vairas VīķesFreibegas, Valda Zatlera, Andra Bērziņa un Raimonda Vējoņa - darbībā, kam viņš centīsies sekot. Pēc solījuma došanas
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece svinīgā ceremonijā
Valsts prezidentam pasniedza valsts augstākos apbalvojumus, ko viņš saņēma saskaņā ar Valsts apbalvojuma likumu.
Godinot Valsts prezidenta institūcijas pamatlicēju, Valsts prezidents Egils Levits un Andra Levites kundze nolika ziedus
pie pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa
Rīgas Meža kapos, bet pēc tam pulksten 12.00 Valsts prezidents Egils Levits teica uzrunu pie Brīvības pieminekļa, kur
bija pulcējušies vairāki simti iedzīvotāju, kas prezidentu sagaidīja ar ovācijām un aplausiem, kā arī kopā ar kundzi viņš
piedalījās svinīgā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības
pieminekļa.
Apkopoja BAIBA MIGLONE
Zemnieku saimniecība “Līvi”.
(pārpublicēts no laikraksta “Stars”)

Latvijas Valsts prezidents viesojas Madonas novadā

Mūsējie Mārcienas pansionātā
“…ir jau grūti, nav jau viegli dzīvot šajā pasaulē…”
Sena dziesma, sena melodija. Vārdi pagaisuši no atmiņas, atceros tikai piedziedājumu un melodiju. Šo
dziesmu dziedāja Madonas mūzikas skolas zēns akordeona pavadībā. To man agrā bērnībā dziedāja vecmāmiņa. Prieks, ka mūs apciemo Madonas mūzikas
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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.
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AKTUĀLI
Noslēgusies bērnu diennakts nometne
“Dižmeža pils noslēpums”
Vasara nenoliedzami ir skolēnu gaidītākais laiks, jo var atvilkt elpu no
skolas, var no rītiem pagulēt ilgāk. Vasara ir piedzīvojumu laiks! Arī šogad
biedrība BJA “Rīts” startēja Madonas
novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu 2019 projektu konkursā.
Izturot sīvo konkurenci, saņēmām
atbalstu īstenot bērnu diennakts nometni. Nometne norisinājās no 7. līdz
11. jūlijam viesu nama “Šubrakkrasti”
teritorijā, kur var aizmirst par ikdienas steigu un ļauties īstiem piedzīvojumiem.
Stāsts sākās ar to, ka reiz stalti slējusies Dižmeža pils, par kuru zināja aiz
trejdeviņi jūrām un kalniem. Šīs pils
cilvēki bija izslavēti ar īpašu čaklumu,
darba spējām, kā arī ar dārgumiem,
kurus tie sargāja. Reiz, nevienam nezinot un neredzot, dārgumi pazuda,
palika tikai pils labais gariņš Džunga,
kurš centās atrast zudušo bagātību.
Bet līdz šim viņam tas nebija izdevies,
nebija arī uzradušies īstie palīgi, tādēļ
Džunga izsludināja pieteikšanos jaunajiem dārgumu meklētājiem. Atsaucās 21 bērns, kurš bija gatavs doties palīgā.
Nometnes pirmajā dienā, nedaudz nobijušies, nedaudz satraukušies, bet piedzīvojumiem gatavi, nometnē ieradās jaunie nometnieki. Sākumā spēlējām dažādas spēles, lai cits citu
iepazītu, jo kāds jau pie mums uz nometni brauca otro reizi,
kāds tikai pirmo. Jāteic, ka ar pirmajām spēlēm sapratām, ka
nometne izdosies, jo bērni pierādīja sevi, ka ir draudzīgi, atvērti, pozitīvi noskaņoti. Pirmajā dienā vēl izgatavojām nometnes
karogu, kā arī devāmies īpašā iesvētību trasē, lai tiktu uzņemti
Dižmeža pils saimē.
Otrā diena sev līdzi nesa ne vien lietu, bet arī dažādas aktivitātes. Rīta cēlienā bērni piedalījās trīs radošajās darbnīcās,
kurās izgatavoja nometnes cepuri, aproci, kā arī savu dārgumu
lādi. Dienas turpinājumā dalībnieki piedalījās 18 rekordu stacijās, pierādot sevi gan sportiskos, gan atjautības, gan izveicības
uzdevumos. Pēc vakariņām pie bērniem ieradās Dižmeža feja,
kura bērnus izveda pa noslēpumainākajām vietām nometnes
norises vietā, kā arī pārgājiena laikā bērniem bija jāuzveic ragana, kura centās viņus noburt. Vakara izskaņā nometnē bija
kino seanss, kurā bērni varēja atvilkt elpu.
Trešā nometnes diena sākās nedaudz miegaini, bet rīta rosmē miega peles ātri vien tika aizbiedētas. Arī šajā dienā bērni
rīta cēlienā piedalījās radošajās darbnīcās, kurās bija iespēja
izgatavot magnētiņu, grāmatzīmi, kā arī īpašā tehnikā pārvērst
akmeni par interjera priekšmetu. Pēc pusdienām bērniem bija
īpašs viesis, kas rādīja dažādus eksperimentus, kā arī iemācīja
pagatavot saldējumu. Interesanti, ka pat tie, kuri teica, ka negaršo upenes, atzina saldējumu par gardu. Dienas turpinājumā
bērniem bija iespēja doties uz pļavu golfa laukumu “Kalnozoli” izmēģināt savus spēkus šajā spēlē, kā arī kā īstiem māksliniekiem gleznot uz molberta. Vakara noslēgumā bērniem bija
iespēja izkustēties vakara ballītē, kur tika izspēlētas dažādas
spēles, kā arī kārtīgi un no visas sirds izkustinātas kājas aktīvos
mūzikas ritmos.
Ceturtā diena sākās ar rīta rosmīti, gardām brokastīm un radošajām darbnīcām. Šoreiz bērniem bija iespēja izgatavot sapņu ķērāju, izliet sveci, kā arī pagatavot krūzītes paliktnīti. Pēc
“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA JŪLIJS

pusdienām pie bērniem ieradās biedrības “Domas dabā” aktīvists Helmuts, kas bērnus ieveda meža burvībā. Gluži neticami
bija skatīties, cik aizrautīgi bērni piedalās meža namiņa būvniecībā. Kopīgiem spēkiem bērniem izdevās izveidot apbrīnojami lielu, skaistu namiņu, kur vakarā pulcējāmies, lai kurtu
ugunskuru, dalītos ar dažādiem stāstiem, malkotu īpaši gardu
tēju ar medu, kā arī mielotos ar uz ugunskura ceptām vafelēm.
Šī bija arī diena, kad nedaudz piezagās skumjas, ka nometnē
laiks ir skrējis tik ātri. Un šis bija pēdējais nometnes kopīgais
vakars, tādēļ pie miera devāmies nedaudz vēlāk nekā ierasts.
Nometnes noslēdzošā diena sākās ar radošajām darbnīcām,
kurās bērni gatavoja cienastu vecākiem, veidoja bilžu rāmīti,
kā arī rakstīja labos vārdus pārējiem dalībniekiem. Turpinājumā dalībniekiem bija īpašā dārgumu misija, kad Dižmeža pils
pagalmā bija jāmeklē norādes, kur paslēpta dārgumu lāde. Bet
ak vai, dārgumu medības pārtrauca negaiss, tik stiprs, ka visi
slēpāmies siltajās viesu nama telpās un sākām gatavoties vecāku sagaidīšanai. Vecāku sagaidīšana izvērtās īpaši mīļa, kā arī
kopīgi ar vecākiem noslēdzām nometni. Dalībnieki pastāstīja,
kā veicās nometnē, katra audzinātāja dalījās ar pārdomās, cik
fantastiska grupiņa viņai bijusi, kā arī pils labais gariņš Džunga tomēr pārsteidza bērnus, un katrs tika pie savas dārgumu
lādes, kā arī pie īpašiem dārgumiem.
Šīs nometnes darbošanās nebūtu notikusi bez Madonas novada pašvaldības finansiālā atbalsta. Paldies jāsaka arī viesu
nama “Šubrakkrasti” saimniekiem, kuri sniedz iespēju jau trīs
gadus realizēt nometnes viņu labiekārtotajā saimniecībā. Paldies viesu nama “Kadiķi” Jolantai un Aigaram, kuri rūpējās, lai
ikviens nometnieks būtu paēdis un uzņēmis pietiekami daudz
enerģijas, lai varētu tikt galā ar dažādajiem uzdevumiem, paldies aktīvajām audzinātājām Katrīnai Stafeckai, Ivetai Kairei un Anitai Kidalai, brīvprātīgajiem jauniešiem Rolandam
Andrejevam, Annijai Berģei, Adrijai Kairei, Danielai Rudenei,
Emīlijai Skrabei, Sandijai Sergejevai, Tomasam Aizstrautam,
kā arī nometnieku vecākiem, kuri uzticas un izvēlas mūsu organizētās nometnes!
Ilutas Kārkliņas, nometnes vadītājas, teksts un foto
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Aronas kalna maģija
Dziesminieku saiets vēl tikai būs 27. jūlijā, kad Madonas
estrādē notiks festivāls „Zelta šlāgeris”, Aronas kalnā kā laba
iesildīšanās notiks dziesminieku saiets „Kūlenis”. Pasākuma
apmeklētājiem uzstāsies sabiedrībā zināmi mūziķi - Kārlis Kazāks, Vincents Kūkojs, Intars Zommers, Haralds Sīmanis. „Kūlenis” Aronas kalnā ritēs pa dienu, vakara stundās Madonas
estrādē valdīs šlāgeris. Kalns ir izveidojies kā aktīva tūrisma
atpūtas vieta. Jau labu laiku Aronas kalna teritorijā notiek aktīva rosība. Teritorijas apsaimniekotājs Lauris Galiņš šeit iecerējis izveidot aktīvās atpūtas tūrisma vietu. Apvienojot šīs vietas
vēsturiskās un dabas bagātības ar mūsdienu iespējām, teritorija
veidojas par interesantu pieturas punktu ceļotājiem. Ainaviski
izteiksmīgais vēlā dzelzs laikmeta pilskalns atrodas MadonasPļaviņu šosejas malā, tieši pie Sauleskalna ciema robežas. No
vēstures varam atcerēties, ka garām Aronas pilskalnam devies
pat Napoleona karaspēks. Savulaik tas saukts par Pilskalnu vai
Gultas kalnu, tagadējo nosaukumu ieguvis pirms aptuveni 30
gadiem līdzās esošās Aronas upītes dēļ. Kalns slejas 16 m augstumā, un tas izveidojies četrstūra formā. Arheoloģiskie izrakumi pašā pilskalnā nav veikti, bet izrakumi netālu no tā liecina, ka cilvēki te dzīvojuši jau 11. un 12. gadsimtā. Aizgājušās
paaudzes ļaudis bija pārliecināti, ka stāvo kalnu ar cepurēm
sanesuši karavīri. Lauris Galiņš to apstrīd:
”Ja ticēt teikām
un nostāstiem,
tad 90% Latvijas pilskalnu
ir sanesti ar
cepurēm,
tai
skaitā arī Aronas pilskalns.
Bet dabā var
redzēt, ka tam
apkārt
bijuši
cilvēku veidoti
nostiprinājumi,
lai uzpludinātu ūdeni. Šis
kalns nav bērts
ar cepurēm, tas
veidots ar dambi, ar ūdeni atskalojot divas

vietas vai divus kalnus. Tādējādi kalns ir izskalojies, bet pati
augša noplacināta, pielīdzināta ar cilvēku staigāšanu, darbošanos. Šeit ir tīrākais avota ūdens.”
Lauris Galiņš veicis kalna izpēti, izzinājis pieejamos vēsturiskos materiālus, fotogrāfijas, apskatījis ģeotelpiskos teritorijas
foto un ilgas stundas dabā izstaigājis apkārtni. Tādā veidā uziets un jaunatklāts Ledavots, kurā ūdens glabājas jau kopš Ledus laikmeta. - Ledavots sākas kalna augšā, uz leju ir novadīta
caurule, kritums ir ap 11 metriem.
“Ledavotu atklāju, staigājot un pētot apkārtni. Te vienmēr
bija mitrs, bija redzams liels,
vecs baļķis. To novelkot, atklājās, ka avots ar baļķi ir aizbāzts.
Iesūtot koksnes paraugu gadskārtu analīzei, ar augstu varbūtību
tika secināts, ka gadskārta, kas
veidojusies koka mūža pēdējā
veģetācijas sezonā, datējama ar
1406. gadu. No vēstures zināms,
ka tajā laikā latgaļi vienojās ar
Rīgas arhibīskapu, ka visa Vidzeme pāries viņa īpašumā. Tāpēc cilvēki no šejienes pārcēlās
un promejot, iespējams, to baļķi
arī ielika, lai citiem avota ūdens
netiktu,” domā Lauris Galiņš.
Pilskalna teritorijā atrodas vēl
vismaz divi avoti - strauti. Tiem
Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Raksta turpinājums.

nosaukumu nav, un Lauris šīs ūdenstilpes cenšas attīrīt. Teritorija tiek labiekārtota. Jau šobrīd teritorijā ir iekārtota atpūtas
zona, kuras labiekārtošanā Lauris Galiņš ar palīgiem regulāri
turpina strādāt. Uz Aronas pilskalnu ir ievilkta elektrība, uz
galvenās kalna takas uzliktas rezonanses šūpoles - tās šūpina
nevis tas, kurš sēž iekšā, bet gan blakus stāvošais. Šūpoles uzliktas arī citās vietās. Apmeklētājiem brīvi pieejams Ledavota
izcilās kvalitātes ūdens. “Salīdzinot ar citiem, šis ūdens satur
maz sāļu, tas nav minerālūdens, bet ļoti tīrs, tīrākais ūdens Latvijā,” slavē Lauris. “Cilvēki to ir novērtējuši, ņem kubiem.”
Kalna piekājē plānots ierīkot telšu vietas, ir iespēja rīkot tematiskos tirdziņus, izzinošas spēles, tāpat izveidot laukumu
māksliniekiem, kas strādā ar lielizmēra formām, piemēram,
izgatavo skulptūras no akmens. Izveidotās skulptūras interesentiem varētu parādīt Aronas kalna pakājē.
Aronas kalns gaida arī pasažierus elektromobiļos. Laukumā pie Aronas kalna izveidota automobiļu elektrības uzlādes
vieta, astoņi kontakti. “Agri vai vēlu Latvijā sāks lietot elektromobiļus,” uzskata Lauris Galiņš. “Ārzemju tūristi jau tos
izmanto. Pie kalna ir lēnā mobiļu uzlāde bez maksas, bet var
elektromobiļus uzlādēt arī strauji - pusstundas laikā.”
Galvenais guvums pagasta ļaudīm un arī viesiem ir tīrais
ūdens. “Bērzaunes Rīta” lasītāji ir vairākkārt sūtījuši paldies
un laba vēlējumus Laurim Galiņam par iespēju tikt pie kvalitatīva ūdens. Sevišķi pagājušā gada karstajā un sausajā vasarā
pie avota bija vērojamas pat automobiļu rindas.
Šodien Aronas kalna popularizēšanā savu roku pieliek arī
dziesminieks Intars Zommers. Sāk atdzimt Aronas kalna senā
tradīcija - zaļumballes.
Par Aronas kalna zaļumballēm rakstīts jau 1929. gada izdevumā “Madonas Aizkulises”. Lūk, viens no rakstiņiem: izdevums
“Madonas Aizkulises” 1929. gada 28. jūnija numurs.
„ Atklāt, neatklāt, atklāt, neatklāt ...”
būrās Grostonas Izglītības biedrības varas vīri svētdien pie 13
cilvēku lielas publikas. Tomēr - kā gan neatklāsi, ka izsludināts ir! Gāza ar vaļā! Ak tu tētīt, kas tur bija dziedātāju: veci,
jauni, līki un taisni. Dziesmas rāva vaļā, galvas klanīdami,
bārzdas purinādami Daži tikai kustināja lūpas un rija siekalas. Nodziedāja trīs dziesmas uz vairākām balsīm. Jādomā - arī
soprāni bija starp tām. Pēc dziedāšanas visi dziedātāji ļoti fiksi
aizmetās lejā uz Brencēnu šķūni. Kalns palika tukšs kā Boķu
biedrības zāle izrīkojuma laikā. Šķūnī dziedātājiem pasniedza
desas, baltmaizi un tēju. Dažiem vislabāk garšoja tēja, kurai
meta cukuru cik kūst. Tā tik bija pieēšana! Vēlāk dzirdēja no
pašiem dziedātājiem, ka daudzi tikai to desiņu un brīvbiļetes
dēļ atnākuši uz pēdējo mēģinājumu. Paēduši, padzēruši stūrēja
atpakaļ kalnā. Tad ta dancoja, kā dancoja! Dubļi vien griezās.
Pat divi pārīši šīberēja zem viena lietussarga. Lūk, tā ir mī-

Afiša no pagājušā gs. 30. gadiem.

lestība! Bija arī dažas izcilas dāmas ar caurspīdīgām kleitām,
kuras gan noturēja iekapselētas biezos mēteļos ar apsarkušām
kurmādas krāgām. Krēslai metoties, visu jambastiņu pārcēla
uz B. tēva šķūni. Pūtēji grāva tādu troksni, it kā Vestienas tirgū čigānus kāds dauzītu. Uz rīta pusi kāds populārs vecpuisis,
sasārcis un acis piemiedzis, tvarstīja un bučoja biedrības dāmas - apkalpotājas. Daži no skaistajām dāmām bija izkaulējuši
dubultu desu porciju un iegājuši kūtī, kur nogulējuši līdz rītam.
Vienīgi sirmais kārtības sargs S. savu uzdevumu izpildīja apzinīgi, bet ko tad ods zirgam var izdarīt, ja pašai biedrībai patīk
tamlīdzīgā garā sarīkoti zaļumsvētki. Tomēr sezonas atklāšana
Aronas kalnā ir notikusi ļoti lustīga.
Savukārt 1958. gada “Stara” numurā afiša:
20. jūlijā
ARONAS KALNA Zaļumu svētki.
Programmā:
kora dziesmas un tautiskās dejas.
Pēc priekšnesumiem dejas.
Satiksmes līdzekļu uzraudzība.
Regulāra autosatiksme Madona-Aronas kalns no plkst. 17.00
līdz 3.00 otrajā rītā.
~ Sākums plkst. 18.00
Vēlos minēt vēl kādu faktu: Aronas kalna bilde tika iesūtīta
konkursam “Ainavu dārgumi”, kas notika par godu Latvijas
simtgadei. Kalnu pēc fotogrāfijas iesūtīšanas bibliotēkai fotografēja arī profesionāls fotogrāfs.
Lai veicas kalna apsaimniekotājiem un pasākumu rīkotājiem!
Pēc novadpētniecības, laikraksta “Stars” un portāla
www.periodika.lv materiāliem rakstu sagatavoja Ineta
Foto no Laura Galiņa personīgā arhīva
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PAR VISU KO

Interesanti

Šogad daudzu mazdārziņu un puķu mīļu dobēs izaugušas un
uzziedējušas interesantas puķes un augi. Sauleskalnieša Jura
puķu dobē dižojas mārdadzis. Juris tam veltījis dzejoli.
Mārdadzis
Ass mārdadzis ar lapām raibām
Man puķu dobē uzradies.
Varbūt, ka vainīga es pati,
To neizrāvu, kad bij’ sīks.
Nu pārņēmis tas visu manu dobi
Un ziedu pretī saulei izslējis.
Es piedūros pie lapas, un tas koda:
- Pat nedomā man atņemt ziedu šo!
Un tā viņš plašumā un augšup tiecas No malas noraugos - lai zied!
Ne usne viņš, ne arī dadzis,
Vai tikai dekoratīvs bieds?
Tas aug un zied, un pretī turas,
Un samierinos es ar to,
Jo tikko netā izlasīju
Par dadzi vērtīgo es šo...
Juris Apogs

Mārdadža sēklas tiek lietotas:
• aknu darbības normalizēšanai un uzlabošanai;
• žults sekrēcijas veicināšanai;
• aknu šūnu atjaunošanai C hepatīta, cirozes, alkoholisma u.c.
gadījumos;
• pie hroniskām aknu un žultspūšļa saslimšanām un iekaisumiem;
• ādas stāvokļa uzlabošanai;
• laktācijas stimulēšanai (ne velti mārdadzi tautā mēdz
dēvēt arī par Piena
dadzi un Jaunavas
Marijas zālīti);
• organisma attīrīšanai un toksīnu optimālai izvadīšanai;
• pie saindēšanās ar
sēnēm u.c. dabas veltēm, pie problēmām
ar lieko svaru un tauku šķelšanai organismā.
Šī izdevuma redaktore uz vārda dienu
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dāvanā no kolēģiem saņēma interesantu puķi - alstromēriju.
Tā krāšņi zied jau no jūnija sākuma un, cerams, priecēs līdz
pirmajām salnām.
Šis eksotiskais, nereāli skaistais zieds senos laikos tika uzskatīts par dievības dāvanu. Senie inki cienīja šo augu, ļoti rūpējās
par to un uzskatīja, ka tai ir maģiskas, ārstnieciskas īpašības.
Ziedu vārds slepenajā valodā nozīmē “gudrs, iedrošināts”.
Tiek uzskatīts, ka šis zieds var izkausēt pat aukstākās sirdis.
18. gadsimta ceļotājs un botāniķis Klāss Alstromērs atveda
alstromēriju sēklas uz Eiropu, viņa vārdā arī tika nosaukts šis
augs.
Alstromērijas ziedi ir līdz 5 cm diametrā, ziedi ir bez smaržas, ziedu krāsas ir dažādas (baltas, sarkanas, zilas, dzeltenas,
rozā utt.). Maksimālais ziedēšanas laiks ir no jūnija vidus līdz
augusta vidum.

Bērzaunieši Pēteris un Dace audzē tomātus, puķes un cep
maizi. Varenie dažādu šķirņu tomātu stādi ir iegādāti tepat
Bērzaunes “Alpu terasēs”. Pašu audzēts tomāts uz pašceptas
maizītes - kas var būt labāks par šo!

Tikmēr kaimiņos - Lazdonas pagastā - medmāsiņa Ingrīda
lasa pirmo sēņu ražu un priecājas, ka lazdas nesīs šogad bagātu
riekstu ražu.
Ja arī tev, cienījamais lasītāj, ir kas interesants izaudzis vai
esi ko neparastu atradis, dalies iespaidos un fotogrāfijās ar pārējiem lasītājiem!
Ineta
“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA JŪLIJS

INTERESANTI
Zelgauskas (Sellgowsky) privātmuiža 1858. gadā
Pēc avīzītes lasītāju lūguma - mazs ieskats Zelgauskas (Sellgowsky) privātmuiža 1858. gada dvēseļu revīzijā. Zelgauskas
bijusī muižas teritorija ir tepat rokas stiepiena attālumā no tagadējās Bērzaunes pagasta robežas. Pagastu robežas laika gaitā ir
bijušas mainīgas, kam nepaveicās ar savu senču atrašanu Bērzaunes un Grostonas muižu revīzijās, varbūt dzimta ir radusies
tieši Zelgauskā. Vēl ko interesantu ievēroju, veidojot uzvārdu
sarakstu, šeit ir trīs vārdi, kuri nav raksturīgi Grostonas un Bēr1. Vecbukuri
• Leišu ģimene – 8 cilvēki
• Bojāru ģimene – 2 cilvēki
• Mitru ģimene – 2 cilvēki
2. Jaunbukuri
• Auziņu ģimene – 12 cilvēki
3. Grimzas
• Leibu ģimene – 15 cilvēki
• Kalniņu ģimene – 6 cilvēki
• Āboliņu ģimene – 6 cilvēki
• Dadzīšu ģimene – 3 cilvēki
• Baltiņu ģimene – 2 cilvēki
4. Kaļvi
• Oliņu ģimene – 2 cilvēki
• Āboliņu ģimene – 4 cilvēki
• Auziņu ģimene – 3 cilvēki
• Dobru ģimene – 3 cilvēki
• Lietaviešu ģimene – 6 cilvēki
• Māliņu ģimene – 4 cilvēki
• Līču ģimene – 3 cilvēki
• Vanagu ģimene – 6 cilvēki
• Lazdiņu ģimene – 7 cilvēki
• Gailīšu ģimene – 2 cilvēki
• Bojāru ģimene –2 cilvēki
• Lakstīgalu ģimene – 3 cilvēki
• Leišu ģimene – 3 cilvēki
5. Stauģi
• Leibes ģimene – 6 cilvēki
• Akmentiņu ģimene – 5 cilvēki
• Bimbuļu ģimene – 3 cilvēki
• Kļaviņu ģimene – 5 cilvēki
• Eglīšu ģimene – 5 cilvēki
• Vanagu ģimene – 10 cilvēki
• Šturmu ģimene – 3 cilvēki
• Zālīšu ģimene – 2 cilvēki
6. Ūbeles
• Akmeņu ģimene – 10 cilvēki
• Zālīšu ģimene – 7 cilvēki
• Reveliņu ģimene – 3 cilvēki
7. Jurgāres
• Baložu ģimene (2 ģimenes) kopā 16
cilvēki
• Radziņu ģimene – 2 cilvēki
• Kauguru ģimene – 5 cilvēki
8. Uteri
• Līču ģimene – 8 cilvēki
• Āboliņu ģimene – 4 cilvēki
9. Ciskāni
• Aizelkšņu ģimene (2 ģimenes) kopā 18
cilvēki
• Bimbuļu ģimene – 2 cilvēki
• Akmeņu ģimene – 3 cilvēki
• Bērziņu ģimene – 9 cilvēki
• Retēļu ģimene – 5 cilvēki
• Līču ģimene – 6 cilvēki

zaunes muižām. Vīriešiem Karls (Karl), kas tajā laikā bija ļoti
populārs vārds vāciešiem, Margareta sievietēm - gandrīz katrā
ceturtajā mājā un visbiežāk pat divas. Pieņemu, ka tas par godu
kādai konkrētai sievietei. Vēl sievietēm vārds - Kače, kuru nācās
pat meklēt K. Siliņa “Latviešu personvārdu vārdnīcā”.
Tālāk māju saraksts, ģimeņu uzvārdi un kopējais skaits cilvēku
šajā mājā ar šādu uzvārdu (vienā mājā dzīvoja arī vairākas radinieku ģimenes).

10. Rami
• Māliņu ģimene – 8 cilvēki
• Kalniņu ģimene – 9 cilvēki
• Baložu ģimene – 4 cilvēki
11. Smeni
• Baltiņu ģimene (2 ģimenes) kopā 16
cilvēki
• Bojāru ģimene – 6 cilvēki
• Gailīšu ģimene – 7 cilvēki
12. Ābeļi
• Lūšu ģimene – 6 cilvēki
• Āboliņu ģimene – 4 cilvēki
• Putniņu ģimene – 7 cilvēki
• Bērziņu ģimene – 7 cilvēki
13. Ķeirenes
• Leišu ģimene – 6 cilvēki
• Dzirkaļu ģimene – 3 cilvēki
• Putniņu ģimene – 5 cilvēki
14. Jēci
• Lakstīgalu ģimene – 3 cilvēki
• Vītolu ģimene – 6 cilvēki
• Cīruļu ģimene – 10 cilvēki
15. Kapitēni (Kappitan)
• Eglīšu ģimene – (2 ģimenes) kopā 11
cilvēki
• Akmentiņu ģimene – 6 cilvēki
16. Pošmi
• Dadzīšu ģimene – 5 cilvēki
• Aizelkšņu ģimene – 4 cilvēki
• Baložu ģimene – 5 cilvēki
17. Dauksti
• Rušmaņu ģimene – 9 cilvēki
• Landrātu ģimene – 3 cilvēki
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18. Birāni
• Cīruļu ģimene – 6 cilvēki
• Liepiņu ģimene – 5 cilvēki
• Dadzīšu ģimene – 6 cilvēki
19. Jaunzemi
• Gailīšu ģimene – 4 cilvēki
20. Ozolu (otrs māju vārds nesalasāms)
• Truslīšu ģimene – 3 cilvēki
• Bojāru ģimene – 4 cilvēki
• Dzirkaļu ģimene – 4 cilvēki
21. (pirmais māju vārds nesalasāms)
Gulbeni
Annuža Kobraka
Vēl daži uzvārdi, kas šajā sarakstā nav
minēti, bet parādās alfabētiskajā reģistrā. Sarakstā nenorādīju vienu cilvēku,
bet tikai ģimenes, kā arī ģimenes, kuras
bija pārcēlušās uz citu muižu, revīzijā
šīs ģimenes parādījās ar īpašu piezīmi.
Auseklis, Apsīts, Avotiņš, Balcers, Beķers, Blomīts, Brauers, Dundurs, Galiņš,
Johansons, Zizums, Kobraks, Kaugerts,
Laurs, Vecozols, Riemers, Roziņš, Saulīts, Sariņš.
Zelgauskas (Sellgowsky) privātmuižas
1858. gada dvēseļu revīzijas sarakstu sastādīja Gustavs Viktors Linde, saraksta
pareizību apliecināja Jānis Leitis, Pēteris Rušmanis, Jēkabs Gailītis un Jānis
Truslītis, parakstoties ar trim krustiem.
Edīte Arāja
Foto no interneta
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INFORMĀCIJA, PASĀKUMI, APSVEIKUMI
INFORMĀCIJA
Svarīgs paziņojums mazdārziņu
zemes nomniekiem
Lai līdz 2019. gada 1. jūlijam noslēgtie zemes nomas līgumi atbilstu Saistošo noteikumu prasībām, lūdzam Nomniekus ierasties
Bērzaunes pagasta pārvaldē un noslēgt savstarpēju vienošanos par
grozījumu veikšanu nomas līgumā.
PAZIŅOJUMS NOMNIEKIEM, kuri izmanto mazdārziņus bez nomas
līguma vai ir beidzies zemes nomas līguma termiņš:
“Ja pēc nomas tiesisko attiecību izbeigšanas Zemesgabals Nomnieka vainas dēļ netiek atbrīvots, Nomnieks par Zemesgabala lietošanu
(faktiskās nomas attiecības) Iznomātājam maksā nomas maksu par
faktisko izmantošanas laiku, kā arī Iznomātājs var aprēķināt līgumsodu 0,5 % apmērā no nomas maksas gadā par katru dienu līdz Zemesgabala atbrīvošanai un nodošanai, bet kopā ne vairāk kā 10 %
apmērā no nomas maksas gadā.”
Nekustamā īpašuma speciālistes Irēnas Pretkalniņas darba laiks:
Aronas iela-1, Sauleskalnā
otrdienās un ceturtdien no 8.45 līdz 16.45
Gaiziņa iela 7, Bērzaunē
pirmdienās no 8.45 līdz 16.45
trešdienās no 8.45 līdz 12.45
Tel. darba laikā 29478642

PASĀKUMU AFIŠA
3. augustā plkst. 20.00
estrādē “Aizvējš” Bērzaunes pagasta
amatierteātra “Priekā”
pirmizrāde - Andris Ūdris “Sveķainie cīsiņi”

Stārķa ziņas
Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši,
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!
Bērzaunes pagastā viens jaundzimušais - vārdiņā Aigars.
Sveicam vecākus!

APSVEIKUMI
Saulaini sveicieni jūlija jubilāriem!
Gadi griezes dzirklēm
Mūžu pa gabalam griež.
Bērnība, jaunība, briedums...
Ko sirdī paturēt,
Ko projām sviest?
Ar pelēko ikdienu saaudzis
Viss dzīves gājums Melns darbs, balta maize...
Tomēr gribas vairāk!
Augstāk un tālāk par ikdienu Mazu stariņu laimes
Un stariņu mīlestības,
Lai varam laimīgi būt
Ejot, skrejot
Un kāpjot šai kalnā,
Ko par dzīvi sauc.

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē,
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
Miruši:
MĀRIS SERGEJEVS 04.06.2019. 44 gadu vecumā;
PĀVELS SEMJONOVS 18.06.2019. 62 gadu vecumā.
Patiesa līdzjūtība tuviniekiem!
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