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Cik tālu liesmas spīd no Jāņu ugunskura, tik tālu labība un zāle labi aug.
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Atbalsts paredzēts primārajiem piena ražotājiem, kas
regulāri nodod pienu pārstrādei. Atbalsta piešķiršanas kārtībā
noteikta ciltsdarba maksājuma diferenciācija - par govīm
ar izslaukumu līdz 6999 kg, pirmpienēm un govīm ar vēl
nenoteiktu produktivitāti ir paredzēts vienreizējs maksājums
- 45 eiro, bet par augstražīgām govīm - 60 vai 72 eiro.
Atbalstu plānots izmaksāt 2015. gada septembrī.

Valsts dienvidaustrumos, kur šopavasar lijis vairāk nekā citviet Latvijā, ugunsbīstamība ir mazliet zemāka.
Valsts
prezidents
Daudzviet
IgaunijāRaimonds
un vietāmVējonis,
Lietuvā 1. septembrī
apmeklējot
Madonu,
vienreizvisaugstāvien uzsvēra, ka šī nav
ugunsbīstamība
jau ir ne
sasniegusi
vienkārša
darba
vizīte, bet gan emocionāla atkalredzēšanās
ko jeb piekto
līmeni.
gan
vietu,
gan sākumā
cilvēkiem,
kuruprognozēts
vidū viņš ir uzaudzis.
Laiargan
jūnija
vietām
Tā kā viesošanās
notikabeigas
Zinībupagaidām
dienā, Valsts prezidents
īslaicīgs
lietus, sausuma
Raimonds
Vējonis uzsvēra izglītības lomu valsts attīstības
nav redzamas.

Latvijas Valsts prezidents viesojas Madonas novadā

veicināšanā, tādējādi skaidrojot izglītības jomā nepieciešamās
reformas. Ar iedzīvotājiem Valsts prezidents apsprieda
nepieciešamību pieņemt lēmumu par pedagogu atalgojuma
modeli, kā arī risināt skolu apvienošanas jautājumu.

No 27. aprīļa visā Latvijas teritorijā ir spēkā Valsts
meža dienesta noteiktais meža ugunsnedrošais laikposms. Uzturoties mežā, iedzīvotājiem jāievēro
ugunsdrošības prasības. Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, ir noteikti daži aizliegumi
un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo,
civiltiesisko
un arī kriminālatbilZemnieku saimniecība
“Līvi”.
dību.
Mežos un purvos aizliegts nomest degošus vai
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus, kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas. Tāpat aizliegts atstāt ugunskurus bez uzraudzības, dedzināt atkritumus, braukt ar mehāniskajiem
transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem,
kā arī darīt jebko citu, kas var izraisīt ugunsgrēku.
Pašvaldība pēc Valsts meža dienesta ierosinājuma
var ierobežot fizisko personu tiesības uzturēties un
brīvi pārvietoties mežā.

SIA “Baltic Block”.

Pārpublicēts no “Latvijas Avīzes”
“Bieži vien skolu sāpīgo apvienošanu ir nepieciešams
Foto no interneta
vērtēt no efektivitātes un mācību kvalitātes viedokļa. Mēs
nedrīkstam darīt pāri saviem bērniem, nesniedzot viņiem
Zemnieku saimniecība “Sveķi”.
iespēju mācīties labākajās izglītības iestādēs,” klātesošajiem darbavietas. Valsts prezidents ar iedzīvotājiem pārrunāja arī
iedzīvotājiem sacīja Valsts prezidents. • 200 g jauno kartupeļuvalsts budžeta veidošanas gaitu, uzsverot uzdevumu mazināt
sociālo
nevienlīdzību,
kā arī stiprināt valsts iekšējo un ārējo
• 200 g nomizotu gurķu,
sagriezti
nelielos stienīšos
Vējonis
• Raimonds
100 g notīrītu
redīsu, drošību.
sagriezti stienīšos
ar• 20 giedzīvotājiem
Vizītes laikā Valsts prezidents viesojās arī vietējās izglītības
diļļu, smalki sakapātas
p• ā10r gssmalki
p r i esakapāta
d a iestādēs
bazilika - Madonas pilsētas 2. vidusskolā, Madonas Valsts
u•z400
ņ ē mgēaukstās
j d a r b ī bzupas
a s „Vasara”
ģimnāzijā, kā arī savā kādreizējā skolā - Madonas pilsētas 1.
un
lauku
stabilitātes
• 2 vārītas olas, nolobītas,
sakapātas
vidusskolā,
kur ar uzrunu sveica skolēnus un skolotājus. “Es
jautājumus,
sakot, esmu īpaši priecīgs būt šodien šeit, jo šī ir jūsu un arī mana
• 1 l salātu kefīra
ka
Latvijas
• jūras
sāls pēclauki
garšas dzimtā skola. Mani skolēna un skolotāja soļi ir skanējuši
p• asvaigi
k ā pmalti
e n i melnie
s k i pipari
garšas
šajās pēc
klasēs,”
teica Valsts prezidents.
irPagatavošana
jāpiepilda
Madonas pilsētai Valsts prezidents vēlēja attīstību un
arKatlā ielej
veiksmīgi
aukstu ūdeni,
lieclepnumu
iekšā kartupeļus
un vāri, līdz
tie ir “Esmu
gatavi. lepns
Pēc tam
izteica
par savu piederību
šai vietai.
būt
fnokās
u n k c iun
o natdzesē.
ē j o š i e m jūsu novadnieks - madonietis!” sacīja Raimonds Vējonis.
uzņēmējiem
un gurķus,
Bļodā liec redīsus,
dilles,
baziliku
un ļauj,
ievelkas
Tad pieArī
Bērzaunes
pagasts
varlaibūt
lepns, 20
jo minūtes.
Valsts prezidents
lauksaimniekiem,
vieno auksto zupu „Vasara”,
olas zemnieku
un samaisi.saimniecības
Pielej kefīru,“Līvi”
pievieno
vizītes sāli,
laikāpiparus,
apmeklēja
un
kas
spēj un vēlreiz
radīt samaisi.
kartupeļus
ledusskapī,
lai ievelkas, un pēc tam pasniedz.
“Sveķi”Liec
un SIA
“Baltic Block”.
labi
apmaksātas
Lai labi garšo!
Foto no www.madona.lv

Marijas pēcjāņu biešu aukstā zupa:
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Jāņu ugunskurs jākur kalna galā, tad Dieviņš ugunskura
pelnos naudu kaisa.

Teju visā Latvijā
Saglabājas mitruma trūkums,
lielākais sausums turpinās Kurzemē, īpaši labāka situācija nav
arī Zemgalē un Rīgā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Pāvilostā un Ventspilī kopš maija sākuma nav bijis lielu nokrišņu - pēdējo 40 dienu lietus summa ir nepilni divi milimetri jeb
nepilni divi litri uz kvadrātmetru.
Arī Stendes novērojumu stacijā
šajā periodā reģistrēti tikai 2,4
milimetri lietus.
Mazāk nekā desmit milimetru
nokrišņu pēdējo 40 dienu laikā
bijis arī Kuldīgā, Kolkā, Mērsragā, Saldū un Rucavā, kā arī vietām valsts centrālajā daļā - Dobelē un Rīgā.
Vairāk lijis Vidzemē, Latgalē un Sēlijā. Siguldā, Priekuļos,
Valkā, Alūksnē, Lubānā, Zosēnos, Līvānu novada Sīļos un
Krāslavas novada Piedrujā pēdējo 40 dienu nokrišņu summa
pārsniedz 30 milimetrus, bet Daugavpilī sasniedz pat 63 milimetrus.
Jūnijā visvairāk nokrišņu pagaidām bijis Ziemeļvidzemē, tai
skaitā Valkā šomēnes nolijuši 22, Alūksnē - 27 litri lietus uz
kvadrātmetru.
Klimatiskā norma jeb 1981.-2010. gada vidējais nokrišņu
daudzums valstī kopumā ir 49 milimetri maijā un 74 milimetri jūnijā.
Tā kā gada siltajā periodā lielāko daļu nokrišņu atnes gubu

mākoņi, kas nereti skar mazu teritoriju, meteoroloģisko novērojumu stacijā reģistrētais nokrišņu daudzums var būtiski
atšķirties no lietus daudzuma stacijas apkaimē.
Atbilstoši LVĢMC apkopotajai informācijai šī gada maijs
Latvijā bija vissiltākais un desmitais sausākais novērojumu
vēsturē. Augsnes izžūšanu veicināja ne tikai mazais nokrišņu
daudzums un siltums, bet arī lielais saules spīdēšanas ilgums
un zemais gaisa mitrums.
Sagaidāms, ka tikai vietām valstī nedaudz īslaicīgi līs, mežos saglabāsies ļoti augsta ugunsbīstamība.
Arī mēs, Gaiziņkalna puses ļaudis, izjūtam lietus trūkumu.
Daži pat saka - nu gan dzīvojam Sahārā. Labi, ka pie Aronas
kalna ir Ledavotiņš, kur pasmelties malku dzeramā ūdens.
Neesmu personīgi tikusies ar kalna saimniekiem, taču uzdrīkstos viņu vārdā un savā vārdā aicināt ūdeni ņemt tiešām
tikai lietošanai pārtikā. Mēdz teikt, ka arī avota dzīles var
izsīkt…
Aronas kalna avots ir unikāls ar to, ka tas iztek kalna virsotnē, nevis kalna pakājē.
Aicinājums visus izturēties saudzīgi pret ūdeni un vietu, kur
to ņemam.
Materiālu apkopoja Ineta
Foto no interneta

Maijas recepte vasaras
dzērienam:
1/2 laima, 10 svaigu piparmētru
lapiņas, 10 ml cukurniedru sīrupa, 1-2 tējkarotes brūnā cukura,
svaigas vai saldētas zemenes,
mazliet zemeņu sīrupa, 50 ml
ruma “Bacardi lemon”, “Sprite”
limonāde.
Pagatavošana:
Laimu sagriež gabaliņos, liek glāzē un ar piestiņu saspaida
kopā ar piparmētru lapiņām, brūno cukuru un cukurniedru sīrupu. Pa virsu lej iepriekš sablenderētas zemenes ar zemeņu
sīrupu. Visbeidzot glāzi līdz augšai piepilda ar sasmalcinātu
ledu un visu pārlej ar rumu. Pēc garšas pielej “Sprite” limonādi. Dekorē ar piparmētras zariņu. Ļoti atsvaidzinoši.
“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA JŪNIJS
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Ja Jāņos līgotājus aizraida prom, tad gaidāma kāda nelaime.

2018. gada izlaidums
Bērzaunes pamatskolā

9. klases absolventi ar skolotājiem un Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju.

16. jūnijā ardievas savai pirmajai skolas teica šī gada absolventi:
enerģiski, ambiciozi un mērķtiecīgi jaunieši, kas gatavi mesties
cīņā ar jebkuru šķērsli, lai sasniegtu izsapņoto. Svētku brīdī kopā
ar absolventiem bija viņu radi, draugi, skolotāji, kā arī Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Lācis, kas aicināja neatlikt
dzīvi, bet izgaršot ikvienu dienu, kas dota. Skolas direktore savā
uzrunā atgādināja formulu, ko likusi jauniešiem ierakstīt matemātikas kladēs: izvēle - darbība - sekas - atbildība. Tā patiesi darbojas ikvienā dzīves situācijā.
Klases audzinātājs Helmuts, vēršoties pie jauniešiem, ar kuriem
kopā aizvadītajos piecos gados bijuši gan jauki brīži, gan ne tik
patīkami mirkļi, novēlēja atrast pareizo virzienu, kurā doties, nebaidīties no augstiem mērķiem un nebīties pieļaut kļūdas, jo dažreiz labāk ir mācīties no savām kļūdām.
Vērojot cilvēku dzīves plūdumu, rakstnieks Imants Ziedonis secinājis: „Vieni skrien ar minūšu rādītāju, otri ar sekunžu rādītāju.
Trešie iet lēni kā stundenis. Bet visi iet ar vienu un to pašu laiku.
Ar kuru rādītāju tu gribi iet - tas ir tikai stila jautājums. Ja tev
ir sprintera daba, tad skrien ar sekunžu rādītāju. Ja tu esi maratonskrējējs, tad skrien ar minūšu rādītāju. Bet ja tu esi ar stundu
rādītāju - arī nekā nebūsi zaudējis.”
„Tātad skrieniet katrs sev piemērotā stilā un nekautrējieties no
tā! Un lasiet Imantu Ziedoni! Un vispār lasiet!” saviem nu jau
bijušajiem audzināmajiem vēlēja skolotājs Helmuts.
Lai izdodas atrast vietas, lietas, cilvēkus, mērķus un sentences,
kas iedvesmo, ikvienam šī gada absolventam.
Sindija Bebre
Dzīvīga, kustīga, mērķtiecīga un daudzpusīga. Viņa labprāt izmēģina kaut ko jaunu, ir radoša, ar romantisku dvēseli un smalku
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garīgumu apveltīta būtne, kas mīl pārmaiņas un brīvību.
Labprāt pavada laiku kopā ar draugiem un domubiedriem, ir labsirdīga un izpalīdzīga.
Cītīgi dziedājusi skolas korī.
Izteikusi domu kļūt par skolotāju.
Agnija Anna Dzene
Nenogurdināma un precīza, sirsnīga un arī skarba patiesības izpausmē, apveltīta ar lielām darba spējām, labu gaumi un lietu
izpratni.
Agnija ir izpalīdzīga un draugiem nekad neatsaka. Dzīvē cenšas
daudz sasniegt, tomēr tas nāk caur grūtībām un sevis pārvarēšanu.
Piedalījusies novada sacensībās vieglatlētikā un orientēšanās
sportā, dejojusi tautas dejas un radoši izpaudusies jauno korespondentu pulciņā.
Daniels Meržvinskis
Kaut resgalis, tomēr brašs. Daudz ko panāk ar nekaunību, neatlaidību. Mēdz arī paslinkot.
Nepatīk darīt lietas, ja uzskata, ka tās nav nepieciešamas dzīvē.
Piedalījies mācību olimpiādēs angļu valodā, ģeogrāfijā, vizuālajā mākslā un sportā.
Vēlas kļūt par programmētāju.
Madara Pardence
Ugunīga un atjautīga. Reizēm nesavaldīga un asa. Neapjaustas
cerības izzogas no apziņas alām - un tās pat piepildās. Labprāt nododas sava sapņa burvībai. Necieš nevīžību un pasivitāti. Pasaule
šķiet pilna sapņu, ilgu, brīnumu.
Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Līgo vakarā plūktās jāņuzāles ārstē visas kaites.
Raksta turpinājums.

Mēģinājusi sevi izpaust sportā, apmeklējot treniņus sporta skolā.
Izcīnījusi godalgotas vietas vieglatlētikas sacensībās novadā.
Nākotnes profesiju izvēle plaša, sākot no frizieres līdz pat sporta
trenerei.
Linda Rjabiņina
Kautrīga, klusa, centīga. Iekšēja kultūra apvij ap Lindu labvēlības
atmosfēru. Apveltīta ar lielu gribasspēku. Viņai ir savs viedoklis
un ir gatava pierādīt savu taisnību.
Labākās sekmes klasē. Dziedājusi skolas korī. Piedalījusies novada mācību olimpiādēs latviešu valodā, ģeogrāfijā un bioloģijā.
Prātā vairākas profesijas - juriste, zobārste, būvinženiere…
Daniela Rudene
Laipna, jauka, uzticīga saviem draugiem un ģimenei. Negrib pielīdzināties baram un nomocīt sevi ar fiziskiem vingrinājumiem.
Dažkārt spītīga, var kļūt kaitinoša.
Dziedājusi skolas korī un aktīvi iesaistījusies skolas jauno korespondentu pulciņā.
Tā kā pati ir stilīga, vēlas kļūt par stilisti vai kaut ko uz to pusi.

mēģinājusi spēkus sportā, apmeklējot treniņus sporta skolā.
Piedalījusies sporta, vēstures, ģeogrāfijas un krievu valodas
olimpiādēs. Ieguvusi godalgotas vietas vieglatlētikas sacensībās novadā.
Kādreiz domājusi par arheoloģiju.
Meldra Meiere
Kautrīga, pašapzinīga, centīga, ar lielām darbaspējām.
Sabiedriska, bez nekādas vēlēšanās iegrimt sevī. Izvairās no
vientulības. Mūžam mainīgā noskaņojumā - vienalga, kāds tam
cēlonis.
Dziedājusi korī un dejojusi tautas dejas. Pamēģinājusi spēkus
arī sportā. Piedalījusies vieglatlētikas un slēpošanas sacensībās.
Vēlējusies kļūt par fizioterapeiti vai juristi.

Sandija Sergejeva
Apzinīga, aktīva, centīga. Garastāvokļa cilvēks. Te pūcīga, te
dveš lielā sajūsmā. Ilgojas pēc sabiedrības un izpriecām. Lolo
godkārīgus sapņus un alkst līdzjūtības.
Dziedājusi skolas korī un dejojusi tautas deju kolektīvā. Pa-

Elitta Stoļarova
Ātra gan darbos, gan vārdos. Reizēm nesavaldīga un spītīga.
Grūti pārliecināma darīt to, ko uzskata par nevajadzīgu.
Nekad nezaudē dzīves izgaršošanas tīksmi. Zināma naivitāte
piešķir šarmu izdomātajai dzīves lugai. Avantūristiski gājieni.
Ir drosmīga un spļauj virsū visiem aizspriedumiem. Tvīkst pēc
asām izjūtām. Neatzīst remdenību.
Joprojām apmeklē nodarbības sporta skolā. Trenējas vieglatlētikā.
Piedalījusies sporta olimpiādēs. Guvusi godalgotas vietas novada vieglatlētikas sacensībās.
Helmuts Polis

Izlaidums bērnudārzā
„Vārpiņa”

Martas izlaiduma
zemeņu kūka

Par gudrību, par čaklumu, par sirsnību - tā trīs reizes skandināja
zvaniņu astoņi mūsu „Vārpiņas” nākamie skolēni, saņemot savu
pirmo apliecību par izglītību. Kas zina, cik daudz tādu izglītības
dokumentu vēl nāksies saņemt viņu mūžā, bet pats galvenais, lai
Adriāna, Dženija, Melānija, Endija, Sabīne, Artūrs, Kristers un
Endijs - šie jaukie bērni - izaug par krietniem, veiksmīgiem, darbīgiem un sirsnīgiem cilvēkiem! Par tādiem pašiem, kādus visus
četrus kopā pavadītos gadus redzējām viņu vecākus.
Vēlamies vēlreiz pateikties vecākiem par mums, grupas darbiniekiem, veltīto uzmanību un atzinību, par jaukajiem pārsteigumiem Ziemassvētkos un sirsnīgo mazās izlaiduma ballītes
gaisotni. Mazās princeses un svinīgie, staltie puiši, ziedi, bučas
un baloni, lieliskās tortes (vadītāja un Sabīnes ģimene), mazliet
skumji smaržojošās bērzu meijas - tas viss vienmēr atgādinās par
pirmo izlaidumu, par atvadām no bērnudārza „Vārpiņa”.
Lai jums izdodas!
Solvita, Inese un Mārīte, 5. grupas audzītes

Sastāvdaļas
• Olas - 3 gab.
• Mandeļu milti - 3 ēd. k. Cukurs - 3 ēd. k.
• Zemenes - 150 g
• Saldais krējums - 300 g
• Mascarpone siers - 300 g
• Iebiezinātais piens - 150 g
• Želatīns - 15 g
• Zemenes - 400 g (krēmam)
Pagatavošana
1. Ieber bļodiņā želatīnu un uzbriedina.
2. Gatavo biskvītu: ieslēdz krāsni uz 180 grādiem.
3. Divās bļodās atdala olu baltumus no dzeltenumiem.
4. Pie olu baltumiem pievieno cukuru un puto stingrās putās.
5. Atsevišķi uzputo dzeltenumus.
6. Masas sajauc, pievieno mandeļu miltus, samaisa un lej formā.
7. Cep aptuveni 20 minūtes vai līdz brīdim, kad biskvīts smaržo
un ir zeltaini brūns. Atdzesē.
8. Sagriež veselas zemenes šķēlītēs un izkārto, cieši liekot pie
formas malām, lai it kā veidotos groziņš.
9. Krēma pagatavošana: zemenes sablendē, ūdens peldē kausē
želatīnu un pievieno zemenēm.
10. Puto Mascarpone sieru kopā ar saldo krējumu līdz stingrām
putām, tad iemaisa iebiezināto pienu un pievieno želatīnu ar
ogām.
11. Visu samaisa un lej uz biskvīta. Novieto aukstumā, lai sastingst. Dekorē ar ogām.

Arī “Bērzaunes Rīts” un tā lasītāji
absolventiem novēl labu ceļavēju:
Tava veiksme - esi Tu pats
Savu dienu zeltītā rotā,
Jo uz cerību kāpnēm stāv
dzīve, īsti vēl nedzīvotā.
Tava veiksme - esi Tu pats,
Tiecies augšup, pie zvaigznēm ir droši:
Pat ja atgriezīs zemes gūsts,
Tavi spārni vienmēr būs spoži.
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Kad dara Jāņu alu, svešus cilvēkus nevar klāt laist, citādi alus nerūgst.

Bērzaunes privātmuižas dvēseļu revīzija,
1850. gads, alfabētiskais saraksts
Latvijā uzvārdi parādījās līdz ar vācu ienākšanu Livonijā. Sākotnēji tie bija vācu baronu dzimtām, bet vēlāk parādījās arī pilsētniekiem un brīvajiem zemniekiem. Dzimtļaudīm uzvārdu nebija. Parasti dzimtzemniekus sazīmēja pēc māju nosaukuma, rakstura
īpašībām vai nodarbošanās. Un vienas muižas robežās cits citu jau pazina pēc šīm iezīmēm.
Līdz ar dzimtzemnieku brīvlaišanu (pēc 1819. gada) zemnieki drīkstēja brīvi pārvietoties starp muižām. Tāpēc varēja rasties
problēmas ar personas identifikāciju un pierakstīšanu muižu dokumentos. Šo iemeslu dēļ zemniekiem obligāti vajadzēja pieņemt
sev uzvārdu. Pirmās uzvārda došanas norisinājās Vidzemē no 1822. līdz 1826. gadam.
Uzvārda izcelsmi var atrast, sākot ar dvēseļu revīziju 1826. (Vidzemē) un 1834. gadu (Kurzemē, Zemgalē). Uzvārdu saraksti
parasti atrodas revīzijas grāmatas sākumā, kur ir norādīts uzvārds, personas ar šo uzvārdu, kā arī ģimenes numurs, pēc kura var
atrast personas iepriekšējā revīzijā (1816.g.), kad vēl uzvārdu zemniekiem nebija.
Interesi raisoši bijuši Bērzaunes privātmuižas apstiprināti uzvārdi. Šajā numurā parādīsim uzvārdus līdz burtam L. Turpinājums
sekos nākamajā numurā.
105. Krautains
E
44. Balbaržs
21. Blūms
A
106. Kučieris
64. Eliņš
45. Brilovskis
22. Brumbergs
1. Akmentiņš
107. Kupčs
65.Ecētājs
46. Birze
23. Bekers
2. Apinis
108. Kreics
66. Elksnis
47. Birks
24. Bambāns
3. Arons
109. Krievkalns
67. Engelbrehts
48. Bojārs
25. Baltpurviņš
4. Arups
110. Kalns
68. Ezerkalns
49. Baltens
26. Bimbuls
5. Apenieks
111. Ķirps
69. Eklavs
50. Baķītis
27. Briežkalns
6. Abernieks
112. Kaķītis
70. Esse
51. Blieve
28. Bļodāns
7. Audzēknis
113. Kabroks
71. Esars
29. Baņukalns
8. Adanoks
114. Kapmals
D
30. Brisovskis
9. Albers
115. Kalevjaks
F
52. Dibens
31. Baltauss
10. Ābols
116. Kalnindriķis
72. Fleišers
53. Dūmiņš
32. Brunovs
11. Apkalns
117. Kagainis
54. Dulbe
33. Baltsaks
12. Ādolfs
118. Kiršs
G
55. Dzērve
34. Baltgalvs
13. Ārends
119. Kuplais
73. Griške
56. Dambīts
35. Balodis
14. Actiņš
120. Kroders
74. Grāvītis
57. Dieriks
36. Brežģis
15. Amars
121. Kaņepīts
75. Gagainis
58. Dalne
37. Burke
16. Andresons
122. Kurpīts
76. Garkalns
59. Dadzīts
38. Bindemanis
123. Kubliņš
77. Greišmans
60. Dzirnais
39. Beisiks
B
124. Kaušs
78. Garkājs
61. Divkociņš
40. Brucers
17. Birze
125. Kūlis
79. Gerbers
62. Driegants
41.Brieds
18. Bilders
126. Kurms
80. Gulbs
63. Dobkalns
42. Bebrs
19. Bitaks
127. Kalvīts
81. Ģerķe
43. Bise
20. Būmans
128. Kligens
82. Goše
129. Kājiņš
83. Grieve
130. Kodols
84. Germals
131. Kantainis
85. Gaiziņš
Rabarberi 800 g, brūnais cukurs 200 g, muskatrieksts 1/5 tējkarote, rozīnes 86. Gruntnieks
132.Kalniņš
87. Grāfs
100 g.
Bērzaunes mācītājDrumstalām: augstākā labuma kviešu milti 400 g, sviests 300 g, Jāņu 88. Gursensons
muiža, 1852. gads
siers 200 g, magoņu sēklas 2 saujas.
H
Pagatavošana: 30 min.
1. Avotiņš
89. Halms
Gatavo drumstalas. Sarīvē sieru miltos.
2. Aizpurvs
90.
Hercogs
Lai pagatavotu drumstalas, sviests ir jau iepriekš jāizņem no ledusskapja,
3. Ābels
lai tas kļūtu mīksts.
4. Auseklis
I,J
Ar rokām sviestā iecilā miltus, siera pulveri un pievieno magones.
5. Bērziņš
91.
Jaunākais
Drumstalas ir gatavas, kad tās nelīp pie rokām.
6. Balodis
92. Janels
Nomizo rabarberus un sagriež kubiņos.
7. Dzenis
93. Jankavs
Sakarsē krāsni līdz 180 grādiem.
8. Kalniņš
94. Jaunķiķis
1/3 daļu drumstalu klāj formas pamatnē un liek cepties 15 minūtes.
9. Kušķis
95. Jakopiņš
Pārkaisa pāri sagrieztos rabarberus, rozīnes, cukuru un muskatriekstu.
10. Lācarus
96. Irbe
Pārklāj ar atlikušajām drumstalām un liek cepties 25 - 30 minūtes.
11. Lielpēters
97. Jāņkalniņš
Ļauj kūkai atdzist, lai kūkas gabals neizjūk pie pasniegšanas un ņemot ārā 98. Īspēters
12. Langmans
no formas.
13. Leits
99. Jacs
14. Millers (Melders)
100. Incīts
15. Namatēvs
101. Jēgers
16. Saulīts
17. Vilciņš
K
102. Kalpiņš
Materiālu apkopoja
103. Ķiķītis
Edīte Arāja
104. Kārkls

Ināras rabarberu kūka
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Ja Jāņu dienā adatu ņem rokās, tad uz pirkstiem augoņi metas.

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA 2018
No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tā
ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā
Latvijas novadā un kopš 2007. gada tā ir pieejama arī ārpus
Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas
lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada - arī pieaugušie.
Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir
kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.
Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās apmēram
100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus. 2016.
gadā tie bija jau 20 000 lasītāju no 712 Latvijas bibliotēkām
un skolām, kā arī 54 nedēļas nogales no skolām 22 pasaules
valstīs.
Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par
grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.
Bērzaunes bibliotēka žūrijas darbā piedalās no 2002. gada.
Šogad Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā iekļautas pavisam
desmit izdevniecību grāmatas. Visvairāk - pa sešām - izdotas
apgādos “Zvaigzne” un “Pētergailis”; uzmanību izpelnījušās
arī divas izdevniecības “Latvijas Mediji” grāmatas.
5+
1. Kā vilku piemin, tā vilks klāt. Veronika Kaplāna, Greguārs Mabīrs. Rīga: Latvijas Mediji, 2017.
2. Mia ir priecīga.Tīa Selli. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.
3. Nelūgtie ciemiņi. Ulrika Kestere. Rīga: Zvaigzne ABC,
2017.
4. Pastnieks Pele. Marianna Dibika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.
5. Zaķa Garauša laimes zeme. Toms Kalninskis. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2017.
6. Zirgā. Inese Zandere. Rīga: Liels un mazs, 2017.
9+
1. Aukliņa, putns un es. Ellena Kārlsone, Ēva Lindstrema.
Rīga: Pētergailis, 2017.
2. Brūne. Hokons Ēvreoss. Rīga: Pētergailis, 2018.
3. Kā vecmamma vislaik samazinājās. Mihaels de Koks,
Kristīne Ārstena. Rīga: Pētergailis, 2017.
4. Mani sauc Jans, un es neesmu nekas īpašs. Katlēna Ferēkena, Eva Mutona. Rīga: Madris, 2018.
5. Okeāns un tuksnesis. Inese Paklone. Rīga: Pētergailis,
2018.
6. Sirdsmāsas. Salla Simuka. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
11+
1. Brūveri brūvē. Pēters Brūveris, Indra Brūvere, Zane Brūvere. Rīga: Pētergailis, 2018.
2. Kurš no mums lidos? Andra Manfelde. Rīga: Dienas Grāmata, 2017.
3. Melnais akmens. Aivars Kļavis. Rīga: Zvaigzne ABC,
2018.
4. Tumšmute. Šeins Hegartijs. Rīga: Prometejs, 2018.
5. Vaboļpuika. M.G. Leonarda. Rīga: Pētergailis, 2017.
6. Vislabākās zāles. Kristīne Hamilla. Rīga: Lietusdārzs,
2018.
15+
1. Kur pazuda saimnieks? Pauls Bankovskis. Rīga: Liels un
mazs, 2017.
2. Labā un Ļaunā skola. Somans Čainani. Rīga: Zvaigzne
ABC, 2018.
3. P.S. Tu man patīc. Keisija Vesta. Rīga: BaibaBooks, 2017.
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4. Septītā kamera. Kerija Drūrija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds,
2017.
5. Tā runāja Zosu māte. Laura Dreiže. Rīga: Zvaigzne ABC,
2017.
6. Tur aiz stacijas ir jūra. Juta Rihtere. Rīga: Jāņa Rozes
apgāds, 2017.
Vecāku žūrija
1. Kā romāns. Daniels Penaks. Rīga: Omnia mea, 2018.
2. Mans vectēvs bija ķiršu koks. Andžela Naneti. Rīga: Jāņa
Rozes apgāds, 2018.
3. Pilsētu dedzināšana. Kai Āreleida. Rīga: Latvijas Mediji,2017.
4. Ulsiks. Inguna Ula Cepīte. Rīga: Dienas Grāmata, 2017.
Veiksmīgu lasīšanu!
Jana un Ineta

Ingas svētku gaļas
recepte:
5 kg mājās audzētas cūkgaļas, 3 litri gāzēta minerālūdens,
300 ml sojas mērces, daudz sīpolu, šašlika garšvielu maisījums, sāls.
Pagatavošana: Sagriez gaļu, pārlej to ar minerālūdeni. Atstāj uz pusstundu. Pēc tam minerālūdeni nolej un pievieno
sojas mērci, sagrieztus sīpolus, garšvielas. Visu samaisa, var
pievienot vēl nedaudz sāls. Ļauj visam ievilkties pāris stundas un var jau cept.
Labu apetīti!
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INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI
APSVEIKUMS
Sirsnīgi sveicieni jūnija jubilāriem.
Īpaši godinām visas pagasta Līgas un Jāņus:
... un zeltains taurenis no tavas plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,
būs rasa vizoša, būs varavīksne koša,
un taurenis uz tavas plaukstas drošs.
M. Laukmane

Stārķa ziņas
Un, ja nu savus stārķa bērnus lolojot, stārķu ģimene
kādu bērniņu ielikusi šūpulī jauniem vecākiem, tad viņiem dāvinām vissirsnīgākos sveicienus.
Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, brīnumu pasauli.
Zieda spilgtumu. Liesmas plaiksnīšanos.
Tauriņu.
Lapu. Putnu. No jauna radītu.
Brīnumainu.
Mēs redzam to visu ar nevainības acīm.
Un bērna prieks ir mūsējais.

MĒNEŠA FOTO
Sunīša ligzda.

Kapusvētki Bērzaunes kapsētā
4. augustā

“Zelta Šāgeris”

Ar Madonas novada pašvaldības
atbalstu jau astoto reizi Madonā notiks festivāls Zelta Šlāgeris
2018, kurā uzstāsies populārākās
grupas un izpildītāji: Ducele, Viktors Lapčenoks, Kantoris 04, Zeļļi,
Tērvete, Riči, Liepavots, Muiža,
Mākoņstūmēji, Ainārs Bumbieris,
Mīlas snaiperi, Gunārs Meijers,
Zilais lakatiņš, Heinrihs Kalvītis,
Sandis Dubovs un citi.
Pasākumu vadīs aktieris Guntis
Skrastiņš.
Pēc festivāla nakts ballītē spēlēs
grupas Credo un Bruģis. Ballīti vadīs DJ E. E. Edžiņš.

Paralēli festivāla muzikālajai daļai apmeklētājus gaidīs smeķīgs
alus, gardas uzkodas, konkursi, balvas un izklaides.
Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīze” kasēs un internetā www.
bilesuparadize.lv, Madonas pilsētas kultūras nama kasē.
Biļetes cena: iepriekšpārdošanā 5,00 EUR; pasākuma dienā
10,00 EUR.
Bērniem līdz 8 gadu vecumam, 1. un 2. grupas invalīdiem ar kustību traucējumiem, uzrādot invalīda apliecību, ieeja bez maksas!
Festivāla Lieldraugs: Aldaris.
Mūs atbalsta: United Press, Latvijas radio 2, Latvijas Avīze, Latvijas Šlāgerkanāls, Stars, Madonas Novada Vēstnesis.
Madonas pilsētas estrādē 28. jūlijā pulksten 18:00
Ierašanās estrādē no pulksten 17:00
Uz tikšanos Madonas pilsētas estrādē 8. festivālā
ZELTA ŠLĀGERIS 2018!
Informāciju iesūtīja - producents Jānis Kļaviņš.

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.
Ingrīdas Riekstas foto
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Izsakām patiesu līdzjūtību aizgājušo tuviniekiem.
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