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Aizraujoši un interesanti tika aizvadīta arī nodarbība kopā ar
Daci Dzilnu. Dace mūs aizrautīgi ir ierāvusi improvizācijas
mākslā, improvizējot dažādas dzīves situācijas. Jāteic, ka šajās
nodarbībās mēs nebaidāmies kļūdīties, mēs uzdrīkstamies iziet
no savas tik ļoti mīļās komforta zonas. Daces nodarbībā mēs
noteikti esam attīstījuši sadarbību komandā, iecietību un spontanitāti.
Nodarbībā kopā ar Simonu Bogdanovu veidojām, mūsuprāt,
ideālo cilvēku, piešķirot viņam gan labās, gan ne tik labās īpašības. Pievērsām arī vairāk uzmanības mūsu ne tik labajām īpa-

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.

Latvijas Valsts prezidents viesojas Madonas novadā
šībām, kuras vajadzētu pamainīt. Interesants šķita uzdevums katram no mums bija par katru dalībnieku jāuzraksta, ko mēs
viņā saskatām labu, kā arī, ko varbūt tomēr vajadzētu mainīt, kas
nerada labāko iespaidu. Šī nodarbība mums lika aizdomāties par
to, ka ar šo mirkli mēs veidojam savu tēlu apkārtējā sabiedrībā.
Aprīļa noslēdzošā aktivitāte mums bija izzinošā ekspedīcija
uz radošās atpūtas pagalmu “Tiltiņi” (Ērgļu novads, Sausnējas
pagasts). Šeit mums bija iespēja iepazīt Mārci Feldbergu, aktīvu, aizrautīgu, harizmātisku, jaunu cilvēku, kas atradis savu
dzīves aicinājumu. Šeit mūs iepazīstināja ar to, kā tika radīta šī
vieta, ar kādām grūtībām saimnieks saskāries. Izrādās, ka viss ir
atkarīgs no paša apņēmības
un ticības savam
sapnim. Interesanti
Zemnieku saimniecība
“Līvi”.
bija iziet “Drošā meža taku”, kas šeit ir izveidota. Ļoti saistoša
mums likās arī radošā nodarbība, kurā mums bija iespēja katram
pagatavot savu veiksmes piekariņu. No šī brauciena mēs atgriezāmies pozitīvi uzlādēti. Ar nepacietību gaidām projekta maija
aktivitātes.
Deivids Jasulovičs, Raivis Grūbe,
Dairis Leimanis, Daniela Rudene, projekta dalībnieki

Madonas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju
projektu konkurss 2019
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līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar jauniešiem, kuriem ir izveidots savs darbības modelis, kā jauniešus iesaistīt un motivēt
darboties. Projekts balstīts uz to, lai sniegtu jauniešiem atbalstu, iedrošinātu un atbalstītu izvirzīt nākotnes mērķus.
Zemnieku
saimniecība
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dzimtā
skola. Mani skolēna un skolotāja soļi ir skanējuši
eiro apmērā. Apmācībās jauniešiem būs iespēja piedalīties nešajās
klasēs,”
teicaaktivitātēs,
Valsts prezidents.
formālās izglītības
izglītojošā nodarbībā, kuru vadīs
Madonas
pilsētai
Valsts “Pacelt
prezidents
vēlēja
attīstību
un
biedrība “Jauniešu akadēmija
pasauli””
nodarbībā
„Pretizteica
lepnumu
par savu
piederību šai
vietai.jauniešu
“Esmu lepns
būt
straumētāji:
septiņiem
panākumiem
bagātu
principi”,
jūsu
- madonietis!”
sacīja
Raimonds
Vējonis.
kuru novadnieks
vadīs Kristaps
Kravelis, kā arī
iepazīties
ar radio
SWH perArī
Bērzaunes
pagasts
var
būt
lepns,
jo
Valsts
prezidents
sonību Dandu Dejus. Būs iespēja iepazīt arī citus Madonas
novavizītes
laikā apmeklēja zemnieku saimniecības “Līvi” un
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Foto no www.madona.lv
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AKTUĀLI
Lieldienu ieskaņas pasākums
17. aprīlī ikvienam bija iespēja piedalīties Lieldienu ieskaņas
pasākumā, ko organizēja lielākie centriņa apmeklētāji. Pasākuma
sākumā mēs piedalījāmies olu krāsošanā. Katram bija iespēja radoši izpausties, kā vien sirsniņai patika. Kad olas bija sagatavotas
krāsošanai, tad lielajā zālē mūs gaidīja dažādas spēles un rotaļas
par Lieldienu tematiku. Visvairāk mums patika “aklās vistiņas”,

jo varējām kārtīgi izsmieties. Vēl mums bija iespēja pārbaudīt
savas zināšanas latviešu tautas mīklu minēšanā, kā arī ticējumu
pabeigšanā, vēl pārbaudījām savas zināšanas tautasdziesmu likšanā. Paldies Danielai Rudenei, Rolandam Andrejevam, Nikam
Maskavam par pasākumu un pozitīvo atmosfēru!
Marta Kārkliņa

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 9. maijā - 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 84 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 pedagoģiskā institūta Valodas un literatūras fakultātē, darba gaitas laikrakstā „Padomju
Jaunatne”, žurnālā „Māksla”, Latvijas Telegrāfa aģentūrā,
laikrakstā „Stars”, „Sports”, „Elpa”, speciālkorespondenta
gaitas laikrakstā „Latvijas Avīze” Madonas rajonā. Tad visi
kopā varētu pieminēt pirmās publikācijas 1958. gadā, pārlapot aprakstu krājumu „Divpadsmit no mums”, īso stāstu
krājumu „Zangza”, dzīvot līdzi romāna „Lēciens bezgalībā”
personāžiem.
Varbūt, ka Bērzaunes pagasta dramatiskais kolektīvs “Priekā” atkal 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 vai kāds kūkas gabaliņš. 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 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 infor“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA MAIJS

mācija, 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”. Ja atceraties, tad
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 „Odas 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.
Bet vai daudzi pagasti Latvijā var lepoties ar savu himnu?
Mums tāda ir - “Ja līdzās ir Gaiziņš…”. Un vārdu autors
atkal ir mūsējais - Juris Brežģis, mūziku sacerējis Uldis Lapsiņš.
Jura Brežģa literārais mantojums ir tik bagātīgs, ka varētu
izdot vēl kādu grāmatu. Bet tas lai paliek priekšdienām.
Ineta Zvirgzdiņa
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AKTUĀLI
Mana skola

ir kā poga, tā piepogā dvēseli pie varavīksnes loka, iepogā sirdsuguntiņu un sapogā pasaules milzīgos plašumos.
											
/ A. Krēmere/
Šogad Bērzaunes pamatskolai - 320. 1. jūnijā sanāks, sabrauks, satiksies bijušie audzēkņi, skolotāji. Spoži iedegsies atmiņu ugunskurs.
Lūk, ko par savu pirmo skolu teikuši absolventi:
“Atmiņas par Bērzaunes skolu nāk kā gaišs
nomoda sapnis par pirmo skolas dienu - pūš
silts vasaras vējiņš, degunu kņudina reibinoša ziedu smarža, plaukstās sažņaugts asteru
pušķītis, visapkārt cilvēki, svinīga kņada,
nošķind zvaniņš, es, ieķērusies brālēna rokā,
samulsusi nostājos starp klasesbiedriem un
ieraugu skolu - baltu kā sniegs, kā debesis, kā
milzīgs kuģis jūrā. Tā brīža acīm šis baltums
šķita brīnumains, tas žilbināja tāpat kā saule.
Tajā mirklī, stāvot skolas priekšā, apjautu, ka
pasaule sniedzas daudz tālāk par manu mazo
bērna pasaulīti. Pirmo reizi izjutu ko līdzīgu
bijībai pret dzīvi, kurā intuitīvi nojautu, ka
skola man iedos paliekošas vērtības - zināšanas. Šis iespaids prātā palicis visspilgtāk.
Un vairs nekur nav tik spēcīgi piedzīvots kā
Bērzaunes pamatskolā - manā pirmajā skolā.
Visu pārējo - deviņus gadus ilgās skolas
gaitas - atceros caur skolotājiem, kas gluži
kā rožukroņa pērlītes iezīmējuši svarīgus
punktus manā pasaules skatījumā. Paldies
pirmajai skolotājai, kas kā mazus cālēnus ap
sevi pulcināja pirmklasniekus un ar smaidīgiem rūķīšiem burtnīcās ļāva man sajusties
“gudrai”. Paldies manām latviešu valodas
skolotājam, kuras pirmās pavēra durvis uz
valodas un literatūras pasauli - manā gadījumā tas nozīmēja pavērt durvis uz dzīvi, kādu
es vēlos dzīvot, un ļaut darīt to, ko esmu sapņojusi darīt.”
Liene Kāposta
(Veltījums skolai 315 gadu jubilejā)

„Visa skolas apkārtne, gan arī pati skola,
gaišā, staltā skolas ēka, gan arī skolas iekštelpas paliks manā sirdī kā siltas un jaukas
atmiņas, kamēr vien būšu dzīvs. Tie skolotāji, kas mani mācīja, manā skatījumā bija
augstas klases un augsta ranga skolotāji.”
Roberts (1968. gada izlaidums)

„Audzināšanas stundas pie skolotāja Madernieka. Klases futbola spēles pēc stundām,
malkas kraušanas talkas.”
Inese (1986. gada izlaidums)

„Ļoti mīļa klases audzinātāja Velta Barlote.
Viņa mūs vienmēr mīļi sagaidīja un, kad dabūju trijnieku, mierināja. Gājām kā timurieši
pie veciem cilvēkiem. Tagad jau tas vairs nenotiek. Bieži gājām pārgājienos pretī saulainajam rudenim, kur nu vēl makulatūras un
pelnu vākšana…”
Dace (1968. gada izlaidums)

„Bioloģijas klasē vispatīkamākie darbi un
nedarbi. Ierindas skates. Dejas pie skolotājas
Rubenes. Krievu valoda pie Inas Martinovas
- brīvā atmosfēra un domu apmaiņa.”
Lilita (1986. gada izlaidums)

„Karnevāli, Jaungada eglītes, fotopulciņa
nodarbības, kora mēģinājumi, pārgājieni
pretī pavasarim.”
Gatis (1978. gada izlaidums)

„Staigāšana plikām kājām pa ledu pie skolas internāta.”
Klāvs (1990. gada izlaidums)

„Mana pirmā - mīļākā - skolotāja Velta
Adamsone. Katru gadu gaidīju 1. septembri.
Ļoti mīļas bija jaunās, smaržīgās skolas grāmatas, kuras nēsāju kartona somiņā. Ļoti gribējās sasildīt muguru pie izkurinātas krāsns,
jo tā biju nosalusi, nākot līdz skolai.”
Maira (1957. gada izlaidums)

„Palikušas labas atmiņas par klases biedriem un skolotājiem.”
Sandra (1981. gada izlaidums)

„Mēs bijām skolotājas Astrīdas Ezerkalnes
audzēkņi, un spilgtā atmiņā palikušas kartupeļu talkas viņas mājās un bezgala gardās
kartupeļu klimpas.”
Lilita (1964. gada izlaidums)

„Man patika ļoti zīmēt, tāpēc man patika
skolotāja Ezerkalne. Man patika arī skolotāja
Šmite, jo rokdarbi arī ir mīļi, un literatūras
skolotāja Poriete.”
Agita (1981. gada izlaidums)

„Skoliņa man liekas ļoti mīļa un tuva. Mana
pirmā audzinātāja bija Dzidra Rubene, pēdējā - Marija Barūkle. Ļoti mīļas un labas skolotājas. Ar lielu mīļumu atceros skolotāju J.
Vaivadu. Stingrs, bet labs skolotājs. Ne par
vienu nevaru pateikt nevienu sliktu vārdu.
Šodien izstaigāju skolas apkārtni. Tik jaukas
atmiņas!
Ar mīļumu atceros visu veco, bet saprotu,
lai skola pastāvētu, vajadzēja visas šīs pārmaiņas. Izlasīju savas mammītes atmiņas par
viņas skolas gadiem un iegrimu nostalģijā.
Vēlu, lai vienmēr šīs skola pastāvētu!”
Ligita (1966. gada izlaidums)

„Sarīkojuma deju nodarbības pie Dzidras
Rubenes. Ģeogrāfijas stundas pie skolotājas
Rasmas Saulītes. Vēsture pie Veronikas Caunes. Pionieru vadītāja Ajita Aizsila.”
Antra (1981. gada izlaidum)

„Sīka, bikla, nepārliecināta par sevi biju.
Skolotāja izdzina no klases (8. kl.), jo biju
uzvilkusi kaprona zeķes.”
Zinaida (1967. gada izlaidums)
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„Flokšu smarža 1. septembrī. Malkas nešana krāsnīm, ierindas skate - taurētājs.”
Uldis (1978. gada izlaidums)
„Klases vakari, Jaungada pasākumi, karnevāli, ierindas skates.”
Didzis (1979. gada izlaidums)
„Ierindas skates, klases vakari, izlaidums.”
Anda (1980. gada izlaidums)

„Patika skolas rīkotie pasākumi un rudens
talkas.”
Mārīte (1981. gada izlaidums)

„Šļūkšana ziemā ar somām no kalniņa, kāpelēšana pa mūriem. Darba atpūtas nometne
„Bitīte”.”
Anda (1982. gada izlaidums)
„Vecie mūri un smēķēšana aiz tiem. Bēgšana
no kora. Vecgada balles Sauleskalnā.”
Andris (1984. gada izlaidums)
„Peldēšanās Bērzaunes upītē. Skolotājs Madernieks. Malkas talkas.”
Inga (1986. gada izlaidums)

„Viss bija jauki!”
Solvita (1986. gada izlaidum)

„Malkas talkas, pagarinātā grupa.”
Rasma (1986. gada izlaidums)

„Neuzņēma pionieros, jo izlēcu pa 2. stāva
logu. Vispār daudz atmiņu.”
Ilgvars (1990. gada izlaidums)
„Izpeldināju Bērzaunes upītē klasesbiedram
somu”
Lienīte (1990. gada izlaidums)
„Ilgvars (klasesbiedrs) izlēca pa logu no
otrā stāva.”
Uģis (1990. gada izlaidums)
„Ar klasesbiedriem skolas malkas šķūnī būvējām ejas un slēpņus. Protams, garām upītei
normāli paiet nevarējām. Bieži ceļš līdz mājām ilga apmēram divas stundas.”
Sergejs, 1990. gada izlaidums
„Ložņājām pa šķūnīšiem, skolotājas bāra.”
Sandris (1991. gada izlaidums)
„Sporta stundās regulāra skriešana! Mana
stihija!”
Zanda (1992. gada izlaidums)
„Tautasdziesmu mācīšanās un malkas kraušana šķūnī par piezīmēm un nesekmīgām
atzīmēm.”
Inese (1993. gada izlaidums)
„Pārdūrām skolotājas auto riepas.”
Rolands (1993. gada izlaidums)
„Ļoti draudzīga klase.”
Svetlana (1994. gada izlaidums)
„Ļoti draudzīga klase bijām, un tas ir palicis atmiņā.”
Sanita (1994. gada izlaidums)
„Talkas dienas un sporta dienas.”
Igors (1996. gada izlaidums)
Raksta turpinājums nākamajā lpp.
“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA MAIJS

AKTUĀLI
Raksta turpinājums.

redz, tādēļ nevienu nelaidām savā klasē un
logus klājām ciet ar kartona kastēm. Vēl klasē dažreiz notika arī futbola sacensības, bet,
kad izsitām griestos caurumu, mūsu sacensības tika pārtrauktas, jo direktoru tik dusmīgu
vēl nebijām redzējuši.”
Simona (2008. gada izlaidums)

vēl joprojām ir būtiskākais priekšnoteikums
veiksmīgai sadarbībai.
Lai manai pamatskolai izdodas šajā laikmetā noturēt skolēnus līdzsvarā starp reālo un
virtuālo pasauli!”
Vita Pļaviņa ((iepriekš Ragaine),
1998. gada izlaidums)

„Bija jānēsā malka par nopelnītajām piezīmēm. Starpbrīžos gājām lejā uz virtuvi un
prasījām Vaļai sausiņus, ko pagrauzt. Slēpāmies no zobārsta mašīnas, un labākā slēptuve
bija malkas šķūnis.”
Māris (1998. gada izlaidums)

„Lēcām pa logu laukā, lēkājām pa ciņiem,
gājām uz upīti lēkāt pa akmeņiem.”
Dāvis (2009. gada izlaidums)

“Mācības notika klasēs, solos sēdējām pa
divi un skolotāji vienmēr ar humoru prasmīgi aizrunāja klases „jautrākos” audzēkņus.
Starp citu, palaidnim par piecām piezīmēm
klasē bija jāienes viens malkas klēpis. Ziemas olimpisko spēļu laikā Zigis (tā direktoru
viņam aiz muguras saucām) ļāva skolotāju
istabas televizorā skatīties, kā latviešiem
iet slēpošanā. Matemātikas skolotājai M.
Greidānei mūsu klasē bieži nācās izmisumā
nopūsties un teikt: „Atliek tikai pacelt rokas
un laisties dibenā”, toties skolas literārajā
žurnālā „Laisma” bijām ražīgi pārstāvēti. Un
„Popielā” arī.
Precīzi neatceros, iespējams, 8. klasē skolā
parādījās pirmais dators. Tas stāvēja skolotāju istabā un informātikas skolotāja Laila
Kuriloviča atļāva pa vienam iet pie datora un
ar „peli” pašvīkāt grafiskajā lietotnē paint.”
Vita (1998. gada izlaidums)

„Daudzas blēņas un nedarbi! Skaistākais
bērnības laiks! Paldies visiem par sniegto
dzīves pamatu!!! Prieks!”
Sanda (2010. gada izlaidums)

“2010. gada absolvente. Labprāt darbojos
kino, teātra, TV, pasākumu producēšanas
jomā vai citos radošos projektos. Galvenokārt kā organizatore. Šobrīd strādāju arī par
projektu vadītāju farmācijas nozarē ar starptautiskām farmaceitiskām kompānijām.
Īsfilma ir par 2018. gada labāko baleta solisti Jūliju Braueri.
Balets no divām pusēm - jaunās dejotājas
ambīcijas, mērķis, pieredze un bijušās dejotājas atmiņas un šodienas realitāte.
Jaunā baleta soliste Jūlija Latvijā uz dzīvi
palika nejauši desmit gadu vecumā, atbraucot no pilsētas aiz polārā loka - Noriļskas.
Jūlija atklāj savu savdabīgo dzīvesstāstu un
karjeras mērķi. Bijusī baletdejotāja Dace
pēc aiziešanas pensijā turpina strādāt baletā
par inspektori. Viņa skaidro bijušo dejotāju
nākotnes iespējas un dalās atmiņās par savu
laiku uz skatuves.
Īsfilma pieejama šeit: http://straume.lmt.lv/
lv/filmas/latvijas-filmas/Cels-uz-pirkstgaliem/1024144”
Sanda Sirsniņa (2010. gada izlaidums)

„Gājām pa starpbrīžiem pie Vaļas prasīt
grauzdētas maizītes. Slēpāmies malkas šķūnī
no zobārsta.”
Aivis (1998. gada izlaidums)

„Visu laiku pavadīju pie upītes, bija doma
kļūt par jūrnieku. Bet sanāca celtnieks.”
Andris (1998. gada izlaidums)
„Ar klasesbiedru Matīsu dedzinājām papīrus zem galda. Vienā puķu podā lējām sērskābi, jo tā puķe smirdēja. Aigars izsita gada
laikā divus podiņus krāsnij. Ar Pētersonu
Andri laidām pa logu degošas lidmašīnas.
Patika arī malkas grēdas brucināt. Atceros,
kā gājām pie Vaļečkas prasīt sausiņus. Ļoti
patika skolā otrdienas, jo tad pusdienās bija
šniceles diena.”
Gatis (1999. gada izlaidums)
„„Nejauši” nokrita tāfele mūzikas klasē baigais troksnis bija.”
Viktors (2000. gada izlaidums)
„Daudz spilgtu mirkļu, visus nav iespējams
uzskaitīt.”
Dairis (2005. gada izlaidums)
„Labi pavadīts laiks. Starpbrīžos lekšana ar
lecamauklu. Atceros, kā gājām pēc stundām
pie Vaļas pēc maizītes („suharikiem”), kas
palikusi pāri no pusdienām.”
Zane (2005. gada izlaidums)
„Izvairīšanās no kora mēģinājumu apmeklēšanas… Un arī citas blēņas, bet tas lai paliek
noslēpums. Skolotājas Vucānes spoku stāsti
par skolu, šmaukšanās sporta stundās…”
Santa ( 2006. gada izlaidums)
„4. klases sporta dienā apmaldījāmies, kopumā izvērtās liela meklēšana. Vēl mūsu
klase bija īpaša, jo bijām pirmie, kuru klasē
tika ielikta interaktīvā tāfele. Tā kā bijām arī
nedaudz egoistiski, tad negribējām, lai citi to
“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA MAIJS

„Skolasbiedri, klasesbiedri. Audzinātājas.”
Sandis (2009. gada izlaidums)

„Meiteņu kautiņš baltmaizes dēļ, meiteņu
spundēšana tualetēs. Garšīgās Vaļiņas šniceles!”
Ketija (2010. gada izlaidums)
„5. klasē iepazinu skolotāju istabu.”
Ralfs (2011. gada izlaidums)
„Bēgšana no kora. Skolotāju istabas apmeklējumi.”
Nauris (2011. gada izlaidums)
„Mana klase atvēra visus klases logus un
tad
pa tiem sameta daudz sniega. Reiz visa klase
aizgāja un noslēpās, un skolotāja domāja, ka
neviena nav, un aizgāja projām.”
Ina (2012. gada izlaidums)
“Bērzaunes pamatskolu absolvēju 1998.
gadā. Tolaik direktors bija Zigmunds Āboliņš, mācību pārzine - Veronika Caune, bet
skolotāji - vislabākie pasaulē - Rūta Trušele, Maija Greidāne, Iveta Miķelsone, Ināra
Stepāne, Elita Geca, Gunta Beloraga, Maira
Laure u.c.
Mācības notika klasēs, solos sēdējām pa
divi, un skolotāji vienmēr ar humoru prasmīgi aizrunāja klases „jautrākos” audzēkņus.
Starp citu, palaidnim par piecām piezīmēm
klasē bija jāienes viens malkas klēpis. Ziemas olimpisko spēļu laikā Zigis (tā direktoru
viņam aiz muguras saucām) ļāva skolotāju
istabas televizorā skatīties, kā latviešiem
iet slēpošanā. Matemātikas skolotājai M.
Greidānei mūsu klasē bieži nācās izmisumā
nopūsties un teikt: „Atliek tikai pacelt rokas
un laisties dibenā”, toties skolas literārajā
žurnālā „Laisma” bijām ražīgi pārstāvēti. Un
„Popielā” arī.
Precīzi neatceros, iespējams, 8. klasē skolā
parādījās pirmais dators. Tas stāvēja skolotāju istabā un informātikas skolotāja Laila Kuriloviča atļāva pa vienam iet pie datora un ar
„peli” pašvīkāt grafiskajā lietotnē paint.
Šobrīd mans darbs ir pilnībā atkarīgs no
datora un interneta pieejamības. Jau vairāk
par 10 gadiem darbojos izglītības medijos kā
žurnāliste un satura redaktore. Esmu izveidojusi elektroniskos žurnālus „Vecākiem”
(https://www.izglitiba-kultura.lv/arhivs2)
un „Skolas Psiholoģija” (http://www.skolasvards.lv/skolas-psihologija), un atbildu
par saturu tajos. Virtuālās redakcijas Dropbox mākonī un Slack čatā ir ikdiena, taču
komunikācijas kvalitāte un saziņas ētika

“Skola man bija kā otrās mājas. Liela tad,
bet šobrīd maza. Tāda jauka un mīļa, kur
krāsniņas deva mājas siltuma sajūtu un šobrīd bērnības “garšu”. Ejot garām Bērzaunes upītei šobrīd, atceros, kā slidinājāmies
pa pirmo ledu, kas bija vilinošs, bet nedrošs,
zem ledus vērojām ūdenszāles un zivis.
Skola radīja pamatu vēlmei būt savā pagastā, dzīvot labāk un dot iespēju citiem dzīvot
labāk.
Tagad man ir viens no lielākajiem kazu ganāmpulkiem Latvijā - apmēram 300 kazas.
Saimniecībā darbojas sierotava, tajā top sešu
veidu mīkstie sieri. Populārākais no tiem ir
siera bumbiņas ar ķiplokiem „Labrīt”, gardēžiem par prieku top sieri ar baraviku un sier
āboliņa garšu.”
Raimonds Melderis (1981. gada izlaidums)
“Mana baltā, skaistā, gudrā un reizēm neciešamā. Caur tevi un maniem skolotājiem
man radās apjausma par lietu kārtību pasaulē, par to, ka labais ne vienmēr ir tik labs un
sliktais - slikts. Paldies skolotāji Rubenei
par to, ka manas klases meitenēm un zēniem
vienmēr ir staltas muguras, arī tad, ja no sāpēm jākauc. Paldies skolotājai Šmitei, kura
nu jau aizsaulē māca šūt un adīt, par to, ka
protu diegu adatā ievērt un kādu kūciņu uzmeistarot. Paldies bijušajai skolas direktorei
Viļumai par bārienu, kad skolotāju istabā
Ļeņina portretu biju noslaucījusi ar putekļu lupatu. Un klases audzinātājai skolotājai
Dzenei par to, ka pazīstu vienu otru nezāli
un arī kādu kultūraugu. Un manai latviešu
valodas skolotājai Tijai par to, ka lasu, rakstu
vai vismaz to mēģinu darīt. Un visiem pārējiem… Paldies maniem klasesbiedriem par
to, ka bijāt un esat.”
Cieņā un pateicībā absolventu domas un
arī savējās sakopoja Ineta
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aktuāli
Bērzaunes un Mārcienas pagasta GALDA TENISA TURNĪRS 2018/2019
Ceturtā, piektā posma un kopvērtējuma rezultāti

16. martā 4. posma sacensības sākās ar salīdzinoši lielu dalībnieku
skaitu - 17, tajā skaitā arī ar jaunu censoņu piedalīšanos no Ērgļiem,
Līgatnes un Siguldas.
Pieaugušo konkurencē 1. vietu ieguva Gints Viņauds (Mārcienas
pag.), 2. vietā - Igors Tupiņš (Sauleskalns), 3. vietā - Jānis Svilis
(Madona).
Jauniešu konkurencē 1. vietu ieguva Haralds Grīnvalds (Dzelzava), 2. vietā - Krists Garkalns (Sauleskalns), 3. vietā - Andris
Gargurnis (juniors) (Gulbene).
Noslēdzošais - 5. - posms norisinājās 20. aprīlī, kad beidzot bija
atnācis pavasarīgi silts, saulains laiks un dažbrīd spilgtā saule traucēja dalībniekiem koncentrēties spēlei. Bet tas neliedza līdzšinējiem
un trim jauniem dalībniekiem (kopā 19) ierasties uz pēdējo un arī
svarīgāko spēļu kārtu.
Pieaugušo konkurencē 1.vietu ieguva Gints Viņauds (Mārcienas
pag.), 2. vietā - Jānis Svilis (Madona), 3. vietā - Rainers Ramanis
(Madona).
Jauniešu konkurencē 1. vietu ieguva Haralds Grīnvalds (Dzelzava), 2. vietā - Andris Gargurnis (juniors) (Gulbene) un 3. vietu ieguva Krists Garkalns (Sauleskalns).
Kopumā turnīrs tika aizvadīts ļoti interesanti un aizraujoši. Tas
pulcēja pavisam 31 dalībnieku, no tiem seši dalībnieki bija jaunāki
par 18 gadiem. Tas pierāda to, ka šī spēle spēj aizraut daudzus un ir
populāra galda spēle ne tikai Madonas novadā, bet arī citviet. Pieredzējušie spēlētāji jaunajiem censoņiem rādīja lielisku piemēru un
sniegumu, tāpēc turpmāk nākotnē aicinu bērnus un jauniešus meklēt
iespējas uzspēlēt galda tenisu un nākamgad jau piedalīties turnīrā ar
vēlmi darīt, kustēties un cīnīties.
Kopvērtējumā pieaugušo konkurencē tika apbalvoti seši dalībnieki.
1. vietu ieguva Igors Tupiņš (Sauleskalns), 2.vietā - Gints Viņauds
(Mārcienas pag.), 3. vietā - Jānis Svilis (Madona), 4.vietā - Māris
Kleinbergs (Sauleskalns), 5. vietā - Uģis Viņauds (Lazdona) un
6.vietā - Dāvis Vikmanis (Madona).

Labākie trīs jauniešu konkurencē: 1. vietā - Haralds Grīnvalds
(Dzelzava), 2. vietā - Krists Garkalns (Sauleskalns) un 3. vietā Rauls Tupiņš (Sauleskalns).
Ar pārējo dalībnieku punktu un vietu sadalījumu var iepazīties turnīra kopvērtējuma tabulā.
Paldies brīvprātīgajām meitenēm - Danielai Rudenei un Annijai
Berģei - par aktīvu iesaistīšanos turnīra norisē, Mārcienas pagasta
sporta organizatoram Jevgēnijam Tarasovam par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību turnīra organizēšanā, biedrībai BJA “Rīts” un aktīvākajiem spēlētājiem par tehnisko nodrošinājumu un spēlētājiem, kuri
bija neatlaidīgi un brauca pie mums uz Mārcienu, lai spēlētu savu
iemīļotāko galda spēli.
Uz tikšanos nākamajā spēļu sezonā!
Vika Valcere,
Bērzaunes pagasta sporta pasākumu organizatore

Lielās talkas mēnesis

Lielā talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās
uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Šīs kustības pastāvēšanas otrā desmitgade 2019. gadā
aizsākās ar jaunām vēsmām par vides sakopšanu, plašāk aicinot
cilvēkus domāt un rīkoties, lai iznīdētu vides piesārņojuma cēloņus, ne tikai sekas, kā arī atveseļotu mūsu izpratni par cilvēka un
dabas mijiedarbību.
Lielās talkas kustības pamatā ir gudri organizēta sabiedrības iesaiste, iekļaujot visas pašvaldības, skolas, biznesa jomas partnerus, medijus, diasporas organizācijas, un, protams, pats
galvenais - katru atsaucīgo talcinieku.
Arī Bērzaunes pagastā talkoja gan grupiņā, gan individuāli. Liels
talkotāju skaits bija Grostonas kapos, kur organizatores lomu uzņēmās kapu pārzine Alda Gūte. 23 iedzīvotāji vienojās kopīgā
darbā, vācot lapas, zarus, nogrābjot takas un celiņus. Kapu pārzine saka paldies pagasta pārvaldes, Sauleskalna ēdnīcas kolektīvam, komunālā uzņēmuma darbiniekam Jevgēnijam, pagasta
šoferītim Normundam un, protams, visiem talciniekiem.
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Strādāts tika arī Bērzaunes kapos kapu pārzines Edītes Baguckas
vadībā.
Mans personīgais lūgums Bērzaunes kapsētas savu tuvinieku
kapiņu kopējiem: lūdzu, nemetiet krūmos plastmasas atkritumus,
nesaslieniet vecās kapu apmales pie tuvākā koka. Tam visam taču
ir paredzēta īpaša vieta un atkritumu konteineri.
Es pati šogad, kā jau arī visus iepriekšējos gadus, savācu izmestās pudeles un citus atkritumus no savas pieturas līdz mājas ceļa
galam. Sanāca pilns lielais atkritumu maiss. Paldies komunālā uzņēmuma darbiniekiem, kas maisu aizveda.
Diemžēl man nav ziņu par talkotājiem citviet. Bet ceru, ka tādi
bija, strādāja ar iedvesmu un apziņu, ka dara ko labu savā un sabiedrības labā.
Ziņas apkopoja Ineta
“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA MAIJS

INTERESANTI
Jaunumi bibliotēkā - vai nu visu laiku dārzā sēdēsi…
Vitālijs Judins. Torņi un
vīns. Par šo grāmatu, kā pateikusi Nora Ikstena, nemaz
labāk nevar pateikt: “Grāmata par Rīgas torņiem un
vīniem ir kā svaiga gaisa
malks. Izbaudiet šo lielisko
tekstu, iemalkojiet labu vīnu
un pieņemiet savu pieredzi
un vēsturi nevis kā nastu, bet
kā piedzīvojumu. Un paceliet
acis uz augšu!”
Šis personiskais, krāšņi ilustrētais stāstījums ir drīzāk atmiņu, nevis arhitektūras rokasgrāmata un varbūt tikai daļēji
ir labu vīnu karte, ko izveidojis diplomēts someljē. Torņi un
vīns šai grāmatā, pirmkārt, ir simboli un sabiedrotie.
Pats Vitālijs Judins teic: “Torņu centrā ir daudz, vairāk par
diviem simtiem. Es vēlējos pakavēties pie dažiem, kas saista
un liek atcerēties kaut ko nozīmīgu man. No dažādiem dzīves
posmiem, bez secības un saiknes. Divdesmit četri Torņi, deviņpadsmit atmiņu mirkļi, viena Pilsēta, Vīns un es.”
Nu un kas, ka grāmata par Rīgas torņiem. Vai tad mēs nevaram pavērties uz Gaiziņkalna pusi, pacelt laba vīna glāzi
un pateikt laba vēlējumu “Gaiziņa skapim” un tā saimniecei
Larisai.
Ligita Paegle. Visas sēdvietas izpirktas. Neparastais,
interesantais ironisko stāstu krājums “Visas sēdvietas
izpirktas” ir Ligitas Paegles
pirmā grāmata. Par savu stāstu varoņiem un nevaroņiem,
kuru dzīves ikdiena un īpaši
notikumi vijas cauri krājumam, pati autore raksta:
“Ir tādi personāži, kam pietiek ar vienu stāstu, un ir citi,
kas baksta autoram sānos un
pieprasa vēl, jo, redz, viņi atkal ir kaut ko sastrādājuši. Tad
autoram neatliek nekas cits kā
to visu pierakstīt. Un vēl ir tie,
kas apvainojušies, jo nav dabūjuši galvenā varoņa titulu. Tā
šie tēli brīvi staigā pa krājumu, neparastos veidos risinādami
savas parastās problēmas.”
Un, vai Tu negribētu kļūt par
kāda stāsta varoni?
Jevgeņijs Šabanovs. Bloknots, pildspalva un pistole. Īsti piemērota lasāmviela
asāku izjūtu cienītājiem. Rīdzinieks Jevgeņijs Šabanovs
absolvējis slaveno Milicijas
augstskolu Tomskā, pēc tam
vairāk nekā 35 gadus strādājis
padomju Latvijas Kriminālizmeklēšanā, pēc tam - jaunās
republikas Kriminālās policijas Organizētās noziedzības
apkarošanas birojā.
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Šajā grāmatā tiesībsargājošo orgānu veterāns Jevgeņijs Šabanovs stāsta par savām interesantākajām lietām karjeras laikā, par to, kā strādāja Rīgas milicija un kā izdevās ātri atklāt
pat ļoti grūtas un skandalozas lietas.
Interesanta un aizraujoša grāmata, kurai ir tiesības uz eksistēšanu.
Egils Lukjanskis. Betelgreizes gaisma 1. grāmata un
Asaras debesīs 2. grāmata.
Pirmā pasaules kara ellē ģenerālis Jānis Krišlauks satiek
mūža mīlestību Ievu. Kaisles pilna nakts aizsāk dzimtas
sāgu. Brālis karo pret brāli,
sieva nodod sava bērna tēvu,
meitene zaudē mīļoto, ticību
dzīvei un izvēlas nocietināties,
lai bēgtu no sāpēm...
Vai ir taisnīgi izpildīt nāvessodu saviem cīņubiedriem, ja
viņi rīkojušies zemiski? Vai ir
vismaz kaut kas svēts un neskarts, pie kā rast patvērumu,
kad karš būs beidzies? Un vai
mājās gaida vien sagrauti sapņi?...
2. grāmata “Asaras debesīs”
Māksliniekam Jānim Vanagam uzdod uzgleznot Pirmā
pasaules kara karavīra Jāņa
Krišlauka portretu. Krišlauks
bijis ārkārtīgi līdzīgs Vanagam,
un tas aizsāk Vanaga meklējumus savai patiesajai identitātei
(Krišlauks vēlāk izrādās viņa
vectēvs). Šī saikne savieno 90.
gadus, mazdēla laiku, un Pirmā
pasaules kara un pēckara gadus
- sižets lec no viena laika uz
otru organiski, kopā veidojot vienotu dzimtas stāstu.
Vai kāda Egila Lukjanska grāmata var atstāt lasītāju vienaldzīgu?
Vīslandere Juja un Nūrd
kvists Svens. Mūmamma svin
Vārnas dzimšanas dienu.
Vai zināt, kā Mūmamma iepazinās ar Vārnu? Nē? Tad izlasiet Jujas Vīslanderes komiksu
grāmatu ar krāšņām, asprātīgām Svena Nūrdkvista ilustrācijām. Grāmatā iekļauti vēl trīs
citi stāsti par neparasto govs
un vārnas draudzību: “Govju
zoo”, “Atkritumu mašīna” un
“Saulriets”.
- Vai tad tev nebūs dzimšanas
dienas ballītes, Vārna?
- Protams, man būs dzimšanas
dienas ballīte! Īsta vārnu ballīte! Atlidos visas vārnas un arī
dažas žagatas. Tortes, dāvanas, baloni! Un mūzika! Jā!
Jautra un aizraujoša grāmatiņa, ko lasīt kopā visai ģimenei!
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Stārķa ziņas

Jāņu ielīgošana Bērzaunes pagasta estrādē “Aizvējš”
21. jūnijā plkst. 20.00. Piedalās pagasta pašdarbnieki.
Ieeja - brīva

Tev rūpēties vajadzēs,
Tev pieskatīt vajadzēs,
Par dieva dāvanu un svētību,
Par bērniņu Tavu.

Bērzaunes pagastā dzimuši:

Rihards dzimis 18.03.2019.
Marats dzimis25.03.2019.
Lai spēks un izturība vecākiem, jauno paaudzi audzinot!

APSVEIKUMI
Saulaini sveicieni visiem
maijā jubilāriem!
Laimi, lai tā vienmēr blakus,
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd,
Veselību, kas ir visiem mīļa,
Dzīvesprieks lai garām neaizslīd!

PATEICĪBA
Paldies Silvijai un Jānim Garbovskiem, Gunai, Judītei, Aldai
par palīdzību mūsu brāļa Aivara izvadīšanā uz mūža mājām.
Brāļi Imants un Jānis ar ģimeni
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LĪDZJŪTĪBA
Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.
Skumju brīdī esam kopā ar Sandru, māmuļu smiltājā pavadot.
Ineta, Maija

SĒRU VĒSTS
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Bērzaunes pagastā miruši:
Aija Stradiņa mirusi 15.03.2019. 63 gadu vecumā;
Aivars Rudenis miris 01.04.2019. 66 gadu vecumā;
Jānis Bergvalds miris 10.04.2019. 77 gadu vecumā;
Ināra Baltpurviņa mirusi 24.04.2019. 89 gadu vecumā;
Paulis Tols miris 27.04.2019. 81 gadu vecumā;
Elza Otīlija Liepiņa mirusi 02.05.2019. 83 gadu vecumā.
Patiesa līdzjūtība tuviniekiem!
“BĒRZAUNES RĪTS” 2019. GADA MAIJS

