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Zemnieku
Iedzīvotāju
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kas katrā pagastā ir aktuālākais, šī gada pirmajā pusē domes
priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs devās apmeklēt
visus 14 Madonas novada pagastus. Apmeklējumu laikā tika
organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem. A. Lungevičs teic,
ka šāda veida tikšanās ir vērtīgas, jo sniedz dziļāku ieskatu
pagastu problēmjautājumos. Tāpēc, sākot ar 14. septembri,
šādas tikšanās tiks organizētas atkārtoti.
Bērzaunes pagastā tikšanās 28. septembrī. Pieņemšanas
laiks plkst. 16.00-18.00
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situācijas
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Latvijas Valsts prezidents viesojas
Madonas
novadā
1. - Telefoniski: 20249112
vai 29267483
Valsts prezidents Raimonds Vējonis,
1. septembrī
apmeklējot Madonu, ne vienreiz vien uzsvēra, ka šī nav
vienkārša darba vizīte, bet gan emocionāla atkalredzēšanās
ganŠos
ar vietu,
gan zemnieku
cilvēkiem,saimniecības
kuru vidū viņš
ir uzaudzis.
”ieročus”
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Raimonds
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lomuvaronīgi
valsts attīstības
dienu. Ražotnes
darbinieki
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modeli, kā arī risināt skolu apvienošanas jautājumu.
Veikaliņā ielūkojās Ineta
un iegādājās kazas sieru ar kaņepēm.

SIA “Baltic Block”.

“Bieži vien skolu sāpīgo apvienošanu ir nepieciešams
vērtēt no efektivitātes un mācību kvalitātes viedokļa. Mēs
nedrīkstam darīt pāri saviem bērniem, nesniedzot viņiem
iespēju mācīties labākajās izglītības iestādēs,” klātesošajiem
iedzīvotājiem sacīja Valsts prezidents.
Raimonds Vējonis
ar
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2. - e-pasts: berzaune@madona.lv

Uzmanību - konkurss!
25. maijā mūsu novadnieks, rakstnieks, dzejnieks, publicists Juris
Brežģis svinētu savu 85
gadu jubileju. Viņam bija
veltīts raksts iepriekšējā
“Bērzaunes Rīta” numurā. Tā kā plašu atceres pasākumu sarīkot nevaram,
uzaicinām jūs, cienījamie
Zemnieku
lasītāji, piedalīties
Bēr- saimniecība “Līvi”.
zaunes bibliotēkas rīkotajā konkursā.
1. Kur dzimis žurnālists,
dzejnieks, rakstnieks un
publicists Juris Brežģis?
2. Nosauc Jura Brežģa otro vārdu!
3. Kur mācījies Juris Brežģis?
4. Nosauc trīs populāras dziesmas ar Jura Brežģa vārdiem!
5. Kādos preses izdevumos publicējis savus darbus Juris
Brežģis? Nosauc vismaz trīs!
6. Nosauc vismaz trīs Jura Brežģa prozas darbus!
7. Juris Brežģis sarakstījis vārdus dziesmai, kas kļuvusi par
Bērzaunes pagasta himnu. Kā to sauc?
Atbildes gaidīsim līdz 5. jūnijam. Atbildes var iesūtīt uz e
- pastiem: jana.mezvinska@madona.lv
un inetaberzaune@
Zemnieku saimniecība “Sveķi”.
inbox.lv
iesniegt
darbavietas. Valsts prezidents ar iedzīvotājiemvai
pārrunāja
arī
bibliotēkās
Sauleskalnā
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Bērzaunē,
iepriekš
sociālo nevienlīdzību, kā arī stiprināt
iekšējo un
ārējo
sazinoties pa tālruni
drošību.
29341921.
Vizītes laikā Valsts prezidents viesojās
arī vietējās izglītības
Sumināti Madonas
tiks visiValsts
koniestādēs - Madonas pilsētas 2. vidusskolā,
kursa dalībnieki. Balģimnāzijā, kā arī savā kādreizējā skolā - Madonas pilsētas 1.
viņas saņems pareizāko
vidusskolā, kur ar uzrunu sveica skolēnus
un skolotājus. “Es
atbilžu autors un pirmais,
esmu īpaši priecīgs būt šodien šeit, jo šī ir jūsu un arī mana
kas iesniegs pareizās atdzimtā skola. Mani skolēna un skolotāja soļi ir skanējuši
bildes.
šajās klasēs,” teica Valsts prezidents.
Visas atbildes atrodaMadonas pilsētai Valsts prezidents vēlēja attīstību un
mas internetā un biblioizteica lepnumu par savu piederību šai vietai. “Esmu lepns būt
tēkas novadpētniecības
jūsu novadnieks - madonietis!” sacīja
Raimonds Vējonis.
materiālos.
Arī Bērzaunes pagasts var būt lepns,
jo Valsts prezidents
Veiksmi!
vizītes laikā apmeklēja zemnieku saimniecības
un
Ineta“Līvi”
un Jana,
“Sveķi” un SIA “Baltic Block”.
bibliotēkas darbinieces

Foto no www.madona.lv

“BĒRZAUNES
RĪTS” 2015.
GADA
“BĒRZAUNES
RĪTS”
2020. SEPTEMBRIS
GADA MAIJS

AKTUĀLI
Par meža
3.lapa
ugunsnedrošo laikposmu
Par meža ugunsnedrošo laikposmu

Informējam, ka Valsts meža dienests ar 2020. gada 24. apInformējam,
ka Valsts
meža dienests arlaikposma
2020. gada 24.
aprīli ir noteicis
rīli
ir noteicis
ugunsnedrošā
sākumu
visā valsts
ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā, pamatojoties uz
teritorijā, pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru ka2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238
bineta noteikumu
Nr.412.
238
“Ugunsdrošības
noteikumi” 412.
“Ugunsdrošības
noteikumi”
punktu
un Valsts meža dienesta
punktu un Valsts
meža
ģenerāldirektora
ģenerāldirektora
2020. gada
20.dienesta
aprīļa rīkojumu
Nr. 65 „Par meža 2020. gada
20. aprīļa rīkojumu
„Par meža
ugunsnedrošo
laikposugunsnedrošo
laikposmu”.Nr.
Meža65
īpašniekiem
un tiesiskajiem
valdītājiem
līdz
ar ugunsnedrošā
laikposma iestāšanos
ir jānodrošina
ugunsdrošībaslīdz ar
mu”.
Meža īpašniekiem
un tiesiskajiem
valdītājiem
noteikumu
prasību laikposma
ievērošana mežā.
ugunsnedrošā
iestāšanos ir jānodrošina ugunsdroMežanoteikumu
ugunsapsardzības
atbildīgo
amatpersonumežā.
tālruņu numuru
šības
prasību
ievērošana
saraksts:
Meža ugunsapsardzības atbildīgo amatpersonu tālruņu numuru saraksts:
Amats

Vārds, Uzvārds

Operatīvais dežurants

Tālruņa nr.
22010518

Meža ugunsdzēsības stacijas
vadītājs

Normunds Vilmanis

20228287

Ugunsapsardzības inženieris

Andris Bardovskis

26163976

Virsmežziņa vietniece

Māra Vāveriņa

29338094

Virsmežzinis

Arvīds Greidiņš

29487653

Cesvaines nodaļas vecākais
mežzinis

Normunds Kārkliņš

29169309

Ērgļu nodaļas vecākais mežzinis

Raivis Jankavs

22026155

Madonas nodaļas vecākais
mežzinis

Aldis Bondars

26439002

Amatas nodaļas vecākais mežzinis

Druvis Melderis

26444065

Priekuļu nodaļas vecākais
mežzinis

Jānis Pētersons

29182239

Taurenes nodaļas vecākais
mežzinis

Ivars Alksnītis

26426154

LAUKU ATBALSTA DIENESTA
PAZIŅOJUMS
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar
Covid-19 vīrusu izplatību un esošos ierobežojumus, šogad ir
pagarināts vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņš no 22.
maija uz 15. jūniju un attiecīgi arī vienotā iesnieguma grozījumu termiņš ir pagarināts no 15. jūnija līdz 30. jūnijam.
Papildus atgādinām, ka lauksaimnieki ar LAD var konsultēties, zvanot pa tālruni 67095000.
Irēna Pretkalniņa
“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA MAIJS

FLL (First Lego League)
sacensības Salaspilī
7. martā mūsu skolas
LEGO robotikas pulciņa komanda „Dabas draugi” - Krišjānis (7. klase), Jēkabs
(6. klase), Alberts
(4. klase) un skolotāja Dace - piedalījās
FLL 2019/2020 CITY
SHAPER
sezonas
sacensību pusfinālā
Salaspilī. No citām
robotikas
sacensībām FIRST LEGO
League atšķiras ar to,
ka robotikas turnīri
notiek uz speciāli šai
programmai izgatavotiem laukumiem ar
misijām jeb uzdevumiem, kurus izpilda komandas veidots autonoms LEGO MINDSTORMS robots.
Sacensībās Salaspils 1. vidusskolas telpās piedalījās 14 komandas, un katrai no tām bija jāuzbūvē robots, tas jāieprogrammē
precīzi veikt pēc iespējas vairāk misiju. Kopš mācību gada sākuma LEGO robotikas pulciņā programmējām robotus atbilstoši
sacensību uzdevumam: mācījām tiem veikt vairākas darbības pēc
kārtas, simulējot pilsētvides situācijas. Mūsu robotam bija jāspēj
pacelt un pārvietot „celtniecības materiālus”, jānovērš satiksmes
sastrēgums, atbrīvojot ceļu no šķēršļiem, un jāveic citas darbības.
Tas bija patiešām grūts, taču reizē arī aizraujošs process.
Sacensību dienā tiesneši novērtēja mūsu robota dizainu, kā arī
programmu un ieteica, kā vēl efektīvāk varētu paveikt ieplānotos
uzdevumus. Kad sākās sacensības, kuras norisinājās trīs raundos,
robots 2,5 minūšu laikā izpildīja ieprogrammētās misijas. Starp
sacensību kārtām, uzlabojot un precizējot programmu, mūsu robota labākais sniegums bija 150 punkti.
Sacensībās bija nepieciešams demonstrēt ne tikai savas spējas
LEGO MINDSTORMS robotu būvēšanā un programmēšanā, bet
arī prezentēt savas zināšanas par mūsdienu zinātnes aktualitātēm.
Šī gada tēmas ietvaros pētījām problēmu ar skolas ēku. Sapratām, ka skolai nepieciešama piebūve, kas atrisinātu skolēnu brīvā
laika izmantošanas iespējas. Tāpēc izstrādājām risinājumu - neizmantotā, krūmiem aizaugušā laukumā aiz skolas izbūvēt nojumi, kurā bērni starpbrīžos un pēc stundām varētu nodarboties ar
galda spēlēm, veikt eksperimentus, būvēt lego konstrukcijas vai
vienkārši pavērot dabas procesus. Par ideju pastāstījām arī būvinženierim, kas ir arī mūsu pagasta pārvaldnieks. Viņš bija ļoti
ieinteresēts un piedāvāja, kā varētu pilnveidot projektu. Arī skolasbiedri bija ļoti atbalstoši, tāpēc domājam, ka kopīgiem spēkiem
šī iniciatīva būtu realizējama.
Šis mājasdarbs prasīja daudz izdomas un darba, jo bija nepieciešams izplānot būvi, izveidot maketu un sagatavot piecu minūšu
prezentāciju tiesnešiem. Tās ievadā komandai tika dots uzdevums, kurā demonstrējām savas spējas darboties komandā. Tiesneši vēroja, kā mēs varam vienoties par kopīgu uzdevuma risinājumu nesarunājoties, tikai pieliekot izdomu un radošo domāšanu,
kā arī demonstrējot sadarbības prasmes.
Kamēr gaidījām apbalvošanas ceremoniju, aktīvākās komandas
bija sagatavojušas savus cīņas robotus. Tas bija uzjautrinoši, jo roboti bija atraktīvi uzbūvēti un tie, mēģinot izvairīties no pretinieka, vāca savā laukuma pusē pēc iespējas vairāk spēles elementu,
dažbrīd arī apgāžoties.
Kopumā sacensības norisinājās draudzīgā, pozitīvā atmosfērā, jo
komandas citu citu atbalstīja, palīdzēja un arī iedvesmoja.
Krišjānis Vanags, 7. klases skolnieks
Dace Saliņa, skolotāja
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INTERESANTI
Mūsu skolēnu radošie darbi
Šis gads ir Laimas Akurateres (1910-1969) simt desmitās jubilejas gads. Laima Akuratere bija ne tikai dzejnieka, pirmā Tēvzemes balvas laureāta rakstniecībā, Jāņa Akuratera meita, bet arī dzejniece un atdzejotāja. Atzīmējot dzejnieces un tulkotājas Laimas Akurateres 110. gadadienu,
Jāņa Akuratera muzejs aicināja šogad 5.-12. klases skolēnus piedalīties sacerējumu konkursā. Kopā tika saņemti 174 skolēnu darbi no 57 Latvijas
skolām. Mūsu skolas skolniece Arta Pinka ir konkursa fināliste. Viņa rakstīja savu sacerējumu par tematu “Kādu es vēlētos savu dzīvi”.

Sveika, Arta!
Jau piecpadsmito gadu mēs esam kopā, viena no otras kaut ko gaidot, viena otrai kaut ko solot, viena otru mazliet viļot, viena otru stiprinot, pārsteidzot un iepriecinot. Kopā mēs dodamies šajā piedzīvojumā, ko sauc par dzīvi.
Bija parasta, saulaina un silta jūlija diena. Šķiet, tā ne ar ko neatšķīrās
no citām, tomēr man tā bija īpaša, jo pasauli ieraudzīji Tu. Tavi vecāki
it kā nejauši, bet tomēr likumsakarīgi Tevi nosauca skanīgā, ar mākslas pasauli saistītā vārdā - Arta. Tāpēc Tu esi aizrautīga, emocionāla,
ļoti sirsnīga, Tu esi cīnītāja un izdzīvotāja. Tomēr pagāja laiks, līdz
šīs īpašības tevī uzziedēja. Kā jau jūlija bērnam, Tev ļoti gribējās padoties šī mēneša noskaņai - sildīties saulītē, peldēties beznosacījumu
mīlestībā un pieņemt, ka tā tam būs būt vienmēr un mūžīgi.
Šķiet, ka Tava bērnība pagājusi, peldot pa straumi un uzstājot, lai
Tavi tuvinieki atbrīvo ceļu no acīm redzamām pārmaiņas sološām
siekstām, no biedējošiem zemūdens akmeņiem un neprognozējamiem līkumiem. Tu skaļi protestēji un izrādīji neapmierinātību ikreiz,
kad no bērnudārza Tevi nevarēja izņemt tētis - Tavs drošais balsts un
enkurs, kas Tevi saprot un klusējot mierina. Mammas prasības pēc
disciplīnas, kārtības un atbildības tolaik uztvēri kā draudus savai ērtajai pasaulītei. Toties Tu prati pulcēt ap sevi bērnus un prieku. Tu
veiksmīgi savās rotaļās iesaistīji pat sešus gadus vecāko māsu, kas
neatteica un turpināja uzturēt ilūziju, ka viss un vienmēr var notikt
pēc Tava prāta.
Uzsākot skolas gaitas, tavi radziņi auga. Tu bieži spītējies un neko
nedarīji, jo uzskatīji, ka jau tāpat visu zini. Lai gan Tu tiepies un pieprasīji savu, tomēr Tu biji draudzīga un aktīva un kopā ar klasesbiedriem iesaistījies gan spēlēs, gan blēņās.
Pirmās nopietnās vētras mierīgajā plūdumā sagādāja iestāšanās mūzikas skolā. Atceries, cik grūti bija pirmie gadi! Tev bija jāiemācās
dzirdēt un pieņemt arī aizrādījumus un kritiku, jo līdz tam biji pieradusi saņemt vien labus vērtējumus, tā ka mācības skolā Tev padevās
tīri labi.
Bet tad nāca lūzuma punkts: ziņa par to, ka Tev jāveic smaga mugurkaula operācija. Tā bija kā biedējošs atvars. Tu juties ievainota,
salauzta un pazudusi, jo līdz šim Tu tik viegli biji peldējusi tur, kur
vēlies un tā kā vēlies. Kāpēc neviens nebija parūpējies, lai šāda problēma paietu Tev secen? Par to, ka pati sev to biji sagādājusi ar savu
bezrūpību, nemaz nevēlējies domāt. Kopā ar Tevi, kā allaž, bija Tava
ģimene: nosvērtais tētis, enerģiskā mamma, saprotošā māsa un sirsnīgie vecvecāki. Man šķiet, ka operācija gan Tevi, gan Tavu ģimeni
padarīja stiprākus, jo jūs kopā izgājāt šo ērkšķiem pilno ceļu.
Smagākais, bet tai pašā laikā vērtīgākais periods bija pirmie mēneši
pēc operācijas. Tu neko viena pati nevarēji izdarīt, Tev bija jāiemācās
palūgt un pieņemt palīdzību. Tu biji ierobežota kustībās, toties Tev
bija daudz laika domāt. Atveseļošanās noritēja veiksmīgi, visas bailes
par dzīvību bija aiz muguras. Bet piezagās bailes par dzīvi: Tu redzēji, ka esi tikpat ievainojama kā visi citi, Tu redzēji, kā pārdzīvo tavi
tuvinieki un ko ir gatavi ziedot, lai tikai Tev viss būtu labi. Redzēji
un novērtēji. Atceros, cik laimīga biji, kad Tu atkal piecēlies kājās un
beidzot drīkstēji sākt staigāt. Lēnām Tu dienā veici garas pastaigas pa
tēta izpļauto labirintu pļavā aiz mājas. Lēnām tu devies uz savu mērķi
atgūt visas iemaņas, kas Tev bija iepriekš. Tu taču biji aktīva meitene,
kas nevairījās no sporta stundām, kas piedalījās sacensībās, kas dejoja
deju kolektīvā. Ar kādām ilgām Tu gaidīji to dienu, kad varēsi atkal
joņot kā vējš, saceļot prieka vētru savu mīļo sirdīs…
Tu uzvarēji sevi! Tu pierādīji, ka esi stipra. Tu esi izaugusi! Tu neko
vairs no dzīves negaidi par baltu velti, bet ej un radi, un cīnies par
savām idejām. Tu esi sapratusi, nav jēgas sūkstīties, kritizēt, baidīties, jēga ir uzdrīkstēties un darīt. Mums abām par prieku tas niķīgais
meitēns kļuvis par mērķtiecīgu jaunieti, kas visur piedalās, pārbauda
savas spējas olimpiādēs, konkursos, izvirza sev jaunus mērķus un dodas atklāt aizvien jaunas virsotnes.
Mēs abas zinām, ka būs visādi: būs kāpumi un kritumi, vilšanās,
bezcerība un nespēks, veiksmes, panākumi un uzvaras. Tieši tāda jau
ir dzīve, un tieši grūtības ir tās, kas stiprina un ļauj atklāt par sevi brī-
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numu lietas. Nebaidies no šķēršļiem un negaidi, ka kāds cits atbrīvos
Tev ceļu. Droši dodies cauri atvariem, krācēm, lejup pa ūdenskritumiem un meklē īsto vietu, kur noenkuroties.
Tava Dzīve

Biznesa pasakas ar
laimīgām beigām

Junior Achievement Latvia (JA Latvia) jau vairākus gadus aicina
skolēnus piedalīties finanšu pratības konkursā “Biznesa pasakas”. 5.-9. klašu skolēni tiek aicināti sacerēt pasaku par ekonomikas
un uzņēmējdarbības tēmām, izdomājot pasaku ar laimīgām beigām
un atspoguļojot savas zināšanas finanšu pratībā. Šogad konkursam
tika iesniegti trīs 8. klases skolēnu darbi.

Mazā pilsētiņa
Reiz bija kāda neliela
pilsētiņa. Tajā bija daudz
mazu uzņēmumu, visiem
bija darbs un iztikšana,
ļaudis dzīvoja mierīgi un
laimīgi: darbdienās strādāja, regulāri saņēma nopelnīto algu, brīvdienās
kopā atpūtās pilsētiņas
parkos, kafejnīcās vai devās baudīt dabu uz tuvējo
mežu.
Kādu dienu uz pilsētu pārvācās miljonārs. Viņš bija nopircis zemes gabalu, uz kura bija simtiem gadus vecais mežs. Miljonāru neinteresēja dabas baudīšana, viņu interesēja naudas pelnīšana, tāpēc mežu viņš izcirta
un tur uzbūvēja milzīgu lielveikalu.
Pilsētiņas iedzīvotāji skuma par izcirsto mežu, bet priecājās par zemajām cenām, ko piedāvāja lielveikals. Nepagāja ilgs laiks, kad visi nelielie
veikaliņi un uzņēmumi, kas tiem ražoja preces, bankrotēja. Nu arī lielveikalā cenas cēlās, jo visi konkurenti bija iznīcināti, bet miljonāra kāre
pēc naudas vēl ne.
Pilsētiņas iedzīvotāji bija zaudējuši savus uzņēmumus un darbu. Izsīka
viņu iekrājumi, ļaudis kļuva arvien nabadzīgāki un nabadzīgāki. Taupot
līdzekļus, viņi sāka uzmanīgāk izturēties pret lietām, jo zināja, ka jaunas
iegādāties nespēs; viņi pārstāja iegādāties jaunas drēbes, bet domāja, kā
ilgtspējīgāk izmantot jau esošās; viņi pārstāja apmeklēt kultūras pasākumus un tā vietā meklēja radošumu sevī. Tomēr visi viņu centieni un
radošās domas neko daudz nelīdzēja vienā jomā - gribējās ēst.
Cik labi, ka daudziem kaut kur šķūnītī, pieliekamajā vai pagrabā joprojām bija saglabājušies darbarīki: lāpstas, grābekļi, kaplīši, lejkannas.
Tomēr zemītes pilsētniekiem tik, cik bērniem pagalmā paskraidīt vai vecmammai šūpuļkrēslu nolikt. Pārliecinājušies, ka viņu mājas celtas uz pamatīgiem pamatiem, pilsētnieki nolēma ierīkot dārzus uz māju jumtiem.
Tas prasīja lielu darbu, taču deva necerētu rezultātu: visai drīz pilsētnieki
mielojās ar pašaudzētiem salātiem, redīsiem, burkāniem, sīpoliem. Uz
dažu māju jumtiem izvietoja pat stropus, lai čaklās bitītes vāc medu no
pilsētas parkos ziedošajām liepām.
Noskatījusies pilsētnieku rosībā, sasparojās arī simtgadīgā meža dvēsele.
Tā nevēlējās vairs ciest no mantkārības pārņemtā miljonāra alkatības, un
vienā naktī lielveikals sazaļoja: cauri grīdai spraucās un neticamā ātrumā
auga bērzi un egles, ievas un lazdas, kadiķi un vaivariņi, mellenāji un
brūkleņmētras.
Lielveikals vairs nebija izmantojams. Miljonārs saprata, ka bija rīkojies
ļauni un bezrūpīgi, tāpēc uzdāvināja savu zemesgabalu pilsētai, lai viņi
rīkojas pēc saviem ieskatiem, un devās prom. Bet pilsētā atkal sāka parādīties uzņēmumi, un cilvēki atkal ieguva darbu un iespēju nopelnīt iztiku.
Dzīve atgriezās vecajās sliedēs, tikai uz māju jumtiem joprojām rosījās
bišu saimes un zaļoja salātu, redīsu un sīpolu dobes kā atgādinājums, ka
nevajag „visas olas turēt vienā grozā”, un kā apsolījums - „kam darbs,
tam maize”.
Markuss Kivkucāns
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PĀRDOMĀM
Mūsu skolēnu radošie darbi
Ziemas diena

Dzejas konkursam „Garā Pupa” iesniegtie darbi

Uz ātru roku saule lēca,
Rezignēti apdzisa spuldzes.
Vējš, auļot noguris,
Atkrita mīkstā kupenā,
Lauzot galvu,
Kam pakaļ dzinies
Vai no kā bēdzis.
Rūdolfs Briedis, 8. klase

Putenī

Sniegpārslu džungļos
Un baltos ielu labirintos
Pazūd mājas, pagaist torņi,
Apmaldās skatiens
Un pazaudējos es pats,
Meklējot tevi.
Arta Pinka, 8. klase

Rudeni gaidot

Bērzs līksmi saulē peldas,
Zaru rokas
Ar vēju dejā laižas.
Vien zaļo lapu cepure
Ir piesardzīga,
Jo drīz to aiznesīs rudens.
Mārcis Krūmiņš, 7. klase

Attālinātās mācības Bērzaunes pamatskolā
Jau otro mēnesi Latvijā noteikumus diktē Covid-19, un tas
ir ieviesis būtiskas pārmaiņas ikviena dzīvē. Arī vārdi „mācīties skolā” ieguvuši citu nozīmi, jo „skola” vairs nebūt nav
tikai konkrēta ēka konkrētā adresē, bet gan ikviens miteklis,
kurā dzīvo skolēns vai skolotājs. Savukārt vārda „mācīties”
nozīme ir ļoti precizējusies, konkretizējusies: tā ir katra paša
ieguldītā enerģija un darbs, un katra paša atbildība.
Lai mācību process varētu notikt attālināti, nepieciešami
vairāki priekšnosacījumi: atbilstošas ierīces un tehnoloģiskās iespējas, pašdisciplīna un tuvinieku atbalsts. Organizējot attālināto mācību procesu mūsu skolā, tika izstrādāti
saistošie noteikumi „Attālinātā mācību procesa norise Bērzaunes pamatskolā” ar norādēm skolēniem, pedagogiem un
vecākiem. Katra no iesaistītajām pusēm savu iespēju robežās
centās pielāgoties situācijai, kurā mēs visi esam iemesti. Dažiem skolēniem uzdotā ir par daudz, dažiem - par maz; daži
ir iemācījušies izlasīt un saprast nosacījumus, citi negrib lasīt vai nespēj saprast; daži ievēro skolas dienas režīmu, daži
dzīvo savā ritmā. Daži vecāki ļoti atbalsta savus skolēnus,
palīdz, kā spēj, daži ir noslogoti ar saviem darbiem un nevar palīdzēt, dažiem nācies atlikt visus savus darbus un kļūt
par pilna laika skolēnu. Visi skolotāji meklē labākas darba
formas, atlasa piemērotākās tēmas, kuras skolēns varētu spēt
apgūt patstāvīgi, izvēlas vai veido vienkāršotus uzdevumus,
sniedz komentārus, kā tos pildīt, sūta ziņas, cenšas sazvanīt
savus skolēnus, lai palīdzētu, paskaidrotu, noskaidrotu…
Mācību procesā tiek izmantoti gan tradicionālie mācību
līdzekļi (mācību grāmata, pierakstu klade, darba lapas), gan
digitālie resursi: eklase, soma.lv, uzdevumi.lv, maconis.lv,
tiešsaistes platformas: padlet, Zoom un Google disks. Pateicoties Bites, LMT un firmas Emergn atbalstam, visi skolēni
tika nodrošināti ar nepieciešamajām ierīcēm. Protams, ka interesantāki šķiet netradicionālie un praktiskie uzdevumi, kā
jau viss, kas ir atšķirīgs. Tomēr jāpatur prātā, ka skola nav
izklaides un atpūtas centrs. Mācīšanās ir sevis pārvarēšana,
un tas nav patīkami, toties absolūti nepieciešami.
Izvērtējot, kā šajā laikā veicies, skolēni saskata vairākus
plusus: nav bijis jāceļas no rīta (kaut gan mūsu skolas attālināto mācību kārtība paredz, ka mācības sākas 8.15), darbus
varēja veikt lēnākā tempā, visu rūpīgi apdomājot. Skolēni
nonākuši pie atziņas, ka spēj patstāvīgi saplānot savu laiku, lai izmācītos un vēl palīdzētu klasesbiedriem. Daudzi
iemācījušies pilnvērtīgi izmantot internetu. Tomēr ir arī savi
mīnusi: esot mājās, ir grūtāk sevi piespiest mācīties, gribas
visu ātri izdarīt un doties ārā spēlēties ar draugiem (kaut
arī tas nav ieteicams); ne vienmēr izdevies saprast uzdevumu nosacījumus un skolotāja skaidrojumus. Tāpat kā skolotājiem, arī skolēniem e-klases pastā un telefonā tik daudz
ziņu vēl nebija pieredzēts, tāpēc dažreiz gribējās padoties un
nelasīt vairs neko. Kamēr lielākā daļa skolēnu saņēmušies
“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA MAIJS

un pierādījuši, ka spēj būt patstāvīgi un atbildīgi, dažiem
attālinātās mācības izrādījusies neiespējamā misija. Tomēr
arī šāds atklājums ir solis uz priekšu, jo tad var sākt meklēt
problēmu cēloņus un risinājumu tām.
Paralēli mācību darbam skolēni iesaistījās arī dažādos
ārpusstundu pasākumos. Atzīmējot Eiropas dienu, ikviens
Latvijas iedzīvotājs bija aicināts pārbaudīt daudzpusīgas zināšanas par mums Eiropā, piedaloties Eiropas eksāmenā.
Šogad to kārtojuši 14 828 dalībnieki, kuru skaitā ir arī 23
mūsu skolas 5.-9. klases skolēni.
Attālinātajā procesā neapsīka dažādu radošo darbu konkursu piedāvājumi. Visaktīvākā bijusi 2. klase, piedaloties deviņos dažādos konkursos: zīmējumu konkursos „Koki un spārni”, „F. Bārdas dzeja”, „Par drošu elektrību kopā ar Baltik
Elektro!” „Vesels, kustīgs, laimīgs - 2020”, H.K. Andersena
pasaku starptautiskais konkurss „Papīrpasakas”, „Sibīrijas
bērni”, „Es vēroju putnus”, dzejoļu konkursā „Garā pupa”
un finanšu pratības konkursā „Mana vārdnīciņa”. Dažos no
šiem konkursiem piedalījās arī 4. klases skolēni. Konkursā
„Par drošu elektrību kopā ar Baltik Elektro!” Gusts Purvietis un Sabīne Valtere bija uzvarētāju vidū un saņēma balvas.
Radošo darbu konkursos piedalījās arī vairāki 8. klases
skolēni. Un ar viņu darbiem var iepazīties šajā izdevumā.
Vislielākais apmulsums ilgu laiku saistījās ar 9. klasi: kad
būs eksāmeni, kādi tie būs un vai vispār būs. Nu visi 11
mūsu skolas topošie absolventi var uzelpot: eksāmenu nebūs, bet skolu varēs beigt, ja būs sekmīgi gada vērtējumi.
Tad absolventi varēs saņemt apliecību par vispārējo pamatizglītību un turpināt mācīties kādā no iecerētajām izglītības
iestādēm. Lai varētu izvēlēties atbilstošāko skolu un mācību virzienu, arī attālinātajā procesā bija pieejamas karjeras izglītības iespējas: karjeras konsultante Jolanta Pabērza
piedāvāja iepazīties ar dažādiem mērķtiecīgi atlasītiem materiāliem, veikt testus, paplašināt savas iespējas, reģistrējoties karjeras izaugsmes platformā: profolio.lv. Tāpat kā citus gadus, arī šogad devītos uzrunāja vairākas profesionālās
skolas, iepazīstinot ar iespējām, ko tās piedāvā, tikai šoreiz
tas notika attālināti, piedāvājot noskatīties prezentācijas internetā. Lai izdodas devītajiem justies gandarītiem par sevi,
ejot izvēlēto ceļu!
Atgriežoties skolā, kad Covid-19 to beidzot atļaus, mainījies būs viss - skolēnu paradumi, vecāku iesaiste, mācību saturs un stundas struktūra, ieviešot Skola 2030 pieeju.
Šis process parādīja, cik gatavi esam pašvadītām mācībām,
kādas ir mūsu sadarbības prasmes, kāda ir vērtību sistēma.
Pandēmija izcēla dienas gaismā visu, ko bijām vēlējušies
paslēpt, piesegt, neieraudzīt. Tas nevar būt tāpat vien joka pēc…
Daina Briede
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PAR VISU KO
Bērzaune un tās apkārtne 19. gadsimtā
Latvijas armijas augstākie
virsnieki - mūsu novadnieki

Mans iepriekšējais raksts saņēma daudzas labas atsauksmes no
Bērzaunes pagasta vīriešiem. Sapratu, ka vajag turpināt. Tā kā
manās rokās vēlreiz nonāca grāmata “Latvijas armijas augstākie
virsnieki. 1918.-1940.”, tad sameklēju vēl divus mūsu novadniekus.
ALEKSANDRS GOZĪTIS (1881-1971), pulkvedis - leitnants.
Pareizticīgs. Dzimis 13. oktobrī Bērzaunes pagastā. Beidzis
mērniecības skolu Tiflisā (no 1936. gada Tbilisi) un 1905. gadā
kā brīvprātīgais iestājies armijā Kaukāza strēlnieku artilērijas
divizionā. 1909. gadā beidza kara topogrāfu skolu Pēterburgā
ar podporučika pakāpi; dienējis 115. kājnieku pulkā Rīgā, no
1910. gada Kijevas kara apgabala štābā. 1913.-1914. gadam piekomandēts 8. Somijas strēlnieku pulkam. Poručika pakāpe no
1911. gada, štābkapteiņa no 1915. gada decembra. 1. pasaules
kara laikā topogrāfs Rietumu frontē. 1918. gadā pārskaitīts Sarkanajā armijā. No 1918. līdz 1919. gadam Kara topogrāfu korpusa štāba nodaļas priekšnieks, vēlāk topogrāfs Austrumu frontē, no 1920. gada vecākais ģeodēzisko darbu izpildītājs. 1924.
gada janvārī ticis atvaļināts un atgriezies Latvijā.
No 1924. gada 5. jūlija dienējis Latvijas armijā kapteiņa pakāpē, dienējis Galvenā štāba Ģeodēzijas - topogrāfijas daļā. No
1931. gada armijas štāba Ģeodēzijas - topogrāfijas daļas Kartogrāfijas nodaļas priekšnieks. Pulkvedis - leitnants no 1934.
gada. 1937. gada novembrī atvaļināts sakarā ar maksimālā vecuma sasniegšanu. Pēc atvaļināšanas bijis ierēdnis mērniecības
dienestā, bet no 1941. gada namu pārvaldnieks.
No 1944. līdz 1960. gadam A. Gozītis bijis Rīgas pilsētas Valsts
klīniskās slimnīcas mēbeļu noliktavas pārzinis. Miris 1971. gada
19. aprīlī Rīgā.
Apbalvojumi: Krievijas Sv. Staņislava 3. šķiras ordenis, Sv.
Annas 3. šķiras ordenis.
Precējies 1911. gadā ar Viktoriju Krivecku (1892. g.).
(Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas armijas augstākie virsnieki. 1918.-1940.: Biogrāfiska vārdnīca // Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1998)
VOLDEMĀRS VANAGS (1891-1979), pulkvedis - leitnants.
Pareizticīgs. Dzimis 2. septembrī Grostonas pagasta Dālēnos.
1911. gadā beidzis A. Ķeniņa reālskolu Rīgā, studējis Rīgas Politehniskajā institūtā. 1915. gada jūnijā iestājies armijā, 1. artilē-

rijas divizionā
Lugā (Krievija). 1916.
gada janvārī
beidzis Pāvila karaskolu
Petrogradā
ar praporščika pakāpi. V.
Vanags dienējis 93. rezerves bataljonā
Caricinā, no
1916.
gada
marta dienējis
4.
kājnieku
pulkā
Ziemeļu (Rīgas)
frontē. 1916.
gada
maijā
piekomandēts
artilērijas daļām.
1916.
gada oktobrī
piešķirta
podporučika
pakāpe, 1917.
gada
maijā
poručika pakāpe. 1917. gada aprīlī V. Vanags iestājies 4. Vidzemes latviešu
strēlnieku pulkā. Septembrī kritis vācu gūstā, no kura pēc trīs
nedēļām izbēdzis. Dzīvojis Rīgā, vēlāk - Vidzemē, Pleskavas
guberņā. 1918. gada oktobrī iestājies Krievijas Ziemeļu korpusā, bet decembrī atgriezies Rīgā.
1918. gada 15. decembrī iestājies Latvijas pagaidu valdības
bruņotajos spēkos, piešķirta virsleitnanta pakāpe, dienējis Instruktoru rezervē, vēlāk - 1. Neatkarības bataljonā (no marta
Durbes rotas komandieris). 1919. gada jūnijā iestājies Rīgas
Jaunformējamajos spēkos, augustā kļuvis par 9. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieri. Oktobrī kaujās ievainots. 1920.
gada martā pārcelts uz 1. Bruņoto vilcienu divizionu (no 1920.
gada aprīļa nosaukums - Bruņoto vilcienu divizions, no 1926 Bruņoto vilcienu pulks); iecelts par vilciena komandieri. 1921.
gadā piešķirta kapteiņa pakāpe, 1924. gadā pulkveža - leitnanta
pakāpe. 1923. gadā beidzis virsnieku kursus, 1933. gadā diviziona komandiera kursus. No 1924. gada diviziona
saimniecības priekšnieks, no 1926. gada atkal vilciena komandieris. 1937. gada maijā atvaļināts pēc
paša vēlēšanās.
Vācu okupācijas laikā atradies Iekšlietu ģenerāldirekcijas dienestā Rīgā. 1944. gadā devies bēgļu
gaitās uz Vāciju. No 1945. līdz 1958. gadam dzīvojis Pomožē, Polijā. No 1958. gada dzīvojis trimdā
Vācijā. Miris 1979. gada 15. maijā Oldenburgā.
Apbalvojumi: Latvijas Triju Zvaigžņu ordenis, 4.
šķira, Lietuvas neatkarības 10 gadu jubilejas piemiņas medaļa, Krievijas Sv. Annas ordenis, 4. šķira.
Precējies 1939. gadā ar Vilmu Lūciju Grīnbergu
(1905.g), ir dēls.
(Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas armijas augstākie virsnieki. 1918.-1940.: Biogrāfiska
vārdnīca // Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs,
1998)
Edīte Arāja
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Piedalies!
Mežu īpašniekiem! Egļu audzēs
uzdarbojas mizgrauži
Egļu astoņzobu mizgrauzis ir neliela (4-7 mm) vabole, kas
barojas un attīstās galvenokārt parastajās eglēs. Pašlaik pēc
nodarītā kaitējuma apjomiem mizgrauzis ievērojami izplatījies Eiropā, sasniedzot pat epidēmijas apmērus. Mizgrauži
milzu apjomos ir savairojušies Vācijas ziemeļos. Neveicot
savlaicīgu ierobežojošo darbību, mizgraužu populācija ir
sprādzienveidīgi pieaugusi nekontrolējamā apjomā. Mizgrauži ievērojami izplatījušies arī Latvijā. Tie galvenokārt savairojas novājinātās egļu audzēs, piemēram, Madonas apkaimē un
Lubānā - egļu audzēs, kuras skāruši 2017.-2018. gada plūdi.
Ieteikums mežu īpašniekiem apsekot savus meža īpašumus un
nepieciešamības gadījumā konsultēties ar meža speciālistiem
par riskiem un aizsardzības pasākumiem pret egļu astoņzobu
mizgrauzi. Ņemot vērā iespējamo mizgraužu masveida savairošanās risku, Zemkopības ministrijā tiek izstrādāts rīcības
plāns egļu audžu aizsardzībai pret mizgrauzi. Visa egļu audžu
aizsardzība tiek plānota, sākot no 1. aprīļa, balstoties uz visnelabvēlīgāko mizgrauža attīstības scenāriju. Kur savairojas
mizgrauži? Mizgrauži parasti savairojas vēja gāztās vai novājinātās augošās eglēs vai nemizotos baļķos ar diametru virs
12 cm. Vaboles barojas ar augošām eglēm, kas vecākas par
40 gadiem. Egļu astoņzobu mizgrauži parasti savairojas visā
egles stumbra garumā. Savairošanos labvēlīgi sekmē ilgstošs
sausums un karstums, visvairāk - vējgāzes, taču zem mizas
vislielākais kāpuru blīvums ir tieši noēnotākajās stumbra daļās. Mizgraužu savairošanos var noteikt pēc koksnes miltiem
ap izskrejām skarto koku stumbru pakājē. Latvijā tiem sekmīgi attīstās divas paaudzes. Pārziemojušo vaboļu lidošana
sākas aprīļa otrajā pusē, maija sākumā, kad diennakts vidējā
gaisa temperatūra jau sāk pārsniegt 10 grādu atzīmi. Ja risks
ir būtisks mežaudzei, tad, plānojot jebkādu saimniekošanu,
jāņem vērā, ka egļu astoņzobu mizgrauzis spēj vienā piegājienā nolidot 49 km attālumu un lielākā tā ietekme ir tieši
500 m lielā rādiusā ap novājināto, nogāzto koku. Egļu mežaudžu aizsardzībai no 1. aprīļa līdz 1. septembrim ieteicams
necirst egļu audzes, kas vecākas par 50 gadiem, izņemot ga-

dījumus, kad
egļu audzes
ir kompaktas
un izolētas
un atrodas
ne tuvāk par
100 metriem
no
citām
pieaugušām
egļu
audzēm. Nav pieļaujama skuju koku ciršana, kas atrodas tuvāk
par 100 metriem no pieaugušām egļu audzēm, ja vien tajās
netiek izvietoti feromonu slazdi. Mizgraužu ķeršanai izmanto arī slazdus ar sintētisko feromonu, kas izdala smaržu un
pievilina mizgraužu vaboles. Cirsmās izvietotie feromonu
slazdi palīdz samazināt vaboļu skaitu, ja to noteiktais daudzums ir mazs vai vidējs. Cirsmā tos drīkst izvietot ne tuvāk
par 40 m no tuvākās meža sienas vai egļu, priežu audzes, ja
tāda ir, jo mizgrauzis var skart arī tās un savairoties. Slazdi jāiztukšo regulāri. Šobrīd slazdi un feromoni mizgraužu
ķeršanai nav reģistrēti izmantošanai Valsts augu aizsardzības
dienestā. Līdz ar to varētu būt problēmas slazdu izmantošanai
privātajos mežos. Vēl viena metode, ko praksē mēdz lietot,
ir ķeramkoku izmantošana. Tiek nogāztas lielas 3-5 egles
un atstātas mizgraužu pievilināšanai. Tie laikus jāizved no
meža. Tomēr var gadīties apstākļi, kuru dēļ var aizkavēties
izvešana, līdz ar to mizgrauzis paspēj savairoties un izlidot
no ķeramkokiem, nodarot daudzkārt lielāku kaitējumu turpat
augošajās audzēs. Naudas izteiksmē feromonu slazdi maksā
krietni lētāk un ir ar augstāku pievilināšanas efektivitāti. Tipiskākie mizgraužu dabiskie ienaidnieki ir plēsīgie kukaiņi,
piemēram, īsspārņi un skudrulīši. Dabā šo organismu fons ir
ļoti mazs, tāpēc to ietekme uz mizgraužu skaita samazināšanos ir salīdzinoši niecīga.
Sarmīte Grundšteine,
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciāliste

Piedalies skaitīšanas akcijā!

Gaiļbiksīšu ziedēšanas aktīvākajā periodā Latvijas iedzīvotāji aicināti piedalīties akcijā #skaitāmgaiļbiksītes! Skaitīšana notiek vietnē: www.gailbiksite.lv. Tā ir Igaunijas Dabas
fonda organizēta iniciatīva Igaunijā un šogad arī Latvijā,
kurā iedzīvotājus lūdz palīdzēt pētniekiem apkopot datus par
gaiļbiksīšu izplatību, lai noteiktu, kāds ir sugas stāvoklis un
dzīvotspēja. Šie dati palīdzēs spriest par to, kā dabā sokas
zālaugiem un apputeksnētājiem. Gaiļbiksīšu skaitīšanas akcijā var piedalīties visi, kas dodas pastaigās dabā, brauc uz
laukiem vai citādi atrodas gaiļbiksīšu tuvumā, nepieciešams
tikai mobilais telefons vai cita ierīce ar interneta pieslēgumu.
Lai skaitītu gaiļbiksītes, jāizmanto novērošanas rīks mājaslapā: www.gailbiksite.lv, atverot to planšetē vai mobilajā telefonā. Vispirms jānorāda atrašanās vieta kartē un tad jāsāk
skaitīt, atzīmējot ieraudzītās gaiļbiksītes un nosakot augu
ziedu tipu. Kad saskaitītas vismaz 100 gaiļbiksītes, jāpievieno dažas fotogrāfijas no novērošanas vietas, kā arī ziņas par
novērotāju. Gaiļbiksītēm mēdz būt divi ziedu tipi, kurus dēvē
par S-tipu un L-tipu. S-tipa ziedā redzamas putekšņlapas, bet
L-tipa ziedā vidū redzams vien irbulītis. Ziedu tipi savstarpēji apmainās ziedputekšņiem ar kukaiņu palīdzību, tādējādi
tiek novērsta augu pašappute un veicināta ģenētiskā materiāla
“BĒRZAUNES RĪTS” 2020. GADA MAIJS

apmaiņa un ģenētiskā daudzveidība. Parasti gaiļbiksīšu augšanas vietās dažādu ziedu īpatsvars ir vienāds - puse uz pusi.
Ja īpatsvars mainās, samazinās ģenētiskā materiāla apmaiņa
un sarūk augu dzīvotspēja. Pētnieki ar iedzīvotāju palīdzību
vēlas noteikt abu tipu ziedu īpatsvara novirzes.
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INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI, Līdzjūtība
APSVEIKUMS
Sirsnīgi sveicieni maija jubilāriem!
Skaiti savas naktis pēc zvaigznēm, bet ne pēc ēnām.
Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem, bet ne pēc asarām.
Un ar prieku katrā dzimšanas dienā
Skaiti savu vecumu pēc draugiem, bet ne pēc gadiem.

Stārķa ziņas
Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi - ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.
I. Ziedonis

Reģistrēti dzimušie (līdz 18.05.2020.)
Lūkass 16.03.2020.
Ralfs 25.03.2020.
Olivers 05.04.2020.
Bruno 02.04.2020.
Austris Jānis 10.04.2020.
Marta 20.04.2020.

Spēku un izturību vecākiem, jauno
paaudzi lolojot!

MĒNEŠA FOTO

SPĒKOZOLA VASARAS FOTO UN
VIDEO KONKURSS “EIROPAS
DIŽKOKU LIELVALSTS - LATVIJA
Latvijā ir viens no lielākajiem dižkoku blīvumiem Eiropā.
Nu jau otro gadu aicinām apzināties šo mūsu dabas un latviskās identitātes bagātību.
Atrodi sev tuvāko dižkoku, izmantojot akcijas sadarbības
partnera Dziedava dižkoku datubāzi https://ej.uz/dziedava.
Iekar dižkoka zaros vai novieto pie koka Latvijas karogu un
apliecini savu apmeklējumu ar foto vai īsu video ar pašiem
dižkoka apmeklētājiem pie izgreznotā dižkoka. Nopublicē to
sociālajos medijos: Instagram, Facebook, Draugiem vai Twitter ar koka nosaukumu, tā atrašanās pagastu vai pilsētu, kā arī
tēmturi #dižkokulielvalsts. Septembra beigās piecu labāko foto
vai video autori pēc Spēkozola kustības žūrijas vērtējuma savā
īpašumā iegūs Spēkozola dižkoku lielvalsts kreklu, kā arī akcijas atbalstītāja IR Wood ozolkoka dizaina priekšmetu. Akcijā
aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vai viesis, bet
jo īpaši ģimenes, bērni un jaunieši.
Dižkoki, gan ozoli, gan citu sugu koki, piesaista lielu dabas
daudzveidību un veido īpašu mikroklimatu savā vidē, tie ir arī
Latvijas valsts pirmsākumu liecinieki, būtiska mūsu kultūrvēstures vērtība un latviskās identitātes daļa. Ziemeļeiropas
un baltu tautām ozols ir viens no pasaules uzbūves modeļiem,
Pasaules koks jeb Austras koks. Atbilstoši atklātā sabiedriskā
fonda Dabas retumu krātuves datiem, kurus apkopojuši tādi
dabas pieminekļu pētnieki kā Guntis Eniņš, Ansis Opmanis,
Māris Zeltiņš, Julita un Atis Kluši, Jānis Cepītis, apzināto dižkoku skaits Latvijā tuvojas 16 tūkstošiem, līdz ar to Latvijā ir
viens no lielākajiem dižkoku blīvumiem Eiropā, lielāks ir Lielbritānijā, bet mazāks Zviedrijā un Vācijā. Katru gadu Latvijas
laukos, gravās un mežu nostūros dižkoku meklētājiem izdodas
atrast daudz iespaidīgu ozolmilžu un citu sugu dižkoku. Dabas
aizsardzības pārvaldes eksperti lēš, ka kopumā Latvijā varētu
būt vairāk par 20 tūkstošiem dažādu sugu dižkoku.
Spēkozola foto un video konkursa video uzsaukums atrodams: https://youtu.be/5G-XUj9iVzk
Sīkāka informācija par Eiropas dižkoku lielvalsti Latviju, kā
arī dižkoku mērīšanu atrodama: https://spekozols.lv/eiropasdizkoku-lielvalsts-latvija/
Arī mūsu pagastā ir vairāki dižkoki. Atrodi tos un piedalies
konkursā!

Sēru vēsts
No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Miruši:

Sniegs 12. maijā Bērzaunē.
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Jānis Maršāns
27.03.2020. 82 gadu vecumā;
Valentīna Zalova
28.03.2020. 77 gadu vecumā;
Andrejs Drava
06.04.2020. 75 gadu vecumā;
Andris Jermakovs
30.04.2020. 67 gadu vecumā;
Jānis Rēvalds
14.05.2020. 74 gadu vecumā.
Patiesa līdzjūtība mirušo tuviniekiem.
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