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īpašnieki,
pašvaldību
ka
šāda veida
tikšanās
ir vērtīgas,
sniedz
dziļāku
ieskatu
kapitālsabiedrības,
kas apsaimnieko
pašvaldības
esošu meža
pagastu
problēmjautājumos.
Tāpēc,
sākot īpašumā
ar 14. septembri,
zemi. Pasākumā
var organizētas
veikt vairākasatkārtoti.
aktivitātes: jaunaudžu retināšašādas
tikšanās tiks
nu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu; neproduktīvu mežaudžu
Bērzaunes
pagastā
tikšanās 28.
septembrī.
nomaiņu
saskaņā
ar normatīvajiem
aktiem
par koku Pieņemšanas
ciršanu mežā;
laiks
plkst.
16.00-18.00
valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu

vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Plašāku informāciju par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un
par citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā ”Atbalsta
pasākumi”.
Lauku atbalstaRaimonds
dienests aicina
visus mežsaimniekus,
kuri
Valsts prezidents
Vējonis,
1. septembrī
nesaņēma finansējumu
minētā
apmeklējot
Madonu,iepriekšējā
ne vienreiz
vienpasākuma
uzsvēra,kārtā,
ka pieteikšī nav
ties atbalstadarba
saņemšanai
Projektu iesniegumi
jāiesniedz,
vienkārša
vizīte,šajā
betkārtā.
gan emocionāla
atkalredzēšanās
izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). To var darīt arī,
gan
ar vietu, gan cilvēkiem, kuru vidū viņš ir uzaudzis.
ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD reTā kā viesošanās
notika
Zinībuvai
dienā,
prezidents
ģionālajās
lauksaimniecības
pārvaldēs
LAD Valsts
Centrālajā
struktūrRaimonds
Vējonis
uzsvēra
izglītības
lomu
valsts
vienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pastaattīstības
sūtījuma
veicināšanā,
tādējādi un
skaidrojot
jomā
veidā, netiks pieņemti
reģistrēti.izglītības
Finansējums
tieknepieciešamās
piešķirts Eiropas Savienības
Lauksaimniecības
lauku attīstībai
un
reformas.
Ar Eiropas
iedzīvotājiem
Valsts fonda
prezidents
apsprieda
Lauku attīstības programmas
pasākumapar
“Ieguldījumi
platību
nepieciešamību
pieņemt lēmumu
pedagogu meža
atalgojuma
paplašināšanā
meža dzīvotspējas
uzlabošanā”
ietvaros.
modeli,
kā arīunrisināt
skolu apvienošanas
jautājumu.

Apmeklē
bioloģisko
Valsts
atbalsts
pienamācību
šķirņu
prakses
saimniecības
slaucamo govju ganāmpulku
LLKC Madonas
īpašniekiem
konsultāciju
birojā

22. februārī uzsākta
Atbalsts paredzēts
primārajiem piena ražotājiem, kas
arodapmācības
progregulāri
nodod
pienu
pārstrādei.
Atbalsta piešķiršanas kārtībā
rammas „Uz tirgu
vērsta
bioloģiskās maksājuma diferenciācija - par govīm
noteikta
ciltsdarba
lauksaimniecības
ar
izslaukumu prolīdz 6999 kg, pirmpienēm un govīm ar vēl
dukcijas
ražošana”
nenoteiktu
produktivitāti
ir paredzēts vienreizējs maksājums
īstenošana. Apmācību
-laikā
45 eiro,
bet
par
augstražīgām
govīm - 60 vai 72 eiro.
56 akadēmisko
stundu
garumā
lauk- izmaksāt 2015. gada septembrī.
Atbalstu
plānots
saimnieki iepazīstas
ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm,
bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanu un valsts atbalsta politiku
bioloģiskajā lauksaimniecībā, bioloģisko zemkopību, augu aizsardzību un mēslošanu, bioloģisko lopkopību un saimniecības ražošanas
plāna sastādīšanu. Par arodapmācībām stāsta SIA „LLKC” Madonas
konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška: “Mācāmies ne tikai teorētiskās zināšanas Madonas KB semināru zālē, bet
ir arī iespēja mācību dalībniekiem iziet praktiskās nodarbības. Viena
no pirmajām prakses saimniecībām, uz kurieni nesen devās bioloģisko arodapmācību dalībnieki, ir Ivara Ķirpa SIA „Atpūtas Z”. SIA
„Atpūtas Z” atrodas Bērzaunes pagastā ar struktūrvienību Madonā,
Saules ielā, kur atrodas bioloģisko graudaugu kaltes un noliktavu
ēkas. Mācību dalībniekiem bija iespēja dzirdēt saimnieka Ivara Ķirpa
stāstījumu par saimniecības izveidošanu, attīstību, par bioloģisko nosacījumu izpildi un ievērošanu gadu gaitā. Ivars stāstīja arī par saimniekošanas nozares izvēli, audzējamo kultūru izvēli, par zemes augsaimniecība
“Līvi”.
lības saglabāšanasZemnieku
pasākumiem
saimniecībā,
par pareizu augu maiņu
un ekonomisko aprēķinu saimniekojot. Mācību dalībnieki varēja
apskatīt graudu kalti, uzglabāšanas noliktavas, dažādu kultūru sēklu
un graudu šķirošanas iekārtas, uzglabāšanas apcirkņus katrai kultūrai, apstrādes tehniku. Viņiem vērtīgus padomus un par savu darba
pieredzi pastāstīja arī SIA „Atpūtas Z” darbinieki. Kalvis Birstiņš ir
zinošs visos darbos, kas saistīti ar kalšu darbināšanu, graudu un dažādu kultūru žāvēšanas, šķirošanas procesu. Agronoms Aigars Ozdoba
dalījās informācijā par visu, kas saimniecībā saistīts ar kultūraugu
pareizu izvēli, augsnes apstrādi, augu kopšanu un ražas novākšanu.
Par saimniecības finansiālo pusi un saimniekošanas ekonomiskajiem
aprēķiniem stāstīja pats saimniecības īpašnieks Ivars Ķirps. Ieguldot
ļoti lielu darbu, pūles, pareizi saimniekojot un nemitīgi rēķinot līdzi,
nemitīgi mācoties, bioloģisko saimniecību ir iespējams attīstīt par
pelnošu uzņēmumu, kas ražo kvalitatīvu pārtiku gan cilvēkiem, gan
dzīvniekiem.
Iveta Šmugā (laikraksts “Stars”)
Zemnieku saimniecība “Sveķi”.

Latvijas Valsts prezidents viesojas Madonas novadā

Mainās PMLP informatīvā
tālruņa numurs

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) informē, ka no
2018. gada 1. marta mainās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
informatīvā tālruņa numurs. Turpmāk informāciju varēs iegūt, zvanot
uz tālruņa numuru +371 67209400 (līdzšinējā 8300 numura vietā).
PMLP informatīvais tālrunis dienā saņem vairāk nekā 150 zvanu,
kuru saturu veido pārvaldes klientus interesējoši jautājumi, kas visbiežāk tiek uzdoti par migrācijas jomu, par aktuālo kontaktinformāciju un par personu apliecinošu dokumentu noformēšanas kārtību.
Lai uzlabotu sniegtā pakalpojuma kvalitāti, turpmāk uz informatīvā
tālruņa zvaniem atbildēs PMLP teritoriālo nodaļu darbinieki. Zvanot
uz PMLP informatīvo uzziņu tālruni, klienti varēs saņemt informāciju
par visiem PMLP sniegtajiem pakalpojumiem - pasēm, uzturēšanās
atļaujām, vīzām, dzīvesvietas
deklarēšanu,
kā arī par PMLP pakalpoSIA “Baltic
Block”.
jumu
izmaksām,
atrašanās vietu
u. c. svarīgiem
“Bieži
vien nodaļu
skolu darba
sāpīgolaiku,
apvienošanu
ir nepieciešams
jautājumiem.
Informatīvā tālruņa darba laiks: pirmdienas līdz cevērtēt
no efektivitātes un mācību kvalitātes viedokļa. Mēs
turtdienas - no plkst. 9.00 līdz 16.30, piektdienās - no plkst. 9.00 līdz
nedrīkstam
pāri par
saviem
bērniem, varēs
nesniedzot
16.00. Ārpus darīt
darba laika
pakalpojumiem
uzzināt, viņiem
apmekiespēju
mācīties
iestādēs,”
klātesošajiem
lējot Pilsonības
un labākajās
migrācijas izglītības
lietu pārvaldes
mājaslapu:
www.pmlp.
iedzīvotājiem
sacīja Valsts prezidents.
gov.lv.
Atgādinām, ka informatīvā
tālruņa
Raimonds Vējonis
maksa iedzīvotājiem
tiks ieturēta atar
pkarībā
ā r snopklienta
r i e izvēd a
ulētā
z ņ ēmobilā
m ē j d aoperatora
rbības
un tarifa. Lai saņemtu
un
lauku stabilitātes
individuālu
konsultājautājumus,
ciju par PMLPsakot,
komka
Latvijasesošajiem
lauki
petencē
pjautājumiem,
a k ā p e n i saiciki
jebkurā
irnām vērsties
jāpiepilda
PMLP
teritoriālajā
ar
veiksmīgi
fnodaļā.
unkcionējošiem

uzņēmējiem
un
PMLP personāla
lauksaimniekiem,
vadības un sabiedkas risko
spēj attiecību
radīt
labi departaments
apmaksātas
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darbavietas. Valsts prezidents ar iedzīvotājiem pārrunāja arī
Cilvēkam,
kasveidošanas
svētdienāgaitu,
dzimis,
jāiet Lieldienu
uz
valsts
budžeta
uzsverot
uzdevumurītā
mazināt
kādu
augstu
kalnu.
Tur
viņš
redzēs,
kā
saules
stari
sociālo nevienlīdzību, kā arī stiprināt valsts iekšējo un ārējo
dejo, un būs visu mūžu laimīgs.
drošību.
Vizītes laikā Valsts prezidents viesojās arī vietējās izglītības
iestādēs - Madonas pilsētas 2. vidusskolā, Madonas Valsts
ģimnāzijā, kā arī savā kādreizējā skolā - Madonas pilsētas 1.
vidusskolā, kur ar uzrunu sveica skolēnus un skolotājus. “Es
esmu īpaši priecīgs būt šodien šeit, jo šī ir jūsu un arī mana
dzimtā skola. Mani skolēna un skolotāja soļi ir skanējuši
šajās klasēs,” teica Valsts prezidents.
Madonas pilsētai Valsts prezidents vēlēja attīstību un
izteica lepnumu par savu piederību šai vietai. “Esmu lepns būt
jūsu novadnieks - madonietis!” sacīja Raimonds Vējonis.
Arī Bērzaunes pagasts var būt lepns, jo Valsts prezidents
vizītes laikā apmeklēja zemnieku saimniecības “Līvi” un
“Sveķi” un SIA “Baltic Block”.
Foto no www.madona.lv

“BĒRZAUNES
RĪTS” 2015.
SEPTEMBRIS
“BĒRZAUNES
RĪTS”GADA
2018. GADA
MARTS

AKTUĀLI
Bērnu un jauniešu apvienībai “Rīts” - 10
Februāris biedrībai
vienmēr ir īpašs. Februārī biedrība atzīmē
savu dzimšanas dienu. Šogad biedrībai
palika jau 10 gadi!
Kādam 10 var šķist
maz, kādam – daudz.
Jāteic, ka šie 10 gadi
biedrības dzīvē pagājuši gana raibi - bijuši
priekpilni mirkļi, gan
arī ne tik priecīgi, bet,
par spīti visam, biedrība turpina savu ceļu
un tiecas īstenot savus
mērķus.
Šis mēnesis mūsu
dzīvē
pagāja
ļoti
darbīgi, aktīvi gatavojoties
jubilejas
svinībām. Taču neaizmirsām arī par ikmēneša tematiskajām
aktivitātēm.
*14. februārī, kad visā Latvijā norisinās Ēnu diena, pie
mums viesojās Vestienas jaunieši, lai iepazītos ar mūsu darbību, pasākumiem, aktivitātēm.
*15. - 16. februārī Madonā norisinājās Strukturētā dialoga
VI cikla nacionālā konference “Jaunieši Eiropā: kas tālāk?”,
kuras laikā tika izstrādātas rekomendācijas jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanai.
*16. februārī ikvienam bija iespēja piedalīties filmu pēcpusdienā.
*21. februārī centriņš smaržoja īpaši gardi, jo mācījāmies
gatavot svētku kūku, ļoti vienkāršu - cepumu un biezpiena
kūku, bet izdevās dikti garda.
*23. februārī centriņā valdīja īpašs satraukums, jo lielā die-

Projektu nedēļā
Projektu nedēļa Bērzaunes
pamatskolā, kā
ierasts, iet roku
rokā ar Bērzaunes pagasta
bibliotēkas apmeklējumu. Arī
šogad, lai veiksmīgi
īstenotu
savus projektus,
pamatskolas
skolēni
kuplā
pulkā apmeklēja
bibliotēku. Daļa
no 5., 6., un 8.
klases skolēniem
veltīja laiku, lai
iepazītos ar Bērzaunes pagasta tūrisma objektiem un saimniecībām. Pēc prezentācijas, ko nodrošināja Bērzaunes pagasta
tūrisma informācijas centrs, skolēniem bija vieglāk pieņemt
lēmumu par to, kurš objekts būtu jāapciemo un jāiepazīst vairāk. Mazāko klašu skolēni nāca izzināt, kas tad tā bibliotēka
“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA MARTS

na bija klāt -svinīgais pasākums “Jo košāk, jo jautrāk”, kurā
atzīmējām biedrības 10gadi kopā ar saviem draugiem. Līdz
šim biedrības jubilejas esam svinējuši, vēlētos teikt - gana
raibi. Esam izdzīvojuši Šreka burvju zemi, gan pārdzīvots Eirovīzijas uztraukums, gan jauniešu improvizācijas dullības,
pat slēgts laulības līgums… Taču šoreiz vēlējāmies kaut ko
mierīgāku - pabūt draugu lokā, atskatīties, kā ir bijis, un pateikt paldies visiem, kuri bijuši liels atbalsts biedrības dzīvē.
Pasākumu gatavoja Bērzaunes pagasta aktīvās jaunietes, kuras uzņēmās veidot scenāriju, domāt, kādi būs priekšnesumi,
kāds būs noformējums.
Sakām vēlreiz paldies visiem, kuri atrada laiku, lai pievienotos mums un atzīmētu mūsu pirmo desmitgadi.
Ilutas Kārkliņas teksts un foto
ir un ko tajā drīkst darīt,
kā arī centās noskaidrot
informāciju par rotaļlietām un to vēsturi.
Paldies skolēniem un
pedagogiem par sadarbību!
Janas teksts un foto

Ja gribi, lai vaigi būtu sārti, Lieldienu rītā pirms
saules vajag apēst trīspadsmit dzērveņu ogas.
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AKTUĀLI
Atmiņās tērptas izsūtījuma sāpes
Anda Līce
Kā tie vagoni raustās.
Kā tās sliedes trīc.
Viens latvietis, divi krievi Zem katra gulšņa guļ trīs.
Mainās gadalaiki, skrien gadi,
Un vilcieni pāri skrien.
Viens latvietis, divi vāci.
Vai tikai tik vien? Tik vien?
Viena tauta un visas tautas
Zem gulšņiem vienojas beidzot,
Kad šķēres sarkano lenti pārgriež,
Jaunu ceļu uz nākotni sveicot.
Jaunas uzvaras, jaunas himnas.
Un tu klausies, ko vēl apsolīs,
Kad dienu un nakti vilcieni skrien
Un zem katra gulšņa guļ trīs.
Šogad aprit 69 gadi, kopš 1949. gada 25. martā notika visplašākā
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS
reģioniem. PSRS represīvās iestādes deportēja apmēram 43 000 cilvēku. Izsūtīja zemniekus, jo viņi bija galvenie nacionālo partizānu
atbalstītāji. Šī izsūtīšana tika īstenota, lai nostiprinātu Latvijas laukos
padomju režīmu. 1949. gada marta deportācijas bija Padomju Savienības okupācijas iestāžu veikta masveidīga Baltijas valstu iedzīvotāju
izsūtīšana uz attāliem PSRS reģioniem 1949. gada 25.- 28. martā.
Deportācijās, kuras slepeni tika sauktas par operāciju “Krasta banga”,
tika izsūtīti apmēram 90 000 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju, gandrīz puse no viņiem no Latvijas. Pēc Latvijas valstiskās
neatkarības atjaunošanas 25. marts tika noteikts par atceres dienu.
No Latvijas izsūtīja 9147 ģimenes, kas tika klasificētas kā kulaki.
Tajās bija 29 252 cilvēki un 3841 nacionālistu ģimene (12 881 cilvēks). Absolūtais vairākums izsūtīto bija lauku iedzīvotāji. Faktiskais
izsūtījumā pabijušo skaits bija lielāks par 25. martā izsūtīto skaitu,
jo izsūtītajiem vēlāk pievienojās ģimenes locekļi, kas brīvprātīgi vai
piespiedu kārtā devās pie viņiem. Ieskaitot arī bērnus, kas dzima izsūtījumā, pavisam 25. marta izsūtīšanas sakarā izsūtījumā atradās 44
191 Latvijas iedzīvotājs. Atšķirībā no 1941. gada jūnija deportācijām,
kad pieaugušie vīrieši tika atšķirti no ģimenēm un ieslodzīti nometnēs, šoreiz ģimenes netika izšķirtas. 28,6 % no izsūtītajiem bija bērni
līdz 16 gadu vecumam.
Lielākā daļa izsūtīto nonāca Irkutskas apgabalā - 25 834 cilvēki,
Omskas apgabalā nonāca 22 542 cilvēki, Tomskas apgabalā - 16 065,
Krasnojarskas novadā - 13 823, Novosibirskas apgabalā - 10 064, bet
5451 cilvēks nonāca vistālākajā izsūtījuma vietā - Amūras apgabalā.
Arī daudzi bērzaunieši nonāca Amūras apgabalā. Viņu paliek aizvien
mazāk, kad 25. martā notiek pulcēšanās Bērzaunes kapsētā pie piemiņas akmens. Tomēr viņu atmiņas ir spilgtas.
Atceras Anita Bergvalde: „Es biju sataisījusies uz skolu, kad pēkšņi
mājā ienāca bruņoti vīri. Tēvu nosēdināja pie galda un uzmanīja, lai
nekur neiet. Mamma staigāja pa māju, kaut ko ņēma līdzi. Bija dots
maz laika, lai sataisītos. Tālāk mūs aizveda uz Madonu un iesēdināja
lopu vagonā, kur pavadījām veselu mēnesi. Ceļā mums reizi dienā

Lai nodrošinātu sev veiksmi, Lieldienu rītā pār
šūpoļu koku jāmet trīs olas tā, lai tās nesasistos.

deva ēst - kaut ko līdzīgu zupai. Maize bija ļoti skāba un negaršīga.
Dabiskās vajadzības kārtojām turpat vagonā, spainī, visu acu priekšā,
un lējām pa lodziņu ārā. Reizi dienā vilcienu apturēja un laida visus
ārā kārtot vajadzības, bet aiz muguras stāvēja sargi ar ieročiem, lai
neviens nekur neaizbēgtu. Tā mēs pēc mēneša nokļuvām galapunktā
- Amūras apgabala Šimanovskas rajona Muhinā. Tad ģimenes sadalīja pa mājām. Mūs ielaida vienā mājiņā, kur bija maza istabiņa un
virtuvīte. Tur dzīvoja viena krievu ģimene. Pirmo nakti nācās pavadīt
visiem kaut kā kopā. Otrā dienā krievu ģimene (vīrs, sieva un četri
bērni) aizgāja dzīvot citur. Tad mēs palikām tikai latvieši - mans tētis,
mamma, es un vēl viena sieviete. Pēc ilgiem laikiem varējām izvārīt
savu ēdienu. Tā bija zupa, kur bija putraimi un nedaudz kartupeļu,
kuri bija palikuši no krieviem pagrabiņā zem grīdas. Cik bezgala garšīga likās šī zupa!”
Atceras Vija Elliņa: 1941. gadā meitene uzsāka skolas gaitas. Ar
labu vārdu Vijas kundze atceras Gaiziņkalna 7- gadīgo skolu un savus
skolotājus Veru Vēberi, Alvīni un Edvardu Dekšņus, Elmāru Kaprānu, Mirdzu Ārenti, Ilonu Ramani. Tomēr skolu neizdevās pabeigt.
Vijas kundze stāsta:
“Bija skaists 1949. gada 25. marta rīts. Visapkārt baltas kupenas. Tikko bija sākusies krievu valodas stunda, ko vadīja skolas direktore Vēbere. Tad - klauvējiens pie durvīm. Skolas apkopēja izsauca direktori
koridorā. Tur - vairāki bruņoti vīri. Mēmās šausmās saskatījāmies:
vai tiešām direktori arestēs? Bija jau par ko - viņa taču bērnu izsūtītajiem vecākiem rakstīja vēstules, jo vienīgā prata krieviski rakstīt. Direktore ienāca klasē. Asaras valdīdama, stāvēja pie galda. Tad teica:
„Imantiņ, tev jāpošas tālā ceļā.” Imants Rūtiņš, mūsu klases pirmais
komjaunietis, - nu jābrauc projām? Kas tad notiks ar mums - pārējiem?... Man bija grāmata „Alitets aiziet kalnos” un skatu kartīte. To
uzrakstīju piemiņai, un visi parakstījāmies.
Tad sākās haoss: daudzi ģērbās un devās uz mājām. Brauca un
brauca pajūgi pēc izsūtāmajiem. Daudzi jau bija aizgājuši uz mājām.
Es negāju - kulakos māte nebija ieskaitīta, tēvs miris kara laikā. Ar
politiku nekad neviens nebija nodarbojies. Tā domāju es. Bet četros
pēcpusdienā izrādījās, ka mana domāšana bija nepareiza. Mūsu klasē
bijām sapulcējušās dažas meitenes. Tad ienāca manas klasesbiedrenes
māsa un teica, ka vienai no mums esot jātaisās. Viņa tikai nedrīkstot
teikt, kurai. Sapratu, ka tā esmu es: kādreiz vecākiem piederēja 56 ha
zemes. Tas nekas, ka pēc tēva nāves māte no tās atteicās un paturēja
tikai 15 ha.
Šķūtnieks aizveda mani mājās. Tur bija priekšā divi bruņoti zaldāti, māja izvandīta, daži maisi ar mantām. Māte izmisusi staigāja un
vaimanāja. Kaut ko jau zaldāti salika maisos - mātes rokdarbus (izšuvumus, tamborējumus, adījumus). It kā nevērtīgas lietas, bet tālajā
zemē labi novērtētas. Vienīgi laulības gredzenus un fotogrāfijas māte
bija ielikusi…”
Rakstu no Bērzaunes pagasta bibliotēkas materiāliem
sagatavoja Ineta, bibliotēkas vadītāja
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AKTUĀLI
“Cīrulītis 2018”
7. marta rīts PII ”Vārpiņa” bērniem, vecākiem un skolotājām bija priecīga satraukuma pilns. Gatavojoties mazo vokālistu konkursam „Madonas novada Cīrulītis 2018”,
notika pirmās kārtas atlases konkurss, kurā
uzstājās 16 bērni.
Konkurss norisinājās trīs vecuma grupās:
• I grupa - līdz 3 gadiem;
• II grupa - 4 -5 gadi;
• III grupa - 6 - 7 gadi.
Uz konkursa otro kārtu katra iestāde drīkstēja izvirzīt ne vairāk kā divus dalībniekus
no katras vecuma grupas.
Konkursa nolikums paredzēja, ka dalībniekam ir jādzied divas brīvas izvēles dziesmas:

• 1. dziesma - obligāti latviešu tautasdziesma
a capella;
• 2. dziesmai drīkstēja izmantot akustiska
instrumenta (klavieres, ģitāra, kokle u.c.)
pavadījumu.
Repertuāram bija jāatbilst solista vecumam
un vokālajām spējām. Katra dalībnieka sniegumu žūrija vērtēja 25 punktu sistēmā.
Mūsu žūrijas komisijas sastāvā bija J. Norviļa Madonas mūzikas skolotāja Inese Freija,
PII ”Vārpiņa” vadītāja Agrita Plāte un skolotāja Līga Kalniņa.
Pēc ļoti rūpīgas priekšnesumu izvērtēšanas
augstāko punktu skaitu saņēma:
I grupā līdz 3 gadu vecumam - Kristiāns

Intars. Zommers. Zombis.
Mūsējais
2. martā Radio SWH tiešraidē
projektā “Priekšnams” varējām
klausīties mūsu pagasta iedzīvotāja mūziķa Intara Zommera
sniegumu. Raidījumā Intars
ieguva tā veidotāju simpātiju
balvu. Plašsaziņas līdzekļos Intars neslēpj, ka nopietnāku dziedātāja karjeru uzsācis 10 gadu
vecumā, aizejot uz vīru kora
”Gaiziņš” mēģinājumu kā klausītājs un netīši kļuvis par kora
solistu un kora Jungu… “Piecas
sezonas, līdz aizgāju mācīties
uz Ogres meža tehnikumu, kurā
darbojās arī vokāli instrumentālais ansamblis Artūra Manguļa
vadībā. Te es sāku spēlēt ģitāru
un dziedāt. Ar šo ansambli no
Ogres bijām konkursa “Ko tu
proti” trīsgadēji laureāti. Drīz pēc tam es apsvēru mācīties citu profesiju. Ar Artūru sakarus nezaudēju. Kādu vasaru kopīgi ceļojām uz
Vāciju un muzicējām uz ielām… Atgriežoties uzsāku mācības Ērgļu
vidusskolā. Tur uzsāku sadarbību ar Uğa Oltes, Aiņa Rudzīša un Jura
Sarmoņa tajā laikā jau populāro grupu “Slou”, izveidojot projektu
–“Zombis&Slou”. Ar šo projektu trīs gadus pēc kārtas muzicējām
festivālā “Sinepes un Medus” viesu statusā, izpildot Zombja hitus
”Māsiņa”, “Asaras vasarai”, ” Es mīlu klīst” u.c.
Vēlāk šis projekts pajuka. Sadarbība palika tikai ar Aini Rudzīti. Šad
tad sadarbojāmies ar novadnieku Andri Buiķi. Intars ir sadarbojies ar
projektu “Ogres blūza brāļi”, kurā darbojās “Colt” mūziķi Atis Ieviņš
un Kaspars Pļaviņš, kā arī ģitārists Matīss Čudars.
Pirms četriem gadiem emigrēju uz Vāciju, kur pievērsos ielu muzicēšanai. Arī tur ir ļaudis, kas novērtēja manu muzikālo sniegumu
un aicināja muzicēt gan festivālos, gan restorānos, gan privātajās
ballītēs. Paralēli strādāju arī algotu darbu, līdz iedomājos, ka Latvijā
var darīt to pašu - ierakstīt dziesmas (tam vajag naudu), muzicēt un
iepriecināt klausītājus…
Dziesma, kuru dziedāju SWH, ir tapusi pirms divdesmit gadiem,
kad ar Ogres tehnikuma muzikantiem audiokasetē iemūžinājām manas dziesmas. Tad radās arī ideja par tekstu un melodiju. Šī kasete
tika pārkopēta un ceļoja no rokas rokā pa visu Ogri, Jelgavu, Madonu… Starp ierakstītajām dziesmām bija arī “Asaras vasarai”. Stāsts
ir patiess un neviltots par izjukušām attiecībām, bet par nezudušām
jūtām. Varu tikai pateikt to, ka meitenes vārds ir Zane… Dziesma ir
ierakstīta par godu viņas 20 gadu jubilejai sadarbībā ar producentu
Sandri Sproği un ģitāristu Juri Skrajānu (Big Al & Jokers).”

Karāns un Alise Medne;
II grupā no 4 līdz 5 gadiem - Alise Ābelniece
un Alise Golovčanska;
III grupā no 6 līdz 7 gadiem - Endija Sviridenko un Kristers Sviridenko.
Par skatītāju simpātiju, saskaitot balsis, tika
nominētas divas dalībnieces - Alise Medne
un Alise Ābelniece.
Laikā, kad žūrija skaitīja punktus, drosmīgākie bērni varēja dziedāt pašu izvēlētas
dziesmas pie brīvā mikrofona un izkustēties
jautrā “Burbuļballītē”.
Otrā kārta notiks 2018. gada 7. aprīlī J. Norviļa Madonas mūzikas skolas Laimas zālē.
Turēsim īkšķus par savējiem!
Līga Kalniņa

Šomēnes atceramies
mūsu novadniekus
Āronu Matīss (dzimis 1858. gada
12. martā Cēsu apriņķa Bērzaunes pag.
Ādumniekos, miris 1939. gada 25. aprīlī
Rīgā) - pedagogs, žurnālists, bibliogrāfs,
izdevniecību darbinieks.
Dzimis rentnieka ģimenē. Mācījies
Lipšu pagastskolā, Vestienas un Ļaudonas draudzes skolā, 1876. gadā ieguvis
skolotāja tiesības, 1876-1888. gadā skolotājs Grostonā, Viesienā, Bērzaunē, Liezērē, Taurupē. 1888. -1917. gadā strādājis “Dienas Lapas”, “Austruma”, “Rīgas
Avīzes”, “Dzimtenes Vēstneša” un citu
periodisko izdevumu redakcijās. Publicējis grāmatas par K. Valdemāru (1892),
V. K. Pantēniusu (1924), Latviešu literāro (draugu) biedrību (1929), F. Veinbergu (1932).
Sarīkojis pirmo latviešu grāmatu izstādi RLB namā 1889. gada 17.
decembrī. Strādājis RLB apgādā DGN, bijis Rakstu komisijas loceklis (1896-1901, 1905-1914) un tās pirmais vadītājs (1896-1899), RLB
izdotās “Konversācijas vārdnīcas” Rīcības komitejas loceklis (19061914) un redaktors (1903-1921). Sastādījis DGN kalendāru 1903.1905. gadam, kalendārā 1903. gadam ievietots Ā.M. veidots DGN
izdevumu (1887-1902) saraksts.
Sastādījis bibliogrāfisku rādītāju “Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs” (1902), tā eksemplārs ar Ā.M. papildinājumiem rokrakstā glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu fondā. Raksti par DGN (“Austrums” 1897), par savu pieredzi saskarsmē
ar cenzūru (“Baltijas Vēstnesis” 1905, “Dzimtenes Vēstnesis” 1910,
“Latvju Grāmata” 1925, Nr.1), jaunumiem ārzemju bibliotēkzinātnē
(“Austrums” 1898, Nr.1).
Ja Latvija lepojas ar Krišjāni Baronu kā tautas gara mantu vācēju,
tad Bērzaune par savas puses gara mantu vācēju uzskata Āronu Matīsu. Pirms desmit gadiem Bērzaunes pagasta bibliotēka bija sarīkojusi plašu novadpētniecības konferenci par godu šim novadniekam.
Mūsu pagastam ir, ar ko lepoties.
Pēc Bērzaunes pagasta bibliotēkas novadpētniecības
materiāliem rakstu sagatavoja Ineta

Lieldienu rītā, saulei lecot, apiņos stāvot, ar zaķa
kāju mati jāķemmē – tad tie augs skaisti un kupli.

Materiālu apkopoja Ineta
“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA MARTS
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aktuāli
Latvijas Universitātes Ekselences balva
Kas ir Ekselences balva?

Ja ir zināms skolotājs, ar kura darbu lepojaties, kurš savās
stundās māca skolēniem būt uzņēmīgiem un radošiem, rosina
skolēniem darboties kā pētniekiem, aicina izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības, vada stundas arī ārpus klases,
kā arī dalās savā pieredzē ar kolēģiem, skolotāju var pieteikt
Ekselences balvai. Kopīgi ar Latvijas Universitāti tiks nodrošināts, lai skolotāja milzīgais darbs, ko viņš ieguldījis, lai darba
tirgū nākotnē nonāktu zinoši, prasmīgi un uzņēmīgi jaunieši,
tiktu novērtēts un kalpotu par paraugu ikvienam skolotājam
visā Latvijā,” aicina Ekselences balvas organizatori.
Pēc e-pieteikuma iesniegšanas organizatori skolu vadību aicina sniegt rekomendāciju izvirzītajam skolotājam, bet skolotāju
pašu - iesniegt savu CV.
Labākie pretendenti šogad februārī tikās klātienes kārtā - finālā, kurā modelēja un vadīja mācību stundu skolēniem, demonstrējot savu pieeju ar efektīviem, produktīviem, radošiem
paņēmieniem, un savstarpēji apmainījās ar inovatīvām idejām,
vērodami citu pretendentu veikumu. Dienas noslēgumā notika
svinīga apbalvošanas ceremonija.
1400 eiro katram balvas ieguvējam nodrošināja Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas
Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, AS „Swedbank”,
AS „Latvijas valsts meži”, “Accenture Latvijas filiāle”.
Pasākumu „Ekselences balva” organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar LU Fondu un Valsts izglītības satura centru.
Un tā 21. februārī Latvijas Universitātes Mazajā aulā
tika pasniegtas Ekselences balvas matemātikas, ekonomikas,
bioloģijas, fizikas un ķīmijas skolotājiem.
Intriga par to, kuri skolotāji saņems Ekselences balvu, saglabājās līdz pašam vakaram, jo visas dienas garumā 25 balvai
izvirzītie skolotāji vadīja stundas skolēniem, veidoja stundu
plānus un veica metodiskos uzdevumus Rīgas Valsts vācu
ģimnāzijā. Skolotāja prasmi novadīt stundu aizraujoši, iesaistot mūsdienu tehnoloģijas un liekot skolēniem domāt, vērtēja
īpaša žūrija -katrā zinātņu nozarē pieci žūrijas locekļi.
Ceremonijas atklāšanā Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks skolotāju Ekselences balvas sacensību garu
salīdzināja ar sportistu cīņu par medaļām Pjončhanas ziemas
olimpiskajās spēlēs.
“Šo sacensības momentu gribu salīdzināt, kas notiek tur, tālu
Pjončhanā, olimpiādē, kur turam īkšķus par mūsu Latvijas
sportistiem, lai viņi nestu savu vārdu pasaulē. Tas, kas notiek
šodien Ekselences balvas finālā, nesīs slavu Latvijai vēl lielākā
apjomā un paliekamākā veidā nekā sportistu sasniegumi, kas
pašlaik notiek olimpiādē, jo jūs ar savu darbu un sniegumu Ekselences balvā palīdzēsiet izveidot jauno Latvijas zinātnieku,
uzņēmēju un darbinieku paaudzi, kas ar savu inovatīvo pieeju
un kompetenci varēs panākt, lai Latvijas vārds skan ar godu
un cieņu.”
Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas biroja vadītājs Andis Geižāns uzsvēra, ka Ekselences balvas ieguvēji ir piemērs
pārējiem Latvijas pedagogiem un noliedza mītu, ka izcili skolēni un skolotāji nāk tikai no Rīgas: “Jūs esat apliecinājums
tam, ka Latvijas reģionos ir ne tikai talantīgi skolēni, bet arī
talantīgi pedagogi.”
Latvijas Universitātes Ekselences balvai Madonas Valsts
ģimnāzija šajā mācību gadā izvirzīja bioloģijas skolotāju Līgu
Ragaini. Neaizmirsīsim, ka Līga Ragaine 14 gadus paralēli
darbam Madonā strādā arī Bērzaunes pamatskolā.
Bioloģijas skolotāju grupā Ekselences balvu saņēma skolotāja
Līga Ragaine.
Sveicam un lepojamies!
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Līga Ragaine otrā no labās.

Detalizētāku interviju ar skolotāju Līgu Ragaini var lasīt
laikraksta “Izglītība un Kultūra” marta 5. numurā.
Īss ar Līgu Ragaini saistīts panākumu saraksts:
APBALVOJUMI
2004. Draudzīgā aicinājuma medaļa.
2010. AS „SEB banka” un Ata Kronvalda fonda reģionālā
prēmija.
2011. Ata Kronvalda balva.
2018. Ekselences balva bioloģijā.
STARPTAUTISKO KONKURSU LAUREĀTI
2004. Jānis Jaško starptautiskajā bioloģijas olimpiādē (bronza).
2006. Artūrs Gruduls Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādē (zelts), starptautiskajā bioloģijas olimpiādē (bronza).
2013. Jānis Gruduls starptautiskajā bioloģijas olimpiādē
(bronza).
2015. Sintija Zepa Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādē
(bronza).
LVM pārstāve konkursa noslēguma pasākumā norādīja, ka
ļoti būtisks profesionalitātes rādītājs ir skolotāja spēja sarežģīto pasniegt saprotami: nevis vienkāršot sarežģīto, bet spēt
iemācīt sarežģīto. Un jautāju Līgai Ragainei, kā viņai tas izdodas. Uz to Ragaines kundze atbildēja: “Mēs esam Valsts ģimnāzija, un mēs nekad neesam varējuši būtiski sarežģītos procesus skaidrot primitīvi. Mūsu uzdevums ir dot labu eksakto
izglītību. Tas nozīmē, ka, piedaloties projektos, kur it kā bija
jāskaidro vienkārši, lai visi var saprast, es tomēr skolēniem
paralēli devu pilnvērtīgu zinātnisko informāciju. Tā ir mana
iniciatīva, tam ir nepieciešams laiks un enerģija, bet es redzu,
ka bērni šīs zināšanas var paņemt. Jaunieši ir spējīgi uztvert
pilnvērtīgu, nevis vienkāršotu informāciju, ja vien ir motivācija mācīties. Jā, es zināšanas pietuvinu dzīvei, bet uz tās bāzes pielieku klāt to, kas ir vajadzīgs spēcīgam skolēnam. Ja
bērni grib studēt medicīnu, es nedrīkstu visus procesus viņiem
skaidrot tautas valodā. Taču skolēnu atmiņa netiek trenēta, viņi
mācās tikai pārbaudes darbam; tas nozīmē, ka man stundā ir
vairākas reizes jāstrādā ar vieniem un tiem pašiem terminiem,
jēdzieniem, atslēgas vārdiem, lai tie nosēžas atmiņā. Tam man
ir nepieciešams daudz oriģinālu, unikālu mācību materiālu, kas
man pašai arī ir jāsagatavo. Bet, ja godīgi, tad sagatavot no
jauna pilnīgi oriģinālus un konkrētiem skolēniem piemērotus
mācību materiālus es spēju tikai divām mācību stundām nedēļā. Pārējais tiek sintezēts no iepriekš veidotajiem materiāliem,
bet arī tam ir jāatrod laiks. Tā, ka neatkarīgi no definētā mācību
satura, es zinu, ka pilnvērtīgai tā izpratnei ir nepieciešamas
konkrētas zināšanas, un es tiecos tās nodot.”
“Bērzaunes Rīta” veidotāju un lasītāju vārdā sveicam Līgu
Ragaini.
Ineta, redaktore
“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA MARTS
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Es tagad varu mirt ... un dzīvot!
Latvijas valsts simtgadē iznākušo
grāmatu vidū atrodams arī veltījums mācītājam Arnim Bergmanim
(15.03.1928. - 25.03.2013.) “Māci
man ticēt, Kungs, māci man lūgt!”.
Tajā ietvertas gan laikabiedru atmiņas, gan mācītāja, kuru Kristus vīzijā aicinājis, sprediķi. Cita starpā A.
Bergmanis raksta:
“Es domāju arī par vienu slimnieci,
kura slimoja ar ļaundabīgo audzēju.
Uz viņas lūgumu ārsti apliecināja,
ka viņas slimība nav dziedināma un
ka tā pārņem visu viņas ķermeni.
Slimnieci bija ļoti grūti apkopt, jo
viņai sāpēja viss ķermenis. Zinot to,
ka viņai atlicis ļoti īss dzīves laiks,
cietēja lūdza, lai viņai pasniedz Sakramentu. Es aizgāju pie viņas un
cerēju ieraudzīt morāli satriektu cilvēku, bet viņa sacīja: “Es pateicos
Dievam, ka Viņš mani ņem no šīs
dzīves projām! Es pateicos par smago slimību, caur kādu Viņš mani kausē, jo es gan biju baznīcas
draudzes locekle, bet es biju Viņam nepaklausīga. Es neņēmu
vērā Viņa Vārdu, Viņa mācību, Viņa brīdinājumu, un caur šo
slimību Viņš mani tagad kausē. Es esmu pateicīga, ka caur
ciešanām es varēšu ieiet Dieva valstībā!”
Viņa saņēma Sakramentu un pēc svētības un žēlastības uzlikšanas slimniece
apgaismota un ar prieku teica: “Es tagad varu mirt!” Klāt bija
arī medmāsa, kura viņas vārdus papildināja: “...un dzīvot!”
Es nesapratu, kādā sakarībā tas tika tā piebilsts. Arī medmāsa
nesaprata, kas viņai lika pēkšņi tā sacīt, bet notika tas neaprakstāmais brīnums, ka ar to sāpes no slimnieces organisma
pazuda un arī ļaundabīgais audzējs, kas bija pārņēmis visu
viņas ķermeni, sabruka. Viņa vēl dzīvoja, slavēdama Dievu
savos lielajos gados. Arī tā notiek. Apbēdināšana nāk, un ir
svētīgi, ja tā izglābj dvēseli, garīgo cilvēku, Dieva Valstībai.”
Šī ir pavisam neliela liecība par Dieva brīnumiem kāda cilvēka dzīvē - smaga slimība tiek saskatīta kā svētība, kas liek
pārvērtēt un mainīt dzīvi, un tāda iespēja tika dota. Ticība
dod otru iespēju bezizejā!
Šajā laikā man arvien biežāk nākas dzirdēt par smagām slimībām, kas piemeklē te vienu, te otru. Kādi to redz kā kādu
nolemtību un slēpj līdz pēdējam, kādi cer uz medicīnas sasniegumiem vai dažādu “kaktu dakteru” brīnumiem... Man ir
žēl, ka visai maz ir to, kas dzīves grūtībās un piemeklējumos
meklē palīdzību un salīdzināšanos ar Dievu, kurš radījis Debesis un zemi; Viņam ir vara pār ikvienu slimību un kaiti!
Mirst arī jauni cilvēki -, un bērēs es stāvu pie šķirsta un raudu, jo, šķiet, neviens viņiem nav teicis, ka vēl ir izeja, ka vēl
ir glābšanās pie Dieva, kurš var pārskatīt katra mūsu dzīves
kļūdas un dot mums vēl iespēju... Dievs taču ir!
Man nav viegli rakstīt šīs rindas, tuvojoties svētkiem, jo
mēs šodien esam pieraduši pie visa veida “viegluma”, runājam aplinkus, “caur puķēm”, bet izvairāmies no tiešas runas.
Bet šī ir iespēja, kad es savus tautiešus, brāļus un māsas varu
uzrunāt - ļaujieties salīdzināties ar Dievu! Atveriet Viņam
savu sirdi, kamēr ir laiks! Ieklausieties Dievā, lasiet Dieva
Vārdu - Bībeli!
***
Kristīgā pasaule šogad 1. aprīlī svin Jēzus Kristus augšām“BĒRZAUNES RĪTS” 2018. GADA MARTS

celšanās svētkus. Jēzus laikabiedri ir atstājuši liecību, ka
Viņš tika šaustīts, sists krustā, nomiris un ielikts kapā. Krustā
sisto Jēzu ciniķi apmēdīja: “Viņš paļāvās uz Dievu; lai Dievs
Viņu izglābj, ja grib. Viņš taču sacīja: es esmu Dieva dēls.”
Trešajā dienā Jēzus uzcēlās no miroņiem un sēž debesīs pie
Tēva labās rokas.
Jēzus ir Dieva Dēls. Viņš ir augšāmcelšanās un dzīvība! Ko
Tev tas nozīmē? Atbildi godīgi! Tava atbilde ir virziens, kurā
Tu ej - uz Viņu vai prom.
Nevienam cilvēkam nav iespējams izbēgt no nāves, tā nāk,
vienalga, ticam vai ne, dzīvojam godīgi vai esam grēka vergi,
esam bagāti vai nabagi. Taču ir svarīgi, kamēr ir laiks, atstāt
visus melus un sakārtot dzīvi tā, lai ikviens var teikt - es tagad varu mirt ...un dzīvot!
Senā Vidzemes dziesmu grāmatā ir šāds ticības apliecinājums: “Es Kristu pazīstu, pie tā esmu gājis, no Viņa neatstājis, pie Viņa palikšu.” Es Kristu pazīstu, tāpēc es tagad varu
mirt ...un dzīvot! Un tu?
Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!
Ivars Cišs,
Bērzaunes draudzes mācītājs
Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās
dievkalpojums - tāpat kā iepriekšējos gados Lieldienu svētku rītā, 1. aprīlī, plkst. 7.00.

Kas grib no nepatikšanām atbrīvoties,
tam jāēd olas, ko melna vista dējusi.
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INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI
APSVEIKUMS
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

Pavasarīgi sveicieni marta jubilāriem!
90 gadu jubilejā
		
85 gadu jubilejā
		
80 gadu jubilejā
		
75 gadu jubilejā
		
70 gadu jubilejā
		
		
60 gadu jubilejā
		
		
55 gadu jubilejā
		
		
		
		
		
50 gadu jubilejā
		
		
45 gadu jubilejā
		
		
		
40 gadu jubilejā
		
		
		
35 gadu jubilejā
		
		
30 gadu jubilejā
		
		

INFORMĀCIJA
Meklēju auklīti divgadīgam puisītim, ja viņam gadās
saslimt. Labāk no Bērzaunes, Sauleskalna un Mārcienas
apkaimes. Vairāk informācijas, zvanot - 28620036.

SLUDINĀJUMI
21. aprīlī plkst.9.00 talka Grostonas kapos. Līdzi jāņem
darba cimdi. Talkas noslēgumā kopīga zupas ēšana.
Alda, kapu pārzine

Alisi Š.
Venerandu R.
Viju L.
Elgu B.
Valdu S.
Maldu T.
Ivaru A.
Dzintru M.
Valdi G.
Dzintaru K.
Jāni R.
Sarmīti Š.
Juri Š.
Vladimiru M.
Jāni S.
Romanu B.
Aigaru S.
Jāni V.
Gitu G.
Viktoru N.
Nikolaju S.
Ingu B.
Juri C.
Vjačeslavu L.
Imantu S.

svētku dievkalpojums
Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums
Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā baznīcā - Lieldienu rītā,
1.aprīlī plkst. 7:00

2.aprīlī Lieldienu iešūpošanas pasākums - pie Sauleskalna tautas nama (sliktu laikapstākļu gadījumā - tautas
namā)
Sīkāka informācija par pasākuma norisi atrodama
www.berzaune.lv, kā arī uz pagasta ziņojumu dēļiem.
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