
Bērzaunes pagasta enerģijas akmeņi 

No seniem laikiem Bērzaunes ceļa malā ir gulējuši milzīgi akmeņi. Kādu dienu 

Dievs ar Velnu strīdējās, kurš no viņiem ir varenāks un spēcīgāks. Velns uzskatīja, ka 

viņš ir varenāks par Dievu. Tā nu Dievs sadusmojās un teica Velnam, lai tas paceļ ceļa 

malā guļošos lielos akmeņus un aiznes labi tālu, lai Dievs tos nespētu atrast. Tā Velns 

pierādīšot, ka ir varenāks. Velns piekrita. Viņš ķērās pie akmeņiem cēla un cēla tos, bet 

nespēja ne pacelt, ne pakustināt. Viņš mocījās trīs dienas un trīs naktis, bet akmeņi 

palika tur guļam kā gulējuši. Velns bija zaudējis. 

 Kopš tās dienas Dievs apveltīja šos akmeņus ar milzīgu spēku un enerģiju, un 

katram garām gājējam, kas uz tiem nolemj atpūsties, tie dod iespēju uzņemt jaunu 

enerģiju un iegūt prieka sajūtu. 

Mūsdienās tie joprojām guļ Bērzaunes ceļa malā. 

Toms Putns 

 

Dīvainās durvis Bērzaunes pamatskolā 

Agrāk Bērzaunes skolā durvis bija baltas, jo tās bija taisītas no bērza. Jaunais 

direktors tās licis nokrāsot gaiši brūnas, jo tās labāk saskanētu ar sienām. 

Apkopēja piekrita krāsot durvis, jo agrāk bija profesionāla krāsotāja. Bet  notika 

nelaime - sieviete saelpojās krāsu un  sāka zaudēt samaņu. Viņa nespēja nokļūt līdz 

logam vai ārdurvīs, tomēr pēdējiem spēkiem viņa sāka dauzīt durvis ar cerību, ka kāds 

sadzirdēs. Bet viņa bija viena šajā ēkā… 

Nākamajā rītā ienākot skolā, direktors dzirdēja durvju dauzīšanu. Viņš steidzās 

uz otro stāvu un ieraudzīja apkopēju mirušu. Vēlāk tika konstatēts, ka sieviete mirusi 

pirms astoņām stundām. Izmeklējot skolu, tā arī neizdevās noskaidrot, kas dauzīja 

durvis. 

Sākoties mācību gadam, sāka nākt sūdzības no skolotājiem. Viņas stāstīja, ka 

rītos dzirdama durvju dauzīšana, bet neviens nekad netika pieķerts. Tikai daži, kas 

zināja stāstu par šo apkopēju, ticēja, ka viņas spoks dauzīja šīs skolas durvis… 

Sanda Breča 

 

Teika par Bērzaunes dīķi 

Senajos laikos Bērzaunes dīķa vietā bija Bērziņu purvs. Netālu no purva bija 

mājiņa. Tajā dzīvoja sieva ar vīru un viņu meitiņu. Ģimene katru dienu smēja un 

spēlējās, un bija ļoti laimīga līdz kādai dienai nelaimīgai dienai. 

   Purvs sāka gremdēt māju, jo bija apnicis, ka pie viņa dzīvoja cilvēki, un ‘vel tik 

skaļi un dzīvespriecīgi. Purvs rāva atvarā māju ar visiem tās iedzīvotājiem. Tad Dievs 

sadzirdēja cilvēku  kliedzienus un izglāba nelaimīgo ģimeni. Tie apmulsuši stāvēja 

purva malā un noskatījās, kā pazūd viņu māja. To vairs nevarēja glābt…  

    Pēc kāda laika purvs ar visu aprīto māju pārvērtās par bedri. Dievs  bedrē ielēja 

ūdeni, un kopš tās dienas tur ir dīķis, bet ģimenītei Dievs palīdzēja uzcelt jaunu māju, 

un visi bija priecīgi, izņemot pašu purvu, kas tagad guļ zem dīķa un ir spiests paciest, 

kā tagad par dīķi priecājas zvejnieki un zivis, karstās vasarā plunčājas un ziemā slidināt 

čalojoši bērni. Troksnis tagad ir krietni lielāk nekā tad, kad purva malā dzīvoja viena 

laimīga ģimenīte. Kas zina, varbūt reiz purvs izdomā atkal nākt augšā un atdot māju… 

Sindija Rūnika  

 



Velns pret kļavu 

Reiz bija liela kļava. Tā auga Bērzaunes vidū. Pie kļavas ciema iedzīvotāji gāja 

lūgties. Visi mīlēja kļavu, tā nesa viņiem mieru un laimi. Kļava viņus pasargāja no 

Velna. Viņš kļavu neieredzēja, jo, pirms tā bija uzaugusi, Bērzaunē valdīja Velns. Tas 

darīja savus ļaunos darbus: kūdīja un naidoja cilvēkus, lika tiem strādāt savā labā, un 

neviens tam nestājās pretī.  

Kādu dienu Velns pacietība mērs bija pilns un viņš nolēma tikt vaļā no kļavas, lai 

cilvēkiem nebūtu, kur lūgties. Ilgi domājis, viņš izlēma to nozāģēt, nevienam nezinot. 

Kādā pirmdienas vakarā Velns ielavījās ciematiņā. Neviens nezināja viņa nodomu, un 

tā Velnam sanāca nozāģēt kļavu. 

Tomēr Velna vara ciematā neatgriezās.  Lai gan kļavas tur vairs nebija,  tai vietai 

vēl palika savs gods un pagātne, tādēļ tur uzbūvēja baznīcu. Velns beidzot saprata, ka 

kļava nebija svēta, bet vieta bija. 

Diāna Rudene 

 

 


