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Neliels ieskats vēsturē. Jaunburtnieku (Sternhof, Bērzaine) pagastā pēc 1935.
gada tautas skaitīšanas materiāliem bija 107 zemes īpašumi ar 140 saimniecībām,
no kurām 45 bija vecsaimniecības. Pagastā zemes eksplikācija bija sekojoša:
aramzeme 1734 ha – 34%; pļavas
1090 ha - 22%; ganības 880 ha – 17%;
meži 488 ha – 10%; purvi 604ha – 12%.

1940. gadā Jaunburtnieku pagasta valde tiek pārdēvēta par Jaunburtnieku
pagasta izpildkomiteju. 1940. gadā laukos notiek zemes reforma, bet sākoties II
Pasaules karam tiek pārtraukta, un atkal atsākas pēc karam beidzoties.
Pēc kara, atsākot saimniekošanu, zemniekiem trūka sēklas, lopu un inventāra.
Daudzās saimniecībās trūka vīriešu darbaspēka. Tika atjaunotas 1940. gadā
dibinātās MTS (Mašīnu – traktoru stacija). Tuvākās bija Dikļu un Valmieras MTS. MTS
bija pieejamas galvenās zemes apstrādes tehnikas. 1958. sāka MTS reorganizē par
remonta un tehnikas stacijām, tehnika tika pārdota kolhoziem.
1949. gadā 23. februāri var uzskatīt par datumu, kad tika uzsākta piespiedu
kolektivizācija un izveidojās kolhozs “Bērzaine”. Kolhoza teritorija atradās līdz upei
Briede. No sākuma apvienojās 23 zemnieku saimniecības ar 426 ha kopējo platību,
no kurām 204 ha bija aramzeme. Kolhoza kantoris atradās “Muižniekos”. Par
priekšsēdētāju tika ievēlēts Vilhelms Blūms, kolhoza valdē ievēlē Eduardu Poli,
Voldemāru Fogeli, Augustu Ozolu, Arnoldu Ijābu. Martā kolhozā iestājās vēl 38 darba
zemnieki. Aprīlī par kolhozniekiem kļūst 31 darba zemnieks un 7 bezzemnieki.
17. martā tiek noteiktas arī izstrādes dienas (darba dienu minimums) sievietēm 120, vīriešiem – 150 darba dienas gadā.
Ar 1950. gada martu, lai uzlabotu darba rezultātus, tika noteikts darba laiks - līdz
sējai no plkst. 8, sējas laikā no plkst. 7, bez brokastu pārtraukumu, dienas pauze 11 –
14, vēl vienu stundu launags un darba dienas beigas plkst. 20.00. Cilvēki bija sadalīti
4 brigādēs ar brigadieri: Centra, Zilūžu, Kreiļu, Zaltiņu. Brigadieris vakaros sadalīja
nākamajā dienā veicamos darbus. Par darba kavēšanu bez iemesla tika vispirms
izsaukti uz valdes sēdi, ja atkārtojās, tad tika norēķinātas nost darba dienas.
1949. gada 2. aprīlī Jaunburtnieku ciemā tika izveidots otrs kolhozs “Aizupe”, kurš
atradās aiz Briedes upes un kurā apvienojās 25 zemnieki. Zemes kopplatībā 365 ha,
no tās 206 ha aramzeme. Valdes priekšsēdētājs - Jānis Ragainis, valdes locekļi Pēteris Loks, Arvīds Ragainis, Eduards Upats, Paulis Upats. Kantoris atradās
“Lejasbimberu” mājās. Pēc gada kolhoza cilvēkus sadalīja divās brigādēs. 1950. gada
24. aprīļa sapulcē nolēma, ka darba dienu sāk plkst. 6 no rīta, no 8.30 – 9.00 brokastu
laiks, no 12.00 – 14.00 pusdienas laiks, no 17 līdz 17.30 īsas atpūta un darba dienas
beigas 21.00. Šajā kolhozā bija jāievēro stingra disciplīna un kavējumi nebija
pieļaujami.
1951. gadā 4. februārī tika apvienoti divi kolhozi “Bērzaine“ un “Aizupe” un
padomju saimniecības “Burtnieki” Vākšēnu nodaļa. Par kolhoza priekšsēdētāju
ievēlēja Jāni Ragaini. Vilhelms Blūms atteicās piedalīties balsojumā. Tā veidojās
saimniecība Bērzaines ciemā un 40 gadu laikā tā izauga par vienu no ekonomiski
stabilākajām saimniecībām Valmieras rajonā, par kolhozu miljonāru. Visus šos gadus
galvenā ražošana bija graudkopība un pienkopība. Nodarbojās arī ar augļkopību (bija
divi lieli ābeļdārzi), augkopību (cukurbietes) un lopkopību (vistas, cūkas, liellopi).
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40 gados kolhozā “Bērzaine” par galvenajiem speciālistiem strādājuši:
PRIEKŠSĒDĒTĀJI:

Vilhelms Blūms 1949. – 1951.
Jānis Ragainis 1949. - 1975.
Jāzeps Grāveris 1975. - 1978.
Juris Štrauhs 1978. - 1987.
Roberts Bernis 1987. - 1992.
Galvenie grāmatveži:
Lidija Jerkina
Eduards Klanis
Jānis Lejiņš
Guna Purmale
Galvenie inženieri:
Jānis Ozols
Antons Kravalis
Harijs Seržāns
Antons Rengelis
Gaidis Doķis
Jānis Bergs
Jānis Bundulis

Galvenie agronomi:
Jānis Siliņš
Pēteris Mežavilks
Marija Saule
Ilgonis Rozenbergs
Uldis Riklāvs
Juris Razminovičs
Velga Ragaine

Partijas pirmorganizācijas
sekretāri:
Jānis Jansons
Sergejs Krutovs
Jevgeņijs Jansons
Antonija Grūsle
Vita Sapronova
Maija Riba
Anda Krolle
Galvenie ekonomisti:
Anda Kundziņa
Dzidra Lietiņa
Rita Rengele
Sarmīte Berga
Galvenie zootehniķi:
Leontīne Mangale 1949. – 1975.
Vilma Poriņa
Aija Kazāka
Helga Diura
Gundars Klenbergs
Galvenie veterinārie ārsti:
Pēteris Liepiņš
Laimonis Čika
Valdemārs Ezerkalns
Ilga Laķe
Daina Kokka
Kārlis Maskavičs
Gaida Šķēle

Kolhozā strādāja 350 - 400 cilvēku. Katrā nozarē bija savi pirmrindnieki, sociālo
sacensību uzvarētāji. Strādnieki saņēma dažādas pateicības – goda rakstus,
vimpeļus, atzinības rakstus. Labākie darba darītāji saņēma arī valdības
apbalvojumus.


Nopelniem bagātie kolhoznieki: Maiga Laiviņa, Mārtiņš Leimanis, Edgars
Kokka, Paulis Martinsons, Ņina Krankele, Vera Ozola, Ansis Ragainis,
Leontīne Mangale, Jānis Ragainis.



Ar “Ļeņina ordeni” apbalvotie: Ņina Krankele, Vera Ozola.
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Ar “Darba Sarkanā Karoga ordeni”: Ēriks Dimdiņš, Vita Sapronova, Paulīne
Upīte, Kārlis Maslovskis, Ansis Ragainis, Ņina Krankele, Vera Ozola, Jānis
Ragainis.



Ar ordeni “Goda Zīme”: Ilgonis Rozenbergs, Vita Sapronova, Maiga Laiviņa,
Jānis Ragainis, Marija Vorfolomejeva, Paulīne Upīte.



Ar medaļu “Par darba varonību”: Rasma Tomiņa, Aina Ragaine, Irēna
Kukiāne, Dzidra Zaķe, Paulīne Upīte, Modris Grūslis



Ar medaļu “Par teicamu darbu”: Zelma Stūrīte, Kārlis Maslovskis.



Ar “II pakāpes darba slavas ordeni”: Regīna Ragaine.



Ar “III pakāpes darba slavas ordeni”: Maiga Laiviņa, Regīna Ragaine, Atis
Keziks.



Ar goda nosaukumus ”Latvijas PSR Nopelniem bagātais Lauksaimniecības
darbinieks”: Jānis Ragainis.



Ar medaļu “Darba veterāns” apbalvoti : Imants Auniņš , Arnolds Bērziņš,
Ausma Daugule, Anna Ekste, Jānis Ekste, Ivans Gmizo, Milda Gulbe, Artūrs
Janvāris, Skaidrīte Janvāre, Egdars Kokka, Ņina Krankele, Imants Laiviņš,
Maiga Laiviņa, Gunārs Līcis, Ārija Lūsiņa, Ansis Ragainis, Valters Ragainis,
Vilis Ragainis, Ilga Siliņa, Marta Skujiņa, Jānis Spuravs(seniors), Gaida Šķēle,
Irēna Tīlika, Rita Veilande, Vitauts Zeltiņš, Vera Želneronoka.

4

Tagad par cilvēkiem, kas ar savu darbu, zināšanām, prasmi piedalījušies vietējās
teritorijas saimnieciskajā attīstībā. Viņu ir daudz, bet šoreiz tikai par dažie m.

Vilhelms Blūms (1900. ? – 1962.25.03.)
Kolhoza “Bērzaine pirmais priekšsēdētājs.

Dzimis jaunburtniecietis, “Dzelzkaļi” mājās. Tā vien
liekas, ka mājas nosaukums jau izsaka visu V. Blūma
būtību, jo viņš bija cilvēks, kurš mīlēja nodarboties ar
dzelzi, smēdes darbiem, vienmēr kaut ko izdomāja, lai
atvieglotu roku darbu līdzcilvēkiem. Jau 31. jūlijā 1935.
gadā Patentu valde izsniedz Aizsardzības apliecību uz
sakņaugu rušinātāju, kas kombinēts ar mākslīgo mēslu
izsējēju.
V. Blūms
bija kolhoza “Bērzaine” pirmais
priekšsēdētājs pirms apvienošanās. Tā kā viņam īsti pie
sirds negāja vadīšanas darbs, savu kandidatūru, jau
apvienotā kolhozā priekšsēža vēlēšanās, atsauca. Viņam
labāk patika kalēja un biškopja darbs un viņa darbalauks
bija kolhoza smēde.
Vilhelms Blūms pie piena dzesināšanas aparāta.
Foto A. Pētersons, 1959.

Kad kolhozā sāka ierīkot aplokus lopiem, Blūms novēroja, ka vīriem diezgan smagi
iet ar stabu ierakšanu un iesišanu zemē. Viņš esot pavērojis kādu brīdi, kaut ko
bubinājis pie sevis un devies uz kolhoza smēdi. Pēc dažām dienām esot ieradies
atkal pie vīriem ganībās ar kaut kādu verķi, līdzīgu lāpstai pār plecu. Izrādās, ka
tas bijis paškonstruēts urbis. Vīriem darbs veicies tagad krietni raitāk un vieglāk.
Šādus urbjus esot izgatavojis visām brigādēm un tie bijuši dažāda izmēra. Vēl viņš
uzkonstruēja piena dzesināšanas aparātu, kas atviegloja arī slaucējām darbu, vairs
nevajadzēja cilāt smagās kannas no dzesināšanas baseina. Tagad no 80 govīm
iegūto pienu, varēja atdzesēt stundas laikā.
Arī kūdras plucinātājs, kurš stundas laikā sasmalcina ar elektromotora palīdzību
20 m3 pakaišu kūdras un līdz ar to aizvietoja 7 kolhoznieku darbu ir Blūma
paškonstrukcija. Arī biškopība neiztika bez jauninājumiem – izgatavoja vaska
kausētāju, kurš, strādājot pieslēgts pie elektrības dienas laikā varēja izkausēt 5 -10 kg
vasku. Vēl bija viņam doma izveidot tādu vasku kausētāju, kurā varētu ievietot vi sas
kāres bez izjaukšanas. Viņam plānā bija izgatavot vēl vienu piena dzesinātāju, kurš
būtu izmantojams mazākās fermās un būtu vienkārši uzliekams uz piena kannas.
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Jānis Ragainis (1910.15.02. – 1996.03.01.)
Kolhoza “Aizupe” un “Bērzaine” priekšsēdētājs.

Jaunburtniecietis, dzimis “Zušu” mājās. Pirmo izglītību Jānis Ragainis ieguvis
vietējā pamatskolā. No 1927. līdz 1929. gadam viņš mācījies Valmieras
lauksaimniecības skolā. Kad 1949. gadā organizējās kolhozi, J. Ragainis kopā ar
ģimeni iestājās kolhozā. Kā centīgu darba zemnieku , kolhoza biedri viņu ievēlē par
kolhoza priekšsēdētāju. 1951. gadā, pēc “Aizupes“ un “Bērzaines” kolhozu
apvienošanās, J. Ragainis tiek ievēlēts par priekšsēdētāju un ar labiem panākumiem
vada kolhozu «Bērzaine» 27 gadus. Viņa laikā attīstījās visas nozares – lopkopība,
augkopība un augļkopība, aitkopība, vistkopība, zirgkopība, biškopība. Bērzaines zirgi
ir bijuši pat Vissavienības lauksaimniecības izstādē Maskavā. Medus tirgots Rīgas
tirgū. Rīgas tirgū pat tika turēts tirdzniecības stends, kur tirgoja gaļu, medu, ābolus
u.c. produktus. Prasmīgi vadot kolhozu un rūpējoties arī par cilvēkiem , kolhoza peļņa
no 1950. gada strauji pieaug. 1959. gadu beidz jau ar 4,3 miljoniem rubļu peļņu. Peļņa
ar katru gadu tikai pieauga.
J. Ragainis bija pārliecināts, ka cilvēki labi strādā, ja vēders pilns, jumts virs
galvas, atpūties, ja par viņu un viņa ģimenes
locekļiem rūpējās.
1963. gadā jaunajiem speciālistiem
Bērzaines centrā uzceļ 6 dzīvokļa māju
“Kastaņas”, 1965. gadā uzceļ 6 dzīvokļa
māju un govju fermu “Ludzēnos”, 1968.
gadā uzceļ jaunu fermu un 12 dzīvokļa māju
“Lielvīkuls”. Tiek būvēts cūku novietņu
komplekss “Purmalis”. Skolēni skolā ēd
brīvpusdienas, par to vasarā dažas dienas
jānostrādā kolhozā. Uz jauno gadu labākie
skolēni saņem ļoti vērtīgas balvas.
J. Ragainis nekad nepabrauca garām
kājām ejošam bērnam vai pieaugušajam.
Sākumā viņš saimniecību apbraukāja ar
paša audzētu zirgu vārdā Aida, kurš bija
iejūgts galda ratos. Vēlāk jau saimniecība
iegādājās automašīnu.
Labākie strādnieki saņēma ceļazīmes un
sanatorijām. Ilgu laiku, pēc viņa aiziešanas
pensijā, cilvēki atcerējās Jāni un
salīdzināja ar nākošajiem
priekšsēdētājiem. Kā sacīja vecie
kolhoznieki, ka Jānis ir bijis ļoti taisnīgs
cilvēks – ja tu darbu padari labi, strādā labi,
Jānis Ragainis. J. Jansona foto, 1971
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nekavē, esi atbildīgs – tad tev pienākas attiecīga samaksa un attieksme, bet ja esi
slinks, nevīžīgs, ar darbu uz “jūs”, tad attieksme pret tevi arī slikta.
Viņš bija viens no retajiem kolhoza priekšsēdētājiem Latvijā, kas nebija
komunistiskās partijas biedrs. Jānis Ragainis bija “Nopelniem bagātais kolhoznieks”,
apbalvots ar Ļeņina 100 dzimšanas dienas medaļu, saņēmis arī “Darba Sarkanā
Karoga ordeni”, ordeni “Goda zīme”, ”Latvijas PSR Nopelniem bagātais
Lauksaimniecības darbinieks”

Austra Skrastiņa - slaucēja govju fermā “Centrs”. Viņa ir bērzainiete, dzīvojusi
“Klāmaņos”, lielajā mājā. Vīrs kritis karā. Atjaunojoties govju fermai “Centrs”, pārnāk
strādāt uz šo fermu un dzīvo “Veckrogā”. Viena pati izaudzinājusi meitu Rutu.
Strādājusi kolhozā visu mūžu, no kolhoza pirmsākumiem. Visus šos gadus pārsvarā
bijusi pirmrindniekos.
“Lielais veidojas no sīkumiem - neatlaidīgajiem raksturiem, nenogurstoša čakluma un
rūpības. Panākumu atslēga slēpjas nemitīgā paškontrolē par visa paveiktā augstu
kvalitāti un savas personīgās rīcības precizitāti,” tā saka Austra Skrastiņa intervijā
laikraksta “Liesma” žurnālistam F. Jansonam. “Pateicoties dziļajai interesei par
jebkuru uzticēto pienākumu, paātrina produkcijas ražošanas tempus straujāk. Mazsvarīgu sīkumu lopkopība nav, - saka ilggadīga slaucēja, - pietiek tikai aizmirst,
kaut vai teiksim, tīrību novietnē, neievērot govju
apkopšanas pareizo laiku vai kaut ko citu, un piena
ieguve saruks pat pie bagātām barības devām.
Vislabākais līdzeklis savas pieredzes pārbaudei, kā to
atzīst darba pirmrindniece, ir gūtie rezultāti: izslaukumi
no katras govs un lopu miesas stāvoklis.
Austra Skrastiņa ieguva vidēji no katras brūnaļas
3902 kg piena. No savas grupas 12 uzticētām
tīršķirnes govīm, ik dienas iegūst 115-12O kg piena.
Šādus izslaukumus ieguva ne jau visās saimniecībās
un ne jau visas lopkopes. “Sasnieguma pamats veidots
jau vasaras mēnešos”, saka Austra. ”Tagad jāprot
izmantot kolhoza ganāmpulks tā, lai saražoto
lopbarību tas pārvērstu piena centneros un tonnās.””

Austra Skrastiņa. D. Gedzjuna foto. 1961. gads
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Regīna Kezika (Ragaine) – bērzainiete. 1971. gadā ir viena no jaunākajām
slaucējām kolhozā, kas sasniegusi labus rezultātus savā neilgajā darbā fermā. Viņa
govs fermā strādā tikai nedaudz ilgāk par gadu. No sākuma viņa sākusi strādāt par
slaucēju aizvietotāju, darbs viņai veicies un drīz vien viņai uzticēta jau lopu grupa. No
govs izslaukts 4162 kg piena, kas jau liecina par darba pieredzi. Šāds sasniegums
Regīnu ierindo Valmieras rajona slaucēju pirmrindnieku
skaitam. Protams, nevarēja jau noliegt arī faktu, ka labu
govju grupu viņa bija pārņēmusi no divkārtējās “Darba
Sarkanā Karoga” ordeņa apbalvotās Paulīnes Upītes. Bet
tomēr ar savu centību un prasmi, kas bija apgūta no
mātes, ilggadējas lopkopes, Regīna prata kāpināt
izslaukumus no govs. Kopš 1974. gada strādāja cūku
fermā pie sivēnmātēm un labi rezultāti arī te ilgi nebija
jāgaida. Te dzima visveselīgākie sivēni un sivēnmātēm
bija vislielākie metieni. Regīna “Purmaļu” cūku kompleksā
nostrādāja līdz kolhoza likvidācijai. Par saviem darba
rezultātiem novērtēta un apbalvota ar II un III pakāpes
Darba Slavas ordeņiem. Izaudzinājusi 3 meitas un dēlu,
kurš paspēja vēl kolhozā pastrādāt par traktoristu.

Regīna Ragaine (Kezika). A. Petersona foto. 1971.
gads.

- cūkkope gandrīz no kolhoza
pirmsākumiem līdz kolhoza likvidācijai. Viņas pārziņā
atradās apsēklotās sivenmātes. “Pie pilnvērtīgas barības,
dzimst arī veselīgi sivēni”, saka Aina. Viņa daudz nerunā,
bet dara. Strādā kopā ar vedeklu. Visa ģimene strādā
kolhozā. Arī visi 3 dēli ir kolhoznieki un strādā par
traktoristiem un šoferi. 1985.gadā Matīšu kolhoza “Upeslīči”
kompleksā notika profesionālas nodarbības, kurās
piedalījās 124 rajona saimniecību sivēnmāšu aprūpētāji. 7
lopkopji saņēma 1. klases lopkopības meistara apliecību. Šo
visaugstāko kvalifikāciju ieguva arī divas bērzainietes kolhoza lopkopes Sofija Kukjāne un Aina Ragaine. Kā
labākā sivēnmāšu kopēja Aina noturējās praktiski visu laiku.
Apbalvota ar medaļu “Par darba varonību”.

Aina Ragaine

Aina Ragaine. Foto nezināms. 20. gs. 50 gadi
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Aina Ragaine. J. Šalta foto. 1989. gads.

Maiga Laiviņa – slaucēja, ienācēja no Dikļiem. Apprecas ar vietējo Imantu
Laiviņu un no 1961. gada strādā “Tumšu” fermā, un no pagājušā gadsimta 70 gadiem
fermā Centrs”. Līdz 1990. gadam strādā fermā. Vienmēr bijis augsts izslaukums no
grupas govīm, tas vienmēr atbilda pirmās šķiras prasībām. Viņa ir 1. klases lopkopības
meistare un slauc 21 govi. Republikāniskajā lopkopības izstādē, kas 1975. gadā
rudenī notika Siguldā, Maiga saņēma prēmiju. Maigai
arī ziemas dienās govis esot devušas pienu kā vasaras
mēnešos. Bērzainē savā laikā par Maigu ir teikuši –
Maiga Laiviņa nav no tām, kas spēj pēkšņi sasniegt
spožus panākumus un pēc tam noziedēt. Ar viņu ir
citādāk – Maiga klusi, mierīgi, bez lieka skaļuma dara
savu darbu, kas ir apbrīnas vērts. Ar tādu cilvēku ir
patīkami kopā strādāt. Nekad neesot dzirdēts, ka par
Maigu vai viņas darbu kāds teiktu sliktu vārdu. Pēc
skata sīciņa, pēc dabas – labsirdīgāks un izpalīdzīgāks
cilvēks nebija redzēts. Slaucēju vidū ļoti iecienīta.
Zootehniķi ieklausījušies arī viņas domās, attiecībā uz
barību.
Maiga kopā ar vīru izaudzinājuši 3 meitas - viena
strādāja par zootehniķi, bet divas izvēlējās skolotājas
un bibliotekāres profesijas.
Maiga ir mehanizētās slaukšanas meistare, 1980.
gadā viņa tiek apbalvota ar ordeni “Goda zīme”. Viņa
apbalvota arī ar III pakāpes Darba Slavas ordeni.
Maiga Laiviņa. J. Šalta foto. 1984. gads
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Vera Ozola – slaucēja fermā “Vākšēni”. Atnākusi uz Bērzaini dzīvot no Matīšiem.
Dzīvojusi “Jaunzēmelēs”, kur arī iesākusi savas slaucējas gaitas. Pēc tam pārcelta uz
”Lielvīkuļu” fermu, kur nostrādājusi vien pāris gadus, un pēc tam uz “Vākšēnu” kūti,
un tur nostrādājusi līdz aiziešanai pensijā. No 1973. gada strādāja jaunuzceltājā
kompleksā. Vecajā fermā slaukšana bija ar rokām, mēslus stūma ar ķerrām, zāle bija
pļaujama ar izkaptīm, ko iedot teļiem un runkuļi pašai bija arī jānovāc kolhoza laukos.
Jaunajā fermā viss mehanizēts - pienu slauc vadā, meslus iztīra pa lentu, barību
sastumj ar vagonetēm. Fermā darbu ir uzsācis barotājs. Bet vienalga pirkstu gali
sasprēgājuši, notirpuši. Ar cimdiem arī nemākot strādāt. Slaucējai esot bijis jābūt arī
vecmātei (lopu), ne katru reizi dakteri atsauksi. Pirmpienītes arī neesot ielutinājusi ar
rokām no sākuma slaukt, jo pēc tam grūti pieradināt pie aparāta. Kā Vera pati saka,
pēc daudziem gadiem jau auklējot mazbērnus - bez kūts un govīm viņa nebūtu
varējusi iztikt. Tā esot bijusi sirdslieta. Protams esot arī kāda asariņa nolijusi, jo jaunajā
kompleksā 4 govju rindas, katrā ap 50 govju, bet ganības tik pat lielas kā vecajā fermā
– govis ātri visu noēdot. Govs izslaukums arī esot bijis atkarīgs no tā, kā lopi paēdīs
ganībās, kā gans viņas izganīs. Esot gājis visādi. Sarunā Vera ir runātīga, un, lai gan
daudzus gadus vairs nestrādā, ir pelnītā atpūtā, labprāt atceras savus darbabiedrus
un zina pat nosaukt vēl savas govis vārdā. Izaudzinājusi 3 meitas, kas savu dzī vi ar
laukiem tajā brīdī nebija saistījušas. Dzīvojusi “Kūžēnu” mājā, kur nodzīvojusi līdz pat
1993. gadam. Savas dzīves pēdējos 10 gadus dzīvojusi Bērzainē labiekārtotā dzīvoklī
daudzdzīvokļu mājā.
1973. gadā uz Vissavienības
lauksaimnieku darbinieku dienu Verai tika
pasniegts Ļeniņa ordenis. Saņemot šo
ordeni, viņas goda drēbes jau rotā “Darba
Sarkanā Karoga” ordenis un medaļas. Kad
jautāts, vai augstais apbalvojums uzliek arī
lielāku pienākuma nastu, Vera teikusi, ka vai
tad gods kāds paēdiens? Veras māmuļai arī
savs viedoklis, ko pateikt laikraksta “Liesma”
žurnālistei I. Ceriņai: “Kūts cilvēkam slava
gan neder. Nāca ar puķēm, sveikšot Veru par
medali. Durvis gribējās aizsiet! Es saku:
labāk pastrādājiet viņas vietā, tad redzēsit,
ko tas maksā. Visi garie darba gadi nekāds
nieks nav bijis. Paskatieties cik viņa sīka.”
Toreiz, kad abiem ar priekšsēdētāju
pasniedza vienādu ordeni, Vera nokautrējās,
tūliņ to noņēma. Visu savu mūžu Vera
pavadījusi strādājot fermā.

Vera Ozola. J. Šalts foto, 1984.
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Modris Grūslis - mehanizators. Modris
bija viens no labākajiem traktoristiem
“Bērzaines” kolhozā 20.gs. 70.gados. Ar
savu T – 40A viņš esot spējis gada
uzdevumus izpildīt pirms laika. Viņam uztic
arī pašus atbildīgākos darbus – graudaugu
sēju, miglošanu, labības pļauju. Darbs tiek
izpildīts laikā, kvalitatīvi. Viņam ir liela
atbildības sajūta. Tik augstas klases
mehanizators viņš bija vienīgais. Viņam labi
sanāca
arī
labības
kulšana.
Kā
kombainierim, Modrim pirmā sezona bijusi
1971. gadā, un vairākas sezonas viņš bija
labākais kombainieris. Labus rezultātus viņš
guvis arī sēšanas darbos. M. Grūslim bija
uzticētas vairākas tehnikas vienības, un
agregāti. Apbalvots ar medaļu “Par darba
varonību”.
Modris Grūslis. A. Pētersona foto, 1974.

Paulīne Upīte – jaunburtnieciete. Kopš 1949. gada strādā liellopu novietnē
“Kauliņi”. Par Paulīni kolhoza vadošie darbinieki mēdza teikt - neatlaidīgs sievišķis, ja
kaut ko apsola, pašam velnam ceļu negriezis, bet izdarīs uz to labāko. Paulīne, smagi
strādājot un slaucot govis, izpelnījās ne tikai kolēģu un vadošo darbinieku atzinību un
labus vārdus, bet arī 2 reizes saņēmusi “Darba Sarkanā Karoga ordeni”, ordeni “Goda
Zīme”, medaļu “Par darba varonību” un dažādas pateicības no saimniecības. Kā
Paulīne saka: - Izteikt atzinību jau ir viegli, bet nopelnīt čaklas slaucēju godu var
vienīgi pilnībā izjūtot aso smeldzi. Cik reižu, kad rokās ielijis nogurums, nav domāts
par citu darbu. Bet kad pienāk rīts, viss ir aizmirsies, un darbs turpinās. Un tā dienu
pēc dienas un gadu pēc gada. Sliktais viss piemirstas, virsroku gūst labais.
Paulīne pildīja kūts vecākās pienākums, bija atbildīga vēl pa divu slaucēju darbu.
Tad vajadzīgs šis, te vajadzīgs tas, kaut kas nav laicīgi pievests (lopiem barība) un
vēl visādāki nieki un nieciņi. Un visu laiku jāraugās, lai nekristos izslaukums. Novietnē
valdīja ideāla kārtība, izslaukumi iepriecināja. “Paulīne ir viena no tām slaucējām, kura
starp pārējām lopbarības kultūrām pirmo vietu ierāda tieši kukurūzai,” - saka
zootehniķe L. Mangale. Rudenī lielā skābbarības tvertnē salika kukurūzu, lai pa ziemu
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būtu laba barība govīm. No tvertnēm pa gaisa
sliežu ceļu, barību varēja nogādāt līdz lopu
ēdināmām silēm.

Paulīne Upīte. A. Pētersona foto, 1958.

Ņina Krankele – lopkopēja. Šai sievietei ir savs dzīves stāsts – liktenis. Dzimusi
Ļeņingradas (Pēterburgas) apgabalā Lugas rajonā. 1941. gadā, Lielā Tēvijas kara (II
Pasaules karš) laikā, viņu sādžā iebruka vācu karaspēks. Pēc Ņiņas stāstītā, viņa
kopā ar brāļiem, māsām, mammu un citiem
ciema ļaudīm tikuši sadzīti vagonos un vesta
darba dienestā uz Vāciju. Latvijā Ap 1944. gadu
viņa bez tuviniekiem nonākusi Jaunburtniekos
un gājusi ganos. Ar vecākiem satikusies tikai
1957. gadā.
13 gadu vecumā iestājās jaundibinātajā
“Aizupes“ kolhozā par gani. No sākuma ļaudis
palīdzējuši ar apģērbu, mantām. Strādājusi par
slaucēju. Ilgus gadus, līdz pat kolhoza
likvidācijai, strādājusi par teļkopēju Vākšēnos.
Kolhozam Ņina atdevusi 40 savas dzīves gadus.
Viņa ir izpelnījusies valdības atzinību - kļuvusi
par Nopelniem bagāto kolhoznieci, par Ļeņina
ordeņa un Darba Sarkanā Karoga ordeņa
kavalieri. Ņina bija arī aktīva sabiedriskā darba
veicēja kolhoza valdes locekle, ciema
deputāte, vecāku komitejas locekle - jebkuru
pienākumu viņa veic ar
Ņina Krankele. Jansons foto, 1974.
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vislielāko rūpību un centību. Bija iejūtīga un līdzcietīga pret citu cilvēku sāpi. Šeit,
Bērzainē, viņa izaugusi par visu cienījamu un atzītu cilvēku. Izaudzinājusi 2 meitas.
Vīrs strādājis melorācijā.

Marija Vorfolomejeva - sieviete
traktoriste, vienīgā Bērzaines
kolhoza pastāvēšanas vēsturē un
vien no retajām Latvijā. Darbu Marija
uzsākusi ap 1964.- 1965.gadu. Pēc
pamatskolas beigšanas strādājusi
lauku brigādē, bet tas darbs neesot
īsti gājis pie sirds un iestājusies 5.
lauku profesionāli tehniskajā skolā
Ozolos mehanizatoru nodaļā.
Marija Vorfomolejeva. J. Šalta foto.1989. gads.
Ģimenē jau abi brāli – Dmitrijs un Jevgenijs - un patēvs bija saistīti ar tehniku. No
sākuma Marija strādāja uz T-25. Kā viņa saka - maziņš, bet izturīgs. Traktorus
remontējusi pati, reizēm bijis vajadzīgs arī kolēģu padoms. Kolhozā bija arī vairāki
“bez saimnieka” traktori , kurus arī vajadzējis saremontēt, lai līdz sējas laikam būtu
kārtībā. No 1970. gada Marija jau bija II klases mehanizatore, kura prata ne tikai art,
sēt, ecēt, kultivēt, bet arī remontēt. Marija ir ļoti centīga, padara savu darbu kārtīgi.
Par labu darbu Marija tiek arī apbalvota ar ordeni “Goda zīme” 1975. gadā. Saņēmusi
arī vairākus kolhoza atzinības rakstus un balvas. Marija uz 1989. gadu – kolhoza
likvidāciju brauca jau ar 5 traktoru. Bija liela grāmatu lasītāja. Mariju ar māti karš
atveda uz Latviju no Pēterburgas apgabala.
Izmantotie materiāli:
1. Bērzaines pagasta bibliotēkas novadpētniecības mapes.
2. Saklausīti stāstījumi no Skaidrītes Upates, Elmāra un Elzas Paegļiem.
3. J.Ragaiņa, L. Mangales, M.Leimaņa atmiņu stāstījums J. Motivāna
pierakstā.
4. Jura Šalta , Jāņa Jansona, A. Pētersona foto.
5. Laikraksts “Liesma” Nr. 137., 14.11.1959.
6. Laikraksts “Liesma”Nr.172., 01.11.1974.
7. Laikraksts “Liesma” Nr.21., 06.02.1971.
8. Laikraksts “Liesma” Nr.9., 21.01.1961.
9. Laikraksts “Liesma” Nr.52., 01.04.1975
10. http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/search/161486?q=b%C4%93rzaines%20kolh
ozs 06:51:40 – 06:53:23
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Priekšsēdētāja Jāņa Ragaiņa atmiņu stāsts.
(1989. gads. Pierakstījis J. Motivāns )

Jābūt jau godīgam un jāsaka, ka vismaz aizupē ( aiz Briedes upes dzīvojošie)
labprātīgi kolhozā neviens nestājās. Atceros, nāca pagasta vecākais kopā ar kādu
virsnieku. Kurš noprasīja, vai esam kolhozā iestājušies. Izdzirdējis noliedzošu atbildi,
viņš ieteica padomāt, ka tik neiznāktu mērot tālāku ceļu no dzimtenes. Arī katram
trūcīgajam jau bija sava gotiņa, zirgs vai cits lopiņš, no kura nekādā ziņā šķirties
nevēlējas. Es tad biju jau iekrājis naudu, lai skatītos pēc savas saimniecības.
Nepaspēju. 2. aprīlī ar draugiem gājām uz izpildkomiteju. Runājām, ka tāpat
paskatīsimies, bet kolhozā gan nestāsimies. Bet tur uz vietas viss bija tik stingri
nolemts, ka vairs nekāda runāšana neiznāca. Pēc brīža kolhozs bija nodibināts, un
mani ievēlēja par priekšsēdētāju. Vēl jau tikai nedēļa bija apritējusi kopš izvešanas.
Dažās dienās kolhoza iestājās visas
ģimenes.
Mūsu
kolhozā
ietilpa
pārdesmit
aizupiešu
saimniecības.
Nekas
jau
nemainījās. Tāpat turpinājām apkopt savas
saimniecības. Par priekšsēdētaju laikam
tiku tāpēc, ka divdesmito gadu beigās
mācījos Valmieras lauksaimniecības skolā.
Priekšsēdētājs
ar
brigadieri
kājām
izstaigājis visus laukus. Pie mums brauca
patorgs Jēkabs Martinovs. Vēl tagad acu
priekšā stāv, kāds viņš tais dienās pa
kolhozu staigāja: josta ap vidu, lielais
nagans šņorē pie jostas, kaklā vēl
mašīnpistole un binoklis. Komjauniešus
vadīja Olģerts Gulbis.

Jānis Ragainis. J. Šalta foto. 1989.gads
Uz to brīdi, kad dibinājās kolhozs, tukšu māju diez ko nebija. Kara beigās
aizbēgušo vietā saimniekoja vai nu dienestnieki, vai gados veci bijušo saimnieku
ģimenes locekļi. Līdz tam tukšās mājas bija paņēmis “Vākšēnu” nodaļu (sovhozs
Burtnieki), kurā lielākoties strādāja iebraucēji no citām republikām. Bez tam pie mums
bija Rīgas bekonkautuves palīgsaimniecība. Tā atradās “Vītelis”, “Baļļas” un
“Purmalis”.
14

Kolhozu apvienošanās laikā es biju Bulduros uz kursiem. Apvienošana bija veikta,
bet nu bija jāvienojas ar sovhozu. Pie mums atbrauca Kalnbērziņš (Jānis Kalnbērziņš
- 1951.gadā Latvijas komunistiskās partijas I sekretārs, skaidr. A. Paegle) un Ozoliņš
(Kārlis Ozoliņš - avīzes "Cīņa" redaktors (1944.-1951.), žurnāla "Zvaigzne" atbildīgais
redaktors (1950.- 1955.) un 1951. gada Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija
priekšsēdētāja vietnieks, skaidr. A. Paegle), gribēja palīdzēt atrisināt nesaprašanos:
mēs neko neiebildām (citi priekšsēdētāji par mani smīkņāja, sak, kamdēļ tev tie
trūkumcietēji jāņem?), taču padomju saimniecības cilvēki, kaut sovhozu nodaļu
“Vākšēns” nolaiduši, pie mums viss nevēlējās. Toreiz taču nebija nokārtoti sociālās
nodrošināšanas jautājumi, nevarējām solīt pensiju, toties sovhozs to varēja. Galu galā
ar valdības vīriem norunājam gaidīt gada beigas – kurš būs labāk saimniekojis, tas
paliks noteicējs. Veiksmīgāki bijām mēs, un tā vākšēniešu liktenis bija izšķirts.
Strādnieki tomēr kolhozā nelaidās un ar steigu aizbrauca citur. Toties viņu vietā ātri
vien sabrauca ļaudis no citām saimniecībām.
Es negribu izcelt nevienu no toreizējiem kolhozniekiem. Visi bija apzinīgi un godīgi
darba cilvēki. Krietnu atbalstu sniedza padomju darbinieki. Mēs sākām dzīvot arvien
labāk un arvien vairāk nopelnījām. Kolhoza “Bērzaine” Rīgā bija savs stends, kur
pārdevām pāri palikušos lauksaimniecības produktus. Šo tirdzniecību un vēl daudz
citu jautājumu teicami pārzināja mans vietnieks Kokkas Jānis. Bija noteikts, ka uz katru
izpeļņas rubli drīkstam pirkt noteiktu daudzumu graudu. Tāda pati norma bija arī uz
katru pensijas rubli. Tas ļāva uzturēt lopiņus. Mums darbojās noteikta sistēma peļņas
sadalē - tā gada beigās ļāva saņemt krietnu piemaksu katram kolhozniekam , kā
laukkopim, tā priekšsēdētājam.
Daudz kas bija citādāk. Kūlām ar kuļmašīnām, tāpēc to bija iespējam s veikt
dažkārt pat janvārī. Bija savs labums - kūlām sausu, nevis kā tagad , kad nezāļu sula
vārpu mitrina un neļauj izsist graudu.
Labības plānus allaž varējām pildīt pirmie, ko klētī vienmēr turējām vienu ražu.
Tas ļāva nogatavināt labību un neskriet pakaļ priekšnieku kaprīzēm agri kuļot. Dažkārt
rudenī nebija piemērots laiks, proti, kailsals, un tad nācās atlikt āboliņa kulšanu.
Gaidījām pavasari, un tad jau vienmēr kāda salta nakts atradās.
Man var prasīt, kāpēc mēs maksājām labas algas un nepaguvām neko daudz
uzbūvēt. Būtu jau uzbūvējuši, diemžēl neļāva. Ilgi tika prātots, kam “Bērzaini” atdot un
kā to sadalīt. Vai “Dikļiem”, vai “Matīšiem”, vai “Tožām”. Kamēr notika šī valdības
diskusijas, mēs paguvām iekārtot labus ceļus.
Kā šodien iet vecam priekšsēdētājam, kas nostrādājis tai amatā 27 gadus? Grūti.
Ja redzi saimniecībā kaut kādas neveiksmes, bet pats neko vairs nevari līdzēt, tad
liela prieka nav.
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Te, “Bērzainē”, ir ielikta visa mana dzīve ….
Galvenās zootehniķes Leontīnes
(1989. pierakstījis J. Motivāns )

Mangales atmiņu stāsts.

Pēc izvešanas, kas bija marta beigās, pagastmājā notika sapulce. Tad jau tur
visi saradās un parakstīja, ka grib iestāties kolhozā. Otrajā aprīlī sagājām
“Zvaigznītes” mājās un norunājām, ko katrs “Aizupe” (kolhoza nosaukums) darīs. Par
priekšsēdētāju ievēlēja Ragaini Jāni, par brigadieri Smirnovu Austru, mani - par
fermas pārzini, jo agrāk biju strādājusi par lopkopības pārraudzi. Amata nosaukums

Leontīne Mangale
J. Jansona foto. 20.gs. 60. gadi

1989. gads. J. Šalta foto,

bija svešs, bet darbu pazinu un sāku tik strādāt. Pati biju feldšere. Sāku tūlīt arī
atsevišķi svērt pienu. Tā dzīvojām līdz apvienošanai.
Tad vēl pāris gadus biju fermas pārzine, pēcāk - galvenā zootehniķe. Bija jau smagi
un grūti. Bet cilvēki bija labi. Visi domāja, ka kolhozs ir kopēja bļoda, apzinājās, ka
jāstrādā ar pilnu atdevi. Cik nu kurš nopelnīja, bet uz zagšanu gan neviens neb ija. Es
kolhozā pat piena litru neesmu paņēmusi bez maksas. Kaut arī esmu rīdzeniece un
man visi radi pilsētā, esmu te nostrādājusi vai visu mūžu, kolhozā vien 27 gadus.
Ceturtdaļgadsimts - par “Bērzaines” galveno zootehniķi. Brūno lopu un tumšgalvaino
aitu audzētavas mūsu saimniecībā ir mans lolojums. Tie kopējā kasē ienesuši krietnu
tiesu peļņas. Es atceros rūpīgos un tīrīgos lopkopjus. Fermas “Kauliņš” dēļu grīda
arvien bija izberzta tīrāk nekā dažam labam ēdamgalds.
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Es pa māju taisu vijoles - man ļoti patīk mūzika.
Kolhoza “Bērzaines“ pirmā traktorista
stāsts. (1989. Pierakstījis J. Motivāns)

Mārtiņa Leimaņa

atmiņu

Pats pirmais mūsu traktors bija HTZ-7. Ar divcilindru benzīna motoru. Tas bija
pirmais, ko varējām iegādāties. Tolaik likvidēja MTS un traktorus pārdeva kolhoziem.
Pats vairs nekāds puika nebiju, esmu divdesmit pirmajā (1921.) gadā dzimis. Ar
traktoru mācījos braukt jau četrdesmitajā (1940.), kad ienāca padomju vara. Tad rīkoja
pirmos kursus. Vispār es esmu viens no pirmajiem Padomju Latvijas traktoristiem. Jau
no 40. (1940.) gada. Mēs kādi trīs no Jaunburtnieka pagasta mācījāmies Priekuļu
mehanizācijas skolā, trīs mēnešu kursos. Vēl Dreislers Hermanis un Broža Gorgrīds.
Cilvēki jau bija priecīgi, viņi domāja, ka labāk ņemt traktorus kolhozā, nekā tos turēt
MTSā. Četrdesmitajā (1940.) es biju Valmieras MTS -ā. Uznāca karš, nodevām
traktorus armijai un laidāmies katrs uz savu pusi. Bet tai pašā laikā pie Dikļu MTS bija
vēl viens mūspuses traktorists – Elmārs Paeglis.

Mārtiņš Leimanis,
J. Jansona foto, 20.gs. 60. gadi

J. Šalta foto, 1989.

Tā nu pirmais kolhoza traktors stāvēja tepat manās mājās pie stūra. Bijām apmierināti,
jo atkrita norēķināšanās ar MTS, un tas jau bija diezgan dārgi. Pa vidu vēl esmu
strādājis daudz citu darbu, bet beigu beigās nonācu pie domas, ka darīšu pašu
galveno – aršu zemi. Tā tas iet līdz šai dienai. Un gatavoju vijoles. Agrāk spēlēju
Bērzaines lauku kapela kopā ar mežsargu Elmāru Rezgali, bitenieku – Gunti Melderi,
kultūras nama apkopēju - Metu Bērzu. Daudz ballēs un kāzās spēlējām.
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