
Līgosvētki, 
Jāņi...

Drīz gada vieni no gaidītākajiem svētkiem ar mājās gatavotā siera smaržu, alu, 
jāņuzālēm, meiju smaržu istabā atsteigsies teju katrā sētā. Lai draugu, radu, 
mīļu cilvēku sabiedrībā lustīgi pavadītu gada visgarāko dienu un īsāko nakti pie 
ugunskura, dziedot un spēlējot tradicionālās līgo dziesmas. Droši vien pa kādam 
drosminiekam svētku gaisotnes ietvaros netrūkst, lai izmantotu izdevību pārlēkt 
pāri ugunskuram. Un kas gan ir Jāņu svinēšana bez vainagu pīšanas? Vainaga 
uzlikšana citiem cilvēkiem esot draudzības un sirsnības izpausme. Cits savus Jāņus 
nespēj iedomāties bez brīnišķīga tautastērpa, kas šajos laikos ir retums, pa kādam 
tautastērpam var manīt vien svētku koncertos.
Tie ir latviešu tautas lielākie un tradīcijām bagātākie svētki, kurus svin visas 
paaudzes un visas sabiedrības grupas. Vēsturiski Zāļu diena saistās ar vasaras 
saulgriežiem, taču datumu nesakritības dēļ saulgriežu svinēšana dažkārt tiek 
nodalīta no Jāņu dienas. Esmu dzirdējusi runas, ka Jāņu nakts esot vienīgais laiks 
gadā, kad var redzēt noslēpumaino papardes ziedu. Kas to atrod, tas iegūst laimi 
un visas viņa vēlēšanās piepildās.
Mazliet amizanti: 
• Jāņa dienas rītā jānogriež papardes kāts pie pašas pamatnes, uz nogriezuma 

būs redzams kāds burts, ar to burtu sāksies nākamā vīra vai sievas vārds.
• Tur, kur līgotāji Jāņu naktī ejot par pļavām, augot labāki zāle.
• Jāņu naktī plikam jāskrien apkārt labības laukiem, tad labība labāk aug.
• Ja Jāņu nakti guļ, tad visu vasaru odi kodīs.
• Ja priekš Jāņu dienas iznīcina vienu odu, tad rodas simts vietā, bet, ja pēc Jāņu 

dienas vienu iznīcina, tad simts iznīkst.
• Kas Jāņu rītā pirms saules lēkta iet uz avotu mazgāties, tas kļūst skaists.
• Jāņu naktī ap pusnakti jābrien pa ūdeni, tad rītā būs nauda pastalās.
• Mute jāmazgā rasā, lai iegūtu skaistumu.

Lustīgus, tradīcijām bagātus svētkus! Līgo! Līgo! Līgo!
        Laura
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136 km gar jūras krastu 
BK (sajūtu inženieri – Baltais 

Kalns) Kolka – Dubulti ir pārgājiens 
gar Latvijas gleznaināko jūras piekras-
ti no Kolkasraga līdz Jūrmalai, kur 
pasākuma dalībniekiem tiek dotas 55 
stundas, lai pievarētu 136 kilometrus. 
Šis ir pasākums, kuram cilvēki ļoti 
gatavojas – pieteikšanās tiek atvērta 
pat vairākus mēnešus iepriekš, cilvēki 
(īpaši tie, kas grasās iet pirmo reizi) 
vaicā viens otram „ko ņemt līdzi", „kā 
organizēt gājienu", „kādus apavus 
vilkt" utt. Lielākajai daļai dalīb-
nieku šīs patiešām ir sacensības 
– un tieši ar sevi.

Arī šogad no 24. līdz 26. 
maijam bija iespēja doties šādā 
pārgājienā. Mana motivācija, 
kāpēc nolēmu doties šai pārgā-
jienā – pārbaudīt sevi un pašam 
to visu izjust. Doties šajā, sava 
veida ekstrēmajā ceļojumā, ie-
teica arī paziņas. 

Starts tiek dots Kolkasragā 
24. maijā plkst. 16:00 – gājienu 
sāk 1360 dalībnieki. Ir svarīgi, ar 
ko kopā iet šo ceļu, jo tieši līdz-
gājēji ir tie, kas piešķir noskaņu 
un ,,garšu”. Mēs – 5 savstarpēji 
pazīstami cilvēki. Diemžēl divi  
spiesti izstāties no tālāka ceļa 
veikšanas traumas dēļ. Bet 
mums vēlāk pievienojas divi citi 
dalībnieki. Virzība starp nomet-
nēm galvenokārt gar pludmali, 
izņēmums ir ostu, dabas liegu-
mu un lielāko upju apiešana.

Pirmo nometni – Roju sasnie-
dzam ap 22:00. Teorētiski tas ir 32 
km no starta, bet praktiski – 36 – 38 
km attālumā. Lielu slodzi kājām sa-
gādā slīpais jūras krasts. Patīkami, ka 
nometnē organizatori parūpējušies 
par kvalitatīvām un bagātīgām uzko-
dām – var nobaudīt dažādus augļus, 
dārzeņus, cept desiņas, ir arī saldumi 
un atspirdzinoši dzērieni, arī buljons 
un kafi ja. Iestiprinājušies nolemjam 
nedaudz pagulēt (zem klajas debess 
līdzņemtajos guļammaisos). Bet 
nodomu iztraucē lietus – vienīgais 
visā ceļojuma  laikā. Nospriežam, ka 
atpūta jāpārtrauc un nakts tumsā do-
damies tālāk uz nākamo pieturvietu 
– Mērsragu, turpinot distanci pārsvarā 
pa ceļu gar jūru, bet vietām  arī pa 

meža taku. 
Sestdien pirms 

pusdienas sasnie-
dzam otro nometni 
Mērsragu. Noieti 62 
km. Nepatīkamākais 
pārsteigums – pir-
mā tulzna papēdī 
(vienīgā visa gājiena 
laikā). Atpūtušies, iestiprinājušies un 
„sadakterējuši” kājas, dodamies atkal 
ceļā. Līdz Zvārtiņam – trešajai nomet-
nei nokļūt ir visgrūtāk, sevišķi pēdējie 
10 km, jo pēc lietū „gulētām” 1,5 
stundām jāveic 60 km. Ar ibumetīna 
palīdzību un pārējo komandas biedru 
atbalstu soli pa solim nonākam 100. 
km pieturvietā, kas jau „ļauj sajust 
uzvaras garšu”.

Par godu tam uzrīkojam nelielu 

ballīti ar norunu, ka pusnaktī dosi-
mies pie miera.

Svētdienas rītā 7:00  paēduši, 
iedzēruši kafiju un papildinājuši 
ēdiena rezerves ceļam esam gatavi 
iet tālāk. Ap plkst. 16:00 sasniedzam 

fi nišu – Dubultu glābšanas 
staciju. Esam ceļā pavadī-
juši 48 stundas. Ikvienam, 
kurš spējis paveikt 136 km 
distanci noteiktajos laika 
rāmjos, tiek pasniegtas 
melnās aproces. No 1371 
dalībnieka, kas sāka ceļu, 
fi nišā nonāca vien 920. Ap-
mēram trešdaļa pārgājiena 
laikā izstājās. 

Visa ceļojuma laikā 
bija gan skaisti skati, gan  
pozitīvas emocijas un jauni 
paziņas, arī sāpošas kājas. 

Šis pārgājiens bija lie-
lisks piedzīvojums, reizē 

arī pārbaudījums sev. Lielākais gan-
darījums – es to paveicu!

Vai ir tā vērts? Jā! Vai tas ir grūti? 
Un kā vēl! Vai es iesaku šo pārgājienu 
citiem? Ja jums gribas izkāpt no kom-
forta zonas, tad – tik uz priekšu! 

Pārgājiena Kolka – Dubulti iespaidos 
dalījās Artis Prikulis

Foto no personīgā arhīva
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SKOLAS ZIŅAS

Mazās lauku skolas vērtība
Mazās lauku skolas šodien ir 

vērtība vai neērtība? Šādu prob-
lēmu aplūko Kusas pamatskolas 
padome.

Sveiciens no Kusas pamatskolas 
padomes visiem, kuriem bērni skolo-
jas un skolosies! „Cāļus skaita rudenī”, 
bet mums ir jādomā par to jau šodien. 
Ņemot vērā situāciju, ka tiek veicināta 
mazo lauku skolu vērtības mazināšana, 
esam nolēmuši iebilst šim kolekti-
vizācijas plānam. Mēs uzskatām, ka 
šodienas bērniem ir vajadzīga lielāka 
uzmanība un individuāla pieeja it 
īpaši jaunākajās klasēs, kad tiek iedoti 
zināšanu pamati. Tas palīdz bērnam 
sajusties kompetentam, lai viņš varētu 
piepildīt savus mērķus nākotnē.  Bet 
vecākiem nemitīgi uzspiež domāt 
par daudzskaitlīgām skolām un kon-
kurenci skolēnu starpā, kas esot it 
kā attīstoša. Ne reizi skolu pedagogi 
nav aktīvi iesaistīti skolēnu optimālā 
skaita noteikšanai klasē, ko nevaja-
dzētu pārsniegt. Ir tikai 
sausi un obligāti izpildāmi 
ierēdniecības lēmumi par 
minimālo bērnu skaitu 
klasē. Bet bez pietiekamas 
uzmanības no pedago-
ga, skolēna uzvedība šajā 
konkurences cīņā kļūst 
agresīva vai nomākta.

S. Kokare-Grunte (skolas pado-
mes vadītāja) mūs visus jautājumu 
formā aicina līdzdomāt par notiekošo 
skolu reformu kontekstā: „Pēc kara 
cilvēki gan priecājās par katru bērnu, 
kurš tika līdz skolai ar kājām vai zir-
dziņu un varēja apgūt zināšanas. Vai 
šodien bērns, kurš mācās, ir tikpat vēr-
tīgs sabiedrībai kā toreiz? Vai pēckara 
gados bija vairāk naudas izglītības uz-
turēšanai? Sakarā ar skolu masveidīgo 
likvidāciju pēdējos gados, rodas sajūta, 
ka būt mazskaitlīgai mācību iestādei ir 
slikti vai neatbilstoši valsts iedomātajai 
kārtībai. Skolām pat savā starpā nākas 
konkurēt, jo laukos nav pietiekami 
daudz ģimeņu ar bērniem. Ir situāci-
jas, kad vecāki praktisku apsvērumu 
dēļ bērnus iekārto pilsētas skolās, lai 
būtu tuvāk vecāku darba vietai. Vai 
mūsdienu Latvijā cilvēks, bērns, sko-
lotājs ir vērtība?  Vai par vērtību būtu 
jātērē valsts līdzekļi, arī tad, ja laukos 
iedzīvotāju skaits rūk? Neviens bizness 

laukos nav iespē-
jams bez cilvēka. 
Ja bērni laukos 
valstij izmaksā 

pārāk dārgi, ir kopīgiem spēkiem 
jādomā, kas vēl bez skolu samazinā-
šanas ir iespējams. Vai latviešu tauta 
ir aizgājusi pārāk tālu no dabas un lat-
viskās dzīvesziņas, esam apmaldījušies 
naudas ekonomēšanā, vai cilvēka daba 
ir mainījusies?  Ir mainījusies, bet labā 
ziņa ir tāda, ka daži vēl jūt un ieklausās 
sirdsbalsī, vēro dabas ritumu. Pasaule 
ir kļuvusi dinamiska, neatrodas laiks 
pārdomām, kas tad patiesībā mums 
ir svarīgi, kas ir tas, kas iepriecina. 
Cilvēki pazaudē, neapzinās vērtības.  
Mēs esam brīnišķīgi katrs un visi kā 
tauta, bet reizēm aizķeramies aiz kriti-
zēšanas un bailēm. Vecākiem ir svarīgs 
ir ne tikai galarezultāts intelektuālo 
sasniegumu ziņā, bet arī cilvēciskajā. 
Mēs izvēlamies dzīvot apzināti un bēr-
niem radīt apstākļus, kur gūt pieredzi, 
kā būt krietniem cilvēkiem nevis tikai 
patērētājiem.”

Skolas padomē kopā esam 14. 
Pēdējā sapulcē pievērsāmies tieši 

vērtību izkristalizēšanai, kas svarīgas 
mūsu kopdarbā. Lūk, ko izvirzījām 
kā prioritātes: godīgums, atklātība 
un sadarbība. Analizējām, kas patīk 
mūsu skolā, kas varētu būt citādāk 
un konstatējām, ka priekšrocības ir 
pārsvarā, esam pietiekami labi, mums 
ir ar ko lepoties. Visi kopā varam garīgi 
un intelektuāli augt, priecāties par to, 
kādi esam. Nolēmām savu Kusas skolu 
daudzināt.

Aptaujājot potenciālos pirmklas-
niekus no Kusas bērnudārza „Sprīdī-
tis”, jautājām: Kāpēc laba ir Kusas 
skola? Bērni atbildēja: jo mana 1. kla-
ses audzinātāja būs Vita (sk. V. Frīdval-
de); uz skolu varēs braukt ar riteni; no 
rīta varēs ilgāk pagulēt; jo skola tuvu 
mājām; tur var spēlēt Kendamu! 

Veicām visas skolas bērnu aptauju-
brīvā formā bez atbilžu variantiem, jau-
tājām: Kas Tev patīk skolā? Un TOP 
3 ir sekojošs: visaugstāk tiek novērtēti 
skolotāji, jo tie esot pretimnākoši un 
izpalīdzīgi - arī, ja gadās nesekmīgas 
atzīmes, nav ļoti bargi; pievērš uzma-
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nību katram skolēnam; īpaši 
izcelta ir matemātika un 
vēsture – jo skolotāji 
spēj izskaidrot un 
vienmēr ir jāmācās; 
skolotāji palīdzot 
grūtos brīžos.  2. 
vietā – skola ko-
pumā ,  šeit ļoti 
interesanti dažādi 
viedokļi: tā esot pla-
ša, var izstaigāties, nav 
lielas burzmas, ir lielas 
un nelielas klases, tā ir skais-
ta, interesanta, vislabākā; klasē var 
padzert starpbrīžos tēju; te ir jautri, 
var veidot klases vakarus un aktivitā-
tes; pie mums ir daudz jāmācās, tiek 
uzdoti grūti darbi, kas palīdz saprast 
dzīvi, te var iegūt labu pamatizglītību 
un no ārpuses skola neizskatās veca. 
Un 3. vietā – skolas pusdienas – tās 
esot visgaršīgākās. Tikai nedaudz at-
paliek pēc reitingiem skolas pulciņi, 
kas esot daudzveidīgi – ceļu satiksmes 
drošības (CSD) pulciņš, skolēnu mācī-
bu uzņēmums, keramika, tautas dejas 
u.c. Turpat ar vienādu vērtējumu tiek 
atzīmēta iespēja sportot lielajā sporta 
zālē un darboties multifunkcionāla-
jā jauniešu centrā „1. stāvs”, kur ir 
aktivitāte un interesanti. Skolēniem 
patīk launags, kas ir par brīvu. Viņi 
piemin, ka viņus iepriecina skolas fut-
bola laukums, ziemas slidotava un 
modernais trenažieru laukums pie 
bērnudārza; iespēja labot atzīmes, jo 
skolotājs nekad nepateiks Nē, ja kāds 
gribēs atzīmi labot. Stundas tiek novēr-
tētas kā interesantas. Bērniem svarīgi ir 
viņu skolasbiedri un draugi.

Savukārt skolas padomes vecāki 
dalījās savos viedokļos par skolu. 
Sigita: „Mūsu meita trešo gadu gūst 
pieredzi apvienotajā klasē, kur bērni 
dzīvo draudzīgi, mācās sadarboties, 
atbalstīt, palīdzēt, aizstāvēt. Kopumā 
es ļoti priecājos par personisko pie-
eju (klasē – vidēji 8 bērni), atsaucību 
arī izaicinājumu risināšanā, par dabu 
līdzās un citām iespējām. Mēs dzī-
vojam Zalgauskā, pagasta autobuss 
katru dienu precīzi aizvizina bērnus 
uz skolu un atpakaļ (arī no Sarkaņiem 
caur Madonu kursē skolas transports). 
Man ir iespēja redzēt, kā meita aug un 
progresē, regulāri uzstājoties skolas un 
klases organizētajos pasākumos, kurus 
vienmēr ir iespēja apmeklēt vecākiem. 
Skolas daudzināšanas aktivitāšu laikā 

sadzirdēju skolotājus sakām, 
ka pašvaldības atbalsts 

skolai ir teicams un 
operatīvs. Piekrītu 
„Skola 2030” ievieša-
nas vadītājas uzsau-
kumam, ka pašiem 
jāturpina ik pa brī-
dim ko jaunu mācī-

ties, tad mums vieg-
lāk būs komunicēt ar 

bērnu un skolotājiem. 
Ceru turpināt harmonis-

ku sadarbību, apzinoties, ka 
visi esam līdzradītāji.”

Raimonds: „Mani dēli uz Kusu 
brauc katru rītu no Madonas, viens uz 
Kusas bērnudārzu, otrs uz manu dzim-
to skolu. Jau 4. gadu, kopš mans dēls 
mācās šeit, mana ģimene ir gandarīta 
par sākumskolas skolotāju profesio-
nalitāti. Katrs skolēns var atrast savu 
interešu jomu skolas pulciņu lielajā 
dažādībā, ja ir vēlēšanās. CSD pulciņš 
ir vienīgais visā novadā, kurā bērni 
apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan 
praktisko braukšanu. Tiek iedots labs 
starts, lai tālāk skolēns varētu attīstīties 
kā individualitāte. Vecāki tiek informēti 
e-klasē, gan vēstulēs, ko pievieno kla-
ses audzinātāja audzēkņa dienasgrā-
matā ik nedēļu par katru gaidāmo sko-
las notikumu, gan par sasniegumiem, 
gan arī par skolēna  grūtībām, kas 
perspektīvā atvieglo problēmas risinā-
šanu. Ir nemitīga vecāku un pedagogu 
saikne. Stundas sākas 9.00, līdz ar to 
bērns var izgulēties, nepazaudējot šo 
vienu, tik svarīgo rīta miega stundu. 
Šeit puikam ir plaša skola, nav saspies-
tības un trokšņa, kas ir ļoti, ļoti būtiski. 
Dēls paspēj arī uz Madonas mūzikas 
skolu, tā kā iespējas ir arī tur nokļūt. 
Priecājos par katra skolnieka panā-
kumiem mācību olimpiādēs, sportā, 
un skolai ir ar ko lepoties! Visapkārt 
skolai ir Vidzemes dabas skaistums, 
sakoptība.” Lolita: „Nekur nav tik labi 
kā mājās” – tā skan G. Rača dziesmā, ko 
noteikti varu attiecināt uz saviem un 
savu abu bērnu skolas gadiem Kusas 
pamatskolā. Ne jau viss bija vienkārši, 
bet tā bija pieredze, lai kļūtu par to, 
kas esam, un, atskatoties ar daudzu 
gadu intervālu, esmu sapratusi, ka tā 
patiesi ir mana skola!” Brigita: „Kusas 
pamatskolā ir tik jauki un draudzīgi 
skolotāji, kas palīdzēs Jūsu bērniņam 
sasniegt vislabākos rezultātus mācībās. 
Ar tik daudziem un interesantiem 

pulciņiem – katrs bērns atradīs sev 
piemērotāko. Kusas pamatskola le-
pojas ar savām pavārītēm, kuras māk 
pagatavot visgardākās pusdienas – pat 
pats izvēlīgākais bērns paprasīs du-
bultporciju.” Jānis: „Savā dzīvē esmu 
mācījies 3 pamatskolās – „mazajā”, „lie-
lajā” un Kusas. Abās pirmajās, ja es pats 
nevēlējos mācīties, skolotāji man to 
„atļāva”. Savukārt, Kusā – pedagogiem 
bija svarīgi, ka es mācos un apgūstu 
zināšanas, tāpēc atzīmes uzlabojās. 
Šobrīd mans dēls mācās 2. klasē un 
es esmu pilnīgā sajūsmā par skolotājas 
Ritas (sk. R. Rozentāle-Bogdanova) 
profesionalitāti.” Lāsma: „Priecē, ka 
Kusas skolā ir pedagogi, kam tiešām 
rūp, lai mūsu bērni apgūtu zināšanas. 
Viņi priecājas par katru bērnu, kurš 
grib mācīties, nekad neatteiks, ja būs 
vajadzīga palīdzība. Skolā ir sirsnīgi 
pasākumi, kuros piedalās un iesaistās 
arī vecāki.”

Izglītības ministrijas nākotnes 
ieceres vēsta, ka lauku pamatskolās mi-
nimālajam skolēnu skaitam vajadzētu 
būt 80 ar vidēji deviņiem skolēniem 
klasē. Uzskatām, ka modelis „nauda 
seko skolēnam” ir bijis ļoti kļūdains jau 
pirmsākumā. Igaunija no šīs prakses ir 
mācējusi atteikties. Aplamības rezultā-
tā ir likvidēts liels skaits lauku skolu, 
jo bērni arī tur dažādām metodēm 
tika piesaistīti novadu centru skolām. 
Lauku skola ir ciemata sirds, ap to 
pulsē pagasta dzīvība. Mums katrs 
bērns skolā ir zelta vērtē, tāpēc mēs 
iesakām diskutēt par bērnu piesaisti 
lauku skolām!

Paldies visiem cilvēkiem, kuri Ku-
sas pamatskolā ir ieguldījuši sevi un 
turpina to darīt šobaltdien! Mums ir 
mazskaitlīga, bet plaša skola, kur 
kopā ar ģimeni attīstās talanti un 
individualitātes. Aicinām pievieno-
ties jaunus skolēnus visās klasēs! 
Piedāvājam skolas iepazīšanas 
dienu vecākiem kopā ar bērniem: 
5. jūnijā plkst.16.00. Plānojam cienāt 
ar kafi ju un saldējumu, apskatīt, pre-
zentēt skolu kopā ar skolas padomes 
vecākiem. Iepazīties ar skolu var arī 
jebkurā citā dienā, individuāli vie-
nojoties pa tālruņiem: 28347743, 
64829855.

Informācija par skolu: www.ku-
sasskola.mozello.lv, www.facebook.
com/groups/kusasskolaspadome/

Domas apkopoja R. Putniņš
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7., 8. klase uz Ainažu mola.

Arī 2. mācību semestrī Kusas pa-
matskolas skolēni Latvijas kultūras, 
vēstures un dabas izzināšanai varēja 
izmantot valsts fi nansējumu, ko piedā-
vā iniciatīva „Skolas soma”. Šis fi nansē-
jums paredzēts, lai noteiktas mācību 
tēmas padziļināti apgūtu, izmantojot 
muzeju, teātru un cita veida aktivitāšu 
resursus. 

Vairākas klases apmeklēja teātra 
izrādes. 2. klase bija uz Leļļu teātra 
izrādi „Naksitrallīši” un 4. klase uz 
Valmieras teātra viesizrādi „Staburaga 
bērni” tepat Madonā. Ceturtklasnieki 
stāstīja, kā pirms izrādes mēģinājuši 
veidot pēc iespējas garākus dialogus, 
kas bijis grūti. Tāpēc viņi apbrīnojot 
abus aktierus, kas tik meistarīgi diva-
tā vien radīja veselu izrādi. Savukārt 
devītklasnieki apmeklēja Rūdolfa 
Blaumaņa drāmu „Pazudušais dēls” 
Valmieras teātrī. Interesanti, ka pirms 
tam izrādi TV viņi noskatījās skolā li-
teratūras stundās, un pēc tam izteica 
vēlēšanos to apmeklēt teātrī, jo gribot 
redzēt, kā tas notiek Apaļajā zālē.  Pēc 
brauciena devītie atzina, ka bijis vērts 
braukt, ka iegūta neparasta pieredze, 
sēžot līdzās aktieriem, ka veids, kā iz-
rāde spēlēta, liekot vairāk aizdomāties 
par Krustiņa problēmām mūsdienu 
dzīves kontekstā.

4. un 5. klase   iepazina  jauno  in-
teraktīvo  un izglītojošo  centru „Dzelz-
ceļš un tvaiks” Gulbenē, aizrautīgi 
izzinot dzelzceļa vēsturi un dažādus 
procesus, kā arī izmēģinot braucienu 
ar Bānīti. Ceturtie brauciena laikā 
piedzīvoja tikšanos ar laupītājiem Pa-
pardes pieturā, savukārt piektklasnieki 
brauciena laikā paši inscenēja skolā 
lasītos stāstus par Ronju – laupītāja 
meitu.

1. un 3. klase devās izpētes brau-
cienā Kokneses virzienā, izpētot 
Likteņdārzu, izstaigājot Koknesi un 
piedaloties ādas apstrādes darbnīcā.

6. klase Rīgā daudz jauna un pār-
steidzoša uzzināja Paula Stradiņa Me-
dicīnas vēstures muzejā, kā arī sastapās 
ar pārsteigumiem Ilūziju muzejā.

Savukārt 7. un 8. klase devās divu 
dienu braucienā, lai iepazītu Vidzemes 
jūras krastu, ejot pārgājienos gan pa 
smilšaino Saulkrastu pludmali, gan 
vairāku kilometru garumā lēkājot pa 
lielākiem un mazākiem akmeņiem 

Simtgades iniciatīva „Skolas soma” turpinās

dabas lieguma „Vidzemes akmeņainā 
jūrmala” teritorijā, gan vērojot nied-
rēm noaugušo jūras krastu abpus 
vairāk nekā puskilometru garajam 
Ainažu Ziemeļu molam. Protams, tika 
apmeklēts arī Ainažu Jūrskolas muzejs, 
kurā laipna un zinoša gide aicināja aiz-

domāties par to, cik daudz var paveikt 
cilvēks, kuram ir mērķis. 

Lai visiem piedzīvojumiem un at-
klājumiem bagāta vasara – kā gājienā 
gar jūru allaž vilina jauns rags un aiz tā 
atkal nākamais, un atkal nākamais!

Ilona Sāre

Aicinām!
Kusas pamatskola uzņem skolēnus

2019./20. mācību gadam visās klasēs un piedāvā:
• individuālu darbu ar skolēniem skaitliski nelielās klasēs (vidēji 8 

bērni klasē); 
• plašas telpas mācībām un atpūtai ( vidēji 13m² uz skolēnu)
• ērtu un funkcionālu infrastruktūru – ēdināšana vienā maiņā, 

sporta zāle, aktu zāle, mācību darbnīcas, sporta un rotaļu laukumi, 
slidotava, āra klase, brīvā laika centrs, individuāli pielāgota skolēnu 
pārvadāšana;

• interešu izglītības programmas – keramika, velodrošība, 
kokapstrāde, skolēnu mācību uzņēmumi, vizuālā māksla, vokālais 
ansamblis, instrumentu spēle, tautiskās dejas, sporta spēles, 
dambrete, šahs; 

• iespēju katram runāt, dziedāt, uzstāties, vadīt pasākumus un citādi 
attīstīt savas prasmes;

• iespēju vecākiem piedalīties skolas pasākumos un darboties skolas 
padomē mūsu kopīgam priekam. 

 
Piedāvājam iepazīšanos ar skolu Jums ērtā laikā, iepriekš piezvanot pa 

tālruņiem: 28347743, 64829855.
Informācija par skolu: www.kusasskola.mozello.lv un www.facebook.

com/groups/kusasskolaspadome/
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„Rožlejas” turpina pilnveidoties
Cik patīkami ir apzināties un re-

dzēt ģimenes rosību, degsmi, uzņēmī-
bu, veidojot „Rožlejas” pēc savu sapņu, 
fantāzijas un praktiskuma iespējām. 
Un katru reizi braucot garām, tā vien 
gribas atkal un atkal palūkoties māji-
ņu virzienā. Varbūt tur atkal kaut kas 
jauns ir izveidots, rosība tur nerimst 
ik dienu.

Pirms četriem gadiem 2015. 
gada decembra „Aronas pagasta 
Vēstīs” palūkojoties uz apsnigu-
šo Rožu namiņu, pirmo mājiņu 
īpašumā, var vislabāk saprast un 
novērtēt, kas pa šo laiku padarīts 
„Rožlejās”. Blakus esošā saimnie-
cības ēka un dzīvojamā māja pro-
jektētas tā, lai iekļautos kopējā ai-
navā gan arhitektūras, gan vizuālā 
ziņā, saglabājot vienotu, dabai 
draudzīgu krāsu salikumu.

Uz jautājumu, kurš ir idejas 
autors un realizētājs, atbilde vien-
kārša – vīrs Aivars (brīvajos brīžos 
pārskatītas neskaitāmas lapas 
internetā, salīdzināts, izvērtēts, 
pielāgots; kopā esam vienojušies par 
labāko risinājumu). Dēla Ivo pieredze, 
vadot savu celtniecības fi rmu „PRO 
Build”, ļoti labi noder reālajā situācijā, 
kad nepieciešams kāds precīzs mērī-
jums, konkrēts darbs celtniecības gaitā 
vai vienkārši strādā abi kopā ar tēti. Pa-
dot, pieturēt, notīrīt, nokrāsot, reizēm 
vienkārši atbalstīt ar savu klātbūtni, 
darot kādu darbiņu teritorijā – mana 
līdzdalība „Rožleju” pārvērtībās. Esam 
kopā kāpuši pa kāpnēm, lai tiktu pie 
augstākajiem guļbaļķiem, tos notīrītu 
un nokrāsotu, veikalos pētījuši dažādus 
materiālus, lai beigās izdarītu vislabāko 
izvēli gan cenas, gan dizaina ziņā. 

Viens aiz otra veidojas mazie rožu 
stūrīši, puķu dobes ar dažādiem stādī-
jumiem, avenēm un zemenēm patīk 
siltā mežmala aizvējā pie žāvētavas, 
neiztrūkstoša sastāvdaļa ir pašu rokām 
izveidotā komposta kaste, kura patīk 
stirniņām, arī putni nesmādē; meža 
takā jau var pamanīt visāda izmēra 
bērza kāpnītes ar slotu rotājumu, jo 
zaru šeit netrūkst, svarīgāk ir atrast 
pielietojumu. Galvenā meža taka ir 
iezīmēta ar smalku skaidu klājumu, 
purvainākajā daļā var nejauši iekrist 
kāda kurmja mājiņā, jo zāle visu vēl nav 
pārņēmusi un nostiprinājusies. Pirms 

sešiem gadiem 
izzāģēto koku 
celmi un izcirs-
to krūmu saknes 
tikpat kā satrunējušas, un platība ir bez 
šķēršļiem, jo sākuma gados pļaušanas 
procesā bija ļoti jāuzmanās, braucot 
ar traktoriņu.

Ugunskura vietai ir iekopts lau-
kumiņš ar skaistu galdu un soliem, 
kurus rotā nokareno puķu podi. Jau 
seši lielie zupas katli ir piedzīvojuši 
savas ugunskristības un iepriecinājuši 
svētkos, kad visi esam sanākuši kopā. 
Mīlētāju tiltiņš, paslēpies aiz priežu kal-
niņa ielejā, ir sagaidījis savu pirmo pāri 
pirms diviem gadiem, kad ceļmalā pie-
stāja kāzinieki, lai notvertu kādu foto 
mirkli. Jutāmies patīkami pārsteigti. Šū-
poles ir iemīļojuši mazie bērni Raiens, 
Enija, Odrija, Kriss un Mia, tad dzirkstī 
prieks un jautrība, sajūsmas spiedzieni 
par pašu noķerto zivtiņu. 

Pašreiz aktīvi norit iekšpagalma 
darbi, kas saistīti ar notekūdeņu nova-
des vietu izveidošanu un bruģēšanu; 
rudens un ziemas mēnešos plānots 
pabeigt iekšējo apdari un sākt domāt 
par telpu piepildīšanu ar mēbelēm. 

Pēc ikdienas darba skolā, mācot 
angļu valodu un veicot audzinātājas 

pienākumus 5. klasē, kā arī 
Madonā, vadot mācību centru 
Austrumvidzeme, vislabākais 
spēka un enerģijas avots ir laiks, 
darbošanās svaigā gaisā dabā, 
un ja vēl tiek īstenota kāda naktī 
izsapņota ideja.

„Rožlejas” ir ģimenes uzņē-
mums, kurā savu sirds darbu 
ir ielicis vīrs Aivars ar savu ko-
mandu – ģimeni, neskaitīdams 
stundas, cik pavadītas, neskatī-
damies uz laika apstākļiem (visu 
esam centušies veikt saviem spē-
kiem un līdzekļiem, mācījušies, 
kļūdījušies, bet galu galā kaut ko 
izveidojuši).

Nākotnes vīzijā „Rožlejas” 
redzam kā skaistu un sakoptu atpūtas 
vietu ar dažādām iespējām, kur aktīvi 
pavadīt brīvo laiku varam ne tikai paši, 
bet domājam piedāvāt kā tūrisma 
pakalpojumu. Mazais pārbaudījums 
šajā jomā jau bija Veselības projekta 
ietvaros organizētais velobrauciens 
pavasarī, kad visi mēģinājām atpazīt 
atsevišķas bildes pirms un pēc, pamež-
ģījām mēles ar mazo bērnu izdomāta-
jiem vārdiem, kuri veikli savirknējās 
mēles mežģi „Rožleju” ozola žuburā 
lielīgi eži joprojām ārprātā spurojas. 
Bija jauki, ieguvām pirmo atzinību no 
Aronas pagasta skatpunktu projekta 
„100 pedāļi Kusā”.

Lai radošums un degsme apvij 
jūsu ģimenīti, apkārtējo uzslavas lai 
silda sirdi. Lai ir laiks ģimenes lokā 
apsēsties uz soliņa, paklausīties putnu 
čalās, pasapņot un papriecāties par 
to, kas jau ir paveikts. Un paveikts ir 
tiešām daudz!

Savā sajūtās dalījās Inese Sraustiņa 
apkopoja Laura Zariņa

foto no personīgā arhīva
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Pi rms  10 
gadiem, 2009. 
gada 26. jūnijā, 
Kusā trīs dāmas, 
kuras ar ieinte-
resētību domā-
ja, kā pievērst 
uzmanību bēr-
nu un jauniešu 

saturīgai brīvā laika pavadīšanai, izvei-
doja biedrību „ARONAS PĪLĀDZIS”, jo 
tajā laikā ar biedrību starpniecību bija 
iespējas iesniegt dažādus projektus 
un piesaistīt fi nansējumu. Toreiz es 
strādāju Kusas pamatskolā kā direktora 
vietniece audzināšanas darbā, aktīvi 
darbojos ar skolēnu līdzpārvaldi, kurai 
bija radusies ideja par jauniešu centra 
izveidi Aronas pagastā. Madonas nova-
dā jau bija izveidojies jauniešu centrs 
Bērzaunē un „Burbulis” Madonā, uz 
kuriem ar aktīvistiem braucām, lai 
saprastu, ko gribam izveidot paši. Tajā 
laikā biedrībai nebija atsevišķas telpas, 
kur darboties, bija tāds klusuma pe-
riods, taču idejas un domas par kaut 
kā radīšanu gaisā virmoja visu laiku. 
Paldies Inai un Iritai par atbalstu un 
iedrošinājumu, paldies Kusas pamat-
skolas direktoram Agrim par iespēju 
apmeklēt kursus Madonā, apgūstot 
projektu vadību! Atceros, ka pirmais 
mēģinājums izveidot jauniešu centru 
Kusā nebija īsti sekmīgs, toreiz projek-
tus iesniedza Madonas novada pašval-
dība, bet Madonas novada fonds bija 
izsludinājis jaunu projektu pieteikumu 
kārtu, par kuru informēja interesentus. 
Aizbraucu uz semināru – domāju, ne-

Biedrībai „ARONAS PĪLĀDZIS” – 10 gadi
kad es nerakstīšu LEADER projektus, 
jo viss likās tik sarežģīti… taču bija 
iespēja rakstīt projektu, lai izveidotu 
multifunkcionālu centru visām paau-
dzēm, tāpēc gāju pie pārvaldes vadītāja 
Andreja ar domu, ka tomēr vajadzētu 
mēģināt startēt šajā projektā. Madonas 
novada pašvaldības projektu vadītāji 
sagatavoja pieteikumu un projekts 
„Multifunkcionāls brīvā laika pavadī-
šanas centrs starppaaudžu sadarbības 
veicināšanai Aronas pagastā” tika ap-
stiprināts. Saistībā ar remontdarbiem 
skolas 1. stāvā bija  jāpārcieš šādas 
tādas neērtības, toties 2013. gada 15. 
janvārī tika atvērts Multifunkcionālais 
centrs – vieta, kur satikties bērniem, 
jauniešiem, pieaugušajiem un senio-
riem, vieta, kur savu stūrīti varētu atrast 
arī biedrībai. Ļoti veiksmīgi tajā 
laikā Kusas pamatskola startēja 
SFL projektu konkursā ar projek-
tu „Tautskola un brīva laika centrs 
Kusas pamatskolā”, kura ietvaros 
varēja aprīkot centru ar dažādām 
spēlēm un citām lietām, lai varētu 
saturīgi pavadīt brīvo laiku. Un 
„lielā” projekta ietvaros tika iz-
sludināti „mazie” projekti, kurus 
varēja iesniegt tikai biedrības. 
„ĢIMENES SKOLA”, „Satiec savu 
kaimiņu Aronas pagastā!”, – nu 
lūk, te arī sākās biedrības „ARONAS 
PĪLĀDZIS” projektu ceļš, kas pa šiem 
gadiem ir pilnveidojis un attīstījis da-
žādas brīvā laika pavadīšanas iespējas 
ikvienam Aronas pagasta iedzīvotājam 
neatkarīgi no vecuma un dzimuma, kā 
arī pilnveidojis starppaaudžu sadarbī-

bu Aronas pagastā daudzās projektu 
aktivitātēs.

Vai atceramies projektu „Pērles un 
dimanti”, kas ir mans 1. projekts, ko uz-
rakstīju, kurā darbojās Kusas pamatsko-
las vecāki, lai uz dzīvi palūkotos caur 
pasaku pasauli? Un projekta „Prieks sev 
un citiem!” ietvaros jauniešu izveidotā 
košumdobe vēl šodien priecē visus, kas 
iet cauri skolas ābeļdārzam! Tie gan 
nav biedrības iesniegtie projekti, bet 
kā es mēdzu teikt: „Es un biedrība, un 
MC „1. stāvs” ir kā viens vesels, jo visas 
iespējas, kas vēlāk tiek piedāvātas iedzī-
votājiem, ir tikai un vienīgi pateicoties 
tam, ka biedrība var iesniegt projektus, 
bet vieta, kur tos realizēt – MC „1. 
stāvs”, un ne tikai – darbojušies esam 
visā pagasta teritorijā. 

Nākamais lielākais projekts, kas 
ievērojami uzlaboja materiālo bāzi, 
bija „Borisa un Ināras Teterevu fonds” 
atbalstītais „Mans un Tavs brīvais laiks”, 
kurā pilnveidojām Virtuves stūrīša un 
Rotaļu istabas aprīkojumu, izveidojām 
Mūzikas istabu, kur darbojas ne tikai 
bērni un jaunieši, bet savu mājvietu 
atraduši ansamblis „Mārtiņrozes” un 
muzikālā apvienība „ĶEKARS”. Viena 
gada laikā notika vairākas nodarbības 
ģimenēm ar bērniem, muzicēšanas 
nodarbības vadīja Simona, aktīvi apgu-
vām dažādas dzīves prasmes Virtuves 
stūrītī, kurā joprojām aktīvi darbojas 
bērni un jaunieši, lai sev pagatavotu 
kādu maltīti.

Pēc Tautskolas projekta Ilona veik-
smīgi startēja Grundtvig mūžizglītības 
programmas projektu konkursā, kurā 
tik apstiprināts projekts „Voices in Pic-
tures” jeb kā mēs mīļi saucām „VIP”. 
Šī projekta realizācija pavēra iespējas 

Tautskolas ekskursija.

Pirmās košumdobes veidošana.

turpinājums 8. lpp.
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vēlāk biedrībai aktīvi iesaistīties Mado-
nas novada pašvaldības NVO projektu 
konkursos, kuros esam izveidojuši 
tūrisma ceļvedi „Aronas pagasta Ska-
tupunkti” – kopīgās ekspedīcijās esam 
atklājuši tik daudz skaistu vietu Aronas 
pagastā – paldies visiem – gan maziem, 
gan lieliem, kuri aktīvi iesaistījās šajās 
ekspedīcijās, jo īpaši mūsu Vides gidei 
Silvijai! Tālāk jau veidojām mūsu pa-
gasta vēsturisko izpēti „Aronas pagasts 
laikmetu griežos” – apkopotie materiāli 
joprojām pieejami „Pīlādzīšu istabā”. 
Un pateicoties projektam „100 pedāļi 
Aronā” šobrīd ir iespējams ar velosipē-
diem velo gida pavadībā iepazīt Aronas 
pagastu – dodiet ziņu un kādu Jūsu 
ģimenes/draugu pasākumu – ballīti 
varam aizstāt ar veselīgu izkustēšanos 
dabā. Fantastiski Aronas pagasta skati 
fotogrāfijās nonāca projekta „Foto 
medības Aronas pagastā” krājumā, jo 
no tām tika izveidots skaists 2018. gada 
kalendārs – paldies vēlreiz visiem, kuri 
iesaistījās foto medībās!

Nākošā joma, kurā biedrība „ARO-
NAS PĪLĀDZIS” ir ļoti sekmīgi darbo-
jusies, piesaistot dažādu fi nansētāju 
līdzekļus, ir dažādu spēļu izgatavoša-
na. Esam izveidojuši spēles „Aronas 
pārīši”, „Kusapols”, „Aronas puzles”, 
„Slēpņošana”, kā arī interaktīvo spēli 
par Madonas novadu „Gailis ganos”! 

Slēpņošana ir īpaša ar to, ka to esam 
vadījuši gan nometnes „Es te dzīvoju!” 
dalībniekiem un vecākiem, gan Kusas 
pamatskolas saimei, gan PII „Sprīdītis” 
ģimenēm, gan daudziem viesiem ne 
tikai no Latvijas, bet šo spēli ir izgājuši 
viesi no Gruzijas, no Vācijas, no Franci-
jas un Bulgārijas. Šā gada Muzeju naktī 
(18.05.2019.) Slēpņošanu vadījām 
Madonas muzejā, par ko saņēmām ļoti 
pozitīvas atsauksmes par interesanto 
ideju gan no muzeja darbiniekiem, 
gan no dalībniekiem – pusnaktī meklēt 
apslēptās kastītes bijis nedaudz grūtāk, 
bet visi priecājās par iespēju pamēģināt 
kaut ko neparastāku. Paldies palīgiem 
Madarai un Oskaram! Šis viss iepriekš 
aprakstītais deva iespēju cīnīties Mado-
nas novada Jauniešu gada balvā „Sud-
raba gailis”, kad MC „1. stāvs” ieguva 
nomināciju „Gada jauniešu centrs” – 
2017. gadā tiešām vairāk darbojās tieši 
jaunieši, iesaistoties visu 6  realizēto 
projektu aktivitātēs, protams, darbojās, 
arī visi pārējie, bet nu šis gads tiešām 

pagāja „jauniešu 
zīmē”. Paldies vi-
siem bērniem un 
jauniešiem, kuri 
aktīvi iesaistās da-
žādās aktivitātēs, 
paši organizē arī 
pasākumus – Ka-
raoke vakars, „100 
grami Mīlestības”, 
neatsaka, ja lūdz 
izdarīt kādu dar-
bu, ir jau, protams, 
arī pa kādai blē-
ņai, bet izrunājot 

katru konkrēto 
situāciju, jaunieši 
saprot, ka ir jātau-
pa esošais inven-
tārs, ir ar cieņu 
jāizturas pret citu 
paveikto.

Pēdējie 2 – 3 
gadi biedrībai ir 
pagājuši ciešā saistībā ar LEADER, at-
cerieties, sākumā rakstīju par domu, 
ka nekad nerakstīšu LEADER projek-
tus… Te vietā teiciens: „Nekad nesaki 
NEKAD”. Jā, ir interesants šis posms ne 
tikai tāpēc, ka apmācības ir izgājuši 8 

dīdžeji, bet gan tāpēc, ka esam cēluši 
goda sentēvu tikumus un tradīcijas, 
proti, Aronas pagastā publiski ir pieeja-
mas 8 stelles, kur var aust linu dvieļus, 
grīdas lupatu deķus, Līgo brunčus, 
tautiskos svārkus, tašiņas un daudz ko 
citu, esam apguvuši vairākus aušanas 
veidus – gan tradicionālus, gan netra-
dicionālus, gan izšūšanas prasmes un 
tā varētu turpināt šo sarakstu vēl un 
vēl. Nedomājam apstāties pie aušanas 
prasmju apguves vien, ir padomā vēl 
citas interesantas lietas, ko piedāvāsim 
apgūt brīvajā laikā, bet par to jau sīkāk 
zināsim rudens pusē.

Madonas novada pašvaldība šogad 
ir atbalstījusi 2 biedrības „ARONAS 
PĪLĀDZIS” iesniegtos projektus – 
„Gadsimta durvis” un „Kusas pieturai 
būt skaistai!”. Nedaudz ir aizkavējusies 
projekta „Gadsimta durvis” uzsākšana 
(dokumentu kārtošana MNP) – bet nu, 
kas lēni nāk, tas labi nāk... projekta 
ietvaros notiks 6 tematiski pasākumi, 
kuros caur īpašām durvīm atgriezīsi-
mies dažādos laika posmos – meklējiet 
savās pūra lādēs kremplīna kleitas 
un kļošenes, no dziesmu krājumiem 
atkārtojiet dažādu laiku dziesmas, būs 
mums brīvdabas kino un pikniks pie 
Līdēres ezera un vēl daži pārsteigumi, 
bet tas lai šobrīd vēl paliek noslēpumā. 
Otrs projekts „Kusas pieturai būt skais-
tai!” jau pasaka visu priekšā – augustā 
un septembrī aktivizēsimies uz mūsu 
pieturas sakopšanu un „sapucēšanu”. 
Sekojiet līdzi informācijai biedrības 
„ARONAS PĪLĀDZIS” jaunumiem www.
aronas-piladzis.mozello.com, www.
facebook.com, www.draugiem.lv. 

Mani jau labu laiciņu atpakaļ 
interesēja jautājums par to, kāds tad 
ir biedrības „ARONAS PĪLĀDZIS” 
pienesums Aronas pagasta attīstībai, 
iedzīvotāju labklājības līmeņa celša-
nai, saturīgai brīvā laika pavadīšanai, 

Divu projektu 
darbs 

atspoguļojas 
Aronas pagasta 

Skatupunktos.

Velo gida aprīkojums 
Interaktīvā spēle par Madonas 

novadu Gailis ganos.

Suvenīri ar pagasta ģerboņa simbolu – pīlādzi.
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starppaaudžu sadarbības veicināšanai. 
Vienmēr ar lepnumu esmu teikusi, ka 
mēs neesam tikai jauniešu centrs, bet 
strādājam ar visām paaudzēm. 

Kopumā no 2013. gada biedrība 
„ARONAS PĪLĀDZIS” ir realizējusi 13 
projektus – „ĢIMENES SKOLA”, „Sa-
tiec savu kaimiņu Aronas pagastā!”, 
„Mans un Tavs brīvais laiks”, „Aronas 
pagasta Skatupunkti”, „Es te dzīvoju!”, 
„Aronas pagasts laikmetu griežos”, 
„Amatiem pa pēdām”, „100 pedāļi Aro-
nā”, „Foto medības Aronas pagastā”, 
„Gailis ganos”, „RAKSTU RAKSTIEM 
IZRAKSTĪJU”, „Mūzika izaugsmei”, 
„Rokdarbu vācelīte”, apstiprināti ir 2 
projekti, kuru realizācija notiks šogad. 
Kopumā par šo projektu realizāciju 
Aronas pagasta attīstībai, jo visi esošie 
projekti ir virzīti tikai un vienīgi attīstī-
bai, pilnveidošanai, sadarbībai, dažādu 
prasmju apgūšanai un brīvā laika satu-
rīgai pavadīšanai, no dažādiem fi nan-
sētājiem ir izmantoti EUR 54 324,44 
(es kā projektu vadītāja algu par šiem 
projektiem neesmu saņēmusi, izņemot 
2 projektos (EUR 334,56), kas bija 
noteikts projektu nolikumos). Mūsu 
pagastā diemžēl reizēm nākas dzirdēt 
viedokli, ka pie mums nekas nenotiek. 
NOTIEK un kā vēl! Ja vien pašam ir 
vēlme ko jaunu iemācīties, ja vien pa-
šam ir vēlme kaut ko darīt, lai pašiem 
būtu interesanti dzīvot Aronas pagastā. 
Viss aprīkojums, kas pieejams MC „1. 

stāvs”, ikdienā pieejams ikvienam bez 
maksas (par ko reizēm brīnās viesi no 
citiem novadiem, arī no citiem novadu 
jauniešu centriem) – novērtējiet to, kas 
mums ir un māciet saviem bērniem to 
novērtēt, jo uz paplātes ar zelta maliņu 
jau tas viss nav tā vienkārši nolikts. Šajā 
visā ir ielikta sirds un dvēsele, garas 
darba stundas, arī ārpus darba laika, 
neskaitot, cik esi pavadījis laiku darbā, 
tajā pašā laikā atņemot to, piemēram, 
savai ģimenei, pazaudētas arī nervu 
šūnas, jo reizēm esi bezspēcīgs pie teh-
niskām ķibelēm. Bet paveiktais darbs 
šo gadu laikā ir devis gandarījumu, 
ka, kopā darbojoties, varam paveikt 
lielas lietas, ka kopā varam „griezties kā 
zobratiņi – mazi, lieli, jauni, veci” – šis 
teiciens nāk līdzi no „VIPa”. 

VĒLOS PATEIKT LIELU PALDIES 
IKVIENAM, KURŠ IR IESAISTĪJIES 
BIEDRĪBAS „ARONAS PĪLĀDZIS” AK-
TIVITĀTĒS, PROJEKTU NODARBĪBĀS, 

LIELS PALDIES ARONAS PAGASTA UZ-
ŅĒMĒJIEM UN ZIEDOTĀJIEM, KURI 
IR ATBALSTĪJUŠI BIEDRĪBU „ARONAS 
PĪLĀDZIS”, LIELS PALDIES ARONAS 
PAGASTA PĀRVALDEI PAR SAPRATNI, 
SADARBĪBU UN IDEJU ATBALSTĪŠA-
NU, JO BEZ TĀ VIENKĀRŠI TĀPAT JAU 
MĒS NEVARĒTU ROSĪTIES! PALDIES 
ARONAS PAGASTA BĒRNIEM UN JAU-
NIEŠIEM, KURI VIENMĒR ATBALSTA 
UN PALĪDZ REALIZĒT REIZĒM ĻOTI 
PĀRDROŠAS IDEJAS – BET GALA RE-
ZULTĀTS VIENMĒR IZNĀK SUPERĪGS! 
PALDIES IKVIENAM, KAS IEDROŠINA, 
PASAKA KĀDU LABU VĀRDU PAR PA-
VEIKTO! 

Mans moto kopš 2017. gada: 
„Labāk nodilt, nekā sarūsēt!” neļauj 
apstāties. UZ TIKŠANOS!

Iveta Kaparkalēja,
Biedrības „ARONAS PĪLĀDZIS” 
Valdes priekšsēdētāja, projektu 

vadītāja

Aronas pagastā ir brīnišķīga vieta, 
kur pavadīt LAIMĪGU 
bērnību. Tas ir bēnu-
dārziņš, vai kā tagad 
saucam – pirmsskolas 
izglītības iestāde „Sprī-
dītis". Sajā pavasarī jau 
24-to reizi, skanot I. Kal-
niņa dziesmai „Piena 
ceļš", palaidām uz skolu 
savus lielākos, gudrākos 
un skolas gaitām sagata-
votos absolventus. Šajā 
pavasarī tie bija seši bērni: 
Ieva, Eduards, Dāvis, Ade-
le, Emīlija un Mārtiņš. Lai 
veiksmīgas viņiem skolas 
gaitas!

   Bet mēs, iestādes dar-
binieki, gaidīsim nākamos audzēkņus. Katrs bērniņš 
ir kā asniņš, viņam vajag daudz gaismas, svaiga gaisa 
un mīlestības. Un viss mums ir! 1. Plašas, gaišas, 

siltas, izremontētas telpas. 2. Daudz jauku, 
krāšņu un attīstošu rotaļu konstrukciju pla-
šajā āra teritorijā. 3. Nepārpildītas grupas, 
kurās audzīte jau pirmajā dienā atcerēsies 
visu, kas vajadzīgs tieši jūsu bērniņa labsa-
jūtai. 4. Daudz jauku aktivitāšu, kurās katrs 
tiek iesaistīt un iemācās gan dejas soļus, gan 
ritmisku, kan vienkāršu instrumentu spēli. 
5. Baseina apmeklēšana, iekšējie loģikas 
spēļu čempionāti, Rīgas leļļu teātra ap-
meklējumi. Visu nemaz nevar uzskaitīt. Un 
galvenais, „Sprīdītī" strādā audzītes, kuras 
darbojoties pēc uz kompetentēm balstītas 

izglītības sistēmas, un 
ir ieinteresētas kat-
ra bērniņa maksimālā 
attīstība. Ne velti, jau 
daudzus gadus, mūsu 
ietādes beidzēji ir ļoti 
labi sagatavoti skolas 
gaitu uzsākšanai.

S. ČURKSTE, vadītāja

īnnīnnnnnišišišiišišišišišišišķīķīķīķīķīķķīķīķķīķīķīķīķīķīķīķķķķķķķķ gagagagagagagagaggagagagaggagagaggagaagagagagggggg vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvieieieieieieieieieieieieieieeieieieeieeeeieeeieetataatatatatatatatatatatatatatatattatatatattatatataa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Velo ekspedīcijas dalībnieki šajā pavasarī.

BĒRNUDĀRZĀ
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Šis ir Edgara Liepiņa 
ceļojošās balvas Konkursa/ 
festivāla moto.

26. maija rīta cēliens, 
esam ceļā uz Skulti. Ie-
braucot Limbažu pusē, 
pārsteidz saulaini ziedošie 
rapšu lauki. Foto atmiņai, 
un braucienu turpinām.

Galapunkts – Skultes 
integrācijas centrs Mande-
gās. Šis ir jau 7. konkurss/ 
festivāls, parasti maija pē-
dējā sestdienā, bet Eiro-
parlamenta vēlēšanu dēļ 
šopavasar – svētdienā.

Iekārtojamies, neliela 
kafi jas pauze un režisores 
Ligitas Smildziņas vadītā 
dalībnieku iepazīšanās, 
amatierteātru moto, kuriem pēc vē-
lēšanās jāpievienojas, mūsējā atbilde 
uz jautājumu, kas mums patīk: „Svinēt 
dzīvi!”

Plkst. 13.00  atceres brīdis un 
ziedu nolikšana pie Edgara Liepiņa 
pieminekļa Skultes kapos.

Plkst. 14.00  pasākuma atklāšana. 
Konkursā piedalās 7 amatierteātru 
kolektīvi. Bija nosacījums – uzstāšanās 
ilgums – ne vairāk par 40 minūtēm, 
parādot visu izrādi vai arī fragmentu. 
Lieliska bija Krimuldas amatierteātra 
pirmā izrāde – Karela Čapeka  „Kā ro-
das teātris”. Režisore Zane Zīle. 

„Pasmaidi, sirds gaiša kļūs!”
„Cik jaudas”, pārsteidzot 
ar 89 gadīgo aktrisi Alvīnes 
Dušmanes lomā, režisore 
Dzintra Medne. 

Alojas novada Puikules 
amatierteātris – Dansko-
vītes „Tēva meitas”izrādes 
fragmenti, režisore Nelda 
Bailīte-Irmeja, kuras otrais 
kolektīvs no Burtnieku no-
vada Matīšiem uzstājās ar 
fragmentu no Monikas zīles 
lugas „Savedējs”.

Konkursa noslēgumā 
– mājinieki ar fragmentiem 
no L. Stumbres „Burvīgajiem 
blēžiem” Ligitas Smildziņas 
režijā.

Mūs vērtēja aktieris Jānis 
Skanis, režisore no Rīgas 

Dace Liepniece, improvizācijas pasnie-
dzēja un režisore Ligita Smildziņa, kā 
arī paši skatītāji.

Vērtētāju apspriedes laikā izklaidē-
ja Katlakalna improvizācijas teātris ar 
humora šovu „Smieties nav aizliegts”. 
Bija jautri.

Un tad – vērtētāju un skatītāju 
atzinums: 

Labākā aktrise konkursā 89 gadīgā 
kundze no Grundzāles.

Labākais aktieris – mūsējais – Gu-
nārs Andersons. Urā!

Edgara Liepiņa ceļojošā balva Kri-
muldas t/n Raganas amatierteātrim. 

Pateicības visiem festivāla dalībnie-
kiem un amatierteātra režisoriem. 

Un turpinājumā kopīgs atpūtas 
pasākums Skultes jūrmalā, zivju zupas 
baudīšana, dziesmas, arī dejas. Diena 
vējaina, brīžiem līst, apmetamies atpū-
tas namiņā. Jūra neparasta, pelēka un 
viļņaina, vējš vai no kājām gāž… Labo 
noskaņojumu tas nemaina. Brauciens 
izdevies. Uz mājām dodamies ar Edga-
ra Liepiņa iemīļoto teicienu „Tiksimies 
kādreiz maijā!”

Paldies aktieriem Lilitai un Aiva-
ram Kazušiem, Gunāram Andersonam, 
Intai Grudulei, Armandam Kecko, 
Sarmai Dzenei, Inārai Siņicinai, Ainai 
Spūlei. 

Pateicamies Aronas pagasta pārval-
dei par transportu un šoferim Valdim  
Grīnbergam.

 Laima Vanaga,
Amatierteātra „Aronieši” režisorePiemineklis Edgaram Liepiņam.

Gunārs saņem balvu.

Gunārs Andersons ar saņemto 
balvu.

Pa ceļam uz Skulti, amatierteātra Aronieši aktieri 
rapšu laukā.

Ar satraukumu sirdīs mēs otrie 
rādījām sava „Palangas lauvas” saīsi-
nāto versiju.

Vēl gaigalaviešu „Apīņa”sniegumā 
dzejas izrāde ar K. Medņa un A. 
Anfimovas dzeju, režija Valentīna 
Deksne.

Fragmentus no A. Bankas „Kredī-
ta” spēlēja Grundzāles amatierteātris 
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Pavasari esam sagaidījuši un gandrīz jau arī pavadījuši, pamatīgās 
salnas izturējuši, saņēmuši iedvesmu gan no enerģijās mutuļojošā 
gadalaika, gan arī  no mūsu pagasta  dzīvespriecīgajiem jubilāriem.

Ilmārs Pavārs – 75
Ilmārs ir kurzemnieks no Talsiem, kā pats 

stāsta, visu savu mūžu ir grozījis stūri, pēdējie 
darba gadi pieder katastrofu medicīnas cen-
tram. Pēc aktīvā darba ir atradis mājas mūsu 
pagastā. Jubilāra agrākais hobijs auto sports, 
bet tagad dzīvot un katru dienu piepildīt ar 
darbiem un  atpūtu, neaizmirstot par tēva, 
vectēva došanas un saņemšanas  prieku.

Vizbulīte Ūbelīte – 75
Rokdarbniece, puķu mīle, lauku darbu 

darītāja – tā varētu raksturot jubilāri. Darbs 
ir Vizbulītes dzinulis, jo jārūpējas par māj-
dzīvniekiem, dārziņu un dzimto lauku sētu. 
Darba apjoms ir samazināts, jo visu mūžu ir  
smagi strādājusi fermā un viņa zina, kas ir 
darba grūtums, bet tagad gan to veic savam 
priekam. Sirdsmieru gūst, ja meitām un maz-
bērniem klājas labi.

Aivars Ostrovskis –75
Aivars varēja kļūt par Kubas iedzīvotāju, 

bet dažādu apstākļu ietekmē ir kļuvis par ku-
sēnieti, saglabājot neaizmirstamas, spilgtas 
atmiņas par Kubu dienesta laikā. Aivars ir ļoti 
saimniecisks, strādīgs. Viņa pacietību, akurā-
tumu var novērtēt viņa dārzā, kur no stāda 
izaudzēšanas līdz ražai ir nepārtraukta darbī-
ba. Aivars audzē ne tikai praktiskas, ēdamas 
lietas, bet arī ziedus savam un citu priekam. 
Starp ikdienas rūpēm un dārzu ir arī makšķe-
rēšana, bez kuras noteikti nevar iztikt, tā ir 
kā nepieciešamība līdzsvara atgūšanai dzīvei.

Jānis Šņucītis – 85
Ar Jāni un viņa ģimeni tiekamies regulāri, 

tāpēc būtiskas izmaiņas nav manāmas – tas 
pats dzīvesprieks, sirsnība un interese par 
dažādām aktualitātēm gan pagastā, gan no-
vadā,  gan Latvijā un pasaulē. Četru paaudžu 
sadarbība dzimtas sētā ir jubilāra ģimenes 
vērtība. P.S. Diemžēl tāds viņš mums paliks 
atmiņā, jo šī bija mūsu pēdējā tikšanās reize.

Ivars Vankins – 75
Ivars vienmēr ir optimists, vienmēr satie-

kams ar smaidu, jo kā gan var būt savādāk     
– sešu meiteņu lutināts – sievas, meitas un 
mazmeitu. Cik daudzi no mūsu pagasta cilvē-
kiem staigā ar Ivara saremontētajām kurpēm, 
cik apavu ir salabots, to neviens nav skaitījis, 
bet droši skaits varētu būt iespaidīgs un vēl 
joprojām viņš to dara. 

 Skaidrīte Petrova, Lolita Tipaine

Pietura...
Daudz dzirdēts un zināms par latviešiem 

piemītošo kapu kopšanas tradīciju. Lielākā 
daļa no mums rūpīgi kopj savu tuvinieku 
atdusas vietas, gaida ikgadējos kapusvētkus 
un svecīšu vakarus. Līdēres jaunajos kapos 
ir kapu kopiņas, kas nav koptas ilgu laiku, 
varbūt pat gadiem. Mēs visi esam vietējie un 
viens otru pazīstam – arī tos, kas vairs nav 
mūsu vidū, un ir skumji, ka viņi ir aizmirsti. 
Iespējams, ka daudzi ekonomisku apsvēru-
mu dēļ šodien netiek uz attālākajiem kapiem, 
daļa ir ārzemēs, tāpēc jāmeklē risinājums. Bet 
ir arī tādas kapa kopiņas, kuras nav sakoptas, 
kaut gan tuvinieki dzīvo tepat mūsu vidū. 
Mēs nevaram sodīt par tuvinieku kapa vietu 
nekopšanu, tā ir katra personīgā attieksme un 
uzskats, katra paša sirdsapziņa.

Novēlu visiem jauku vasaru, ieklausīties 
savā sirdsbalsī, neaizmirst savus piederīgos 
kapu kalnā, uzturēt kārtībā kapu kopiņas un 
kapusvētkos atkal satikties ar saviem radiem, 
draugiem un paziņām.

                                         Rudīte

Cilvēka mūžs 
neizzūd...  

Madonas novada 
Aronas pagasta 

pārvalde  
aicina darbā
kapsētas pārzini

 (PKK 5151 20) Aronas pagasta kapsētā 
„Jaunie Līdēres kapi”  0,5 darba slodzes, 
atlīdzība, sākot no EUR 230,00 un visas soci-
ālās  garantijas.

Sīkāka informācija (darba dienās darba 
laikā) pie pārvaldes vadītāja: 26562846; liet-
vedes: 64807121
Galvenie darba pienākumi:
Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana, 
Kapu koplietošanas teritoriju sakopšana 

un labiekārtošana.
Prasības pretendentiem: 
Augsta atbildības sajūta un pozitīva 

attieksme pret darbu,
Vēlme darbu veikt kvalitatīvi,
Vēlams personīgais transports.

Pieteikumu, motivācijas vēstuli, CV un 
izglītības dokumentu iesniegt Aronas pagasta 
pārvaldē (pie lietvedes): Melioratoru ielā 3, 
Kusā, Aronas pagastā līdz 2019. gada 15. 
jūlijam vai elektroniski pa e-pastu arona@
madona.lv.
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Veselības dienu noskaņās
Aronas pagastā aprīlis (04.04.–

08.04.) sākās ar Veselības dienām, kuras 
tiek organizētas ES projekta ietvaros. 
Mūsu pagastā šī bija jau 3. reize. 4. aprīlī 
pagasta iedzīvotāji pulcējās uz nūjo-
šanas nodarbību Ilvijas Kecko vadībā, 
kura pastāstīja, kā pareizi nūjot, kādas 
nūjas, cik garas tās ir nepieciešamas un 
ko dod nūjošana mūsu veselībai. Pasā-
kuma laikā dalībniekiem bija iespēja nū-
jot, distances garums ap 5 km pa Kusas 
centru. Atsaucība bija laba, ar lieliskām 
laika pavadīšanas iespējām.

Savukārt, 6. aprīlī Kusas sporta zālē 
notika telpu futbola sacensības. Turnī-
ram pieteicās 5 komandas, spēles bija 
spraigas pēc apļa izspēles, tālāk tika 4 
komandas. 1. pusfi nālā spēlēja „Tuziks” 
(Kvarca komanda no Madonas) un 
„Pončiku spēks” (Madona/Kusa bērni) 
7:0, pārliecinoši uzvarēja „Tuziks”. Ļoti 
aizraujoša spēle izvērtās Kusas koman-
dai ar „Iesācēji”, veiksme uzsmaidīja 
Kusas komandai (1:0) ar iespēju startēt 
fi nālā. Par trešo vietu cīnījās Iesācēji 
un „Pončika spēks”, kurā un uzvaras 
laurus plūca „Iesācēji” ar 5:1. Fināls 
izvērtās ne līdz galam kā cerēts, jo 
Kusas komandai nekas nevedās, spēle 
negāja un pretinieks arī bija ļoti stiprs, 
spēles rezultāts 8:0 „Tuzika” labā. Kusas 
komandā spēlēja A. Krasovskis, M. 
Harunža, R. Dzenis, D. Petrovskis, 
R. Duncis, V. Duncis, K. Novikovs. 
Turnīrā notika konkursi vārtsargiem, 
kur uzvarēja Valdis Duncis (Kusa) un 
spēlētāju konkursa uzvarētājs Rainers 
Dzenis (Kusa). 

Rīta pusē norisinājās vingrošana 
uz krēsliem, kuru vadīja sertificēta 
fi zioterapeite Krista Kupča. Ļoti žēl, ka 
dalībnieku skaits nebija kā cerēts, bet 
tie, kuri ieradās un piedalījās, atzina, 
ka kaut kas savādāks un interesantāks 
atsvaidzina ikdienas rutīnu. Prieks par 
to! 

3 stundu garumā tika veikt profi lak-
tiskie mērījumi, augumu, svara, plaušu 
lieluma, skābekļa daudzuma noteikšana 
asinīs, bija iespēja izmērīt asinsspiedie-
nu un noteikt cukura līmeni asinīs. Par 
to pastāstīja un sīkāk izskaidroja medicī-
nas māsa Līga Zvirgzdiņa. Iedzīvotājiem 
tas ir aktuāli, noderīgi un bez maksas.

 Paralēli profilaktisko mērījumu 
veikšanas nodarbībām, notika šautriņu 
mešanas turnīrs uz zemes, kurā tika 

Kusas komanda uzvarēja Kalsnavas čempionātā.

Iesildīšanās pirms velo brauciena.

Florbols Kusa.

No kreisās Kristaps Novikovs, Artūrs Krasovskis, Dāvis Petrovskis, 
Valdis Duncis, Māris Harunža, Ralfs Duncis, Rainers Dzenis.
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dalītas 3 grupas, bērni līdz 12 gadiem, 
vīrieši un sievietes. Bērniem līdz 12 
gadu vecumam 3. vieta Kristīne Pasta-
re, 2. vieta Mārcis Reiņikovs, 1. vieta 
Francis Bišuks. Sievietēm 3. vieta Alina 
Ikauniece, 2. vieta Līga Zvirgzdiņa, 
1. vieta Aiga Murele, vīriešiem 3. vieta 
Vitālijs Duncis, 2. vieta Kārlis Dzenis, 
1. vieta Kristaps Novikovs. 

7. aprīlī norisinājās velo brauciens 
pa Aronas pagasta skaistākajām vietām, 
kopējais maršruta garums apvijās 24 km 
garumā. 9 aizrautīgi dalībnieki, no tiem 
3 bērni mazākajam vien 3 gadi iesildījās 
sporta pedagoga vadībā, un izzinošā 
velo braucienā devās gida Sandra Kapar-
kalēja vadībā.

Dalībniekiem gids ļoti patika, sa-
vas labās humora izjūtas dēļ. Maršruts 
sastāvēja no 7 apstāšanās vietām, kurās 
dalībnieki ieklausījās gida vai mājas 
saimnieku stāstītajā. Pieturvieta „Rož-
lejas”, mūs sagaidīja Inese Skraustiņa 
– pirms 5 gadiem iekopts īpašums, 
saimnieki nolēmuši viesiem piedāvāt 
tūrisma objektu, kur ar laiku būs iespēja 
pārnakšņot pa nakti klusā un netraucētā 
vietā, kā arī dalībniekus izbrīnīja lielie 
dīķi, kur zvejniekiem būs iespēja noķert 
kādu zivtiņu. Piestājot kārtējā punktā, 
ievirzījāmies vēstures gultnē, vietā, kur 
dzejnieks Rainis tika sūtījis mīlas vēs-
tules Olgai. Virzoties tālāk, bez šaubām 
pa ceļam piemeklē dažādi grūti šķēršļi 
– lielie pauguri, kurus visi dalībnieki 
godam pievarēja. Un atelpas brīdī mūs 
sagaida Aira Pūce, ar tikko izceptu mā-
jas maizīti, dalījās ar savām 
zināšanām maizes cepšanā, 
kā izveidot abru, un sniedza 
atbildes uz virkni interesēju-
šiem jautājumiem. 

Velobrauciens aizveda 
dalībniekus uz vietu, kur ag-
rāk pēckara gados bija mui-
žas pienotava, pagasta centrs 
un aktīvākā dzīve. Mājas 
saimnieks Andris Bardziņš 
dalījās stāstā par muižu un 
pienotavu. Andris aizrāvies ar 
JAVAS motociklu restaurāciju, 
kur savam motociklam „JAVA 
250” ir veicis restaurāciju 3 
gadu garumā. Motocikls ir 
ražots 1967. gadā un ieguvis 
Vēsturiskā spēkrata titulu. 
Dalībniekiem sejās bija ma-
nāms apmulsums, ka tādus 
motociklus restaurē mūsu 

pagasta iedzīvotājs. Devāmies arī uz 
Skāķu kalna kapiem, kur ir apglabāts 
viens no ievērojamākajiem pagasta 
cilvēkiem, Lāčplēša ordeņa kavalieris 
Jānis Arvīds Reipolds. 

Lai ieraudzītu vēl skaistus skatus, 
izmantojām iespēju uzbraukt Lazdiešu 
kalna augšā, no kura pavērās ļoti brī-
nišķīga ainava.

Devāmies arī uz Lielo Kupru saim-
niecību – viesu māju, kur Silvija Čurk-
ste silti sagaidīja, ar bērzu sulu un 
veselīgām uzkodām. Pastāstīja, cik īsā 
laikā ir spējuši uzcelt un attīstīt tūrisma 
objektu – viesu māju. Jāpiemetina, Sil-
vija ir fi lmējusies raidījumā Īstās latvju 
saimnieces 2018. gadā. Tas saimniecības 
vidi izdaiļo dubulti.

Esot uz fi niša taisnes, kā par ne-
laimi, dalībniekam liksta ar pārsistu 
riepu uz akmens, bet veiksmīgi šo mazo 
problēmu atrisinājām un fi nišējām pilnā 
sastāvā. Kad galamērķis sasniegts ar gan-
darījumu, prieku un jaunām zināšanām 
devāmies uz āra klasi, kur uz ugunskura 
sildījās “Soļanka”, ko Iveta Kaparkalēja, 
bija sarūpējusi spēku atgūšanai. Garda! 
Baudot zupiņu, pārrunājām trasē pie-
dzīvoto, iespaidus un atklāsmes. Liels 
prieks, par bērniem, kuri izturēja, kaut 
brīžiem bija smagi.

Nākamajā dienā Kusas multifunk-
cionālajā centrā „1. stāvs” notika tikša-
nās ar ārsti – endokrinoloģi Ritu Eglīti. 
Dalībnieki varēja uzzināt par cukura 
līmeni asinīs, tā noteikšanu, rast atbildi 
- Kas ir cukura diabēts? Kurā brīdī un kā 

cukura līmenis ir intensīvāk jāpārbauda. 
Piedāvājumā bija, ekspress tests, ar kura 
palīdzību mērīja cukura līmeni asinīs, 
Sandras Puzākas vadībā. 

Čempiņi!
Aronas pagastā aprīļa un maija 

mēnesis ir pagājis fl orbola zīmē. No 5. 
aprīļa Kusas fl orbola komanda startēja 
Kalsnavas atklātajā florbola turnīrā. 
Kopumā turnīram bija pieteikušās 5 ko-
mandas – 3 vietējās, Kusa un Koknese. 
Izspēlēja 1 apļa turnīru labākās 4 tika 
spēlēt 10. maijā pusfi nālu un fi nālu. Ku-
sas komandai abas spēles pret Kokneses 
komandu, rezultātā, Kusas komanda 2. 
vietā. Uz pēdējām 2 spēlēm devāmies 
8 cilvēku sastāvā no 12. Daži netika, 
citus pieteikt vairs nevarēja. Koknese 
pilnā sastāvā. Neticējām, ka starp abām 
komandām būs ļoti sīva cīņa, tas nelika 
vilties skatītājiem, kā arī tiesnešiem 
lika pasvīst. Spēles laiks katrā periodā 
20 minūtes. Pirmais periods aizvadīts 
līdzīgi 2:2. Otrais periods emocionālā 
gultnē. Spēles beigu periodā bija pali-
kusi nepilna minūte, Koknese vadībā 
ar 4:3, bet veiksmīga metiena gadījumā 
Kusai izdevās izlīdzināt rezultātu 4:4.Uz 
Kokneses komandas vārtiem no soda 
laukuma tika pamesta bumbiņa vārtu 
virzienā nonākot līdz vārtsargam, tā 
izlīda zem ceļa, un lēnām, lēnām ieri-
poja vārtos, līdz spēles beigām palika 
nepilnas 20 sekundes, koncentrēšanās 
un fi nāls. 

Finālā pretī stājās Kalsnavas labākie 
fl orbola spēlētāji, kuri jau paspējuši 2., 

un 1. Latvijas flor-
bola līgā ar uzkrātu 
pieredzi. Sākums 
ļoti veiksmīgs, pēc 
nospēlētām 8 mi-
nūtēm rezultāts bija 
3:0 mūsu labā. Jūtot 
draudus, Kalsnava 
liek lietā pieredzi un 
sāka pakaļdzīšanos. 
1. puslaiks noslēdzās 
4:4. Otrais puslaiks 
vairs nebija tik re-
zultatīvs, komandas 
spēlēja daudz kvali-
tatīvāk aizsardzībā. 
2. puslaiks beidzās 
ar rezultātu 5:5. Se-
koja papildlaiks 5 
minūtes, līdz „zelta” 
vārtiem. Kusas ko-
manda papildlaikā 

1. rinda no kreisās: J. Šnucītis, V. Ikaunieks, A. Kecko, 
K. Novikovs, M. Harunža

2. rinda no kreisās: R. Cāzers, R. Duncis, E. Zass, V. Duncis, 
R. Kaspars, R. Raize, N. Raize.
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izveidoja kādus 3 uzbrukumus. Trešajā 
uzbrukumā Kusas komandai pienācās 
izspēlēt soda sitienu, pēc pārkāpuma. 
Sekoja veiksmīgi precīzi vārti augšējā 
stūrī UZVARA! 1. vieta, lielisks panā-
kums! Turnīra vērtīgākais aizsargs Val-
dis Duncis, labākais vārtsargs Kristaps 
Novikovs. Komandā spēlēja R. Duncis, 
V. Duncis, R. Cāzers, M. Harunža, A. 
Kecko, K. Novikovs, V. Ikaunieks, 
A. Caune, E. Vestfāls, R. Kalniņš, R. 
Aizstrauts, D.K. Kokars.

Sportiskā garā!
Uz Lieldienām šogad aktīvi sporto-

jām, jo Kusas sporta zālē notika volejbola 
sacensības sievietēm. Turnīram pieteicās 
4 komandas, kaut arī uzaicinātas bija uz 
pusi vairāk (Madona – Šlāgeris, Barkava, 
Lubāna, MIX Cesvaine). Komandas iz-
spēlēja 1 apļa turnīru, katru spēli līdz 2 
setu uzvarai. Spēles bija ļoti aizraujošas, 
jo līdz pēdējai spēlei vēl nebija zināmi 1. 
– 3. vietu ieguvēji. Un tā ar trīs uzvarām 
3 spēlēs par čempioniem kļuva Madona 
(Šlāgeris) – S. Stuķēna, D. Rukmane, 
L.Mālniece, Ieva Rubule, Ilze Rubule, 
B. Romule, S.Romule. 2. vietā Lubāna 
un 3. vietā Barkava. 

Lai labāk sagatavotos Madonas 
novada čempionātam, kā tradīciju 
organizējam fl orbola turnīru Kusā. Šo-
gad 21. aprīlī Kusas sporta zālē spēlēja 
7 komandas, pēc ilgāka pārtraukuma 
Kusa nokomplektēja 3 komandas, 2 
komandas no Kalsnavas, Cesvaine un Vi-
ļāni. Komandas tika sadalītas 2 grupās, 
labākās 3 komandas tika 6 labāko. Pir-
mās vietas grupā tika uzreiz uz pusfi nālu 
un 2. – 3. vietas ieguvēji grupā veidoja 
krustu un sacentās par tikšanu pusfi -
nālā, spēles bija ļoti aizraujošas, pat 
izšķīra tikai uzvarētāju ar soda metienu 

palīdzību. Pirms pusfināliem notika 
konkursi – skatītāju konkursa uzvarētājs 
Reinis Drozds, Vārtsargu konkursa 
uzvarētājs – Renārs Cvetkovs, spēlētāju 
konkursa uzvarētājs Dāvis Circāns. 1. 
pusfi nālā cīnījās Tropicana (Kalsnava) 
pret „Kusas sports” (Kusa) 6:1, vietējiem 
izvērtās ļoti neveiksmīga spēle. Otrajā 
pusfi nālā „PIDR” (Kalsnava) – Viļāni, 
uzvarēja Viļāni pēcspēles metienu sē-
rijā ar 4:3. Par trešo vietu Kusas sports 
spēkojās ar Kalsnavas komandu „PIDR”, 
uzvarot ar 8:2, tādējādi iegūstot 3. vietu 
– K. Novikovs, R. Duncis, A. Kecko, 
N. Raize, E.Vestfāls, J. Šņucītis, M. 
Harunža. Pirmo vietu izcīnīja komanda 
Tropicana, pārspējot Viļānu komandu 
ar 7:4. Viļāniem nepietika spēka vairs 
fi nālā cīnīties, jo no pirmajām spēles 
minūtēm Kalsnavas komanda diktēja 
spēli un pelnīti arī uzvarēja. Gan volej-
bola sacensībās, gan fl orbola sacensībās 
labākās komandas tika pie medaļām, 
kausiem un pārsteiguma balvām. Pal-
dies pagasta pārvaldei un vadītājam A. 
Piekalnam par fi nansiālo atbalstu!

Madonas novada atklātajam fl or-
bola turnīram pieteicās 5 komandas, 
krietni mazāk nekā iepriekšējos gadus. 
Visas komandas bija ļoti spēcīgas, vairs 
nebija vieglu spēļu, un katrai spēlei bija 
liela nozīme kopvērtējumā, jo šogad arī 
turnīra formāts bija izmainīts – sākumā 
apļa turnīrs (26.04.-28.04.), pēc kura 
vajadzēja tikt 4 labāko skaitā, jo piektā 
vieta tālāk neturpina un 4.05.2019. 
notika otrs aplis ar 4 komandu dalību 
un abus apļus summēja kopā. Kusas 
komanda ierindojās 3. vietā, viena spēle 
pret Kalsnavu izšķīra visu, ja būtu uzva-
rējuši būtu cīnījušies fi nālā, jo formāts 
noteica, ka 05.05.2019. 1. un 2. vieta 

cīnās savā starpā par 1. vietu un 3. un 
4. komanda cīnās savā starpā par 3. 
vietu. Kusas komanda cīnījās pret Ku-
maces komandu (2018. gada fi nālmača 
atkārtojums), šogad ļoti pārliecinoši jau 
no pirmajām minūtēm darbojās Kusas 
komanda, spēlē Kusas labā 3 vārtus 
iemeta Nauris Raize. Kopā ar rezultātu 
7:3 uzvarēja Kusas komanda – K. Novi-
kovs, A. Kecko, N. Raize, V. Duncis, 
R. Duncis, R. Cāzers, E. Zass, J. Šņu-
cītis, M. Harunža, V. Ikaunieks, E. 
Dzalbs, E. Zeps, R. Raize, R. Kaspars, 
R. Ieviņš. Spēlē par Madonas novada 
čempiona titulu sacentās komandas 
„Nazis” un „Pārējie Darba Rīki” pret 
„Kalsnavu”. 2019. gada Madonas no-
vada čempionāta fi nālspēles rezultāts 
6:2 par labu komandai „Nazis” un „Pā-
rējie Darba Rīki”. Komandas saņēma 
Madonas novada pašvaldības dāvinātos 
kausus, dalībnieki medaļas, bet uzva-
rētāju komandas dalībnieki piemiņas 
kausus. Balvas tika pasniegtas arī re-
zultatīvākajam spēlētājam – Edgaram 
Gailumam un labākajam vārtsargam – 
Arvim Kalniņam (abi „Nazis” un „Pārējie 
Darba Rīki”). 

11. maijā U-14 vecuma grupā 
zēniem Latvijas fl orbola 2. divīzijā Ma-
donas sporta centrā notika izšķirošās 
cīņas par zelta, sudraba un bronzas me-
daļām. Par pirmo vietu cīnījās „Madona/
Kalsnava” pret FBK „Riga Rockets”, kur 
ļoti sīvā cīņā uzvarēja Madona/Kalsnava 
komanda ar rezultātu 4:3 un ieguva zel-
ta medaļas. Uzvarētāju komandā spēlēja 
mūsu  Edgars Lācis. Apsveicam!

Vents Ikaunieks,
Aronas pagasta sporta organizators

SPORTS

No kreisās komanda Šlāgeris,  MIX Lubāna,  Barkava.
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25. maijā sadarbībā ar 
biedrību OK „Arona” reali-
zējām sacensības Kusā. Šo-
gad pasākums notika piekto 
gadu, un atsaucība bija maza. 
Atvieglojot noteikumus, ka 
jābūt ģimeniski savstarpē-
jiem dalībniekiem, pieteicās 
4 komandas. Par to, protams, 
prieks. Šogad kontrolpunkti 
bija 9, ar dažādiem uzdevu-
miem.  Problēmas sagādāja 
atjautības uzdevumi, bet 
kopumā varēja atcerēties 
bērnību, izlasot pasaku bēr-
niem, salocīt no papīra lid-
mašīnas, kurām bija jāizlido 
noteikta trase, šis uzdevums 
izraisīja ļoti daudz smaidu, 
un lidmašīnas trasi godam 
pievarēja. Uzdevumos ietilpa 
12 kociņu nogriešana, uz 5 
mietiņiem jāuzmet 5 cilpiņas, 
basketbola laukumā sadar-
bības veicināšana komandā, 
bumba ātri jāiemet grozā. 
Pie ūdenstorņa šautriņas 
jāsamet pēc iespējas ātrāk 
mērķī. Lielas problēmas 
nesagādāja uzdevums ar 
vingrošanas riņķiem, ar kuru 
palīdzību vajadzēja nogādāt 
volejbola bumbu mērķī. Ko-
pējais trases garums bija 3 km, 
krietni īsāks nekā iepriekšējos 
gadus, kad trasi tika veidota 
4,5 – 5 km garumā. Trases 
saīsināšana notika, lai varētu 
piesaistīt arī jaunas ģimenes 
ar mazākiem bērniem. Finišā 
visas komandas sagaidīja 
garšīga zupa, ko bija saga-
tavojusi Iveta Kaparka-
lēja. Liels paldies! Pēc ie-
stiprināšanās apbalvojām 
labākos. Protams, paldies 
tiesnešiem par labi pada-
rītu darbu, katrs tiesnesis 
ieskicēja, kura komanda 
vairāk izcēlās katrā no 
kontrolpunktiem. Tiesne-
šu ādā iejutās Dāvis Sārs, 
Oskars Jansons, Vēsma 
Dadzīte, Ralfs Duncis, 

Orientēšanās sacensības “Ģimeņu 
skrējiens Kusā 2019”

SPORTS

Laima Grāvīte-Supe, Megija 
Krista Supe, Sabīne Grāvīte, 
Inta Grudule. Paldies Solveigai 
Sārei par viena no uzdevuma 
inventāra nodrošināšanu. Sekre-
tariāta pienākumus pildīja Mai-
ja Gusāre un kontrolpunktus 
salika Monika Baduna, pal-
dies par veikto darbu! 4. vieta 
„Pelēkie”, 3. vieta „Smurfi ” 
no Madonas – Jānis Frolovs, 
Baiba Uļģe – Frolova, Emīlija 
Frolova, Marija Frolova. 2. 
vieta komanda „Fantastis-
kais četrinieks” – Loreta 
Lazdiņa, Rainers Trops, 
Sabīne Gailīte, Kristīne 
Garkalne. 1. vieta „Es ne-
zinu” – Agris Caune, Adri-
ana Bagātā, Betija Bērziņa, 

Matīss Pelšs. Liels paldies par 
pasākuma fi nansiālo atbalstu 
biedrībai OK „Arona” un Aronas 
pagasta pārvaldei un tās vadītā-
jam Andrejam Piekalnam! 

Aronas pagasta sporta 
svētki būs 13. jūlijā, pasāku-
ma programma būs mazliet 
pēc Līgo svētkiem. 

Vents Ikaunieks,
Aronas pagasta sporta 

organizators
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Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
 (M. Jansone)

Reģistrētie mirušie:
MIRDZA ĢĒĢERE 
mirusi 26.03.2019  106 gadu vecumā,
ELVĪRA PAPPE 
mirusi 24.04.2019  93 gadu vecumā,
SKAIDRĪTE MAĻINOVSKA 
mirusi 10.05.2019  68 gadu vecumā,
ILGA EMĪLIJA PIŅĶE 
mirusi 20.05.2019  91 gada vecumā,
JĀNIS ŠŅUCĪTIS 
miris 08.06.2019  85 gadu vecumā.

ARONAS PAGASTA PĀRVALDES 
IZDEVUMS

Izdevēja adrese: Aronas pagasta 
pārvalde, Kusa, Melioratoru iela 3, 

Madonas novads, LV-4847
Avīzes redaktore – Laura Zariņa,
e-pasts: aronasvestis@inbox.lv 

palīgi: Lolita Tipaine, Rudīte Prikule, 
Ina Cimere. 

Reģistrācijas apliecība Nr. 310. 
Metiens 400 eks. 

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild raksta autors.

Iespiests  SIA Erante, Madona, 
Saieta lauk. 2, LV-4801

www.aronaspagasts.lv

NEPALIEC MĀJĀS

Kapusvētki:
Skāķu kalna kapos 
3. augustā plkst. 16:00
Līdēres Vecajos kapos 
10. augustā plkst. 14:30
Līdēres Jaunajos kapos 
10. augustā plkst. 16:00

Ekskursija pagasta 
senioriem paredzēta 

18. jūlijā
Brauciena mērķis – tuvāk iepazīt 
Limbažu novadu un tā apkārtni.

Tuvāka informācija būs jūnija nogalē. 
Rudīte

 


