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Ziemassvētku svētvakars
ir avots,
Kurā visas rūgtās
domas kūst,
Tikai baltu pārslu
neaizskartais mirdzums,
tikai zvaigžņu gaisma
katrā plūst.
Ziemassvētkos atvērt
sirdi gribas
un tur krātos
ledus izkausēt,
dāvāt prieku, dāvāt
mīlestību,
cerību ar labiem
vārdiem sēt.
Ziemassvētki – tie nav
tikai egles,
Kurās līksmas
svētku sveces dedz,
Tas ir laiks, kad mums ir jāuzmeklē
dvēseles, kam mīļums
jāpārsedz.
(K. Apškrūma)

Gaišu mieru
Ziemassvētkos, radošu,
darbīgu un veiksmīgu
2018. – mūsu Latvijas
jubilejas gadu!
Laima

Ziemassvētki ir skaistu, klusu apņemšanos laiks.
Apņemties sākt tāpat, no tā paša sliekšņa, bet labāk.
Mīlēt, bet sirsnīgāk. Būt klāt, bet vairāk ar sirdi.
Apņemties nepazaudēt to, kas dārgāks par naudā
novērtējami dārgo. Siltumu. Cilvēcību.
Labu gribu. Sirds spēju sāpēt un priecāties,
spēju ne tikai prasīt, bet arī dot.
/M. Laukmane/

Lai Ziemassvētku klusums un miers dod spēku
piepildīt labās ieceres un vēlmes
Jaunajā 2018. gadā!
Pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns

Skaistākie
Sk
i tāki sapņii lai
l i iekrīt
i k īt plaukstās,
l k tā
nelūdzot, neprasot, negaidot.
Skaistākās zvaigznes lai atspīd šai
naktī,
mirdzot, rotājot, līksmojot.
Visskaistākie vārdi lai atplaukst sirdī,
pavadot, sagaidot, novēlot.
Skaistākās cerības lai dzimst no jauna,
mīlot, ticot un pielūdzot...
/Inese Tora/

Jaukus un ģimeniskus
Ziemassvētkus!
Darbīgu, veselīgu
Jauno gadu visiem
Viesienas bibliotēkas
apmeklētājiem!

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no
mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko
satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras,
dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek
mūsos.
/I. Ziedonis/

Lai Ziemassvētku gaismas
brīnumu mākam saglabāt
ikdienas sīkumos un steigā,
lai izdodas dāvāt un saņemt
īstās dāvanas!
Jaunajā gadā novēlu tvert
laimes, veiksmes mirkļus un
iespējas!
Sociālā darbiniece Lolita Tipaine

Ina
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Aronas pagasta pārvaldes pateicības

Kas ir manas dzīves pieturas,
kas tie mirkļi,
ko vēlos, lai krājas?
Mūža vērtību galveno ietvaru veido
Dzimtene, dzimta un mājas.
/K. Apškrūma/
Latvijas 99. dzimšanas dienas svētkos
Lauteres kultūras namā Aronas pagasta
pārvaldes pateicības saņēma:
RUDĪTE PRIKULE: 20 gadus vada
Aronas pagasta kultūras dzīvi. Ir interesantu ekskursiju, koncertu un teātra izrāžu apmeklējumu organizatore pagasta
ļaudīm, dzied ansambļos „Mežābele” un
„Ķekars”, savā laikā ir spēlējusi teātri.
Izjusti lasa dzeju, organizē un vada pasākumus, prot gaumīgi noformēt kultūras
nama telpas, iejūtīga sēru ceremoniju
vadītāja. Brīvajā laikā audzē krāšņus ziedus, lieliski gatavo, ir laba mamma Līvai
un Artim.
DACE CĀZERE
Šobrīd Zelgauskā bibliotēka ir mājvieta un vienīgais centrs, kur cilvēki:
 var satikties un nokārtot lietas,
kas risināmas ar datora starpniecību;
 uzzināt pagasta un citus jaunumus;
 un arī radīt jaunas kopā būšanas formas.
Dace Cāzere ir bibliotekāre un cilvēks
„centrā”, ap kuru viss griežas.
Sadarbība ar Daci ansamblim „Madaras” ir daļa no 15 pastāvēšanas gadiem.
Kopā:
 radām rokdarbus, apgūstot tos
arī ar datora starpniecību,
 iekārtojam rokdarbu izstādes
un kopā izzinām Zelgauskas vēsturi,
Dace ļoti labi māk ieinteresēt
bērnus par grāmatām un spēlēm, kas
pieejamas bibliotēkā. Dacei patīk gleznot.
un šobrīd viņa ir atvērta jaunajam aušanas
apgūšanas projektam.
Paldies Dacei par to, ka viņa ir!
Paldies par mīlestību! Paldies, ka varam
paļauties un piedzīvot, ka mūsu laukos ir
cilvēks, kurš vienmēr palīdz!
IVETA BĒRZIŅA
Jau 21 gadu vokālo ansambli ,,Mārtiņrozes” vada Iveta Bērziņa. Atraktīvās
un enerģiskās dziedātājas kopā ar savu
vadītāju piedalās pagasta rīkotajos pasākumos, koncertē kaimiņu pagastos un
piedalās novada skatēs. Iveta ir pratusi
šos gadus ap sevi pulcināt Kusas aktīvākās dziedātājas, ik reizi mēģinājumos
iededzot gaismiņu kādā sirdī, dvēselē.
Protams, dziedātāju sastāvs līdz ar gadiem
mainās, bet prieks strādāt nav zudis.
Kāpēc ne – dziedāt, dziesma ceļ

Kopējā foto nav Zinas Drozdovas.
spārnos!
Kāpēc ne – priecāties, prieks rada
prieku!
Mūzika un dziesma Ivetai ir kā balzāms dvēselei, kas palīdz ikdienā.
21 gads – tas ir līdz šim visilgākais
laika posms mūsu pagastā, kad kādu
kolektīvu vada viens vadītājs.
Paldies Ivetai par ieguldījumu Aronas
pagasta kultūras dzīves kuplināšanā.
Iveta ir laba mamma Rūtai un Pēterim, gādīga meita savai mammītei, viņai
bez „Mārtiņrozēm” ir dziesmu draugi
arī Cesvaines korī un ansamblī „LIRA”
Liezēres pagastā.
INĀRA ĀBELTIŅA Spītējot neziņai,
daži mūsu laikabiedri cenšas izzināt,
uzkrāt, saglabāt un apkopot liecības
par savu bijušo pagastu un ļaudīm,
kas tajā dzīvojuši. Viena no viņiem –
Ināra Ābeltiņa, kura kopā ar vecākiem
dzīvojusi „Iedzēnu” mājā, kas tagad
ir Bērzaunes, bet kādreiz bija Grostonas pagastā. Ināra no 1988. gada
sākusi vākt materiālus par Grostonu.
Viņa to darījusi ne tādēļ, lai noglabātu informāciju ,,skapī”, bet lai ar to
kādudien varētu iepazīties katrs, kam tas
interesētu – citāts no Valdas Aronietes
publikācijas kādā Aronas pagasta pašvaldības izdevumā „Aronas Pagasta Vēstis” .
Tagad Ināras kundzes dzīves vieta ir
Ogre, bet Zelgauskā viņa joprojām ir gaidīta un cienīta. Pašas darinātā Grostonas
tautu tērpā viņa vienmēr ir salidojuma
dalībnieku vidū.
Ar Ināras Ābeltiņas savāktajiem un
apkopotajiem vēstures materiāliem var

iepazīties Aronas bibliotēkā Zelgauskā.
VENTS IKAUNIEKS ir sporta dzīves
organizators Aronas pagastā. Viņam labi
padodas ne tikai sporta pasākumu organizēšana pagastā, bet arī pats aktīvi iesaistās
dažādos Latvijas un visas pasaules mēroga
pasākumos – piem. Sniega dienas un
Veselības nedēļas organizēšanā, līdz ar to
mūsu pagasta vārds izskan ārpusMadonas
novada robežām.
Vents aktīvi sadarbojas ar Multifunkcionālo centru „1. stāvs”.
2017. g., organizējot Madonas novada pašvaldības darbinieku sporta spēles,
Vents ieguldīja lielu darbu, gan plānojot
aktivitātes, gan izveidojot sev lielisku
komandu, kas palīdzēja „augstu pacelt
latiņu”. Ne par velti kāds novada sporta
organizators sacīja; „Vents ar savu komandu ir noorganizējis pēdējo gadu labākās
sporta spēles novadā!”
ZINA DROZDOVA
Latvijā kapu kopšanas tradīcijas tiek
uzskatītas par izcilu kultūras vērtību.
Latvijas kapsētas ir bagātas ar dabas
elementiem – kokiem, košumkrūmiem,
puķēm. Tādi ir arī Līdēres jaunie kapi,
par kuru kopšanu 10 gadus nesavtīgi
rūpējusies.
Zina Drozdova.
Cilvēki dzīves brīžos, kad zaudē kādu
tuvinieku, pirmām kārtām griežas pie
kapu pārzines – kapu vietas ierādīšana,
dokumentācijas kārtošana – tas ir Zinas
pienākums. Zina ir līdēriete, un tāpēc
kapos sastopama arī ārpus darba laika un
brīvdienās – bieži vien kāds lūdz parādīt
kāda aizgājēja atdusas vietu.
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Zinas pārziņā ir zāles pļaušana, kas
,viņasprāt, smagākais darbs, rudeņos
– lapu grābšana. Pirms katras bēru ceremonijas tiek izlikta taciņa ar skujām un
kopš 2010. gada, kad uzbūvēja kapliču,
aizgājējus pavada ar zvana skaņām.
Tagad Zina, lai gan spēka un možuma vēl pietiekami, izvēlējusies, kā pati
saka – „vietu dot jaunajiem”. Bet kapos
Zina ir sastopama vēl joprojām – viņa
arī turpmāk apņēmusies kopt to cilvēku
kapavietas, kuru tuvinieki dzīvo tālu no
Līdēres . Apkopt radu kapus lūdz arī tie,
kas paši vairs to nespēj izdarīt.
Paldies Zinai par to svētīgo darbu, ko
viņa veikusi un veiks arī turpmāk!
Kusas pamatskola ir lielākā un ilgmūžīgākā Aronas pagasta iestāde, kura
2018. g.12. maijā atzīmēs 95 gadu pastāvēšanu. Tā ir patiešām mūsu skola, kuru
absolvējuši vairāk nekā 1000 pagasta
iedzīvotāju.
Šodien mums ir iespēja pateikt paldies vairākiem skolas pedagogiem, kuri
ilgstošā laika periodā (statistika saka,
ka tie ir 24 līdz 29 gadi) ar savu darbu
apliecinājuši uzticību Kusas pamatskolas
vērtībām un tradīcijām.:
ĒRIKA PŪCE ir ģeogrāfijas, dabaszinību un sociālo zinību, kā arī ķīmijas
skolotāja. Sirdij tuvākā ir pirmā specialitāte – ģeogrāfija, kurā izdevies ieinteresēt
vecāko klašu skolēnus un gūt panākumus
Vidzemes jauno ģeogrāfu skolas turnīros. No savu darba gaitu sākuma Kusas
pamatskolā Ērika Pūce ir arī direktora
vietniece mācību darbā. Viņa ir noteikta,

toleranta, mērķtiecīga un atbildīga. Skolas ikdienas darba ritmiskums un nepārtrauktība ir Ērikas Pūces darba labākais
apliecinājums. Ja kādreiz gribat Ēriku
īpaši iepriecināt, dāviniet akmeņus viņas
minerālu kolekcijai!
INESE BRIŠKA Kusas pamatskolā
māca vairākus mācību priekšmetus:
bioloģiju, vēsturi, krievu valodu. Viņas
audzēkņi pratuši gūt panākumus mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos.
Inese ir strauja, atklāta, asprātīga, ieinteresēta un atsaucīga. Kolēģi joko, ka
viņai ir „zaļie pirkstiņi”, jo Ineses Briškas
klasē kā botāniskajā dārzā aug dažādas
puķes. Brīvajos brīžos Inese rada smalkus
rokdarbus. Ja tumšajā laikā vēlaties būt
redzami un vienlaikus stilīgi, palūdziet
skolotājai Inesei kādu atstarojošo piespraudi!
INESE SKRAUSTIŅA pati ir Kusas
pamatskolas absolvente. Kā svešvalodu
pedagogam viņai izdodas audzēkņiem
iedvest drosmi runāt un pārvarēt valodu
barjeru. To īpaši var pamanīt un novērtēt
publiskās runas konkursos un daudzos
skolas realizētos starptautiskos projektos.
Inese Skraustiņa daudzkārt ir neaizstājama kā tulce. Vienmēr darbīga, izdomas
bagāta, sportiska un atraktīva – šīs īpašības Inesei piemīt pilnā mērā.
Aktīvi iesaistījusies biedrības „ARONAS PĪLĀDZIS” organizēto bērnu un
jauniešu nometņu „Es te dzīvoju!” un
„Amatiem pa pēdām” realizēšanā, kā arī
idejas ierosinātāja un realizētāja Aronas
pagasta Skatupunkta izveidošanā Cūkas
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kalnā, aktīvi iesaistās dažādās MC „1.
stāvs” aktivitātēs.
Vaļasbrīžos viņai patīk radīt kulinārijas pārsteigumus. Pēdējos gados Inese
kopā ar ģimeni aizrautīgi pārveido Kusas
ainavu, veidojot „Rožleju” īpašumu.
VITA FRĪDVALDE ir pamatskolas
pirmā posma skolotāja un strādā ar
jaunākā skolas vecuma bērniem, taču
mājturības specialitātē – arī ar vecāko
klašu meitenēm. Viņas audzēknes guvušas panākumus mājturības olimpiādēs.
Tomēr lielāko atpazīstamību novadā un
valstī iemantojuši Vitas Frīdvaldes vadītie
skolēnu mācību uzņēmumi. Skolotāja ir
neatlaidīga, uzņēmīga, mākslinieciski
radoša. Viņa neapmulst uz skatuves un
operatora kameras priekšā. Skolotāja Vita
mīl dejas un horeogrāfiju, ko spilgti realizē arī audzināmo klašu iestudējumos.
ANDRIS JANSONS šodien ir vakara vadītājs, taču ikdienā viņš ir Kusas
pamatskolas informātikas, fizikas un
mājturības skolotājs. Andra skolēniem
izdevies gūt panākumus fizikas olimpiādēs. Kā skolotājam vīrietim viņam ir
būtiska līdzsvarojoša loma skolas dzīvē.
Skolotāja Andra skanīgā balss un viņam
dabiski piemītošais optimisms pastiprina
šo nozīmi. Andris Jansons ir atsaucīgs un
aktīvs mākslinieciskajā pašdarbībā. Brīvajos brīžos Andri var sastapt dabā, ūdeņu
tuvumā vai bišu dravā.
(Izmantoti materiāli no Lailas
Jēkabsones Valsts svētku scenārija,
kurā ietvertas mūsu pagasta iedzīvotāju
domas)

Svinam 45!
2. decembra vakarā visi ceļi veda uz
Lauteri, kur ar plašu pašdarbības kolektīvu koncertu atzīmējām kultūras nama
45. jubileju. Pilnā skatītāju zāle liecināja
par to, ka pagasta ļaudīm nav vienaldzīga
kultūras dzīve, viņi vēlas atpūsties un
izbaudīt koncertu, ko sniedz vietējie
pašdarbnieki.
Pagājušā gadsimta 60. gadu beigās

Vai atpazīstat sevi?
kolhoza „Vidzeme” valde, kuru vada priekšsēdētājs Arvīds Līcis, Lauteres
parkā nolemj celt jaunu kantora ēku, kur 1. stāvā būtu liela zāle pasākumu rīkošanai.
1972. gada 5. novembrī svinīgi tiek atklāts jaunais kultūras nams.
turpinājums 4. lpp.
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turpinājums no 3. lpp.

Kolhoza ļaudis aktīvi piedalās pašdarbībā – ir teātris, koris, sieviešu
ansamblis. Koris ieņem pirmās vietas
rajona skatē, kopā ar citiem Latvijas
koriem kāpj arī uz Lielās Dziesmu svētku
skatuves Rīgā. Par kluba vadītāju strādā
Ilga Kazāka, bet no 1976. līdz 1987.
gadam kultūras namu vada Skaidrīte
Ceriņa. Darbojas estrādes ansamblis,
vokālie ansambļi Straujas Beitikas un
Ingrīdas Gailītes vadībā.
Kopā ar Skaidrīti darba gaitas sāk
Silvija Čurkste (toreiz – Igaune). Kad Skaidrīte Ceriņa dodas
pelnītā atpūtā, kultūras namu vada Velga Visocka, neilgu
laiku – Uldis Dulbe.
Ne tikai mēģinājumi un koncerti notiek plašajā zālē,
tiek svinētas kāzas, Bērnības un Pilngadības svētki.
Pirmās kāzas Intai un Reinim Bankaviem. Arī vēlākos
gados plašās telpas izmanto laulību ceremonijām un kāzu
svinībām.
No 1997. gada marta Lauteres kultūras nams ir arī
mana darba vieta. No 2000. gada līdz 2007. gadam esam
kopā ar Inu Cimeri. Arī tagad, kad Ina ir bibliotēkas vadītāja, vajadzības brīžos saņemu atbalstu un padomu.
Vakara gaitā paldies teicām ilggadīgiem pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem, kultūras nama
darbiniekiem , toreizējiem
ciema padomes priekšsēdētājiem, tagadējam pagasta pārvaldes vadītājam
Andrejam Piekalnam. Paldies arī pagasta šoferīšiem,
kas dienās, vakaros un
nakts stundās rūpējas, lai
kultūras nama apmeklētāji
varētu skatīties, klausīties
un priecāties.
Visi ar interesi vēroja
padomju laika modes, ko demonstrēja amatierteātra „Aronieši”
aktieri un ansambļa „Mežābele”dalībnieces.
Pārsteigumi sagaidīja skatītājus un pašus dalībniekus arī
koncerta 2. daļā, kad visi „mainījās lomām” – deju kolektīvs spē-

lēja teātri, ansambļi un amatierteātris
dejoja, bija pantomīmas priekšnesums
un citi pārsteigumi. Tas viss liecināja,
ka pašdarbnieki var būt ļoti talantīgi
un azartiski.
Pašdarbnieku saimi svētkos sveica
arī novada un kaimiņu pagastu pārstāvji.
Paldies svētku pasākuma režisorei
Silvijai Čurkstei, visiem pašdarbības
kolektīviem un to vadītājiem, paldies
vakara vadītājiem Marselam Liepiņam un
Rutai Krasovskai. Paldies visiem, kas sveica mūs, pašdarbnieku saimi, svētkos!

„Mārtiņrožu orķestris”

„Gatves deja” – „Ķekara”
izpildījumā.
„Prieks ir dzīvot,
Prieks ir izstarot gaismu.
Prieks ir dot, ne tikai ņemt.
Prieks ir mīlēt un piedzimt no jauna.
Prieks ir tad, kad tu jūties –
Cilvēkam, mežam, laikam, pats sev
Un visai pasaulei vajadzīgs!”
Līnijdejas dejo
„Aronieši”

Uz tikšanos pēc 5 gadiem, kad svinēsim 50!
Rudīte Prikule,
Lauteres KN direktore

MUMS RAKSTA
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Būsim vecumā kpat jautri kā jaunībā! Jaunībai, tāpat kā cīrulim, ir savas rīta dziesmas;
vecumam, tāpat kā laks galai, jāmāk dziedāt savas vakara dziesmas. (K. Bovijs)

Mana darba dzirnaviņas
Dzīvē tā ir sanācis, ka nekad nav bijis
darbs jāmeklē, arī joprojām pensijas vecumā. Daudzi darbi mani sameklē. Savā mūža
garumā esmu iemācījusies dažādus darbus
darīt, kas noder šodienas dzīves ritumā. Ir
daudz piedāvājumu un izaicinājumu. Iespēju robežās cenšos atsaukties, lai pati justos
labi, ka varu palīdzēt. Mācos joprojām dzīves skolā, kurai nekad nav izlaiduma. Lai
kāda ir gadu nasta, nekad nedrīkst apstāties,
jācenšas plūst līdzi dotajai dzīves straumei.
Tāpēc daudz ir jāstrādā ar sevi, lai saglabātu savu dzīves pulsu. Manu gadu garumā
daudz kas piedzīvots un pārdzīvots.
65 gadu vecumā mani uzaicināja strādāt Madonā apbedīšanas birojā „Rituālie
pakalpojumi” par vainagu pinēju, bet veicu
arī citus pakalpojumus. Šuvu roku un vainagu lentas, zārku tapsēšana, iezārkošana,
bēru ceremoniju organizēšana. Esmu
piedalījusies „Apbedīšanas asociācijas”
semināros Rīgā.
Pirmo vainagu izgatavoju 20 gados.
Kādreiz kusēnieši atceras kalējmāti Eveloni,
kas gatavoja vainagus. Manai ģimenei vajadzēja piedalīties bērēs, griezos pie viņas, bet
viņa bija saslimusi. Mamma ieteica pamēģināt man, jo biju šo to redzējusi... Laikam
sanāca, jo pēc tam arī citiem izpalīdzēju. Tā
apmēram ar nelieliem pārtraukumiem 50
gadu garumā esmu darbojusies un joprojām darbojos, kaut specifika ir mainījusies.
Darbs daudz interesantāks, daudzveidīgāks.
Tie ir strausi, pušķi, kompozīcijas, noformējumi dažādiem dzīves gadījumiem. Par
progresu darbā ir jāpateicas veikala „Ādere”
kolektīvam, kurā es strādāju, jo tur es daudz
iemācījos no floristikas. Bet daļa radošuma
jāizdomā pašai.
Atceroties, kāda padomijas laikos bija
naudas vērtība, mēnesī izgatavoju 20 vainagus. Par vainagu prasīju 3 rubļus. Ziķu
dārzniecībā tie bija 5 – 6 rbļ. No sapelnītās
vainagu naudas es varēju nosegt pusi dēla
kāzu izdevumu.

Kādas gan ir cilvēku vēlmes! Kaut reizēm paši neko nesaprot, bet pieprasa. Citi
atkal vispār neko neprasa, ka tikai vainags.
Daži atmiņu mirkļi no dzīves karuseļa:
***Bija pavasaris. Atnākot no darba ieraudzīju uz durvju roktura uzkārtas 28 plānās narcises un piespraustu zīmīti: „Uztaisi
vainagus – vienu kolektīvo, otru ģimenes.
Parīt atnes uz pasta nodaļu”. Kā var uztaisīt
vainagu no tik maz puķēm? Tā kā plānots
otrā dienā uz Rīgu, domāju – nopirkšu tirgū.
Ejam ar meitu pa tirgu, ieraugām, ka viens
nesimpātisks vīrietis grīļojas un pa lēto pārdod tulpes. Meita aizliedza pirkt, jo tulpes
smirdēšot un vagons arī. Es izmisumā. Meita
mierināja, ka mums dārzā gan jau primuliņas saplaukušas būs. Iebraucām vakarā
mājās ap plkst. 22.00 ar vilcienu. Ar kabatas
lukturīti tumsā ejam meklēt ziedus. Mazdārziņā „Kaniņās” maz ziedu uzplaucis. Atkal
kreņķi. Atcerējos bērnību, kā mēs atlocījām
gundegām ziedlapiņas, izveidojās cita zieda
forma. Pāri ceļam Kalniņu mājas pļavā ļoti
daudz gundegu ziedēja. Saplūcām. Vairākas
stundas locījām, mocījām ziediņus trijatā.
Sanāca 2 vainagi, kaut mazliet līdzīgi. Ja ir
vairāki vainagi uz vienām un tām pašām bērēm, centos gatavot katru atšķirīgu. Nepatīk
konveijera stils. Otrā rītā vainagus nogādāju
adresātam. Pasūtītāja pēc bērēm prasīja, kas
tās par puķēm, jo bēru viesi interesējušies.
Es, protams, atbildēju, ka manā dārzā tādas
zied, bet nosaukumu nezinu.
***Vīrietis pa telefonu pasūta vainagu.
Par datumu nevienojāmies, bet teica, ka
drīz. Es parasti jau savlaicīgi uztaisu pamatu.
Pēc pāris dienām zvana sieva, ka vainagu
nevajag, jo cilvēks nav nomiris. Tā vainagu
drīz vajadzēja atdot citam.
***Solīda kundze pasūta vainagu ar
noteikumu, lai viņai piestāvētu. Es apstulbu. Tad saņēmos un saku: „Vai domājat sevi
parādīt vai atdot godu aizgājējam?” „Gan tā,
gan tā”, skan atbilde. Nu, lūk! Ko lai domā-

ju? Bet bija jāizdomā, jo cilvēks gaidīs. Biju
trāpījusi desmitniekā.
***Pasūtījumi ziemā. Jāizgatavo 4 vainagi no mākslīgiem ziediem, jo Lubānas
kapos pa nakti stirnas apēdot ziedus. Ziema
ir visgrūtākais gada laiks. Eglītes apsnigušas.
Salst. Esmu daudz braukājusi ar slēpēm uz
mežu pēc skujām. Ar nūjām nobirdinu sniegu. Reiz piedūros pie apsnigušas eglītes,
izlēca nobijies zaķītis un uzskrēja gandrīz
virsū. Es arī nobijos un pakritu kupenā.
Ziemās bieži cilvēki pasūtīja no kaltētiem
ziediem, tāpēc audzēju tādus ziedus, ko var
kaltēt un arī krāsot.
***Agrāk bija problēmas ar puķēm,
tāpēc cilvēki pasūtīja pieticīgus vainagus.
Tantuks atnes lielu grozu ar vizbulītēm.
Kamēr sakārtoju pa pušķīšiem, vajadzēja
pacietību un laiku. Pieliku vēl klāt no meža
cīrulīšu puķēm. Gatavoju arī uz parāda, jo
ne vienmēr cilvēkam tajā vajadzības brīdī
bija naudiņa.
***Madonā nomira čigānu barons,
kuru veda cauri pilsētai droškā ar zirgiem.
Kad atbrauca busiņš pēc 6 vainagiem ar
lentām, sameta netīrā, lūžņiem piemētātā
salonā. Man palika skumji. Kāda attieksme
pret darbu!
***Arī tāds pasūtījums, lai izgatavoju
vainagu, ko varētu aizvest ar motociklu uz
Cēsu kapiem.
***Kad uzcēla veikalu „RIMI”, spāru
augšā rotājās mans gatavotais ozola vainags
– 2 metri diametrā. Tik lielu pirmo reizi
mūžā gatavoju. Kad gāju garām pa ielu,
paskatījos. Cik augstu mans darbs vajadzīgs!
Vismaz debesis, saule, mēness, zvaigznes
priecājas! Un kur tad Jāņu vainagi ( arī ir
bijuši daudzi pasūtījumi). Tagadējos laikos
mazāk. Tagad vienkārši uzdāvinu labiem
Jānīšiem.
***No daudzo darbu dažādības šie ir
tikai mazi fragmentiņi no viena darba.
Dzidra Skaidrīte Petrova

Garšu laboratorija „Pie Sprīdīša”
Kādi ēdieni pieminēti Annas Brigaderes lugā „Sprīdītis”? Kādi mūsdienu ēdieni
un našķi piestāvētu katram lugas tēlam?
Kas mūsdienās būtu Milzis un kā Sprīdītis
viņu varētu uzveikt?
Par šādiem jautājumiem literatūras
stundās domāja piektklasnieki, kas piedalījās eTwinning mācību projektā, virtuāli
sadarbojoties ar Annas Brigaderes Tērvetes pamatskolu un Vangažu vidusskolu.
Sākumā tika izveidoti videosveicieni –
paldies Ralfam Vilciņam par prasmīgu vei-

kumu! Tad tika izvēlēts projekta logo. Pēc
tam visi lasīja lugu, meklējot pieminētos
ēdienus. Mūsējie no šiem vārdiem mācījās
veidot vārdu mākoņus dažādās formās.
Notika videokonference ar partneriem,
aprunājoties par izdarīto un norunājot
nākamos uzdevumus. Kusas skolēni darbojās ar Milža Lutauša epizodi no lugas,
tāpēc pie īstās latvju saimnieces Antras
Gotlaufas gatavoja meža ogu plātsmaizi
un domāja, kā pieveikt mūsdienu Milzi.
Skolēni atzina, ka mūsdienu ļaunums, kas

dara pāri bērniem, varētu būt terorisms,
pārtikai pievienotās kaitīgās vielas, bļaustīšanās, interneta trūkums u.c. Bet kas
ir mūsdienu Sprīdīša spēks? Tas jāatrod
katram pašam.
Noslēgumā visi sadomāja receptes
ēdieniem, kas piestāvētu lugas tēliem un
ko varētu pasniegt kafejnīcā „Pie Sprīdīša”.
Tagad materiāli jāievieto projekta mājas
lapā un jāaplūko, ko darba gaitā atklājuši
partnerskolu audzēkņi.
Ilona Sāre
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Sirdsdarbs
Šis – multifunkcionālā centra „1.
stāvs” un tā vadītājas Ivetas Kaparkalējas
veiksmes gads. 1. decembrī saņemti 3
augsti novērtējumi:
• „Gada jaunatnes darbinieks” –
Iveta Kaparkalēja;
• „Gada jauniešu centrs – Kusas
multifunkcionālais centrs”;
• „Gada pasākums jauniešiem”.
Madonas novada jaunatnes lietu
gada balvas „Sudraba gailis” piecgades
sarīkojumā.
15.01. centrs kļūs piecgadīgs – jubileja. Tapis, lai veicinātu starppaaudžu
sadarbību. Ar to atšķiras no citiem centriem, jo vakaros te mēģina ansamblis
„Mārtiņrozes”, arī koncertapvienība „Ķekars”, auž projekta “„Rakstu rakstiem izrakstīt” dalībnieces.
Kopš savas pastāvēšanas „1. stāvs”
piedalījies 21 projektā, gan pašas Ivetas
iecerētā un vadītā, gan kā dalībnieks citos, piemēram, skolas projektos.
Kusā kultūras nama nav, tādēļ centrs
ir ļoti nepieciešams.
Mājīgi un laikmetīgi iekārtotas vairākas telpas, kā mūzikas un spēļu, un aušanas istabas, neliela virtuvīte. Pati esmu
klausījusies saistošos projekta noslēgumos. (piemēram „Bilžu balsis”), kur
dalībnieces stāstīja par interesantiem ārzemju ceļojumiem, par Jāņu svinēšanu
„Lielajos Kupros” kopā ar ārzemju ciemiņiem. Tāpat ļoti aizraujoši bija vides
gides Silvijas Čurkstes stāsti par Aronas
pagasta vēsturiskajām vietām, iekārtota-

jiem skatupunktiem.
Skolas bērniem un jauniešiem tuvas
ir spēles, mūzikas istabas iespējas, kur
skolotājs Aivars Cimbulis māca instrumentus spēlēt, dziedāt.
Iveta ir viesmīlīga saimniece, tādēļ
jaunieši no citu pagastu centriem, ārzemju ciemiņi šeit bieži viesojas. Viņiem
patikusi spēle „Es te dzīvoju”. Slēpņošanā piedalījušies Gruzijas, Latvijas, Vācijas
un Francijas jaunieši. Kusēniešiem bija
iespēja priecāties par Latvijas – Bulgārijas jauniešu apmaiņas projekta „SWIT to
EXPLORE” kopkoncertu Kusas estrādē.
Priecīgu satraukumu, protams, arī rūpes
skolas ikdienā ienesa igauņu un lietuviešu draugu (projekta vadītāja Ilona Sāre)
ciemošanās Kusā.
Piektdienas novakarēs, centru apmeklē arī mūsu absolventi, kas mācās
citos novados vai tālākās skolās.
„Es šeit jūtos labi, savā vietā”, teic
Iveta, bet es atceros kādā sieviešu žurnālā lasīto, ka sievietei jāstrādā darbs, ko
viņa mīl…
Es apbrīnoju arī Ivetas prasmīgās
rokas, kas prot veikt tik daudzus sievišķīgus darbiņus. Arī Ivetas mamma ir rokdarbniece un floriste, kādreizējā audēja,
kas mājīgumu un radošu izdomu savā
dzīvesvietā uzskata par labāko sievas un
saimnieces raksturotāju.
Ivetai aušanas prasmes ierādījusi
vecmāmiņa, un viņa, vidusskolā 11. kl.
mācoties, pēc stundām patstāvīgi, tāpat
kā mamma, auda Madonas sadzīves pa-

kalpojumu kombināta aušanas cehā.
Iveta – madoniete, bet uz Kusu viņu
atveda vīrs Sandris. Jaunieši apprecējās,
piedzima meitiņas. Anete izvēlējusies
tēva ceļu un šogad mācās juridiskās fakultātes pēdējā kursā, Signe – Madonas
Valsts ģimnāzijas 11. klases audzēkne,
kas, Ivetai mācoties RPIVA, vēl ratiņos
gulējusi, bet dažreiz lekciju laikā to tēvocis Ingus (Ivetas brālis) ārpusē vizinājis.
Studijas RPIVA beidzot, viņa ieguva
bērnudārza un sākumskolas logopēdes,
izglītības darba vadības specialitātes. Sekoja mācības maģistrantūrā Daugavpils
universitātē, kur apgūta sabiedrības pārvaldes un iestāžu vadības kvalifikācija.
Šķiet šīs pēdējās zināšanas visvairāk
noder pašreiz. Kusas pamatskolā viņa
darbu uzsāka 2000./2001. m.g.
Esmu ar skaudību (baltu) vērojusi,
kā viņa prot saprasties ar jauniešiem,
atceros 1. projektu 2010. g. „Pērles un
dimanti” – vecākiem par pusaudžiem.
Divas iepriekšējās vasaras skolas
bērniem bija iespējas nedēļu pavadīt
nometnēs „1. stāvā”, kur viņi uzzināja
daudz jauna par savu pagastu, par tā ļaudīm, iepazina dažādus amatus, gatavoja
spēles. Ar dalībniekiem strādāja skolotāji Iveta Ļubovicka, Inese Skraustiņa,
Andris Jansons.
Ar aizrautību Iveta dzied ansamblī
„Ķekars”.
Patiesi daudz var paveikt, ja strādā
no sirds.
L. Vanaga

Seši soļi 2017. gadā
Nemanot ir pagājiss
2017. gads! Tas ir bijis
aktīvs, radošs, jaunu
dzīvesprasmju apgūšanas gads. Jaunas pieredzes,
jaunu iespēju, jaunas atbildības un pārsteigumu pilns gads, kas ir atnesis arī
mūsu 5 gadu (15. janvārī svinēsim piekto
dzimšanas dienu) pastāvēšanas fantastiskus darba augļus – 2017. gadā Kusas
Multifunkcionālais centrs „1. stāvs” ieguvis Madonas novada Jaunatnes lietu gada
balvas nomināciju „MADONAS NOVADA
GADA JAUNIEŠU CENTRS 2017” un mans
vairāk nekā 20 gadu darbs ar bērniem un
jauniešiem ir novērtēts, jo esmu ieguvusi
Sudraba Gaili – „GADA JAUNATNES DARBINIEKS”. Vienmēr esmu uzsvērusi to, ka
esam MULTIFUNKCIONĀLS centrs, kuru
apmeklē visu paaudžu ļaudis ne tikai no
Aronas pagasta. Šogad MC „1. stāvs” vie-

ssu saraksts ir gana plašs – Vācija, Francija, Gruzija, Bulgārija, kā arī Madonas
novads un Latvijas pilsētas. Jā, šis gads
ir pagājis vairāk zem jauniešu zīmes, jo
ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projekts
„Switch To Explore” ir ieguvis pateicību
Madonas novada Jaunatnes lietu gada
balvas pasniegšanas ceremonijā kā „GADA PASĀKUMS JAUNIEŠIEM”,
par ko tiešām esmu lepna
un gandarīta, tāpēc PALDIES visiem, kuri mūs atbalstīja, kuri domā labas
domas un kuri iesaistās
daudzveidīgajās aktivitātēs, ko šogad, pateicoties
dažādiem finansētājiem
un projektu konkursiem,
esam realizējuši. Bet par
visu nedaudz pēc kārtas,

pa solīšiem...
„FOTO MEDĪBAS ARONAS PAGASTĀ” – projekts, kura laikā tika izsludināts
foto konkurss „Aronas pagasts foto mirkļos gada griezumā”. Paldies iesūtīto fotogrāfiju autoriem – Andrejam Pļaviņam,
Dacei Cāzerei, Dainai Mednei, Egijai
Vilcānei-Smilgai, Gunāram
Mednim, Inai Cimerei, Inārai Akmentiņai, Inārai Siņicinai, Inesei Skraustiņai,
Kristīnei Lukaševičai, Sanitai Briedei, Silvijai Čurkstei, Solveigai Sārei, Ventam
Ikauniekam,Vitai Leperei –
kuru fotogrāfijas bija iespēja
jau aplūkot Lauteres kultūras namā svinīgajā pasākumā
par godu Latvijas 99. dzimšanas dienai. Šīs fotogrāfijas ir
izmantotas kalendāra „Foto

JAUNIEŠU CENTRĀ
medības Aronas pagastā” tapšanā un gan
jau Rūķītis arī iegriezīsies jūsmājās. Vēl šī
projekta laikā ir atjaunota un izveidota
interaktīva Aronas pagasta karte, kas būs
aplūkojama MC „1. stāvs” – tajā varēs iepazīties ar izmaiņām, kas notikušas aptuveni 20 gadu laikā. Liels paldies Rasmai
Šakinai par atbalstu un palīdzību, apkopojot informāciju par mājvietām Aronas
pagastā. Projekts realizēts pateicoties
Madonas novada pašvaldības Nevalstisko
organizāciju projektu konkursā gūtajam
finansējumam un sponsoru atbalstam.
„100 pedāļi Aronā” – tuvojoties Latvijas simtgadei, daudzos projektu konkursos aktuāla tēma – savas piederības
un identitātātes veicināšana Latvijai. Jau
vairākus gadus Aronas pagastā ir aktīvi
cilvēki, kas darbojas mūsu pagasta skaistāko vietu – Skatupunktu – apzināšanā,
sakopšanā, pilnveidošanā. Patiess prieks
par aktīvajiem ļaudīm, kuri saskata sev
apkārt skaisto, pozitīvo un ar interesi vēlas to pilnveidot un bagātināt, un atrast
„to rozīnīti”, ar ko mēs varētu piesaistīt
gan vietējos ekskursantus, gan tālāku

zemju viesus. Un mums ir ar ko lepoties,
mēs esam bagāti ar saviem Skatupunktiem, kas, pateicoties Madonas novada
pašvaldības NVO projektu konkursā gūtajam finansējumam, projekta laikā tika
izveidoti bukletā. Šis buklets no 2018.
gada būs pieejams sabiedriskajās un ar
tūrisma infrastruktūru saistītajās vietās.
Diemžēl ne viss dzīvē notiek kā iecerēts
un šoreiz tie bija ne visai labie laika apstākļi, kas neļāva pilnvērtīgi izveidot un
„palaist dzīvē” Velo gidus, taču projekta
ietvaros esam sagatavojuši Velo gidu aprīkojumu, lai pilnvērtīgi varētu iepazīstināt
mūsu pagasta viesus ar mūsu Skatupunktiem. Ja kāds sirdī jūt nepieciešamību pēc
fiziskām aktivitātēm un tajā pašā laikā ir
vēlme iepazīstināt citus ar skaistākajām
Aronas pagasta vietām – laipni aicināti
pievienoties mūsu Vides gidei – Silvijai
Čurkstei, jo, kopīgi darbojoties, mēs varam paveikt lielas lietas! Neesam apstājušies pie interaktīvo spēļu radīšanas, lai
interesantāk varētu iepazīties ar Aronas
pagastu, tāpēc iesākto darbu turpināsim
arī 2018. gadā.
Vasaras vidū, kad skolas gaitas pie-

rimušas, biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS”
organizēja nometni „AMATIEM PA PĒDĀM”, kuras laikā bērni un jaunieši no
7 līdz 16 gadu vecumam apguva dažādus
senus un ne tik senus amatus. Paldies
nometnes darbiniekiem Edgaram Kalniņam, Ivetai Ļubovickai, Inesei Skraustiņai, kuri palīdzēja realizēt uzdevumus,
lai bērni apgūtu dažādas dzīvesprasmes.
Viena no senākajām dzīvesprasmēm, kas
apgūta vasarā un turpinās
joprojām, ir aušana. Prieks
par bērniem un jauniešiem, kas, pamēģinot aušanas iemaņas, priecājās
par to, ka ir interesanti. Un
lūk, rezultāts arī ir skaists
– kopīgi austais lupatu deķis! Paldies vecākiem, kuri
uzticēja mums savus bērnus, un, kas zina, varbūt
Rūķītis arī pie Jums vēl šogad ieskrien pa sniegotiem
ceļiem un taciņām...
Vasaras otrajā pusē pamatīgs darbs ir
vainagojies ar panākumiem, jo Lauku atbalsta dienestā ir apstiprināti 2 biedrības
„ARONAS PĪLĀDZIS” projekti, kas turpināsies līdz pat 2018. gada rudens pusei.
„RAKSTU RAKSTIEM IZRAKSTĪJU” –
aušanas prasmju apgūšana notiek pilnā
sparā gan Kusā, gan Zelgauskā un savs
laiks būs arī Lauterei, kad tiks sagatavotas
Aivja Saulīša dāvātās stelles aušanai. Liels
prieks ir par meitenēm, kas apgūst aušanas prasmes gan stellēs, gan mācās aust
jostas – ziedaines, gan mācās aust aproces. Ja vēl ir interese, droši pievienojieties, jo vēl mācīsimies daudzas prasmes,
kas jāapgūst, lai varētu aust, un kur vēl
iespēja iemācīties kopā ar Vandu Podiņu
aust koka rāmī svārkus (pirmā tikšanās
ar Vandu 11. janvārī MC „1. stāvs”)! Paldies Inesei Mailītei un Dainai Ārentei, kas
neliedz savus vērtīgos padomus aušanas
prasmju apguvē.

Paralēli šim projektam tiek realizēts
arī otrs LAD projekts „MŪZIKA IZAUGSMEI”, kurā vēl noteikti var iesaistīties
ikviens, ja vien ir interese par mūzikas
instrumentu spēles apguvi (nodarbības
2x mēnesī vada Kusas skolas mūzikas
skolotājs Aivars Cimbulis) vai Dj-šanas
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prasmju apguvi (nodarbības
1x mēnesī vada Dj Jānis Fabriks) – nākošā Dj-šanas nodarbība 20. janvārī – nenokavē! Un nesakiet, ka Aronas
pagastā nekas nenotiek! Uz
nodarbībām brauc no Barkavas pagasta, no Madonas
pilsētas – izmantojiet iespēju
uz vietas apgūt interesantas
prasmes un zināšanas!
Ar Kultūras ministrijas,
Valmieras novada fonda un
Andra Lielvaloža atbalstu
biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS” sadarbībā
ar Madonas novada pagastu pārvalžu, to
struktūrvienību darbiniekiem veido interaktīvo spēli par Madonas novadu „GAILIS GANOS”, kuras mērķis ir veicināt
starppaaudžu sadarbību un piederības
sajūtu savam pagastam un Madonas novadam. Madonas novada simbols Gailis
dodas iepazīties ar katru pagastu, tā cilvēkiem, vēstures, kultūras, sporta dzīves

līkločiem, ar nozīmīgiem cilvēkiem un
viņu devumu, kā arī ar interesantākajiem
dabas objektiem un vietām. Spēli varēs
spēlēt ikviens, kurš prot lasīt un kuram
būs interese iepazīt Madonas novadu –
tā būs lieliska dāvana Madonas novadam
Latvijas 100. dzimšanas dienā!
Lūk, svarīgākie 6 soļi MC „1. stāvs”
darbībā šajā gadā! Jaunais gads jau klauvē pie durvīm un solās būt ne mazāk
spraigs, aktīvs! Lai izdodas saskatīt vairāk
pozitīvo, vairāk interesanto, kas ir mums
apkārt, lai laba veselība un možs garastāvoklis!
Dzīve ir strauja un skaļa,
Daudz jāuzceļ sevī, jāārda arī.
Bet durvīs lai spraudziņa vaļā
m.
Siltam un draudzīgam vārdam.
Sirdsmīļus svētkus vēlot,
Iveta K., MC „1. stāvs” vadītāja
āj
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Pietura...
Klāt ir gada noslēdzošais mēnesis. Kad noslēdzas kāds noteikts laika
posms, gribot negribot domās pārcilājam notikušo. Esam ciemojušies pie 106
gadnieces, pie 95 gadnieces, pie 90 gadnieces, pie trim astoņdesmitpiecgadniekiem, pie trīspadsmit astoņdesmitgadniekiem pie piecpadsmit septiņdesmitpiecgadniekiem, un sveikuši četras
ģimenes nozīmīgās kāzu jubilejās.
Jūs gan vēl neesat tikušies ar mūsu
rudens jubilāriem, tāpēc dodamies viņus satikt!

JUBILĀRI
Marija Cāzere – 75

Marija mūsu pagastā atpazīstama kā
ilggadēja iecirkņa priekšniece, agronome
Zelgauskas pusē. Cilvēks ar darba tikumu,
kas rada pamatīguma sajūtu. Viesojoties
varēja just viņas lomu kā ģimenes pavarda sargātāju, uzturētāju. Šķiet, ka Mariju
iedvesmo daba, darbs un ziedi. Meitas
un mazbērni ir viņas prieks, drošības
sajūta.

dina ar literatūras lasīšana un interesi
par politiku. Sports un dziesma ir viņas
dzīves ceļa biedri. Metas sportiskais gars
ir nodots mazbērniem mantojumā, un
viņu uzvaras ir arī Metas uzvaras.

Tince Reitere – 75

Tinces lepnums ir viņas dārzs un
viss, ko no tā var iegūt, baudot uzreiz,
un to, kas ir salikts plauktos un arodos,
tā izturot ziemu ar dārza klātbūtni. Viņas cēli ziedošās lilijas ir ne vienu vien
pārliecinājušas par Tinces mīlestību un
prasmēm pret ziediem, zemi. Šķiet, ka
Tincei padodas viss, ko dara dārzā un
virtuvē. Viņa ir laipna un atsaucīga, ja
vajadzīgs kāds padoms, un ir gatava pamēģināt ko jaunu.

Aivars Dedzens – 75

Aivaru darbs ir atvedis uz Kusu,
un šķiet, ka ir pagājis pietiekams laiks,
lai Kusu sauktu par savām mājām. Vēl
joprojām Aivars ir saistīts ar darbu. Viņa
vadmotīvs ir rūpes par ģimeni. Tikšanās
reizē izjutām vienkāršu sirsnību un
lepnumu par viņa dzīvē piedzīvotajiem
izaicinājumiem un ieguvumiem.

Jānis Rozentāls – 75

Jāni uz mūsu pagastu atsauca dzimtas
saknes, māja un neiespējamais kļuva par
iespējamo. Viņam pieder prasme sadzīvot
un saimniekot. Pašu izaudzētais ir viņa
lepnums un labas veselības garants. Jāņa
ģimene ir viena no retajām, kas Kusas apkaimē vēl joprojām uzdrošinās turēt govi
un dzert pašu slauktu pienu. Varbūt viņa
gaišums smaidā ir ar to saistīts..?

Skaidrīte Čurkste – 75

Skaidrīte ir uzticīga savai dzimtajai
pusei, un visi darba gadi ir saistīti ar
mūsu pagastu kā zootehniķei ar augstu
atbildības sajūtu, čaklumu, akurātumu.
Par savu enerģijas devu, darot darbu, lai
tas būtu paveikts labi, Skaidrīte sadzīvo
ar uztraukumu. Darbs ir Skaidrītes vajadzība, lai dienu piepildītu lietderīgi. Viņas
atbalsts ir dēli, mazbērni, savējie.

Sarmīte Strauta – 75

Pie Sarmītes ģimenes ciemojāmies
pavisam nesen, sveicot ģimeni kāzu
jubilejā, bet iegriezties viņu mājās ir
vienmēr patīkami. Sarmīte ir dzimusi
mūsu pagastā, viss darba mūžs ir ziedots
grāmatvedībai. Savā darbā viņa ir akurāta,
precīza un stingra. Sirdsmieru, siltumu
rada bērnu, mazbērnu ciemošanās un
ieceru izdošanās.

Meta Pļaviņa – 80

Metas dzimtā puse ir Vestiena, viņas
iegūtā profesija ir farmaceits, kas ir prasījis pamatīgas zināšanas un precizitāti.
Savas zināšanas un prāta asumu papil-
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Natālija un Kārlis Kapteiņi –
50 gadu kāzu jubileja

Kapteiņu ģimene dzīvo Madonā, bet, kā
paši saka, daudz kas saista ar Aronas pagastu.
Mūsu pagastā ir māja, jeb stūrītis, kur var justies kā saimnieki, baudīt dabas pievilcību un
smelt spēkus pilsētas dzīvei. Viņi ir lepni, ka
tieši Aronas pagasts sveica viņus kāzu jubilejā
un to varēja sajust ar viņu sirsnību, gādību un
neviltotu prieku.
Skaidrīte Petrova
Sociālā darbiniece
Lolita Tipaine

Kusas pamatskolas vestibilu
Ziemassvētkos rotās
100 labo vārdu kolekcija.
Lasām: „mīlestība”, „miers”, „brīvdienas”, „atmiņas”,
„prieks”, „tēja”, „kūkas”, „miegs”, „smaržas”, „mežs”,
„klusums”, „jautrība”, „uzstāšanās” utt.
Tie ir 4. – 9. klašu skolēnu izvēlēti vārdi, kas rāda bērnu vērtības,
sapņus, vajadzības un acumirklīgo noskaņojumu.
100 vārdos izteikto daudzveidību varam tvert īsāk. Piemēram, šo klasisko
formulu zinās arī bērnu vecāki un vecvecāki: „Lai miers virs zemes un cilvēkiem
labs prāts!” Tik vien un reizē tik daudz! Lai šis vēlējums mums palīdz droši doties pāri 2018. gada slieksnim! Mums priekšā kopīgs ceļš uz Kusas pamatskolas
95 gadu salidojumu 2018. gada 12. maijā un Latvijas valsts 100. dzimšanas dienu 2018.gada 18.novembrī. Tie būs mūsu lielie radāmie darbi Jaunajā gadā.
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Noskatieties!

Nākamais – Latvijas simtgades gads.
Kā īpašs notikums par godu Latvijas
simtgadei tiek veidotas filmas – gan dokumentālās, gan spēlfilmas – kopskaitā
pavisam 16 . Trīs no tām jau ir piedzīvojušas pirmizrādi. Viena no visvairāk apmeklētākām – V. Braslas spēlfilma „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.
Janvārī gaidāma pirmizrāde arī režisora Ivara Selecka dokumentālai filmai
„Turpinājums”, kurā stāstīts, kā 5 dažādās Latvijas vietās bērni uzsāk savas
pirmās skolas gaidas. Seko līdzi gaitām
gan mājās, gan arī skolā.
Mums bija liels gods un lepnums,
ka Ivars Seleckis starp piecām Latvijas
skolām izvēlējās arī Kusas pamatskolu,
lai fiksētu kamerās 2015. gada pirmklasnieku ikdienu un klases īpašos notikumus.
Kopā ar filmēšanas komandu: filmas
scenāriju režisoru Ivaru Selecki, filmas
operatoru Valdi Celmiņu un producenti
Antru Gaili piedzīvojām daudzus jaukus
un aizraujošus brīžus, filmējot pirmklasnieku dzīvi skolā. Režisors spēja saskatīt
un fiksēt pasauli pirmklasnieku acīm.
Visi tā gada pirmklasnieki: Kārlis Pūce-Freijs, Loreta Lazdiņa, Roberts Krūmiņš, Lorita Ūdre, Māriņš Zvirgzdiņš,
Samija Vankina, Krišjānis Putniņš, Renāte Bismaka, Edvards Dvēselītis ar lielu
nepacietību gaida filmas pirmizrādi.

Sirsnīgi sveicu mūsu skolas bērnu ģimenes
ar pirmā mācību pusgada noslēgumu!
Priecājieties par sasniegto, lai jaukas ziemas
brīvdienas!

Agris Sārs,
Kusas pamatskolas direktors

Pirmizrāde Madonas kinoteātrī
būs janvāra otrajā pusē.
Dokumentālā filma „Turpinājums”
būs arī kā lieliska un neaizmirstama dāvana Kusas pamatskolas 95. dzimšanas
dienā.
Vita Frīdvalde,
2015. gada pirmklasnieku
audzinātāja
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CILVĒKS STARP MUMS

Zemes lietu speciāliste
Latvijas 99. dzimšanas dienas svētkos Madonas pašvaldības pateicība
Aronas pagasta zemes lietu speciālistei
Rasmai Šakinai par ilggadēju un profesionālu darbu Aronas pagasta attīstības
veicināšanā.
Šāds amata apzīmējums no 1996.
gada, bet kusēniete – Rasma no 1971.
gada 30.08, kad jauno inženieri hidrotehniķi pēc Jelgavas LLA hidromeliorācijas fakultātes absolvēšanas nosūtīja darbā uz Lubānas PMK Kusas iecirkni.
Sirsnīga humora un dzīvesprieka
pārpilnas ir Rasmas bērnības atmiņas.
„Vilki” – viņas dzimtās mājas atrodas
6 km no Lubānas, bet pirmā mācību
iestāde – Cepurīšu vecā skola – Liedes
malā netālu no mājām, ko vadīja stingrs
pārzinis. Atmiņā skaistie Jaungada eglītes sarīkojumi, vecākiem gatavotie ielūgumi, pirmā loma izrādītē „Pie sūnu
vecīša” – Mušmire.
No 5. klases līdz vidusskolas izlaidumam Rasma mācījās Lubānā, pieredzēja
gan dzīvošanu internātā, gan īrētā istabiņā. Jaunie klasesbiedri, smiekli un nerātnības (kā, piemēram, ar kādam ķircinātājam mesto mapi izsists dubultlogs).
Nopietni bija profesionālajā ievirzē
gūtie priekšstati padomju saimniecībā,
mežniecībā un meliorācijā.
Viņa saprata, ka zootehniķe nekļūs,
jo ferma atradās mājās, agronome vai
brigadiere arī nē, ar tehniku savu dzīvi
arī nesaistīs.
Bet 1996. – 1971. studiju gadi Jelgavā hidromeliorācijas fakultātē. Jau studējot Rasma dziedājusi ansamblī.
Kad bijusi lielajā praksē Cesvainē,
vēlējusies turp atgriezties, bet nosūtīta

Labi…
Ka mūsu pagastā Kusā ir sava aptieka, kuras vadītāja Sarmīte Nagle – viena no Kusas pamatskolas absolventēm
(1978. gada pavasaris, skolotājas Veltas
Randeres izlaiduma klase), kas pēc mācībām Madonas vidusskolā apguva feldšeres izglītību Rīgas 2. medicīnas skolā.
Viņas pirmā darba vieta – Praulienas pagasta Saikavas feldšerpunktā. Aiviekstes skaistais miers, līdzenumi tik
atšķirīgi no dzimtā pagasta pauguriem
(mūsu vārdiem – kalniem), bet starp
saikaviešiem, kas iegriezās feldšerpunktā vai atpūtās vecajā klubā, bija
viņas nākamais vīrs Normunds Naglis.
Saikavā dzīvojot, jaunieši nodibināja

Rasma darbā. I. Siņicinas foto
uz Kusas PMK.
Kādreiz Kusas centra izveidi un labiekārtošanu noteica šī toreiz gana turīgā
iestāde, kurā strādāja lielākā daļa kusēniešu.
Darba vadītāji Rasmai mainījās, bet
6 gadus (līdz PMK beidza pastāvēt) tas ir
bijis Uldis Lielvalodis.
Rasma savos darba gados veikusi
dažādus pienākumus, kā kultūrtehnisko darbu brigadiere Liezēres iecirknī, kā
kvalitātes inženiere, kā frēzkūdras gatavotāju brigadiere Palšu purvā, meistare
– brigadiere kaļķošanas iecirknī.
„Nopietni vīri tev bija jāvada, klausīja?” pārjautāju. Rasma pasmaida: Saprotu, ka, jā...”

Bijuši arī dažādi nopietni gadījumi
vai negadījumi, ka, tos atminoties, viņai
šķiet, ka stāsts par Sargeņģeli ir patiess
(kā stāsts par spilgto sarkano kleitu, kas
viņu izglābusi, ko ievērojis buldozerists).
Vaļasbrīžos Rasma dejojusi Ulda
Dulbes vadītajā deju kolektīvā, dziedājusi korī un piedalījusies dziesmu svētkos, dziedājusi ansamblī, priecājusies
par vīra Andra atveidotajām lomām Kusas amatierteātrī.
Viņa atminas pēdējos „mērnieku laikus”, kad bijusi Alfrēda Tiltiņa palīdze,
zemes komisijas darbību pagastā.
Tā aizsteigušies raženi darba gadi,
un sabiedrība to novērtē.
Laima

CILVĒKS STARP MUMS
ģimeni. Kļuva vecāki Naurim, Nanijai,
Normanam.
Sekoja atgriešanās tobrīd tukšajās
vectēva mājās „Garancos”, piemājas
saimniecība, kurā darba vienmēr pietika, rūpju par 3 bērniem arī diezgan.
Aizsteidzās 6 tikai ģimenei veltītie gadi.
Beidzot 1994. gadā Kusā atvēra
jauno bērnudārzu „Sprīdītis”. Cik gadus pirms tam kusēnieši un lauterieši,
grostonieši savus mazos pirmdienas rītos gan uz Sauleskalnu, gan Vestienu un
Ozoliem uz nedēļu veda un atstāja…
Sarmīte kļuva PII „Sprīdītis” medmāsa, rūpējās par bērnu un darbinieku
veselību, telpu tīrību un kārtību, sastādīja ēdienkartes, uzmanīja bērnu potēšanu.

Bet man gribas pateikties (es domāju, daudziem mūsu pagasta, sevišķi
Kusas, ļaudīm) par iespēju iegādāties
nepieciešamās zāles šajā aptiekā. Mums
ir veicies arī tajā ziņā, ka tajā pašā ēkā
strādā ārsta palīdze Līga, kas pazīst
pagasta ļaudis vismaz 2 paaudzēs, pēc
viņas apmeklējuma ir ērti doties pie
Sarmītes, lai nopirktu recepšu vai bezrecepšu medikamentus.
Nelielā aptieka bija aptiekas „Zīle”
un Tatjanas Sitņikovas aptiekas filiāle,
bet no 2003. gada ir „Priežu” aptiekas
filiāle.
Sava aptieka Kusā – priekšrocība
vecāka gadugājuma ļaudīm, no kuriem
lielāko daļu Sarmīte zina jau vairākus
gadus, arī feldšeres izglītība ļauj apmek-
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lētājiem ieteikt un padomus dot, viņa ir
laipna un atsaucīga, rindas mūsu aptieciņā nav, tāpēc iespējamas arī sirsnīgas
sarunas.
Kad Aronas pagastā bija sava bāriņtiesa, Sarmīte ilgus gadus bija bāriņtiesas locekle. Palīdzēja ģimenēm, kuras
bija nonākušas grūtībās.
Lauteres kultūras nama jubilejā
Sarmīte priecēja skatītājus līnijdejotāju
pulkā (vairākus gadus dejojusi).
Bērni izaudzināti, viņa kļuvusi vecmāmiņa, gaida ciemos Nanijas ģimeni
un mazbērnus, Normanu. Nauris un
Evita dzīvo Lauterē, satiekas biežāk.
Savējā savējo – kusēniešu – vidū ir
Sarmīte.
Laima

SKOLAS ZIŅAS

Nordplus projekta jaunumi
Kusas pamatskolas 6., 7., 8. klases
skolēni piedalās Ziemeļvalstu programmas NORDPLUS JUNIOR projektā
„Darbosimies kopā!”. Septembra beigās
29 lietuviešu un igauņu skolēni kopā ar
četrām skolotājām ciemojās pie mums.
Paldies visām ģimenēm, kas uzņēma
ciemiņus pie sevis mājās! Paldies Alekša
Rubeņa vecākiem, kas Rēķu viesu namā
izmitināja un kopā ar Matīsa mammu lieliski gādāja par lielāku viesu grupu! Visi
noteikti ieguva jaunu pieredzi.
Nedēļas programmas idejas plānoja
paši skolēni, nedēļa bija piepildīta un
notikumiem bagāta.
Ko mūsu skolas jaunieši saka par šo
nedēļu?
„Visu nedēļu darbojāmies jauktās
grupās – latvieši kopā ar igauņiem un
lietuviešiem. Pirmdien skolā notika stundas. Bija jāveic interesanti uzdevumi angļu valodā, sportā, bioloģijā. Igauņiem
īpaši patika māksla, jo viņi nekad nebija
tik brīvi rīkojušies ar krāsām. Otrdien
visvairāk prieka sagādāja darbošanās
„Madonas karamelēs”, kā arī pastaiga pa
Madonu kopā ar draugiem. Trešdien tika
spēlētas aizraujošas spēles Cesvaines
jauniešu centrā Ingas Bekasovas vadībā.
Orientēšanās pa Cesvaini gan bija grūta,
jo meklējamie punkti tik viegli nedevās
rokā. Ceturtdien par aktivitātēm gādāja
„MC 1. stāvs”, paldies Ivetai Kaparkalējai
par atbalstu! Visiem patika vafeļu cepšana. Vafeles vakarā tika apēstas kopā ar
pašgatavotu saldējumu. Patika arī Slēpņošanas spēle, izstaigājot vai izskrienot
Kusas takas. Savukārt Mūzikas istabā

skolotāja Aivara Cimbuļa vadībā visi dziedāja
pazīstamo Laura Reinika
dziesmu „Es skrienu”
trīs valodās – latviski, lietuviski, igauniski. Katrs izgatavoja arī suvenīru ar mūsu
pagasta simbola – pīlādža – attēlu. Piektdienas rīts sākās ar Miķeļdienas tirgu,
pēc tam Iveta Ļubovicka mācīja visiem
latviskās rotaļas, tad apguvām draugu
valstu rotaļas. Skumjš bija šķiršanās brīdis pēc pusdienām.”
„Daudz interesanta piedzīvojām
kopā ar ciemiņiem pēcpusdienās un vakaros. Visus iepriecināja tikko atklātais
Kusas rotaļu laukums. Kopā ar ģimenēm
vairāki ciemiņi apmeklēja Braku trases,

Gaiziņkalnu, Smeceres sila sporta bāzi,
strausu saimniecību, suņu patversmi un
citas vietas. Rēķos tika spēlētas sporta
spēles, notika kino vakars, kopīgi gatavotas picas un citas gardas lietas. Nebūtu slikti vēl kādreiz uzņemt ciemiņus no
citām valstīm!”
Tagad esam sagatavojuši Ziemassvētku sveicienu draugiem, bet marta beigās
notiks apmaiņas brauciens uz Tartu Marta Reinika pamatskolu.
Ilona Sāre
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PATEICĪBAS

NEPALIEC MĀJĀS

Sirsnīgs un liels paldies sociālai
darbiniecei Lolitai Tipainei par
padarīto darbu un Mārim par
malkas atvešanu.
Vizbulīte Ūbelīte
Paldies autoriem un maniem
palīgiem avīzes veidošanā un
izplatīšanā –
Ainai, Inai, Inārai, Andrejam,
Agrim, Skaidrītei Dzidrai, Lolotai,
Rudītei, Lailai, Ivetai, Ilonai, Vitai
un Olitai.
Laima
Paldies Tev, Ina, par gaišo
rudens pēcpusdienu bibliotēkas
organizētajos tikšanās mirkļos
ar dzejniecēm Antoņinu Lubeju
un Zinu Budahu, ko papildināja
sirsnīgās ansambļa ,,Mežābele”
dziesmas.
Ziemassvētku gaismu
Lauterē ienesa arī ,,Sprīdīša”
mazo mākslinieku izstāde
,,Ziemassvētku eglītes stāsts”.
Laima
Paldies Tev, Silvija, par kolosālo
ideju, ko ietvēri savā scenārijā
Kultūras nama 45. dzimšanas
dienas svētkos – pašdarbnieku
koncerta otrajā daļā uzstāties citā
,,ampluā”.
Ļoti patika! Visiem!
Laima
,,Aronas Vēstis” informatīvo
izdevumu plānoju februāra
sākumā, centīšos tajā pastāstīt arī
par kādu no pagasta uzņēmējiem
un vēl par kādu no pateicības
saņēmējiem.

23. decembrī no plkst. 10.00
Kusas sporta zālē Ziemassvētku tirdziņš
Aicināti visi, kas vēlas pirkt un pārdot.
Tuvāka informācija pa tel. 26128485 – Ina,
26531050 – Rudīte
30. decembrī plkst. 22.00
Lauteres kultūras namā
VECĀ GADA BALLE kopā ar grupu „Ilūzija”
Ieejas maksa 3,00 eiro
Galdiņus lūgums rezervēt
pa tel. 26531050 – Rudīte
4. janvārī plkst. 13.00
Lauteres kultūras namā
uz kopīgu atpūtas pēcpusdienu pie
JAUNGADA EGLĪTES
aicināta pagasta vecākā paaudze.
Labam noskaņojumam līdzi
ņemt mazu „groziņu”

MŪŽĪBAS BALSS
Balta sāpe un sāpe melna
manī puteņo šovakar.
Lūgšus lūdzos, lai tava delna
atkal mierinot pieri skar.
(K. Apškrūma)

Reģistrēti mirušie:
IRĪDA ANZONE mirusi
05.11.2017 64 gadu vecumā,
AUSMA GALDIŅA mirusi
09.11.2017 80 gadu vecumā,
JĀNIS LAPSIŅŠ miris
17.11.2017 74 gadu vecumā,
GAITIS AUZIŅŠ miris
17.11.2017 80 gadu vecumā,
SKAIDRA PĒTERSONE mirusi
09.12.2017 84 gadu vecumā.
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