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Jāņi – paši latviskākie gadskārtu svētki. Tajos mūsu senči – tie paši 
bāleliņi vīzēs un pastalās – bijuši cieši gudrāki par mums. Vienu nak-
ti no miega viņi upurējuši ziediem, ugunīm, mīlestībai. Un dziesmas 
dziedājuši kā brīvi cilvēki.

Līgo vakara burvīgos mirkļus visdziļāk izjūt tie, kas aruši, sējuši, 
zemei pieskārušies.  Zemkopju gājumā Jāņu vakars ir pēdējais atelpas 
brīdis pirms nākamā darba cēliena. Tev, Jānīt, bungas sist! Tev, Jānīt. 
vārtus vērt! Un Līga nav ne puķe, ne skuķe, ne dieviete.

„Līgo!” tikai gaviļu sauciens, ilgains pašapziņas kliedziens, ko sviež 
no kalna uz kalnu. Noticēsim, ka pirmoreiz mūsu tauta atmodusies, 
rokās sadevusies pie jāņuguns. Šajā naktī arī plaucis un uzziedējis tau-
tas dvēseles papardes zieds. Tik skaisti noticēt… Kad vainagos smaržo 
trejdeviņas jāņuzāles. Dabā un cilvēkos. Pats Jānis, Jānītis, Dieva dēls – 
ziedošs rudzu lauks, jāņuguns biķeris. Zemes sāls.

Jūnijs. Līgo!
(A. Karele)

Deviņus zeltainus 
rudeņus, deviņas baltas 
ziemas, deviņus ziedošus  
pavasarus Kusas pamat-
skolā pavadīja Kristaps 
Jānis Solovjovs un Artūrs 
Pērkons. Viņu dzīvē šo-
gan pirmie lielie pārbau-
dījumi – eksāmeni. 

Nemanot pagā j is 
mācību gads, kad mēs 
bijām kopā, un tuvojas 
patīkams un satraucošs 
brīdis – pamatskolas ab-
solvēšana. 

Ar jums kopā bija 
gan viegli, gan grūti. Jūs 
abi esat tik dažādi, ar 
savu raksturu, pieredzi 
– cilvēki ar daudziem 
sapņiem un ideāliem, 
kuri mainās. 

Vienīgais, kas jūs vieno, ir izglītības nepieciešamība. Es esmu ļoti priecīga, 
ka jūs saņēmāties un sasniedzāt fi niša taisni. 

Devītie

Turpinājums 2. lpp.

Zāļudiena.
Kamolzāle, sudrabskara
Pārtek noru. Dziesmu pārtek,
Vizuļaina, trizuļaina
 Atlīgo pie mājas vārtiem

Vai tur Zāļudienas elpa
Ozolzariem pāri vijas.
Ievelk grieze rasas sliedes
 Druvā tā kā zaļas dzijas.

Svētībiņa basām kājām
Iet pa dārzu, iet pa sētu.
Jāņuzāles stāv pie vārtiem,
Lai tu ceļu promvedēju
 Nejaustu un neredzētu

Kamolzāle, sudrabskara
Trejdekšņainos smieklos trīso.
Kā tu sevi izdziedāsi?
Viena pati mīlestība,
 Visa dzīve tai par īsu.
  (S. Kaldupe)

Lai skan līgodziesmas 
un šī vasara piepildīta 

un krāšņa!
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Kristaps Jānis Solovjovs
Izejot pasaulē tēlo neaizkaramo, nepie-

ejamo un mūžīgo „nopietnību”, bet starp 
savējiem ir dzīvespriecīgs, smaidīgs, ener-
ģisks, brīžiem pat bērnišķīgs, atplaukst, kad 
atrodas mājās.

Ļoti laba humora izjūta, atlētisks, kaut 
nenodarbojas ar sportu, patīk daba, mīl ēr-
tības, mēdz tēlot vēso džeku, bet patiesībā 
grib uzmanību, mīļumu un stabilitāti.

Strādīgs, atbildīgs, godkārīgs, ārēji var 
izskatīties skarbs, bet dvēselē ļoti maigs 
un ievainojams. Rūpējas par saviem tuvi-
niekiem, paklausīgs un mīļš. Sasniedz no-
spraustos mērķus – ļoti mērķtiecīgs – īsts 
biznesmeņa tips.

Kristap, tava īpašā misija ir kalpoša-
na. Tavs uzdevums – atbalstīt ģimeni un 
mīlēt savus tuviniekus, pastāvīgi trenējot 
savu mīlestību skaistumā pret sabiedrību, 
lai radītu apkārtējās dzīves harmoniju.
Tava iespēju sfēra – jebkura, kurā ie-
mācīsies izrādīt augstsirdību un radīt 
komfortu citiem. Pat, ja esi atkarīgs no 
citiem vai tev ir nosliece mocīt sevi, 
tādējādi tu piepildi savu likteni. Tu esi 
dzimis, lai rūpētos un būtu dzīves rota. 
Uzturi savu mīlas liesmu vienmērīgu.
Tev paredzēts būt iedvesmojošam līderim. 
Atbilsti dzīves garīgajām prasībām un esi 
līderis, kam arī esi dzimis.

Artūrs Pērkons
Artūrs ir radošs, labsirdīgs, gudrs, taču 

sevī noslēgts cilvēks, kas vienmēr cenšas 
visu izdarīt pēc labākās sirdsapziņas, būt 
saprotošs un pretimnākošs. Viņš ir izteikti 
godīgs un patiess, necieš melus un izlikša-
nos. Tendēts uz ģimeni un tās labklājību. Ja 
redz, kā dēļ to darīt, tad ir centīgs, darbīgs 
un neatlaidīgs. Sirdī drosmīgs un iekšēji 
stiprs, pat nelokāms. Pacietīgs, apveltīts ar 
labu intuīciju un spēcīgu iztēli.

Artūr, tava  īpašā misija ir pilnvei-
dot un mīlēt, neskatoties ne uz ko.
Tavs uzdevums – tiekties pēc vispā-
rējas labklājības, izrādot pašaizliedzī-
bu, jūtīgumu un dziedinošas spējas.
Tava  iespēju sfēra – jebkura, kurā iemācī-
sies transformēt, pārveidot, dziedināt un 
būt piedodošs. Tikai tas tev ļaus virzīties 
uz priekšu. Pat, ja esi neciešams vai pārāk 
uzticies cilvēkiem, tu piepildīsi savu likteni.
Tev  paredzēti plaši apvāršņi. Sasniedz tos, 
palīdzot citiem!

       
Inese Briška,

audzinātāja

Ir prieks, ka jaunie pedagogi cenšas saglabāt Kusas skolas vēsturi un 
tradīcijas.  Skolas vecie pamati, sienas, ceļš, liepas, ābeles un sīkziedu tul-
pītes zem tām. Lielais sporta laukums un mazais laukums (kā toreiz mēs 
saucām), kurā lēcām augstlēkšanu un tāllēkšanu. Šodien uzkalniņā ir pie-
miņas akmens iedzīvotājiem, kuri izstaigāja Sibīrijas ceļus kā represētie.

Pavasarī, eksāmenu laikā, ceriņu ziedos – laimītes – pieclapītes, kuras 
apēdām. Ticējām, ka, jo vairāk apēdīsim, jo lielāka veiksme būs eksāme-
nos. 7. klasē bija jākārto 12 eksāmeni gan mutiski, gan rakstiski. Tagad 
viss pārmainījies. Gan pati skola lielāka, gaišāka, plašāka ar puķu daudz-
veidību klasēs un koridoros. Jauni, zinoši skolotāji, kuri cenšas izglītot 
mūsu bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus, lai izaugtu par gudriem 
cilvēkiem, visiem noderīgiem un vajadzīgiem, jo zināt un saprast nekad 
nav par daudz, lai dzīvē neapmaldītos.

Par skolu un skolotājiem man ir ļoti daudz labu atmiņu. Paldies, skolo-
tājai Undīnei Jātniecei (Ilzei Indrānei), kas iemācīja mīlēt latviešu valodu, 
literatūru, gramatiku. Es šodien varu nosaukt visus palīgteikumu saikļus, 
ja kāds prasītu. Viņa tos sakārtoja kā dzejoli, lai vieglāk varētu atcerēties. 
Man skolotāji uzticēja daudz noslēpumu. Skolotāja Bula vienreiz parādīja 
skolotājas Jātnieces daudzās rakstītās klades un noteica, ka viņa laikam 
būs rakstniece. Izrādījās, ka esmu redzējusi viņas manuskriptu grāmatai 
„Lazdu laipa”.

Skolotāja Anna Broka (Treice) mums patika, jo viņa vienīgā ģērbās 
uz stundām skaistās kleitās. Kā viņai to atļāva? Nezinu. Citas skolotājas 
nēsāja melnus atlasa halātus ar baltu krādziņu un aprocēm. Skolnieces 
ar melniem priekšautiem un svētkos ar baltiem priekšautiem, tā bija 
noteiktā forma.

Skolotāja Irida Feldmane (Vinijas Raizes māsa) mācīja ģeogrāfi ju. Kad 
viņai piedzima bērniņš, reizēm man uzticēja ģeogrāfi jas stundās pieska-
tīt mazo. Biju nelaimīga, jo bērns bieži brēca un nemācēju nomierināt, 
gaidīju, kad ātrāk atnāktu skolotāja. Ģeogrāfi jas stundas man bija sirds 
priekšmets. Tāpēc tagad joprojām patīk ceļot un interese par pasauli nav 
zudusi.

Skolotāja Veronika Švarce (Kurāte) pasniedza matemātiku un fi zkul-
tūru. Nu viņa bija ģēnijs matemātikā! Kā viņa mums mācīja sareizināt 
daudzciparu skaitļus galvā! Bija sava taktika. To gan esmu aizmirsusi, 
bet zinu, ka bija interesanti. Fizkultūras stundās viņa pati līdzi darbojās 
skriešanā, slēpošanā pati pa priekšu un pārējiem bija jāseko. Un tā visas 
stundas garumā. Vingrošanas stundas ļoti patika, īpaši akrobātika. Skolo-
tāja pati nodemonstrēja dažādus paņēmienus. Ar vingrojumiem uzstāja-
mies dažādos pasākumos, skaistas bija kompozīcijas. Prieks skatīties, kā 
cilvēks pārvalda savu ķermeni, parādot, cik ir stalts un skaists... Ja kuram 
stundās īpaši nepadevās, trenējāmies mājās. Īpaši grūti bija iemācīties 
tiltiņu uztaisīt. Vecākā paaudze zina, kas tas ir, jo lika atsevišķu atzīmi. 
Tāpēc mana mīļākā aizraušanās bija sports, ko joprojām cienu un atbal-
stu. Sports – kustība, ātrums, izturība, pacietība, kas dzīvē ir noderīga, 
vajadzīga arī ikdienas ritumā.

Šogad interesants bija skolas 95 gadu atceres salidojuma  pasākums. 
Viss skolēnu un skolotāju sniegtais koncerts bija mūsdienīgs un apbrīnas 
vērts. Skolotāju kolektīvs tiešām iet kopā ar tagadējo dzīvi.

Paldies pasākuma veidotājiem!
Turies skola un skolas saime!
Jums izdosies!
Esiet visi laimīgi!
     Dzidra,
 1953. gada absolvente

Ceriņziedos izsmaržo 
atmiņas

Turpinājums no 1. lpp.
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Izlaidums bērnudārzā
Celies nu, taurenīt, jo laiks ir 
skolā doties,
Celies nu, taurenīt, un no 
bērnudārza atvadies!

Šogad no bērnudārza „Sprīdītis” aizlidoja pieci 
„taurenīši” – Paula, Raivis, Reinis, Kristiāns, Alekss.

31. maijā svinējām izlaiduma svētkus. Bija ļoti 
skaisti un sirsnīgi. Bērni dziedāja, skaitīja dzejoļus, 
dejoja dejas, ne tikai izlaidumnieki, bet arī viņu 
mazākie draugi, kuri vēl kādu gadiņu paliks bērnu-
dārzā.  

Nākošajā dienā izlaidumnieki kopā ar vecākiem un 
skolotājām pavadīja aizraujošu dienu Braku muzejā. 
Novēlam mūsu beidzējiem patīkamu lidojumu uz skolu, lai 

viņi būtu zinātkāri, atvērti, līdzjūtīgi, saprotoši, klausītu un ieprieci-
nātu vecākus un skolotājus, lai blakus būtu daudz draugu!

Silvija, PII „Sprīdītis” vadītāja

Atbalsis no Kusas pamatskolas 
95 gadu salidojuma

… kurā rakstiski reģistrēti 150 dalībnieki. Ieskaitot skolas bērnus, 
pedagogus un skatītājus, dalībnieku faktiskais skaits pārsniedza 200. Katrs 
dalībnieks piemiņai saņēma skolas pildspalvu un bukletu skolas somas 
formā. Tika izgatavota arī īpaša svētku kopbilde. Skola ieguva jaukas dā-
vanas- futbola bumbas, spēli „Gailis ganos”, kā arī dāvinājumus naudā. 
Paldies visiem par atsaucību kopīgo svētku organizēšanā! Uz tikšanos 
skolas simtgades jubilejā!

A. Sārs

Aizkustinoši bija sa-
tikties ar bijušajiem au-
dzēkņiem, kas pavisam 
nedaudz izmainījušies, 
bet skaisti. Ļoti patika 
2. – 4. klases uzstāšanās 
(audzinātāja Iveta Ļubo-
vicka),  3. klases ierindas 
skates demonstrējums 
(komandieris Krišjānis 
Putniņš, audzinātāja Vita 
Frīdvalde), ko ar smaidu 
salīdzinājām ar Olitas Āri-
ņas – Mazūres komandēto 
un drosmīgāko absolven-

tu ierindu. Skaisti dejoja skolas deju kolektīvi. Svētkus vadīja absolventi 
Artūrs Krasovskis un Egija Smilga-Vilcāne, patika, ka tētis Mareks Kļaviņš 
tik organiski iekļāvās skolēnu teātrī, patika arī tikšanās ar bijušajiem 
kolēģiem.

     Laima

Dzīves moto – 
stipram būt

Mums katram dzīve dota, lai mēs, 
mums atvēlētajā laikā, veiktu misiju, 
cik katrs spējam. Mūsu pagasta meite-
ne Misiņa mācījās Kusas pamatskolā 
un, to pabeigusi, devās mācības tur-
pināt Rīgas skolās. Jaunai meitenei 
nepaiet garām mīlestība. Tiek nodi-
bināta ģimene ar Gintu Resni. Pašsa-
protami – kur mīlestība, tur pasauli 
ierauga viņu dēliņš Ritvars. Tētis dodas 
strādāt uz ārzemēm, bet māmiņa vēlas 
strādāt Rīgā. Te nu talkā Pāpuļos dzī-
vojošā vecāmāte Guna. Viņa gan brauc 
uz Rīgu pie mazdēla, gan rūpējās par 
viņu Pāpuļos. Tā, tuvinieku aprūpēts, 
aug cilvēkbērns, līdz viņa vecāku dzīvē 
ievelkas melnā svītra.

Ritvara mammu moka slimība un 
pēc operācijām 32 gadus jauna viņa 
atstāj laicīgo dzīvi. Par viņas dēlu, 
pusaudzi, rūpes uzņemas Maijas brā-
ļa Andra ģimene un vecāmāte Guna, 
kura Rīgā vāra siltu ēdienu un dod 
padomus. 

Šodien Ritvars izaudzis par divdes-
mitgadīgu jaunekli, kuram ir motivāci-
ja veiksmīgai dzīvei.

Ritvars Resnis dzimis Jūrmalā, 
apmeklējis bērnudārzu Rīgā, mācījies 
Rīgas Centra Humanitārajā vidusskolā. 
Pašreiz gatavojas pabeigt Rīgas Tehnis-
kās koledžas programmēšanas kursu. 
Specializējas mājas lapu izstrādē, reali-
zē tās dizainu. Ir izgājis praksi Madonā. 
Sekos prakses darba un diploma par 
vidējās profesionālās izglītības iegū-
šanu aizstāvēšana. Ritvars turpinās 
izglītoties RTU DITF.

Prakses laikā Ritvars dzīvo vecās-
mātes sabiedrībā, uz Madonu brauc 
ar savu auto. Brīvajā laikā nodarbojas 
ar skriešanu. Rīgā apmeklē austrumu 
cīņu mākslas klubu. Vasarā brauc 
makšķerēt un izbauda dabas burvību. 
Patīk ceļot un reizē apmeklēt sirreā-
lās mākslas darbu izstādes. Kopā ar 
vecomāti dosies Grostonas kapos 
iestādīt puķītes. Tur satiekas dvēseles 
un atmiņas.

Novēlu Ritvaram veiksmi turpmāk 
dzīvē gan mācībās, gan personīgajā 
dzīvē! Tu esi stiprs garā un gudrs jau-
nietis, un interesants sarunu biedrs.

 Valda Aroniete
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Šogad maijs mūs pārstei-
dza ar vasarīgu, pastāvīgu 
siltumu, tāpat kā iegūtās emo-
cijas Kusas skolas 95. gadu 
salidojumā. Ir pagājuši div-
desmit astoņi gadi, kā esmu 
absolvējusi šo skolu, tāpēc tik-
šanās brīdis ar saviem klases 
biedriem bija tik neizsakāmi 
pārsteidzoši priecīgs, tāda 
kā mazliet nokļūšana mūsu 
mācīšanās laikā, tajā vecumā. 
Atcerējāmies mūsu trakulības, 
piedzīvojumus un notiku-
mus, kas katram ir palikuši 
atmiņās. Atmiņas iedzīvināja atmiņu 
klade, fotogrāfi jas un sarunas. Mūsu 
sarunās svarīgas bija mūsu attiecības. 
Atskatoties uz skolas gadiem ar laika 
pieredzi, mēs patiesi spējam tikai tagad 
novērtēt mūsu skolotāju, audzinātāju 
devumu. Ar mums kopā bija mūsu 
audzinātājs Agris Sārs, kas varbūt, man 
lika justies mazliet, mazliet lielīgai, jo, 
Agris pēc mūsu devītās klases beigša-
nas kļuva par skolas direktoru, varbūt 
arī mēs bijām ietekmējuši šo lēmuma, 
jo, ja spēja ar mums tikt galā, tad ar 
skolas vadīšanu arī spēj (joks). 

Domājot par skolas gadiem, 
saprotu, cik liela nozīme ir bijusi 
audzinātājam. Mani audzinātāji bija 
Irēna Olte pirmajā klasē, pēc tam 
skolotāja Zigrīda Gusļista līdz trešās 
klases beigām, pusgadu audzināja 
Indra Bērziņa, un lielāko skolas laiku 
bijām kopā ar Agri Sāru līdz gandrīz 
devītās klases beigām, jo pēdējos mē-
nešus, kamēr skolotājam pašam bija 
jāabsolvē augstskola, mūs audzināt 
palīdzēja Iveta Bērziņa.

Ar Agri izdzīvots lielākais skolas 
laiks un varbūt arī sarežģītākais pus-
audžu vecums, bet, neskatoties uz to, 
ka mēģinājām diezgan bieži pārbaudīt 
viņa un citu skolotāju pacietību, ne-
atceros, ka skolotājs uz mums būtu 
pacēlis balsi. Viņš mani iedrošināja 
meklēt sevi, atbalstīja  un cienīja kā 
personību. Agris mani iedvesmoja, 
pārsteidza ar dažādām aktivitātēm. 
Mācīja cilvēcību. Organizēja ekskur-
sijas, visbiežāk divu dienu, kas mums 
visiem tik ļoti patika. Visspilgtāk ir 
palikusi atmiņā ekskursija uz Rīgu, 
Doma baznīcu, mākslas muzeju, kur 
nakšņojām pie viņa radiem Ogrē, 

tāpat vienmēr paliks atmiņā neatkār-
tojamais apsveikums sieviešu dienā, 
kur Agris ar klases zēniem dāvināja 
dziesmu pūšamo instrumentu izpil-
dījumā, kaut gan to nebija iepriekš 
apguvuši. Skolotājs mācēja aizraut, 
un viņa klātbūtnē varēja justies droši, 
viņš mācēja un māk iedot spārnus li-
dojumam, sevis iepazīšanai un mērķu 
sasniegšanai. Viņš cienīja un ciena 
bērnu kā līdzvērtīgu cilvēku, kurš ir 
tikai mazāks. 

Gāja laiks, un mainījās lomas, jo 
skolā sāka mācīties mani bērni un 
mūsu satikšanas ceļš turpinājās, gan 
skolas padomē, gan kā manu bērnu 
skolotājam. Grūti ir noteikt, kur bei-
dzas robeža starp audzinātāju, skolo-
tāju, jo pieaugot paši esam skolotāji, 
bet tā skolnieka sajūta ir klātesoša. 

Veicot savus darba pienākumus, 
tagad mūsu sadarbība turpinās pro-
fesionālajā sfērā. Varu apbrīnot viņa 
pacietību, mieru, izdomu, iedves-
mojošās uzrunas un milzīgās dar-
baspējas. Klusi darot un izdarot, it 
kā tas būtu pavisam viegli, kaut gan 
nojaušu, cik tas prasa iekšējo resursu. 
Lai atjaunotos, ir jāatrod, kas aizrauj 
un atbrīvo no negatīvā. Droši vien 
Agrim tā ir ģimene, māksla. Un nu jau 
vairākus gadus arī mana izpaušanās 
ir krāsu pasaule, kur viņš mani vada 
mākslas pulciņā. Viņam ir svarīgi, 
lai katrs saglabātu savu atšķirīgo un 
radošo izpausmi.

Manuprāt, skolotājs ir tas cilvēks, 
kas ne tikai labi pasniedz savu mācību 
priekšmetu, bet gan tas, kura rīcība ir 
paraugs, kas spēj aizraut, iedvesmot. 
Agris Sārs bija un ir mans skolotājs!

Lolita Tipaine

Mana skola, mans skolotājs! Madara – 
„Gada skolniece 
12.d” Madonas 
pilsētas 
vidusskolā, 
pirms trim 
gadiem Kusas 
pamatskolas 
absolvente.  
Lūk, ko par 
viņu izlasīju 
stendā,kas vēstīja par 
visu klašu gada skolēniem: 

„Madara – klases matemātiķe ar 
nopietnu attieksmi pret mācībām, 
„Zelta liecības” ieguvēja. Piedalījās 
matemātikas olimpiādē, ir radoša un 
aktīva klases un skolas pasākumos.

Inteliģenta, radoša, atbildīga, 
„Glābejzvans” klasesbiedriem, pie 
viņas var vērsties, ja ko nesaprot, bet 
nevajag kaitināt, citādi nedos norak-
stīt mājas darbus.

Aktīvi iesaistās diskusijās, deba-
tēs, sava viedokļa aizstāvētāja, ar labi 
attīstītu loģisko atmiņu un spriešanas 
spējām

Ieturēta, savu viedokli prot izteikt 
delikāti, neaizskarot un neaizvainojot 
līdzcilvēku personības, respektē arī 
citu cilvēku viedokļus.

Ar cieņu izturas pret skolotājiem 
un klasesbiedriem, ir iemantojusi 
uzticību, sapratni un cieņu.

Madarai ir izteikta atbildības sajū-
ta, uzdotos sabiedriskos pienākumus 
pilda pēc labākās sirdsapziņas.

Madonas vidusskolā matemātikas 
skolotāja bija Olga Krištopāne, bet 
klases audzinātāja Lilija Mozga.

Pie mums, Kusas pamatskolā, ma-
temātikas skolotāja un 5. – 9. klases 
audzinātāja Zaiga Stupāne, 1. – 4. 
kl. Inese Ikauniece bija pamanījušas 
meitenes spējas matemātikā, nostipri-
nājušas viņas zinātkāri, arī matemāti-
kas olimpiādēs Madara piedalījās jau 
mācīdamās Kusas pamatskolā.

Lai veicas, Madara! Lai iecerētos 
mērķus spēj sasniegt!

  Laima

Sveicam Madonas ģimnāzijas un 
pilsētas vidusskolas 12. klašu absolven-
tus: Niku Pļaviņu, Madaru Nikolovsku, 
Kristīni Labzovu, Valēriju Pleskaču, 
Kristapu Novikovu, Beāti Mazuri!
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„Svešu 
bērnu nav”

Kad maijs, kad visi koki šalc… 
visi satiekamies uz tā ceļa, ko  par 
mūžību sauc, bet kura pirmsākums 
ir – Māte. Dzīvības devēja un Dzim-
tas tradīciju glabātāja, padarot tās 
tuvas arī bērniem. 

01.06. –  Starptautiskā Bērnu 
aizsardzības diena. Bērns aug 
ģimenē, un kā rakstnieki dēvē, 
ģimenes naktslampiņa māte,  arī 
vecmāmiņas vienmēr nomodā par 
mazbērniem, tāpat sabiedrība, 
ar kuru ik dienas saskaras mūsu 
bērni. Bērnudārza audzinātājas 
un auklītes, kurām savus mīluļus 
uzticam pavisam mazus, skolotāji, 
kas ievada Zināšanu pasaulē. Mūsu 
pagastā „MC 1. stāvs” vadītāja, 
pagasta bibliotēku vadītājas ar 
grāmatu un datorpasauli, pagasta 
sporta dzīves organizatori Venta 
un Ina, pamatskolas ditektors Agris 
Sārs, kas māca riteņbraukšanu un 
ceļu satiksmes noteikumus  un, ma-
nuprāt, arī sirsnīgie un saprotošie 
autobusu šoferīši Gunārs, Valdis 
un Aigars. Jā, dažreiz bērnudārza 
audzēkņu vecākiem jābūt patei-
cīgiem, ka šoferīši pieskata viņu 
mīluļus autobusā un neaizbrauc 
tālāk no ceļagala, kad pa gatvi viens 
pats aizsoļo tāds Sprīdītis, līdz 
viņu mājas durvīs sagaida mamma 
( mans vērojums un pārliecība, ka 
viņi pieskatīs un pasargās  kā no  
suņa, tā no joņojošas mašīnas, arī 
asariņas noslaucīs). 

Novēlu, lai vecākiem atliktu 
vairāk laika, ko pavadīt ar saviem 
bērniem. Viņi izaug ātri.

     
  Laima

Mūsu tautu likteņgaitās jūnijs nav ziedu mēnesis. Tikai laika 
uzslāņojums, kurā risinājušies daudzi dramatiski pārdzīvojumi.

1940. gada 17. jūnijā Latviju okupē Sarkanā Ar-
mija.

1941. gada 14. jūnija deportācija pazu-
šanā aizrauj tūkstošiem latviešu.

Šodienas kalendārā 22. jūnijs Cēsu 
kauju (1919.) atceres diena.

Tālie pārbaudījumi pieder mūsu tautas 
varoņlaikmetam  (1919. – 1920.), kad latvie-
šu karotāju slava pāršalca pasauli. Nodibinājās 
brīvā Latvijas valsts.

  (A. Karele)

Pavasara pārdomas vasarā...
Ak, pavasar, ak, pava-

sar... Šajā pavasarī tik ļoti 
gribējās ilgāk uzkavēties 
ārā, svaigā gaisā, jo tas bija 
smaržu pieliets. Viss plauka 
un zaļoja, tik žēl, ka viss tik 
ātri izplaukst, bet katram 
laikam jau ir savs labums. 
Pārdomas radās laikā, kad 
pēc ziemas gribējās sakopt 
savu tuvāko, pareizāk sakot, 
MC „1.stāvs” apkārtni, kas ir 
arī skolas teritorija,  jo „Āra 
klase” ir vieta, kur notiek 
gan mācību stundas, gan 
dažādi pagasta pasākumi. 
Taču skumji ir tas, ka šajā 
vietā bieži ir liela netīrība, kuru atstāj aiz 
sevis tie, kuri „atpūšas” vakara stundās. 
Vai tiešām arī mājās aiz sevis tiek atstā-
tas saulespuķu sēklu drazas un tukšas 
pudeles? Pirms 5 gadiem, kad „Ā-klases” 
veidošanā piedalījās gan bērni (lielākā 
daļa no viņiem jau ir beiguši mūsu 
skolu), gan tēti un vectētiņi, mums bija 
liels prieks par paveikto. Jā, ir bijušas 
atsevišķas reizes, kad bija kārtīgi viss jā-
savāc, taču tas nedod nevienam tiesības 
aiz sevis atstāt piemēslotu vietu! Atstāto 
pudeļu, izsmēķu un pārējo drazu dau-
dzumam nevajadzētu liecināt par to, ka 
tas ir bērnu (ne)darbs. Tad vēl jo vairāk 
skumji, ja šādu cūcību aiz sevis atstāj 
jaunieši vai pieaugušie... Ravējot garo 
puķu dobi gar skolu, skumji palika, kad 
vecmāmiņa ar savām mazmeitiņām pēc 
bērnudārza gāja uz „Āra klasi”, bet priek-
šā viņas sagaidīja pēcpusdienā bērnu 
un jauniešu atstātā nekārtība... Vēl par 
puķu dobi – šogad ļoti pārsteidza tas, ka 
puķu dobē bija daudz cigarešu izsmēķu 

(nevienu gadu tā nav bijis)...Liels lūgums 
vecākiem! Pārrunājiet, lūdzu, ar saviem 
mazajiem un lielajiem bērniem, ka sa-
biedriskā vietā arī ir jārūpējas par to, lai 
nepaliek nekārtība un netīrība aiz sevis, 
kā arī par to, ka ir jāciena citu paveiktais 
darbs, jo katrs darbs ir novērtējams tikai 
un vienīgi pozitīvi! Dzīvosim tīrā un 
sakoptā vidē! 

Iedzīvotāju teikto uzklausīja un ar 
savām pārdomām dalījās Iveta K.
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Šis gads MC „1. stāvs” 
noris aktīvā darbībā, taču 
šī darbošanās nav vērsta tik 
ļoti uz āru, cik darbojamies 
uz vietas. Pateicoties 2017.
gadā Lauku atbalsta dienesta 
apstiprinātājiem LEADER program-
mas projektiem „RAKSTU RAKSTIEM 
IZRAKSTĪJU” un „Mūzika izaugsmei”, 
jau no oktobra notiek aktīva darboša-
nās aušanas prasmju apguvē, muzicē-
šanas un Dj-šanas prasmju apguvē.

Liels paldies mūsu skolotājām 
Inesei Mailītei, Dainai Ārentei, Vandai 
Podiņai par sniegtajām zināšanām au-
šanas projektā. Vēl lielāks prieks par 
dāmām, kuras ir aktīvi iesaistījušās 
šajā projektā un apguvušas jau-
nas prasmes, lai jau septembrī 
veidotu projekta laikā radīto 
darbu izstādi „Šķiries, mans 
audekliņis, kā skrīvera grāma-
tiņa”. Esam apguvušas aušanu 
stellēs, arī to, kas jādara, lai 
sagatavotu stelles darbam. 
Paldies Andrejam Pļaviņam 
par velku rāmi, jo tagad mums 
vairs nav jābrauc uz Sarkaņu 
Amatu skolu vilkt bizi, to varam 
izdarīt uz vietas Kusā! Esam 
apguvušas aprocīšu un jostu 
aušanu, esam iemācījušās aust 
rāmī svārkus, pirmie soļi auša-
nā ar pērlēm arī apgūti, kā arī 
adām maučus ar pērlēm, taču 
ir vēl tik daudz, ko vēlamies 
iemācīties, tāpēc ir doma ap-
gūt šīs prasmes arī turpmāk. 
Ja ir interese par aušanu, nāc 
un pievienojies! Seko infor-
mācijai www.draugiem.lv lapā 
„Multifunkcionālais brīvā laika 
centrs” un www.facebook.com lapā 
MC „1. stāvs”!

Madonas pilsētas svētku laiks sa-
krita ar otra LEADER projekta „Mūzi-
ka izaugsmei” noslēgumu. Jaunatnes 
darbā iesaistītajiem darbiniekiem, 
Jauniešu un Multifunkcionālo centru 
vadītājiem šis gads ir nozīmīgs ar to, 
ka Madonas novads ir Latvijas Jaunie-
šu Galvaspilsēta 2018, un tas uzliek 
arī daudz un dažādu pienākumu. 
Pilsētas svētku laikā sestdien, 9. jūni-
jā, MC „1. stāvs” aktīvi iesaistījās Jau-
niešu Galvaspilsētas 2018 radošajās 
darbnīcās pie „Kuba”. Tā kā citi centri 
piedāvāja dažādas rokdarbu, mākslas 
darbnīcas, mēs pārbaudījām apmek-

Rakstu rakstiem mūzikas pavadībā 
lētāju zinašanas par 
Madonas novadu ar 
spēli „Gailis ganos”. 
Piedāvājām vienu no 
spēles variantiem – 
Madonas novada karti 
ar pagastu, pilsētas, 
novada ģerboņiem, 
to nosaukumiem. 
Viszinošākais cilvēks 
par Madonas novadu 
dzīvo Aronas pagastā! 
Bijām sajūsmā par 
viņa zināšanām, bija 
sajūta, ka viņš vien-
kārši izbrauc tajā brīdī 
visu Madonas novadu 

ar 100 % precizitāti. Atpazīstat – tas ir 
Andris Briška. Starp citu, pavasarī esam 
izgatavojuši vēl 30 spēles „Gailis ganos” 
koferīšus un nodevuši Madonas novada 
Izglītības pārvaldei, kas tālāk šīs spēles 
nodos katrai Madonas novada izglītības 
iestādei. Paldies čaklajiem jauniešiem, 
kas palīdzēja spēles koferīšu sagatavo-
šanā! „Gailis ganos” iziet tautās!

Taču bez šīs MC „1. stāvs” darbnīcas 
mēs sevi parādījām no muzikālās puses, 
jo tieši sestdien noslēdzās Dj-šanas apmā-
cības un jaunajiem dīdžejiem bija iespēja 
sevi parādīt ļoti plašai publikai. Tas ļoti 
labi sasaucās ar Jauniešu Galvaspilsētas 
2018 aktivitātēm, jo par muzikālo noska-
ņu „Klubā pie „Kuba””gādāja jaunie Dj 
skolotāja Dj Jāņa Fabrika nelielā uzrau-
dzībā. Jau no 1. decembra katru mēnesi 
brīvdienās notika Dj-šanas nodarbības, 
kuras apmeklēja bērni, jaunieši un pie-
augušie no Aronas, Barkavas, Praulienas 
pagastiem, kā arī no Madonas. Sestdien 
bija tiešām liels prieks un gandarījums 
par paveikto šo mēnešu laikā, jo ikviens 

jaunais Dj spēlēja savu iz-
vēlēto mūziku. Paldies Dj 
Jānim Fabrikam, kas katru 
mēnesi pie mums brauca 
no Rīgas, kā arī katram 
dalībniekam – Dagnim, 
Endijam no Kusas, Nikam 
no Aronas pagasta, Elga-
ram no Barkavas pagasta, 
Ritvaram, Sabīnei, Alisei 
no Madonas, Imantam no 
Praulienas! Jaunajiem Dj 
jau ir nākošais piedāvā-
jums gatavoties Jauniešu 
festivālam 12. augustā, 
kas norisināsies Madonā, 
Priežu kalniņā.



7Aronas Pagasta Vēstis
JŪNIJS  2018MC „1. stāvs”/ SKOLĀ

Bez Dj-šanas nodarbībām šajā projektā vēl darbojās 
mūzikas skolotājs Aivars Cimbulis, kas mācīja dziedāt, 
spēlēt dažādus mūzikas instrumentus. Iekšējā balss saka, 
ka nekas nav beidzies, lai gan uz papīra skaitās, ka projekts 
noslēdzies, tomēr, veroties ar skatu nākamā gadā, domā-
ju, ka mūsu sadarbība turpināsies, un mans sapnis ir, ka 
centrā izveidosies nopietna jauniešu grupa, kas spēlēs un 
dziedās gan savam priekam, gan citu priekam, jo iespējas 
ir plašas. 

Saulainu, 
piedzīvojumiem 

bagātu vasaru vēlot, 
Iveta K.,

projektu vadītāja

3 ir kaut kas 
labs un noderīgs. Trīs 
lietas – labas lietas: pa-
gātne, tagadne, nākotne. 
Attīstības un dzīvības turpināšanas 
iespēja. 9 = 3 x 3 Latviešu folklorā 9 uzska-
ta par dievišķu skaitli, kas ietver sevī visas 
iespējamības. Jebkuram skaitlim pieskaitot 
9 un saskaitot ciparus, iegūst to pašu skait-
li.(5+9=14, 1+4=5)

Trejdeviņi – tas ir daudz: 3 x 9 = 27, 
2 + 7 = 9

Trejdeviņas dzirkstelītes
Pret saulīti uzlekušas.
Lai sadega nelaimīte
Kā uguņa dzirkstelīte.
Ne aiz trejdeviņiem kalniem, ne aiz 

trejdeviņām jūrām, bet tepat jau viņi ir – 
Aronas pagastā! Ik gadu, kad pie mums 
atnāk vasaras krāšņākie svētki – Jāņi, daba 
uzplaukst, gaiss virmo un mēs, trejdeviņi 
līgotāji, laužot ikdienas plūdumu, vēlamies 
uzplaukt kopā ar dabu. /No grāmatas „3 x 
9 JĀŅI”/

Lai lustīga līgošana!

Mācību priekšmetu olimpiāžu 
un konkursu dalībnieki 

2017./18. m.g.
N.p.k. Skolēns Klase Olimpiādes
1. Evelīna Apšukrapše 1. glītraksti
2. Augusts Sidrevics 1. Vizuālā māksla
3. Madara Pūce -Freija 2. lasīšana
4. Lāsma Marta Beķere 2. Glītraksti, sports
5. Eduards Ābrams 2. Vizuālā māksla
6. Nauris Briedis 2. sports
7. Viktorija Ābola 2. sports
8. Laima Zālīte   3. Vizuālā māksla 
9. Mārtiņš Zvirgzdiņš 3. matemātika
10. Krišjānis Putniņš 3. Latviešu valoda
11. Ņikita Fiļimonovs 4. Vizuālā māksla
12. Kristaps Fakss 4. matemātika
13. Ludvigs Sidrevics 4. Latviešu valoda, angļu valoda
14. Intars Miklašonoks 4. lasīšana
15. Evija Muraško 4. sports
16. Sanija Kruglova 4. sports
17. Samanta Vankina 4. sports

18. Ivita Kļaviņa 5. Vizuālā māksla, atklātā latviešu valodas olimpiāde, 
skaļās lasīšanas konkurss

19. Agnis Rubenis 5. sports
20. Kaspars Miklašonoks 5. sports
21. Kristaps Ozoliņš 5. Sports, matemātika
22. Ralfs Vilciņš 5. sports
23. Sabīne Bērtiņa 5. Sports, atklātā latviešu valodas olimpiāde
24. Aigars Černiševs 5. Sports, skaļās lasīšanas konkurss
25. Anete Annija Romuļa 7. Vizuālā māksla
26. Oskars Jansons 7. Matemātika. Atklātā ģeogrāfi jas olimpiāde, JĢS
27. Marta Sīmane 7. JĢS
28. Jurita Laine Dzene 8. Vizuālā māksla, ģeogrāfi ja, sports, matemātika
29. Markuss Prauliņš 8. Vizuālā māksla, sports
30. Uģis Beķeris 8. sports
31. Klāvs Pļaviņš 8. sports
32. Sabīne Blaua 8. sports
33. Semija Ozoliņa 8. Sports, ģeogrāfi ja, JĢS
34. Santa Bērtiņa 8. Sports, krievu valoda, latviešu valoda
35. Mārtiņš Dvēselītis 8. Ģeogrāfi ja, atklātā ģeogrāfi jas, latviešu valoda, JĢS
36. Adriāna Bagātā 8. Sports
37. Kristers Gudeļonoks 5. Skaļās lasīšanas konkurss
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Sporta notikumi
Aprīļa beigas un maija mēnesis 

Aronas pagastā sportā ir bijis ļoti sa-
springts. 21. aprīlī notika Aronas pa-
gasta atklātais fl orbola turnīrs, kurā 
piedalījās 9 komandas gan no novada, 
gan tālāk. Pirmo reizi piedalījās ciemiņi 
no Viļāniem. Kusas komanda sadalījās 
3 komandās un šoreiz neviena no ko-
mandām medaļas neizcīnīja, augstākā ir 
4. vieta. Tas bija treniņš pirms gaidāmā 
novada čempionāta. Tālāk fl orbolistus 
uzaicināja spēlēt Kalsnavas pagasta fl or-
bola turnīrā, un spēles notika 27.04., 
11.05. un 18.05. Kalsnavā izcīnījām 3. 
vietu (R. Dzenis, V. Duncis, R. Dun-
cis, K. Novikovs, A. Caune, R. Cāzers, 
V. Ikaunieks, A. Breidaks, M. Pelšs, 
R. Mālnieks, E. Vestfāls, I. Kimelis), 
šis turnīrs dažiem puišiem iedeva labu 
pārliecību par saviem spēkiem un tā arī 
bija laba iespēja gatavoties svarīgākajam 
notikumam novadā. Madonas novada 
atklātais fl orbola turnīrs risinājās pa 2 
nedēļu nogalēm no 18. līdz 20. maijam 
(neielika 18.05. spēles Kusas koman-
dai) un no 25.05. līdz 27.05. maijam. 
Turnīrā piedalījās 8 komandas, šogad 
kādas 4 – 5 komandas bija ļoti līdzīgas, 
viena no komandām bija izteikta favorī-
te, un 2 mazliet vājākas komandas. Pēc 
1 apļa sistēmas 4 komandas 27. maijā 
spēlēja pusfi nālus un fi nālus, Kusas 
komanda pēc apļa spēja ierindoties 
augstajā 2. vietā. 27. maijā cīnījās 2. 
pusfi nālā ar Madonas komandu, kuru 
izdevās apspēlēt ar 4:2. Pirmajā pusfi -
nālā notika neprognozējama cīņa, kurā 
komanda „Kumace” apspēlēja papild-
laikā izteiktos turnīra favorītus. Lielajā 
fi nālā Kusas komanda ļoti līdzīga cīņā, 
cīnoties par katru laukuma centimetru, 
beigu sirēnai skanot, tika zaudēts ar 
1:2. Kusas komandai bija labas iespē-
jas izraut uzvaru, jo pārsvars bija mūsu 
pusē, šoreiz nespējām iemest, kā paši 
vēlētos. Apsveicam puišus (A. Kecko, 
R. Dzenis, V. Duncis, R. Duncis, N. 
Raize, R. Raize, E. Dzalbs, E. Zass, 
K. Novikovs, A. Caune, R. Cāzers, V. 
Ikaunieks, A. Breidaks, M. Pelšs, G. 
Anžjānis), kuri cīnījās un izcīnīja  2. 
vietu novadā. 

Ar pirmajiem maija datumiem pa 
trešdienu vakariem sākās Velosprinta 
sacensības, vēl palikuši posmi 6., 13. 
un 20. jūnijā. Kas nav vēl paspējis, var 
droši pievienoties pa trešdienām, starts 
plkst. 18 00 Kusas brīvdabas estrādē. Ve-
losprintā dalībnieku skaits šogad ir ļoti 
labs, jo katrā posmā dalībnieku skaits 

svārstās no 14  līdz 17. 
Prieks par mazākajiem 
dalībniekiem, jaunā-
kajam dalībniekam 2 
gadi, tā ka visiem ir ie-
spējams sevi pierādot 
trasē. 

19. maijā Kusā no-
tika riteņbraukšanas 
nodarbības Veselības 
veicināšanas projekta 
ietvaros, kuras ilga 4 
stundas un dalībnieki 
guva ļoti vērtīgu pie-
redzi gan par drošu braukšanu ikdie-
nā, gan par sacensību norisi. Paldies 
jāsaka skolas direktoram Agrim Sāram, 
kurš dalījās savā pieredzē par drošas 
braukšanas iemaņām bērniem ar velo-
sipēdiem, kā arī pastāstīja, kā var iegūt 
velosipēda tiesības. Pēc tam visi ar lielu 
aizrautību klausījās Ulda Lapsas piere-
dzi riteņbraukšanā, ļoti iedvesmojošs 
stāstījums. Uldis pastāstīja vairāk par 
velosipēda uzbūvi, kas būtu jāņem vērā 
drošai braukšanai, pastāstīja, kā labāk 
cīnīties ar pretvējiem un citas ļoti no-
derīgas lietas. Tālāk dalībnieki tika aici-
nāti uz kopīgu izbraucienu 1,5 stundas 
garumā pa Aronas pagasta skaistajiem 
apvidiem. Atgriežoties sporta zālē, da-
lībniekiem bija iespēja pievarēt šķēršļu 
joslu. Pēc pasākuma dalībnieki saņēma 
pārsteiguma balvas kā arī gandarījumu 
par paveikto.

26. maijā notika ikgadējās (4. gadu 
pēc kārtas) orientēšanās sacensības 
„Ģimeņu skrējiens”. Šogad uz kopīgu 
skriešanu sapulcējās 6 komandas. Dis-
tances garums šoreiz bija izveidots maz-
liet garāks, kā citus gadus, tas bija pa-
teicoties orientēšanās sacensību izman-

totajiem identiem, kurus startā saņēma 
katra komanda un ar kuru bija jāatzī-
mējas katrā punktā. Šogad ātrākie tra-
sē izrādījās komanda Pīlādzis (Andrejs 
Pļaviņš, Klāvs Pļaviņš, Monika Baduna, 
Uģis Beķeris), lai gan citus gadus šai ko-
mandai ir kaut kas mazliet pietrūcis, bet 
šoreiz nekas netraucēja plūkt uzvaras 
laurus. Otrajā vietā komanda Rikšotāji 
(Ainārs Breidaks, Rainers Dzenis, Agita 
Breidaka, Agris Caune), trešie šogad 
palika komanda EU! (Anete Skraustiņa, 
Ivo Skraustiņš, Laura Skraustiņa, Li-
nards Luberts). Pirmās trīs vietas saņē-
ma medaļas un pirmās vieta kausu, kā 
arī dažādas veicināšanas balvas. Pārējās 
komandas tika pie pārsteiguma balvām 
un lieliskas pieredzes, kā sevi pārvarēt. 
Šīs sacensības nevar notikt bez tiesnešu 
palīdzības, liels paldies viņiem par at-
saucību, kopumā piedalījās 11 tiesneši. 
Un vēl šīs sacensības nav iedomājamas 
bez garšīgās zupas, kura tiek vienmēr 
vārīta uz ugunskura lielā katlā. Paldies 
Madarai Kecko un Līnai Maskaļenokai 
par garšīgo zupu! Par muzikālo pavadī-
jumu gādāja Aigars Breidaks. Kartes un 
pasākumu kopā palīdzēja labāk vadīt 



9Aronas Pagasta Vēstis
JŪNIJS  2018SPORTS

OK ARONA. Paldies visiem, kuri pieda-
lījās, kuri līdzi juta! 

Par pašu projektu 
Projekts „Veselības veicināšanas un 

slimību profi lakses pasākumu īstenoša-
na Madonas novada iedzīvotājiem” tiek 
īstenots „darbības programmas „izaug-
sme un nodarbinātība” 9.2.4. Specifi s-
kā atbalsta mērķa „uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību pro-
fi lakses pakalpojumiem, jo īpaši naba-
dzības un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. 
Pasākuma „kompleksi veselības veicinā-
šanas un slimību profi lakses pasākumi” 
un 9.2.4.2. Pasākuma „pasākumi vietē-
jās sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profi laksei” ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2017. līdz 
2019. gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeja-
mību veselības veicināšanas un slimību 
profi lakses pakalpojumiem Madonas 
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriā-
lās, nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īste-
nojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta darbību un afi šas var skatīt 
Madonas novada mājas lapā www.ma-

dona.lv. Projekta 
darbības iedzī-
votājiem ir brīvi 
pieejamas un bez 
maksas. Katrai no-
darbībai jāaizpilda 
neliela anketa, bez 
tās nevar, to iedod 
nodarbību vai pa-

sākumu organizators. 
Jau šogad 1 reizi no tri-

jām Veselības nedēļām reali-
zējām Aronas pagastā, kā Ve-
selības nedēļu no 28.05. līdz 
02.06.2018. (nākošā plānota 
šā gada septembra beigās 
vai oktobra, ja kādam ir in-

teresantas idejas droši rakstiet man uz 
e-pastu: vents2005@inbox.lv vai zva-
not 26325924, esmu vienmēr atvērts 
jaunām idejām, tikai jāatceras, ka šajā 
projektā darbības var tendēt uz veselī-
gu uzturu, veselīgu dzīvesveidu – spor-
tiskas aktivitātes, slimību profi laksi.) Pie 
mums jau maija mēnesī bija skriešanas 
nodarbības, riteņbraukšanas nodar-
bības un uztura speciālista nodarbība 
Lauteres KN.  Projektā vēl ir paredzē-
tas nūjošanas nodarbības, izskatās, ka 
varētu būt 2018. gada otrajā pusē, vēl 
laiks nav zināms. Par citām aktivitātēm 
var smelties informāciju šeit: http://
www.madona.lv/lat/?ct=veselibas_
projekts&fu=read&id=6646 

1 reizi no 3 pasākumiem realizējām 
arī skolā. Sporta diena „Braku trasēs”, 
Ērgļu novadā. Sporta dienā piedalījās 
1. – 8. klašu bērni un pedagogi. Skolē-
niem bija iespēja bez maksas izkāpelēt 
Braku trases šķēršļu joslu un vēl vairāki 
uzdevumi uz zemes – šautriņu mešana 
uz zemes, riņķu mešana, sitieni futbo-
la vārtos pa ķegļiem (ar futbola bumbu 
bija jānogāž pēc iespējas ar vismazāko 
sitienu skaitu trīs „vārtsargi”), bumbiņu 
mešana mērķī  un praktiski uzdevumi 
par dažādām atkarībām, ko sagatavoja 
sociālo zinību skolotāja Ērika Pūce, pal-

dies par ieguldīto darbu! Pasākuma lai-
kā katrai klasei bija iespēja savākt punk-
tus savas klases labā un kopvērtējumā 
uzvarēt un tā 3. vietu ieguva 3. klase, 2. 
vieta 5. klase, bet pirmo vietu ieguva 8. 
klase. Labākajām klasēm tika pasniegtas 
veselīgas balvas, bet pārējiem veselīgs 
graudaugu batoniņš. Paldies visiem, 
kuri piedalījās, diena bija izdevusies, un 

visiem acīs mirdzēja prieks!
Veselības veicināšanas projekta ie-

tvaros, sākot no 5. jūnija, otrdienās 10 
nedēļas pēc kārtas būs fi zioterapijas no-
darbības fi zioterapeites Kristas Kupčas 
vadībā. Nodarbību sākuma laiks 17.30 
Kusas sporta zālē, vēlams ņemt līdzi 
vingrošanas paklājiņu. Dalība nodarbī-
bās ir bez maksas. Var pievienoties no 
jebkuras nodarbības. 

Sporta svētki Aronas pagastā notiks 
28. jūlijā (sestdiena). Programma būs 
jūlija sākumā.

Projekta ietvaros 2019. gada sko-
lēnu lielajā brīvlaikā Aronas pagastā ir 
plānota 1 nometne, pagaidām nekas 
konkrētāks nav zināms. Nometne būs 
bez maksas un vietu skaits ierobežots. 

Veselības nedēļa Aronas pagastā 
tika plānota nedēļas garumā ar 5 da-
žādām aktivitātēm – nodarbībām, lek-
cijām, tikšanos ar Latvijas olimpieti, 
individuālajām disciplīnām un nobei-
gumā arī komandu spēle. Šāda veida 
pasākums ar lekcijām Aronas pagastā 
notika pirmo reizi, kopumā cilvēku at-
saucība bija laba. Pagasta iedzīvotāji va-
rēja izvēlēties sev tīkamākās aktivitātes 
un apmeklēt tās. 

Veselības nedēļa Aronas pagastā 
iesākās ar lekciju par veselīgu un saba-
lansētu uzturu (vadīja uztura speciāliste 
Maija Ceruka) 2018. gada 28. maijā no 
plkst. 18.00 līdz 20.00. Lekcija notika 
Multifunkcionālā centra „1. stāvs” tel-
pās, jo bija nepieciešams nodrošināt da-
toru un projektoru. Lektore ļoti labi un 
detalizēti izstāstīja, kā labāk un pareizāk 
ēst, ko vajadzētu ikdienā ievērot. Man 
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pašam likās interesanti tas, ka dienas 
kopējam apēstajam ēdienam vajag būt 
proporcijās – puse no apēstā dārzeņi, 
augļi. Ikdienā – ir ļoti grūti panākt, jo 
daudzreiz paši grēkojam laika trūkuma 
dēļ un sataisām pusfabrikātus. Ļoti in-
teresanti likās, ka sāka stastīt par cuku-
ru daudzumu dažādos sulas dzērienos, 
un visintersantākais, kas lika aizdomā-
ties, ka ledus tējās ir ļoti daudz cukura, 
gandrīz tikpat cik kolā. Uztura speciā-
liste izstāstīja arī par pamatvitamīniem, 
kurus mēs uzņemam ēdot un kurus ir 
nepieciešams uzņemt dažādās dzīves si-
tuācijās vairāk. Tāpat noskaidrojām un 
izrēķinājām apmēram cik katram vaja-
dzētu dienā uzņemt dažādus produktu 
saturošus elementus. Un tad ķērāmies 
pie praktiskā darba, ko bija sagatavojusi 
lekcijas autore – katram no klātesoša-
jiem vajadzēja izvilkt no liela maisa pa 
kādam no produktu iepakojumiem un 
tad salīdzinājām, kā produktos atšķirās 
kcal daudzums, tauki, ogļhidrāti un 
citi elementi, uztura speciāliste skaid-
roja, ko labāk lietot mūsu ikdienā, lai 
aizstātu majonēzi vai 20% krējumu. 
Tālāk sekoja vēl interesantāka sadaļa – 
praktiskā nodarbība, kurā katrs varēja 
uzkāpt uz speciāliem svariem, kur svari 
aprēķina muskuļu masu ķermenī, tau-
ku saturu, kaulu svaru, bioloģisko vecu-
mu un vēl citas interesantas lietas. Katrs 
no dalībniekiem bija diezgan pārsteigts 
par kādu no rezultātiem, jo daudzi bija 
gaidījuši sliktus rezultātus, bet pamatā 
visiem tie bija iepriecinoši, man pašam 
bioloģiskais vecums par 4 gadiem ma-
zāks nekā pēc dzimšanas gadiem. Pēc 
praktiskajām nodarbībām dalībnieki 
varēja ieturēt maltīti, ko bija sagatavo-
juši organizatori – maltīte bija sastādīta 
aprunājoties ar uztura speciālisti – visi 
produkti pamatā bija ļoti veselīgi – dār-
zenīši, augļi, diētiskais kliņģeris un citi 
produkti.

Pēc lekcijas daudzi no klātesoša-
jiem bija ļoti ieinteresēti un vēlējās do-
ties uz konsultāciju pie uztura speciālis-
ta individuāli.

29. maijā sporta zālē notika vingro-
šanas nodarbība sporta treneres Vēs-
mas Vārsbergas vadībā. Uz nodarbību 
sanākušie dalībnieki bija ļoti motivēti 
darboties. Trenere pastāstīja un pārādī-
ja katrai muskuļu grupai dažāda veida 
vingrojumus. Sākumā tika iesildīti visi 
muskuļi ar aktīvu kustēšanos. Trenere 
pastāstīja un parādīja, kā pareizāk pil-
dīt šos vingrojumus. Tālāk sēdāmies uz 
vingrošanas paklājiņiem un vingrojām 
ar koka stienīšiem. Trenere tālāk vadīja 
stiepšanās vingrojumus katrai muskuļu 

grupai. Tāpat tika pievērsta uzmanība 
kāju muskuļu stiprināšanai ar dažā-
diem vingrojumiem, kā arī liels uzsvars 
tika likts uz vēdera preses stiprināšanu. 
Kā izrādījās, vingrojumu pildīšanas lai-
kā visgrūtākais no uzdevumiem bija tas, 
ka vajadzēja katru vingrojumu atkārtot 
vismaz 20 reizes. It sevišķi kājām man 
pašam bija visgrūtāk izturēt. Citiem da-
lībniekiem arī ļoti grūti izrādījās kāju 
muskuļu vingrinājumi. Trenere mūs 
centās arī atvieglot, ik pa laikam tika 
atslābināti muskuļi. Nodarbības beigās 
trenere parādīja un izstāstīja, kā labāk 
atsildīties visām muskuļu grupām pēc 
lielās vingrošanas. Lai gan vingrošanas 
nodarbība ilga 1 stundu, bet sanākuša-
jajiem dalībniekiem jau bija pietiekoši. 
Ļoti interesanti, ka man pašam otrajā 
dienā no muskuļiem nekas nesāpēja.

31. maijā no plkst. 19.00 līdz 20.30 
Sporta zālē 2. stāvā notika tikšanās ar 
olimpieti Arvi Liepiņu. Uz šo tikšanos, 
galvenokārt, bija atnākuši bērni, un tas 
mani ļoti priecēja, jo jaunajiem censo-
ņiem šāda pieredze bija ļoti laba priekš 
turpmākās dzīves. Arvis pastāstīja par 
sevi, par Soču olimpiādi, par citiem 
interesantiem jautājumiem, kuri tika 
uzdoti sarunas laikā. Olimpietis bija 
paņēmis ļoti daudz un dažādus uzska-
tes materiālus – gan piemiņas veltes no 
olimpiādes, gan dažādas sporta jakas 
un formas, slēpes, zābakus, rollerslēpes 
– slēpes uz ritentiņiem, vasaras treniņu 
apstākļu veikšanai. Ļoti interesanti bija 
tas, ka sāka Arvis stāstīt par olimpiādi, 
un to kā visi draudzīgi dzīvo 2 nedēļu 
garumā. Kā arī par apstākļiem, kādi tiek 
nodrošināti. Ļoti vērtīga pieredze, bija 
liels prieks klausīties. Arvis arī uzskata, 
ka vislabākais ir trenēties daudzveidīgi 
– skriet, peldēt, spēlēt sporta spēles, 
slēpot, braukt ar velosipēdu un citādāk. 
Tāpat izstāstīja, ka ļoti ir jāpiedomā pie 
sava dienas režīma, jo organismam ir 
ļoti svarīgi zināt un prognozēt, kad cel-
sies, cikos brokastis, kad treniņš un tā 
tālāk. Tāpat viņš pastāstīja, kā sportisti 
olimpiādē dzīvoja un trenējās, bija vai-
rāki sportisti, kuri dzīvoja dienas ritmu 
pēc Latvijas laika. Ar Sočiem bija 10 – 
12 h atšķirība laikā. Citi sportisti gulēja 
visu dienu un naktīs dzīvoja kā dienā. 
Arī es iedvesmojos no stāstītā, ceturt-
dienas vakarā uzkāpu uz velosipēda un 
nobraucu 30 kilometrus. 

Veselības nedēļa turpinājās 1. jūni-
jā Kusas sporta zālē no plkst. 18.00 līdz 
21.00. Dalībniekiem bija iespēja pieda-
līties individuālajās sacensībās un iegūt 
medaļas un citas balvas. Grupas bija 
visos veidos vienādas. Bērni līdz 10 ga-

diem dalījās atsevišķi meitenes un zēni, 
tāpat vīrieši un sievietes. 1. no veidiem 
bija iespēja mest ar fl orbola bumbiņu 
vārtos (kartona kaste) – 7 metienus un 
lielākais, ko ieguva kāds no dalībnie-
kiem bija 5 precīzi trāpījumi: zēniem 
līdz 10 gadiem 1. vietā Sandis Bauers, 
meitenēm 1. vietā Paula Petrovska. Sie-
vietēm 1. vietā Līna Maskaļenoka, 2. 
vietā Samanta Krafte, 3. vietā Ivita Kļa-
viņa. Vīriešiem 1. vieta Ralfs Duncis, 2. 
vietā Artis Miklašonoks, 3. vietā Rainers 
Dzenis. Tālāk dalībniekiem tika dota 
neparasta iespēja uzspēlēt zālē boulin-
gu – tikai ķegļu vietā ar ūdeni piepildī-
tas 1,5 L pudeles. Tika iedota bumba, ar 
kuras palīdzību bija pēc iespējas ar ma-
zāku metienu skaitu jānogāž visi ķegļi, 
vislabākais rezultāts ar trešo reizi. Šeit 
vienīgi liela atšķirība no parastā boulin-
ga ir tas, ka apgāzušos ķegļus neviens 
neņēma nost, palika tā, kā nokrita, tas 
daudziem dalībniekiem ļoti apgrūti-
nāja labus sasniegt rezultātus. Zēniem 
līdz 10 gadiem 1. vietā Sandis Bauers, 
meitenēm 1. vietā Paula Petrovska. 
Sievietēm 1. vietā Ina Cimere, 2. vietā 
Samanta Krafte, 3. vietā Kristīne Pasta-
re. Vīriešiem 1. vietā Valdis Duncis, 2. 
vietā Kaspars Miklašonoks, 3. vietā Dag-
nis Platais. Trešais piedāvātais veids no 
netradicionālajām aktivitātēm bija šaut-
riņu mešana uz zemes. Daudziem da-
lībniekiem tas sagādāja lielas grūtības, 
jo ir ļoti nepierasti. Vislabākais punktu 
skaits no 5 šautriņiem bija 29 punkti. 
Vidēji katra šautriņa ir jāiemet vismaz 
sešiniekā. Atzīmēšu, ka punktus arī ti-
kai varēja par vienu metienu iegūt no 
0 – 10. Zēniem līdz 10 gadiem 1. vietā 
Sandis Bauers, meitenēm 1. vietā Paula 
Petrovska. Sievietēm 1. vietā Līna Mas-
kaļenoka, 2. vietā Ivita Kļaviņa, 3. vietā 
Samanta Krafte. Vīriešiem 1. vietā Dag-
nis Platais, 2. vietā Francis Bišuks, 3. 
vietā Valdis Duncis. Labākie katrā gru-
pā tika apbalvoti ar medaļām un citām 
vērtīgām balvām nākošajā dienā pēc 
pirmās futbola spēles. 

Veselības nedēļas noslēguma pasā-
kums – futbola sacensības. Kopumā pie-
dalījās 4 komandas. Daudz bija skatītāju 
un līdzjutēju. Cīņas bija ļoti spraigas. 
Uzvarētāju vēl nevarēja zināt dažas mi-
nūtes līdz pēdējās spēles beigām. Uzva-
rēja komanda Vasja no Kusas (R. Dze-
nis, G. Ontužāns, A. Caune, A. Breidaks, 
V. Duncis, M. Bogdans, T. Aršvila), 2. 
vietā komanda FC Madona, 3. vietā ko-
manda Ventīši no Kusas (R. Drozds, R. 
Duncis, A. Miklašonoks, K. Miklašonoks, 
M. Pelšs, V. Ikaunieks). Turnīra laikā tika 
noskaidrots labākais vārtsargs. Konkur-
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sā piedalījās katras komandas vārtsargi, 
un no pretējām komandām pa 3 spēlē-
tājiem sita soda sitienus (7 m attālumā). 
Kurš vārtsargs vismazāk ielaiž, tas uzvar 
konkursā. Un beigās tikai ar pārspēlēm 
uzvarēja vārtsargs no komandas FC Ma-
dona. Tika noskaidrots arī precīzākais 
snaiperis, varēja piedalīties visi spēlē-
tāji, un uzdevums – sākumā bija jātrā-
pa bumba no laukuma centra tukšos 
vārtos, 7 dalībnieki no visiem trāpīja, 
tika palielināts attālums un vēlreiz visi 
7 sita, tad palika 4 labākie un, palielinot 
vēlreiz attālumu, tika noskaidrots uzva-
rētājs – spēlētājs no komandas Ventīši 
Artis Miklašonoks. Labākais vārtsargs 
un spēlētājs saņēma balvās kausus un 
citas vērtīgas balvas. 

Komandas šoreiz tika pie dāsnām 
un veselīgām balvām. Labākajai koman-
dai tika arī jauna futbola bumba, lai var 
vēl labāk trenēties nākošajām futbola 
sacensībām. 

Lieliski un veselīgi aizvadīta Veselī-
bas nedēļa Aronas pagastā, liels prieks, 
ka viss sanāca, kā bija plānots!

  V.  Ikaunieks,
Aronas pagasta sporta organizators 

Avīzi palīdzēja veidot Aina Spūle, 
Lolita Tipaine, Dzidra Skaidrīte 
Petrova, Iveta Kaparkalēja, Valda 
Aroniete, Vents Ikaunieks, Silvija 
Čurkste, Ina Cimere, Rudīte 

Prikule. Paldies! 
                                               

Laima

No 16. jūlija  Viesienas 
bibliotēkas vadītāja būs 
atvaļinājumā.  

Atvaļinājuma laikā bibliotēka 
būs atvērta 
otrdienās 
no 9.00 līdz13.00.

Siltu un saulainu 
vasaru vēlot, Ina

No Madonas 
dzimtsarakstu nodaļas 

statistikas
Dzimtsarakstu nodaļā 2018. 

gada piecos mēnešos reģistrēti 86 
jaundzimušie, t.sk. 83 Madonas no-
vada bērni – 40 zēni un 43 meitenes, 
kas ir par 17 bērniem novadā vairāk 
nekā iepriekšējā gadā šajā periodā. 
Laulībā dzimuši 42%, atzīta paterni-
tāte 51%, nav ieraksta par tēvu 7% 
bērnu. 34% gadījumu jaundzimu-
šais mātei ir pirmais bērns, 43% – 
otrais, 13% – trešais, 7% – ceturtais, 
1% – piektais, 2% –  sestais. 83% 
bērnu dzimuši ģimenēs, kurās abi 
vecāki ir latvieši, 1% ģimenēs, ku-
rās abi vecāki ir krievi, 16% bērnu 
dzimuši jauktās ģimenēs. Jaunākais 
tēvs dzimis 1998.gadā, vecākais – 
1969. gadā. Jaunākā māte dzimusi 
2002. gadā, vecākā – 1976. gadā. 
Divas mātes bērna dzimšanas brīdī 
ir nepilngadīgas. Reģistrēti 2 dvīņu 
pāri – 2 meitenes un 2 zēni. Viens 
bērns piedzimis nedzīvs.

Šajā periodā Aronas pagastā 
dzimuši 7 bērni (4 zēni un 3 mei-
tenes)

Mūžībā aizsaukti 6 Aronas pa-
gasta iedzīvotāji

Pateicamies Jums, Ivitas tēt, 
ka atbalstījāt mūs un tēlojāt 
Skolotāju  H. Paukšā skečā  

„Vampīriņš vasaras nometnē 
„Piedzīvojums” Kusas pamatskolas 

95. jubilejas absolventu 
salidojumā.

5. klases teātra draugi un 
skolotāja Laima

PATEICĪBAS

„...es esmu pašā pavasara vidū,
kur ievas,
lakstīgalas,
saules gars…”

Šos Ineses Toras vārdus 
attiecinām uz Tevi, Silvij, un 
„Lielajiem Kupriem”, kur Tavā 
viesmīlībā baudījām saulaino 
25. maija pēcpusdienu. Paldies!
Teātra sporta noslēguma
nodarbības dalībnieki no 
Madonas
jauniešu centra „Kubs”, Liezēres 
un  Kusas pamatskolām, 
skolotāji: 
Dace Dzilna, Mārtiņš Jakovičs
Aina Spūle un Laima Vanaga

Līga, 
„No sīkiem mozaīkas gabaliņiem
Saliec laiku,
To laiku sevī,
 Kas Tev šajā dzīvē ļauts,
Un esi laimīga!
 (I. Tora)

Sveicam jubilejā!
„Aronas Pagasta Vēstis”

(to veidotāji, kas ne reizi vien 
bijuši Tavi pacienti)

Sveicam Tevi, Rudīt, 
skaistajā jubilejā, vēlam: 

„lai vasara arvien ir tavā pusē,
lai ziedu krāsas nāk
un neizzūd no tavas sejas,
lai mainās laiks
un aizskrien daudzie gadi,
bet tava sirds un dvēsele –
kā jaunas smejas…”
 (I. Tora)

Lauteres k.n. amatierteātris 
„Aronieši”

ARONAS PAGASTA PĀRVALDES 
IZDEVUMS

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

Madonas novads, LV-4847
Avīzes redaktore – Laima Vanaga, 

palīgi: Ina Cimere, Aina Spūle, 
Rudīte Prikule, Dzidra Petrova, 

Valda Aroniete, 
Lolita Tipaine, Laila Jēkabsone. 
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
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Liekas, satiekot Birutu, nekas nav 
mainījies kopš pēdējās tikšanās reizes, 
un pieci gadi pārvērsti vienā mirklī. Bet 
tomēr ir kaut kas mainījies, jo ir piedzī-
vots tumšs mirklis, kur cilvēks ir bezspē-
cīgs, kad  tiek šķirts no sev tuva cilvēka. 
Birutas sīkstums krāts gadu gaitās, arī 
Sibīrijas rūdījums, kas liek rētām ātrāk 
sadzīt un dzīvot šeit un tagad, kopā ar 
saviem bērniem, mazbērniem un maz-
mazbērniem.

Ilga Mačuļska – 75

Ilgu uz mūsu pagastu atveda draugs, 
vīrs. Nostrādāti darba gadi, izaudzināti 
bērni. Liekas – nu varētu atpūsties, bet 
bez darba un rūpēm Ilga neprot. Darba 
gadu pieredze augkopībā tiek turpinā-
ta kopjot dārziņu un puķes, kas sagādā 
prieku gan pašai, gan tuviniekiem un 
ciemiņiem.

Vilnis Grāvītis – 75

Tiekoties ar Vilni, pirmais, ko darī-
jām – pārbaudījām dzimšanas gadu, vai 
neesam kļūdījušies, jo izskats vismaz 
par vienu gada desmitu mazāks. Varbūt 
tas ir stiprās ģimenes saites, vai radu, 
kaimiņu un kolēģu sirsnīgo attiecību 
uzturēšanas rezultāts?

Viņa izsmalcinātais humors, inteli-
ģence ir patīkamas sarunas uzturētājs. 
Vilnis atzīst, ka sirds darbs ir bijisi lielā 
tehnika, bet nu gaviļnieka izaicinājums 

Jānis Kazušs – 85

Jāņa dzīvesprieks un apmierinā-
tība iedvesmo. Jānis prot priecāties 
un novērtēt ik katru sīku lietu, ik kat-
ru dienu, ik katru sev  tuvā cilvēka 
klātbūtni, ik katru varēšanu būt no-
derīgam. Liekas – ir tik vienkārši un 
viegli valdīt pār saviem nopietnajiem 
gadiem!

Joanna Briška – 90

Joannu raksturo viņas gaišums 
un baltais miers. Joannas sirdsdarbs 
iespējams bija saistīts ar darbu kop-
mītnēs, to pamatīgi darot, kas tika 
novērtēts un ko apliecina piešķirtās 
balvas. Laiks iet un tas ir nesaudzīgs 
pret lietām, bet paliekošs atmiņās par 
izpalīdzību,  par paveiktajiem dar-
biem un  par satikšanu ar kaimiņiem, 
kolēģiem  un arī ar mīlestību savējo 
sirdīs! 

Biruta Cimere – 90

JUBILĀRI

Pietura...
No Lieldienām līdz Jāņiem, tieši tik 

laika ir pagājis kopš mūsu tikšanās reizes 
„pieturā”.

Ir iesētas pavasara sēklas, un starp rū-
pēm un cerībām par ražu mēs sapņojam, 
atgriežamies atmiņās un domājam, kas 
gan ir cilvēka mūža raža?

Vai gadi, vai arī ...

Ilga Piņķe – 90

Ir prieks ar Ilgu tikties pēc pieciem 
gadiem un katrā tikšanās reizē par jubilā-
ru atklājam ko jaunu. Dzīve ir gan devusi, 
gan ņēmusi. Ilgas gara stiprums, dzies-
mas spēks un krietnais pulks savējo, vis-
maz trīs paaudzēs, ir tilts uz sirdsmieru. 
Ilgas īpašais talants,  kam gadu laikā nav 
pievērsta uzmanība ir daiļliteratūras radī-
šana, varbūt tieši tam tagad ir laiks?... 

Maiga Lielupe – 85

Maigas matu baltums atgādina  ziedo-
šu ābeli. Pati Maiga ir kā ābele bagātīgās 
ražas pilniem zariem, kas ir prasījis gan 
spēku, pacietību un mīlestību, lai tagad 
varētu baudīt savas ražas augļus ar savējo 
lielo pulku, kas vienā viesistabā pat nevar 
satilpt. Nu Maigas saņem gan siltumu, 
patvērumu un spēku, bet daudzkārt spē-
cīgāk, jo tas ir trīs paaudžu spēks.
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ir jauno tehnoloģiju iepazīšana, kas noteikti ir 
mazāka, bet daudzveidīgāka. 

Anna Lodiņa – 95
Anna mūsu 

pagasta cilvēks ir 
vairākus gadus, kā 
viņa pati smej, mē-
ģina iedzīvoties. 
Annas lielākais ik-
dienas uzdevums 
ir cīnīties ar neva-
rību, izskatās, ka 
viņa ar to tiek galā 
gan uzkāpjot treša-
jā stāvā, gan kopjot 
dārziņu, kurā zeme 
dod neizskaidroja-
mu spēku un enerģiju. Atbalstu un rūpes Anna 
saņem no meitu ģimenēm

Vitolds Gražulis  – 75
Nosvērts, ga-

lants, mērķtie-
cīgs, drosmīgs uz-
drīkstēties uzsākt 
ko jaunu – tā va-
rētu raksturot Vi-
toldu. Viņš bija pa-
gasta padomes de-
putāts, jo Vitoldam 
ir svarīga pagasta 
cilvēku dzīve un 
pagasta nākotne. 

Aiz mājas 
sliekšņa paliek pa-
saules steiga, jo tur 
valda miers, saska-
ņa un harmonija. 
Sieva, dēla ģimene ir viņa spēks jaunai dienai.

Ruta Cīrule – 75
Ciemojoties pie Rutas, pārsteidz viņas pla-

šā un daudzveidīgā 
saimniecība, krāš-
ņi ziedošās puķes, 
neskaitāmie augi. 
Starp daudziem 
veicamajiem dar-
biem Rutai neatliek 
laika domāt par ga-
diem, jo šķiet, ka 
darbošanās tagad ir 
vēl intensīvāka, bez 
brīvdienām, svētku 
dienām, nekā tas 
bija darba gados. 
Rutas palīgi ir dēls, meitas, mazbērni un viņi ir 
daudz kas vairāk par palīgiem. 

  Skaidīte Petrova
 Lolita Tipaine

JUBILĀRI

Kas ir vecums?
Vecums ir viena dikti feina padarīšana. Ne tev uz 

darbu jāiet, ne tev draud atlaišana un bezdarbs. Nau-
du pienes klāt. Pats sev kungs un ķeizars. Ko grib, to 
dara.

Citi bļaus, ka vecums nav nekāda laba lieta, visādas krikas var pie-
mesties, naudiņas maz, apsaukā, tur par muļķi. Bet tie bļāvēji pie jau-
tājuma par vecumu ir no nepareizās puses piegājuši. Varu pierādīt, ka 
tā nav.

Galva griežas, reibst? Nu, lai tā reibst, gar zemi nav jāgāžas, gan jau 
tuvumā kāds koks pie kā pieturēties. Zeme arī griežas, nekas šausmīgs 
nav noticis. No pleciem galvu nevar noskrūvēt, to jau zina visi. Re, citi 
skrien uz bodi, pērk šņabi vai konjaku, lai tikai galva reibst. Tev tā reib-
šana par velti, nekādas izdošanas. Naudiņa paliek makā.

Kājas nav lunkanas kā agrāk? Bet kur tad jāskrien? Pēc tās ar izkapti 
uz pleca? Tur jau ar līšanu jālien, ka tikai lēnāk, ka tikai lēnāk, lai var vēl 
kādu gadiņu pavazāties. Nav ko apkārt skraidīt un kurpes plēst. Nevaja-
dzēs jaunas. Nauda paliks maciņā.

Acis švaki rāda? Tas taču labi. Citādi ieraudzīsi spogulī veco ģīmi 
un skriesi uz bodi pēc smiņķiem un pūderiem. Atkritīs skriešana, ģīmis 
rādīsies gluds kā ar pletīzeri nopletēts, krunkas neredzēs Naudiņa pa-
liks maciņā.

Slikti ar dzirdēšanu? Tā tu nedzirdi, ka tevi sauc par veco muļķi vai 
dullu. Ja dzirdētu, būtu liels kreņķis, skrietu uz aptieku pēc zālēm. Bet 
tā neko nedzird, miers mājās, zāles nav jāpērk, Naudiņa paliek maci-
ņā.

Slikti ar prātiņu? Nestāsti pekstiņus! Kurā datumā nes pensiju, to 
tak ne ar kādu koku neizsitīs no galvas laukā. Savā maciņā tu esi īsts 
matemātikas profesors, jo proti sarēķināt katru eiriķi. Un pensionārs ir 
pirmklasīgs ekonomists. No viena kaula prot izvārīt zupu visai ģimenei, 
arī suns būs paēdis. Vienu siļķes asti skrubina trīs dienas. Tā kā Šerloks 
Holmss viņš ir izošņājis, kurā bodē kas lētāks. Teic nu vēl, ka slikti ar 
prātiņu!

Slikti ar ēšanu, nav apetītes? Kur tad tā apetīte var rasties? Paskaiti, 
cik vistu fermas ar visām olām esi apēdis, cik cūkas esi nošmorējis, 
kartupeļu hektāru esi apēdis. Nu ir diezgan, paskrubini kādu garoziņu. 
Naudiņa paliek maciņā.

Nav ko vilkt mugurā? Humpalbodē var uzcirsties kā lielmāte. Spi-
cainas ūziņas var dabūt par 10 centiem gabalā. Re, vai nav feina dzīvo-
šana? 

Tāpēc nav par ko žēloties. Vajag tikai mācīties iegrozīties, bet tam 
jau laika pietiek – grozies no rīta līdz vakaram.

Pasmaidīsim!

Paldies Kusas pamatskolas deju kolektīvam „Pīlādzēni” un vadītā-
jai Ivetai, VPDK „Ritsolis” un vadītājai Zanei par izturību un raitajiem 
deju soļiem, priecējot visus Tautas mākslas kolektīvu koncertā Mado-
nas estrādē. Lai spēks un izturība Lielajos Deju svētkos Rīgā!

Paldies visiem, kas palīdzēja un ar savu klātbūtni  atbalstīja Aro-
nas pagasta komandas piedalīšanos Madonas novada pašvaldības rī-
kotajās ratu sacensībās„RIPO RAITI – 2018”!

Lai visiem jauka vasara un daudz radošu ideju nākamajam darba 
cēlienam. Kopā mēs varam paveikt daudz!

                        Rudīte
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21. jūnija vakarā plkst. 20.00
Lauteres KN pagalmā
(sliktos laika apstākļos kultūras nama zālē)

amatierteātris ,,Aronieši” aicina 
noskatīties viencēliena komēdiju
,,60. gadu vasara Palangā”
(pēc Kaža Sajas ,,Palangas lauva” motīviem)
Režisore Laima Vanaga
Izrādi vada Aina Spūle

Ar dziesmām izrādi kuplinās tradīciju 
ansamblis ,,Mežābele”
Vadītāja Laila Jēkabsone
   Ieeja bez maksas

23. jūnijā pulksten 
20.00 
Kusas estrādē
pie balti klātiem 
galdiem ar katra 
līdznesto cienastu
pie Līgo nakts 
ugunskura pavadīsim  
gada īsāko nakti! 
Par lustīgiem dančiem 
gādās Jānis Ceriņš

21. jūnija vakarā plkst. 20.000
Lauteres KN pagalmā
( likt l ik tākļ k ltū zālē)

Aronas pagasta  komanda ratu sacensībās Madonas pilsētas 
svētkos

NEPALIEC MĀJĀS


