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savu
bagātību

Klāt ir septembris, atnesot aukstākas gaisa masas, krusu, kas šogad
mūs pārsteidza ar neredzēta izmēra lieluma graudiem, droši vien, ka
kādā setā var manīt pa kādam nolauztam kokam vai zaram.
Pēdējos gados izteikti kļuvuši „virpuļviesuļi” – spēcīgs vējš. Rudens sev
līdzi atnesis lietu, kurš nemitējas līt. Bet šo visu aizēno, krāšņie pagasta
koki, kuri sāk mainīt kažoku un krāsojas rudenīgos toņos. Krāsainais
laiks nepaliek nepamanīts, to vajag izbaudīt. Cik patīkami smaržo gaiss
dzestrajos rītos, rasa klāj zāli, migla lēnām gulstas pļavā, meža zvēri
biežāk manāmi izdaiļojot dabas ainavu. Šobrīd tik skaisti šķiet asteru,
dāliju, jo īpaši košie samteņu ziedi, kas rotā drūmos novakarus.
Vēl mazliet, mazliet varam priecāties par to krāšņumu, līdz rudens
salnas tās pievarēs. Cik sulīgi āboli, noraujot tos no koka zara, ķirbji tik
oranži, kabaču kalni, burkāni, bietes jāsteidz sanest pagrabā, lai pietiek
līdz pavasarim. Cik bagātīga raža padevusies mūsu dārziņos!
Septembris, šķiet, lielākajai daļai cilvēku saistās ar skolas gaitām, tāpēc
mīļi sveicieni skolotājiem, lai izturība, prieks un spēks mācīt skolēnus.
Skolēniem novēlu zinātkāri, ieinteresētību, vēlmi attīstīt savus talantus!
Baudiet mūsu krāšņo rudeni, ejiet meklēt labākās sēņu vietas, salasiet
dabas veltes, atrodiet interesantākos pārgājienu maršrutus ar ģimeni.
Radiet savu rudeni pozitīvu, bez drūmuma un rudens depresijām, tas ir
mūsu katra paša rokās!
Laura
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„Sprīdītis” dibināts 1994. gada 20. septembrī. Atrodas
Vidzemes augstienes skaistākajā ainaviskākajā apvidū ar
sniegotām ziemām, saulainiem pavasariem, brīnišķām
vasarām un krāšņiem rudeņiem. Katrs 1. septembris sākas
ar audzīšu sarūpētu rudens ziedu paklāju, kurš katram
garāmgājējam liek pasmaidīt un apjaust, ka jaunais mācību gads pēc atpūtas ir sācies. Par tradīciju kļuvusi Tēvu
diena, lai godinātu mūsu stipros tēvus. Un jau 25. gadu
„Sprīdītis” atzīmē savu dzimšanas dienu, ar svētku torti,
atrakcijām un lustīgu kopā būšanu, kā jau īstās jubilejas
svinībās. Kā vecāki esam novērojuši, ka bērnu mīļākā
ballīte ir – „Lapu ballīte”, kurā bērni kopā ar vecākiem
var izpausties darinot dažnedažādākos tērpus, bet bērni
iztrakoties lapu jūrā. Ziemai vārti tiek atvērti Mārtiņu
svinēšanā, katrs var palepoties ar saviem sarūpētajiem
dārzeņiem. „Sprīdīša” bērni ir savas valsts patrioti un ar
lepnumu svin Latvijas dzimšanas dienu. Protams, Salatēti,
Ziemassvētku vecīti, Salaveci, Santaklausu – nosaukumi
dažādi, bet bērni tā gaida un cītīgi gatavojas, arī vecāki
labprāt kādu pantiņu noskaita! Rudens pārgājienos iemīļojuši doties ekskursijās, pa apkaimes interesantākajiem
objektiem un dažreiz arī pie kaimiņiem, lai apskatītu kā
truši aug vai nogaršotu rudens avenes. Mūsu bērnudārzā
prot uzņemt un izklaidēt ciemiņus, iepriecināt māmiņas,
tētus, vecmāmiņas, vectētiņus. Brīnišķīga vieta, kurā bērni
mācās, attīstās, un veido savus talantus. Mēs varam būt
lepni, ka mūsu bērniem ir tā brīnišķīgā iespēja apgūt
zināšanas, prasmes lauku bērnudārziņā. Šeit ir plašums,
katrs var būt personība, vieglāk iejusties bērnu vidū, bet
audzītes var katru bērniņu apmīļot, sabučot, palīdzēt un
pamācīt. Šeit mēs varam būt droši, ka savus mīlulīšus atpakaļ saņemsim sveikus un vesalus, cits pat teiks „Kāpēc,
tu tik ātri atnāci?” Tas liecina, ka bērni jūtas labi un viņiem
tur patīk! Tas viss nebūtu iespējams bez vadītājas Silvijas
Čurkstes entuziasma, darbaprieka, un kā viņu gaida bērni grupiņās. Pa gabalu skan „Čau, Silvijaaa!” Viņa prot
sasmīdināt katru ķipariņu, apmīļot, zina kā nomierināt.
Protams, mums ir pašas labākās audzītes – Aija Rolova,
Elga Šņucīte, Inese Purena, Sintija Upīte un auklītes Daiga
Mizuka un Ināra Siņicina. Paldies, ka audzināt un dzīvei
gatavojat mūsu atvasītes. Par spīti nogurdinošajam darba
dienas ritējumam un nerimstošajām bērnu čalām, vakarā
sastopam smaidīgas. Kā jums tas izdodas? Par to vien var
brīnīties! Lai jums un mums izdevies jaunais mācību gads,
kurš rādās izaicinājumiem bagāts! Jums noteikti tas būs
pa spēkam, un mēs vecāki jūs atbalstīsim!

PII „Sprīdītis”
Tēvu diena!

Vienā rindā stāties!

Tēviem, bija ko pasvīsts! Visi ķegļi jāapgāž ar
bērnu uz pleciem

Daudz laimes dzimšanas dienā no
Meža mātes un Lienītes grupiņas
vecākiem!
Visā Latvijā 8. septembrī tika atzīmēta Tēvu diena,
tādējādi godinot un parādot, cik šobrīd tēva loma
ģimenē un sabiedrībā ir svarīga. Tēva dienas mērķis ir
popularizēt ideju, ka vīrietim kā tēvam ir jābūt gandarītam un lepnam par savu ģimeni un bērniem. Tāpat
tēviem ir svarīgi saņemt pateicību un mīļus vārdus par
ģimenei veltītajām nesavtīgajām rūpēm, mīlestību.
Ir būtiski, lai šo dienu sabiedrībā turpmāk uztvertu
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vienlīdz svarīgi kā Mātes dienu.
19. septembrī PII „Sprīdītis”
kolektīvs un sporta organizators
V. Ikaunieks organizēja brīnišķīgu,
sportisku, smieklu un azarta pilnu
pēcpusdienu tēviem un viņu atvasēm. Mammas šajā pasākumā līdzdarbojās kā atbalstītājas, foto reportieres
un līdzjutējas. Šī bija iespēja lustīgi,
priekpilni pavadīt laiku ar bērniem,
kad ikdienas darba steigā tik maz ar
viņiem bērnišķi iztrakojamies un paši
varam nebūt tik formāli.
Visās piedāvātajās stafetēs bērni
cītīgi palīdzēja, līdzdarbojās, juta
līdzi, nobirdināja pa kādai asariņai,
jo katram savs tētis labākais. Pašiem
mazākajiem prieku sagādāja plašā
sporta zāle, kurā varēja izskrieties,
uzrāpties pa kāpņu sienu un izripināt,
mētāt bumbu. Bija padomāts par to,
lai tēvi šo dienu viennozīmīgi atcerētos, tāpēc tika piedāvātas arī vīrišķīgas
disciplīnas, proti, basketbola metieni,
kuri sagādāja mulsuma brīžus, jo kas
zina, kad pēdējo reizi basketbola
bumba turēta rokā!? Varēja atcerēties
vidusskolas laikus! Un kur gan redzētas sportiskas aktivitātes bez kārtīga
futbola? Šī spēle bija tieši laikā, lai
liktu tēviem pasvīst (pat ļoti), uztrenēt
muskuļus un iepriecināt bērnus un
mammas, ka viņi ir ļoti sportiski un
atraktīvi zeļļi!
Šādi pasākumi piepilda ģimenes kopā būšanas laiku un veicina
sadraudzību, iepazīšanos vecāku
starpā. Jo ikdienā mēs skrienam
viens otram garām, brīžiem pat nepaskatoties viens uz otru, gribētos,
lai vecāku starpā veidojas draudzīga,
nepiespiesta atmosfēra un prieks par
kolektīvu, pagastu, kādā aug mūsu
bērni. Paldies audzītēm, ka allaž mūs
aiciniet uz sirsnīgiem, mīļiem kopā
būšanas pasākumiem. Vēlos aicināt šo
dienu svinēt īpaši, novērtēt tēva lomu
ģimenē un dalību stipras un stabilas
ģimenes veidošanā.
Laura

turpinājums 4. lpp.
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Kusas skolas padome – mūsu priekam.
Par paveikto pagājušajā mācību gadā
Kusas skolas padomei, tiekoties
pirmajā reizē, direktors izteica, ka
mēs varam nepaveikt lielus darbus,
bet galvenais ir saliedētība. Tāpēc,
plānojot padomes darbu, mēs sākām ar vērtībām. Vispirms individuāli izdalījām savas 10 vērtības un tad
izveidojām katra un kopējās, uz ko
izvēlamies balstīt skolas padomes
brīvprātīgo darbību. Mēs pārrunājām
un apzinājāmies, ka esam tilts – starp
pagasta institūcijām, starp vecākiem,
starp skolotājiem un arī bērniem.
No mums pašiem ir atkarīgs, kādu
informāciju izplatām un kā to pasniedzam.
Praktiski materializējām vairākas
iniciatīvas:
 ar iesniegumu mudinājām
pagasta pārvaldi nojaukt ķieģeļu
namu Kusas centrā, jo tas kļuva bīstams bērnu veselībai (paldies! – tika
paveikts);
 vērsām pagasta pārvaldes uzmanību, ka būtu vēlamas ātruma ierobežojošās „30” zīmēm Kusas centrā
(paldies!, drīz tās tika uzliktas);
 apkopojām skolas notikumu
foto arhīvam (vēl jāturpina to sakārtošana digitālo datu veidā un fotoalbumos);
 padomes vīri kopā ar pagasta
bērniem un palīgiem noblietēja hokeja laukuma virsmu kvalitātes uzlabošanas nolūkos;
 bērniem skolas Ziemassvētku pasākumā sagatavojām muzikālu
priekšnesumu un „Laimes akas” piedzīvojumu.
Pavasarī nāca impulss par Kusas
pamatskolas daudzināšanas talku.
Galvenais mērķis – priecāties par to,
kas esam un kādi esam un piepulcēt
mūsu skolai jaunus audzēkņus, īpaši
sākumskolas posmā.
Rezultātā tika:
1. Izveidota informatīvā afiša,
ka Kusas skola uzņem jaunus audzēkņus. To izplatījām – 100 potenciālo
pirmklasnieku vecākiem Madonas
pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs,
vairāk kā 15 ģimenēm Aronas un Sarkaņu pagastā, pilsētas un pagasta bibliotēkās, Madonas novada domes ēkā

Skolotāju muzikālais sveiciens ar jauno mūzikas skolotāju.

Skolas direktors Agris Sārs iepazīstina ar pirmklasniekiem un
9. klasi.
4. Radīta sociālā tīkla facebook.
un avīzē, Aronas pagasta laikrakstā un
com lapa „Kusas skolas padome”,
dažiem cilvēkiem personīgi;
2. Noritēja ar mums nesaskaņo- kurai šobrīd seko 34 biedri un kur ir
ta, vēl pirms mūsu raksta publicēša- pieejama visa aktuālākā informācija
nas, laikraksta „Stars” žurnālistes Ine- par padomes aktivitātēm (tai skaitā
ses Elsiņas intervija „Latvijas radio1”, raksts laikrakstam „Stars”);
kas radīja gan neplānotu publicitāti,
5. Noorganizēta
biedrības
gan ēnas puses – pārpratumus no „Skola cilvēkam” radītājas Laumas
neprecīzas informācijas. Kusas sko- Priekules lekcija/darbnīca „Jaukta
lu piesauca skolas padomes aktivitā- vecuma grupu mācības mācību stunšu dēļ, vēršot uzmanību uz to, ka tā dās” skolotājiem, kur piedalījās 9
aktīvi rīkojas, parādot lauku skolas Kusas skolas pedagogi un vēl 3 intepriekšrocības (to var noklausīties – resenti (biedrības „Skola cilvēkam”
saite facebook. Kusas skolas padomes pārstāve, Kusas PII audzinātāja Elīna
lapā);
Pelše un es) – mērķis ir pilnveidot
3. Publicēts raksts laikrakstā mācību procesu, kas būtu vieglāks
„Stars” un Aronas pagasta avīzē ar jau- skolotājiem, motivētāks un līdzatbiltājumu „Mazās lauku skolas ir vērtība, dīgāks bērniem, un reizē pakāpeniski
svētība vai neērtība?“;
gatavoties pārmaiņām, kas nāk reizē
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ar valdības apstiprināto Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenoto projektu „Kompetenču pieeja mācību
saturā” („Skola2030”);
6. Aktualizēti skolas direktora
A. Sāra izveidotie 12 iemesli, kāpēc
mācīties Kusas pamatskolā (tas ir kā
palīgs ikvienam vecākam, kuri apjukuši un nesaprot, kādai jābūt skolai,
kur skoloties).
Liels darbs paveikts kopīgiem
spēkiem. KĀDI mūsu rīcībai ir REZULTĀTI?
Tos grūti izmērīt, tāpēc piesaukšu
tikai dažus faktus jautājumu formā,
lai varat secināt paši, vai un kādi ir
Kusas skolas padomes darba un daudzināšanas talkas rezultāti:
 Kusas pamatskola ir priecīgi pavadījusi 13 absolventus, turklāt
gandarīti uzņēmusi 7 pirmklasniekus
un vēl 8 jaunus skolēnus citās klasēs;
 vēl pirms raksta laikrakstā
„Stars” Madonas žurnāliste pieminēja
tieši mūsu skolas padomes aktivitātes, nevis kāda cita...;
 pēc raksta laikrakstā „Stars”
saņemta īsziņa no pedagoga: „Paldies
par rakstu – prieks strādāt!” vai :“malači par to, ko jūs darāt!”;
 no citas novada skolas vadības jautājums: „Kas jums tā par skolas
padomi?.. mēs par tādu tikai varam
sapņot..”;
 ik dienas https://www.facebook.com/groups/kusasskolaspadome/ lapā piesakās jauni sekotāji – pedagogi, absolventi, vecāki (cilvēki,
kuriem, te esot vai attālināti, interesē
mūsu vēstījumi).
Kad man jautā par skolas nākotni,
kā mēs to redzam, tad es sākšu ar pastāstu... Mans kolēģis skolas padomē
reiz teicis savam draugam: „Katrs, kas
godam dara savu darbu, ir sava aroda
meistars, noteikti ir pelnījis cienīgu attieksmi, bet man sevišķi cieņa ir divu
profesiju pārstāvjiem, un vieni no
tiem ir skolotāji.” Uz jautājumu „Kāpēc, ar ko tad viņi ir īpašāki?”, atbilde
bija šāda: „Jo viņi prot to, ko nekad
mēs ar tevi neapgūsim, lai būtu par
skolotāju, ir jābūt īpašam talantam”.
VARBŪT, LAI celtu skolas prestižu,
MĒS VARAM SĀKT, pirmkārt, AR PEDAGOGU GODĀŠANU UN CIENĪŠANU ikdienā? Varbūt arī ar bērniem tas
ik pa brīdim jāatgādina? Varbūt mums
katram un visiem kopā jāmīl, jāprie-

cājas par to, kas esam un kādi esam?
Varbūt jāmaina attieksme un jātrenējas godīgas, atbildīgas mīlestības, piedošanas un pieņemšanas attiecības?
Varbūt jāmācās runāt arī par neērto?
varbūt jāpraktizē biežāk pateicība cilvēkiem, kuri mums līdzās?
Skolas padomes cilvēkiem ir idejas, kādas varētu būt aktivitātes gada
garumā, lai veicinātu augstākminētā
iedzīvināšanu, lai mums stiprinātos
apzināts prieks būt daļai no Kusas
pamatskolas. Bet septembra mēnesī
katrai klasei ir jāizvirza viens pārstāvis
no vecāku vidus padomes sastāvam.
Oktobrī notiks pirmā sapulce un tad
arī iezīmēsies konkrētāki plāni, par
ko informēsim laika gaitā.
Aicinu pievienoties Kusas skolas
vecākus, kuri jūt ar sirdi, ka labprāt
piedalītos līdzradīšanā!
Paldies direktoram, pirmās klases
skolotājai V. Frīdvaldei, skolas padomes vadītāja vietniekam R. Putniņam!
Paldies Kusas skolas kolektīvam, ka ir
atvērti harmoniskām pārmaiņām un
turpina atbildīgi veikt savu darbu! Paldies ikvienam par atbalstošu mīlestības domu, vārdu un darbību!
Pieminot mūžībā aizgājušo Kusas
pamatskolas direktori un skolotāju
R. Sāri, neliels fragments no mācību
iestādes vēstures – laiks, kad viņa piedalījās skolas dzīvē un attīstībā:
„60. – 70. gados ar Kusas skolu savu darba mūžu saistīja skolotāji
V. Pomere, L. Medniece (Grāvīte), V.
Randere, R. Sāre, Z. Gusļista (Gregersone), G. Auziņš, Z.Ciemiņa (Stupāne). Par direktoriem strādāja B.
Runce (1963. – 1967.), A. Olte (1968.
– 1973.), J. Kuciņš (1974.), R.Sāre
(1975. – 1986.). Skolas telpas jau
sen bija kļuvušas nepiemēroti šauras pieaugošajam skolēnu skaitam,
tāpēc direktori kopā ar pagasta sabiedrību centās panākt valsts atbalstu
ēkas pārbūvei. Lielākie nopelni šeit J.
Kuciņam un Madonas PMK-19 ekskavatoristam, Sociālistiskā Darba Varonim, Latvijas PSR Augstākās Padomes
deputātam un skolas sabiedriskajam
darbaudzinātājam L. Paideram. Vērienīgās rekonstrukcijas tiešā realizācija norisinājās direktores R. Sāres
vadībā.
70. gados skolu darba vērtēšanā
dominēja sociālistiskās sacensības
princips. Katru gadu tika noskaidro-
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tas labākās skolas mācību un audzināšanas darba kopvērtējumā. Kusas
skola vairākas reizes tika atzīta par
uzvarētāju šajā sacensībā un ieguva
Madonas rajona ceļojošo sarkano karogu. Kā jauna skolēnu darbaudzināšanas forma vasarās darbojās ražošanas brigāde „Mārīte”. Atcerēsimies arī
militarizētās ierindas skates, aģitbrigāžu uzvedumus un lodīšu pildspalvu ēras aizsākumu (1967./1968.). 70.
gadu vidū notika pāreja uz mācību
priekšmetu kabinetu sistēmu. Kusas
skola pamatoti lepojās ar teicami iekārtotiem kabinetiem, kuru izveidošanā lielu materiālu atbalstu sniedza
skolas šefu organizācijas – Madonas
PMK-19 un kolhozs „Arona”. (P/S
„Viesiena”).
Ar 1984. gada 3. februāri Kusas
skolēni pārcēlās jaunuzceltajā mācību korpusā. Gaišzilās ieejas lentes
svinīgā pārgriešana nozīmēja ilgi gaidītu pavērsienu skolas darba apstākļu uzlabošanā. Jaunās skolas gaiteņu
mākslinieciskā noformēšanā piedalījās Madonas mākslinieki J. Simsons,
D.Simsone, S.Strads. Skolas rekonstrukcijas pilnīga pabeigšana ieilga
līdz pat 1994. gadam.
Skolas direktore 80. gadu beigās
bija Z. Gusļista (Gregersone)(1987.
– 1990.).
No 1990. gada par direktoru
sāka strādāt A.Sārs.”
Iepazīstoties ar vēstures faktu
fragmentu, top skaidrs, ka, pateicoties R. Sāres un vēl divu direktoru
ieguldījumam, mūsu bērniem šobrīd
ir gaiša, plaša skola. Atgādinu mūsu
jauno moto: KUSAS PAMATSKOLA IR
MAZSKAITLĪGA, PLAŠA SKOLA, KUR
KOPĀ AR VECĀKIEM ATTĪSTĀS TALANTI.
Personiska atkāpe – pateicoties
skolotājas R. Sāres stingrībai un cilvēcībai reizē, es šo rakstu spēju uzrakstīt ar minimālu gramatikas kļūdu
skaitu.
Sīkāk ar Kusas pamatskolas vēsturi var iepazīties mājaslapā: http://kusasskola.mozello.lv/skolas-vesture-1/
Kopā mēs varam vairāk!
Kusas pamatskolas padomes
vadītāja Sigita Kokare-Grunte
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Palaižot savus taurenīšus, lidojumam…

15. jūnijā virs Kusas pamatskolas mākoņi bija tik balti, pīpenes tik smaidīgas,
bet magones tik sarkanas, jo atkal bija brīdis klāt, tāds savādāks, kurš pār dienām,
pār gadiem nāk – skolas izlaidums. Tas
ir veiksmes brīdis, uz kuru Kusas pamatskolas audzēkņi gāja 9 gadus.
Pirms deviņiem gadiem skolas gaitas
uzsāka 8 braši zēni un 8 mazas meitenītes. Vēl tagad vecāku un skolotāju atmiņā
ir viņu nemitīgie „kāpēc”, drebošā rociņa
plaukstā un lepni paceltais deguntiņš.
Vienīgais orientieris skolā bija klases
audzinātājs. Izlaiduma dienā šie 6 brašie
zēni un 7 mazās meitenes nebija vairāk
nobijušies, viņi izskatījās pārliecināti, lepni par paveikto, jo iegūs pirmo nopietno
dokumentu par pamatizglītību.
Skola bija tā, kas pārvērta jauniešu
ikdienu un atstāja neizdzēšamas pēdas
turpmākajā dzīvē. Šobrīd nav svarīgi, cik
gadi ir pavadīti šajā skolā, galvenais ir –
cik bagāti viņi iziet no šīs skolas. Ļoti ceru,
ka mūsu bērni spēs novērtēt to, ko ir ieguvuši šajā skolā un nekad nezudīs prieks
par kopā pavadītajiem brīžiem, bet gūtās
zināšanas kalpos par lielisku atspērienu,
lai nokļūtu nākamajā pakāpienā.
Santa
Impulsīva, enerģijā pāri plūstoša,
jūsmīga, ar humora izjūtu, viņai patīk
strādāt vienā un tajā pašā komandā.
Santa ir jauka un mīļa. Viņai ir savs viedoklis un interesanta, dažkārt pat labā
nozīmē dīvaini unikāla uzvedība. Bet
kopumā Santas sirds ir kā tīrs, balts
kristāliņš. Viņai ir aristrokrātu dzimtas
pārstāves, franču vēsums, angļu dāmas
cienīgas sarunas pie tējas ar savu labāko
draudzeni.
Ļoti atklātas dabas, tieša, draudzīga, vienmēr gatava dot savu plecu uz kā
izraudāties un gatava uzklausīt jebkurā
situācijā. Labs draugs. Reti kad atsaka,
ja lūdz pēc palīdzības. Skaista, gudra,
šarmanta.
Adriāna Jūlija
Adriāna ir pievilcīga, maiga, labsirdīga, atsaucīga un draudzīga būtne, iekšēji – ļoti stipra, patstāvīga un neļaujas
citu ietekmei. Viņa tic tikai pati sev, un
visu, kas neatbilst viņas uzskatiem, vienkārši neielaiž savā dzīvē. Ļoti jūtīga pret
neveiksmēm. Adriānai piemīt spēcīga
intuīcija, praktisks prāts. Kopumā apbrīnas vērta meitene, kuras draugi noteikti ir ieguvēji. Adriāna ir jūtīga, radoša,
apveltīta ar labu intuīciju, “dubultu” loģiku un augstu atbildības sajūtu Pieder

pie meitenēm, kura dzīvo šodienai un
par rītdienu nedomā.
Uģis Roberts
Emocionāls un racionāls, godīgs
un gudrs, intelektuāls un arī izteikti romantisks. Attieksme pret visu nopietna,
neatzīst ārišķības, toties uz sevi skatās
no malas ar humoru. Meiteņu mīlulis.
Cilvēks ar zelta rokām. Zina, ko grib.
Cilvēks ar kuru var aprunāties. Uģis ir
vīrišķīgs, harizmātisks, loģisks, mērķtiecīgs, neatlaidīgs un spītīgs. Viņš ir izturīgs, aktīvs un jūtīgs. Tiecas pretī saviem
mērķiem. Ciena citus. Ciena skaistumu,
ir radošs un izdomas bagāts.
Sabīne
Izturīga, draudzīga un saprotoša,
jautra, ar humora izjūtu, labsirdīga, taisnīga, emocionāla. Sabīne ir ļoti sabiedriska, jautra un dzīvespriecīga personība, kas uz dzīvi raugās pozitīvi un iedvesmojoši. Viegli iepazīstas un labi saprotas
ar citiem, mīl parunāties un iepazīt dzīvi
visās tās izpausmēs. Mērķtiecīga un nemēdz atkāpties no iecerētā. Prot domāt
plašos mērogos un kategorijās. Nav sīkumaina, spēj pielāgoties un just līdzi.
Drošsirdīga, stipra jebkurā dzīves brīdī.
Pieņem jebkādu izaicinājumu. Vienmēr
jautra un ar labu garīgo. Neatkārtojama!
Augstu vērtējams cilvēks – izpalīdzīga,
smaidīga, pašpārliecināta. Mērķtiecīga,
ar spēcīgu gribasspēku un apņemšanos
izdarīt to, ko sirds kāro.
Mārtiņš
Ļoti sirsnīgs un labestīgs, pieklājīgs,
vienmēr izpalīdzēs jebkuram, mierīgs.
Nervi viņam ir kā no dzelzs. Mārtiņš
ātri tuvojas mērķim. Uzplaukst kā puķe
labā zemē. Godkārs, jo sapņo par karjeru. Mārtiņš ir radošs, jūtīgs un iekšēji
maigs intelektuālis ar spēcīgu intuīciju,
no citiem atšķirīgs sava ceļa gājējs. Viņš
stabili stāv uz zemes, ir izturīgs un prātīgs. Vientuļnieks ar mākslinieciskām
interesēm.
Jurita Laine
Jautra un kā draugs pati labākā un
uzticamākā. Vienmēr cilvēks uz kuru var
paļauties. Jurita ir līdzjūtīga, draudzīga,
jautra un labsirdīga būtne. Viņai svarīga
harmonija, skaistums un komforts. Patīk
izrādīt rūpes par citiem. Viņa ir uzcītīga,
centīga un strādīga. Arī sabiedriska un
runīga. Patīk atrasties uzmanības centrā un būt novērtētai. Viņas centība tiek
atalgota. Jurita ir noturīga pret slavas
vilinājumiem. Emocionāla, impulsīva,
strauja, bet tiešām – gaiša. Ļoti jauka un

sirsnīga meitene ar savu raksturu!
Raivo
Raivo ir iekšēji noturīgs, nelokāms,
draudzīgs, emocionāls. Prot ieinteresēt
un aizraut citus, apveltīts ar bagātu iztēli. Viņam ir svarīgi izpausties, būt atzītam un novērtētam. Raivo spēj iedziļināties lietas būtībā un prasmīgi izvērtēt
jebkuru situāciju. Viņš pašpārliecināts,
drosmīgs un uz rīcību tendēts. Spējīgs
uz dziļām un patiesām jūtām. Iedvesmo
citus ar savu optimismu un entuziasmu,
izmantojot radošo dzirksti un izplatot
ap sevi prieku. Prot izrādīt savas emocijas caur vārdu, būt asprātīgs un bezrūpīgs, drosmīgs, pozitīvs un nebaidās
teikt, ko domā.
Semija
Semija ir gudra, labsirdīga, drosmīga un neatlaidīga. Viņai netrūkst ne
izdomas, ne oriģinalitātes. Labprāt atrodas uzmanības centrā, vēlas tikt pamanīta un novērta. Tiecas pēc skaistuma,
harmonijas. Attiecībās ar citiem sabiedriska un draudzīga. Par sevi pārliecināta
apveltīta ar radošu talantu. Atbalsta ģimeni un mīl savus tuviniekus, jo ģimene viņai nozīmē ļoti daudz. Darba ziņā
ļoti prātīga un apzinīga. Padarīt dzīves
ikdienu krāsaināku ir viņas augstākais
mērķis. Vienmēr meklē kā izpausties vai
palašināt savu redzesloku. Semijai piemīt savdabīga elegance, organizētība,
kārtības mīlestība un dāsnums. It visā
viņai ir savs viedoklis un redzējums.
Klinta
Diezgan patstāvīga un lepna būtne, kas necieš iebildumus. Meitene ar
ļoti spilgtu personību. Ar labu humora
izjūtu, jautra, daudz draugu, pieklājīga,
uzticīga, piesardzīga, mierīga, kārtīga,
pašpārliecināta. Iegaumē! Pēc negaisa
vienmēr ir saule, melno svītru nomaina
baltā un pēc bēdām vienmēr būs prieks!
Tāpēc nepārdzīvo un sāc baudīt dzīvi!
Tavs īpašais darbs ir analizēt un atrast būtību, dziļi rakt un pārdomāt visu,
ar ko sastopies, liekot lietā savu pētnieka talantu un centienus pēc pilnības
un iekšējās gudrības. Mācieties pati un
māci savas gudrības citiem.
Nauris
Visu apsver un analizē, ilgi taustīdamies, atrod „ideju piesātinājumu”.
Ikvienu nelabvēļu spriedumu izmanto
par labu savai popularitātei, jo pats nav
augstās domās par sevi. Mīļš, gudrs, gādīgs, labsirdīgs un neatkarīgs. Nauris ir
sava ceļa gājējs. Iekšēji nelokāms, no-
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pietns un pašpārliecināts. Viņu ir grūti
maldināt vai iesaistīt kādās avantūrās.
Visu un vienmēr savā dzīvē izlemj pats.
Nebaidās no darba un grūtībām. Nauri
labāk nekaitināt, jo dusmās un niknumā viņš ir nevaldāms un neaprēķināms.
Kaut gan pirmais nekad naidoties neuzsāk, jo dziļi savā būtībā ir miermīlīgs.
Mēdz noslēgties sevī.
Klāvs
Klāvs ir drosmīgs, izturīgs un garā
spēcīgs cilvēks, kas nemēdz padoties
dzīves likstām. Viņš vienmēr tiecas sasniegt kaut ko vairāk un dzīvo pēc principa – visu vai neko! Necieš melus un
izlikšanos. Ja ko nolemj, tad arī izdara.
Ir mērķtiecīgs, izlēmīgs un neatlaidīgs.
Arī komunikabls, radošs un uz nākotni
tendēts. Tiecas pēc materiālas labklājības, garīga un fiziska komforta. Mēdz
būt impulsīvs. Klāvs ir apveltīts ar labu
intuīciju, analītisku domāšanu un augstu intelektu. Fantāzija un realitāte viņa
dzīvē atrodas līdzsvarā. Mundrs, viegli
sprakstošs, izsargājas no liekiem skarbumiem. Visu laiku meklē īsto vietu,
kur sevi apliecināt.
Markuss
Pieder pie to vīriešu tipa, ko meitenes pūlī sākumā nepamana. Kad
Markusu iepazīst tuvāk, – atklājas viņa
pašaizliedzība un neuzmācīgā elegance. Markuss ir prātīgs, talantīgs un ļoti
jūtīgs intelektuālis ar spēcīgu intuīciju.
Viņš ir mērķtiecīgs, neatlaidīgs, labi prot
komunicēt, citos ieklausīsies, bet visu
darīs pa savam, sportisks elegants un
galants, iejūtīgs un vīrisķīgs, ar labu humora izjūtu, gudrs, jautrs, enerģisks.
Anita
No Anitas staro gaišums, kas līdzīgs
rīta ausmai un pirmajiem saules stariem. Viņa ir dedzīga, aktīva, enerģiska
un tajā pat laikā maiga un mīļa. Mēdz
pastrādāt dažādus jokus, ir azartiska un
intriģējoši noslēpumaina. Nepakļāvīga,
nevienu neklausa un neņem vērā pat
labus padomus. Mīl pastrīdēties, bet,
ja grib, visu var nokārtot mierīgā ceļā,
pielietojot savu sievišķo šarmu un viltību. Anita ir ļoti sabiedriska, jautra un
dzīvespriecīga personība, kas uz dzīvi
raugās pozitīvi un iedvesmojoši. Viegli
iepazīstas un labi saprotas ar citiem, mīl
parunāties un iepazīt dzīvi visās tās izpausmēs.
Vasara. Daba ir saules gaismas un
ziedu pārpildīta, jo ziedi ir saules krāšņākais lolojums. Tāpat kā ziedi sveic
sauli, tā mēs sveicām viens otru ar veiksmīgu mācību gada noslēgumu. Šajā

dienā visi sanācām kopā, lai atskatītos
uz skolas gadiem Kusas pamatskolā, uz
to par ko varējām pasmieties, bet dažu
reizi varbūt kādu vajadzēja pasaudzēt
vai arī kādu netikumu apkarot. Gadi
bija pārpildīti ar ikdienas darbiem un
svētkiem, kā arī neveiksmēm, problēmu
risinājumiem.
Neviens taču uz šīs pasaules neprot
tā priecāties un izjust patiesu saviļņojumu kā vecāki par sava lolojuma pirmo
zobiņu, pirmo nedroši sperto solīti,
pirmo uzslavu skolā. Jā, grūti izaudzēt
ziedus, bet simtkārt grūtāk ir izaudzināt cilvēkbērnus. Un paiet laiks, mazais
cilvēkbērns iemācās pirmos vārdus, pirmos darbus un nedarbus. Atceries! Cik
reižu jūs nokritāt un atkal cēlāties, līdz
jūsu kājeles droši nostājās rasotā zālē?
Un tad Jūs sapratāt, ka vismīļākie cilvēki
pasaulē ir māmiņa un tētis, vecmāmiņa
un vectēvs, krustēvs un krustmāte.
Mūsu vecāki un vecvecāki, krustēvi
un krustmātes – visstiprākais atbalsts
dzīvē. Viņi savos bērnos redz savu spoguļattēlu, savu sapņu piepildījumu.
Deviņus gadus bērni bija viņu saikne ar
skolu, šodien šis periods noslēdzies arī
viņiem. Tāpēc milzīgs PALDIES Santas
ģimenei, Adriānas ģimenei, Uģa ģimenei, Sabīnes ģimenei, Mārtiņa ģimenei,
Juritas ģimenei, Raivo ģimenei, Semijas
ģimenei, Klintas ģimenei, Naura ģimenei, Klāva ģimenei, Markusa ģimenei,
Anitas ģimenei par krietno ieguldījumu,
par ieinteresētību, atsaucību, sadarbību
un palīdzību bērnu audzināšanā.
Paldies skolotājiem, kas palīdzēja,
virzīja, mudināja ne tikai darīt ikdienišķos darbus, bet piedalīties, konkursos,
olimpiādēs, skatēs. Nevaru pateikt, kur
palicis laiks, 5 gadi aizlidojuši vēja spārniem. Arī es saku jums milzīgu paldies
par mīlestību, labestību, darba prieku,
izpalīdzību, atsaucību, ko iemācījāt saviem bērniem, es ar prieku gāju uz skolu, pārgājienos, braucu ekskursijās ar
jūsu bērniem, jo pretī vienmēr saņemu
prieku, mīlestību, smaidus. Kopā mēs
bijām 5 gadus, kuri aizritēja kā viens
mirklis, atstājot atmiņā daudzus neaizmirstamus brīžus.
Laime ir mūsos pašos, tikai to ir jāprot atrast. Jums priekšā lielā, skaistā
dzīve, tik plaša kā jūra un katrs no jums
šajā dzīvēs jūrā esat mazs ūdens pilieniņš, bet kopā varens spēks, kurš veidos
mūsu nākotnes sabiedrību. Es gribētu
jums visiem novēlēt sasniegt un īstenot
iecerētos mērķus, bet galvenais, lai kat-
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ram no jums sirdī būtu kāds nepiepildīts sapnis, jo sapņi ir ceļš uz īstenību.
Neļaujiet savam sapnim nosalt, saudzējiet to un lolojiet, tāpēc uzmaniet savas
vēlēšanās, ja nu piepildās!
Adriāna! Paldies, viekāršību, draudzīgumu, izpalīdzēšanu, labvēlību, ka
sāc saprast sevi.
Uģi! Paldies par tavu mierīgumu un
humora izjūtu, par draudzīgumu, atbalstu, putnu barotavām, koka mocīti.
Santa! Paldies par spēju mainīt sevi
un arvien vairāk pozitīvi paskatīties uz
visu, par tavu mācīšanās prieku.
Sabīne! Paldies par izpalīdzību,
čaklumu, atsaucību, drosmi, smaidu.
Mārtiņ! Paldies par klusumu, mierīgumu, atbildību, sapratni, vērīgumu,
par mīlestību uz vēsturi un ģeogrāfiju.
Jurita! Paldies par bagāto ideju bagāžu, par dalīšanas prieku, dāsnumu,
par iejūtību pret klasesbiedriem.
Raivo! Paldies, ka esi ar mums kopā,
par draudzīgumu, labsirdību, omulību,
par dzīvesprieku, ko sniedzi īpaši Mārtiņam.
Semija! Paldies par talanu dejot, darināt, pārliecināt, par savaldību, pacietību un izpalīdzēšanu.
Klinta! Paldies par mīļumu, dāsnumu, iejūtību un sirsnīgumu.
Nauri! Paldies par ņiprumu, par
atsaucību, savaldību, nepadošanos.
Klāv! Paldies par burvīgo smaidu,
izpalīdzēšanu, atsaucību, mīļajiem komplimentiem, humora izjūtu, paldies par
raito dejas soli.
Markus! Paldies par vienkāršumu,
mīlestību, atbildību, savaldību, par manis piebremzēšanu, paldies par raito
dejas soli.
Anita! Paldies par smaidu, mīļumu,
iejūtību, ziediem, draudzīgumu, atsaucību, paldies, ka ieklausījies manī.
Pamatskolas bezrūpīgais laiks aiz
muguras. Un kā turpināsies jūsu katra stāsts, ir tikai jūsu pašu ziņā, tas ir
tikai ievads, visa sākums, turpinājums
jāraksta pašiem. Pirms dodaties ceļā,
neaizmirstiet paņemt līdz darba mīlestību. Es nezinu nevienu cilvēku,
kurš būtu nokļuvis virsotnē bez smaga darba. Tā nav garantija veiksmei,
bet tuvāk virsotnei tomēr nokļūsiet.
Vecākiem gribu novēlēt, lai jūsu lolojumi līdzīgi baltajiem stārķiem atgriežas
pie mums Latvijā. Lai lido plašajā pasaulē, lai apgūst jaunas zināšanas, bet ģimenes ligzdu lai vij šeit, laiž pasaulē bērnus
un lai beidzot piepildās visas Latvijas
pamestās skolas ar bērnu čalām. Paldies
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par kopā pavadīto laiku!
Lai jums veicas!!
Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.
(I. Ziedonis)
Klases audzinātāja Inese Briška

Pietura...
Anna Marianna
Gailīte – 85

Māte vienmēr
paliek māte, lai
cik arī bērni ir pieauguši, tā nu ir
arī Annai – bērnu,
mazbērnu rūpes,
līdzpārdzīvojumi
un veiksmes, ir viņas ikdienas sastāvdaļa. Anna ir saimniece savā virtuvē,
dzīvoklī, pārvaldniece savā dārziņā,
saglabājot plānošanas un pārraudzības tiesības.

Dzidra Raubiška – 80

Dzidra prot apvienot praktisko ar
skaisto, sievišķīgais
šarms,
izsmalcinātība ir sajūtama
ik katrā lietā viņas
mājā un sētā. Jubilāre nevēlas svinēt savus gadus,
bet šogad nācās
piedzīvot pamatīgu pārsteigumu, jo
viņas mīļie uzdāvināja svētkus, kuros
tikās arī ar tiem savējiem, kuri kādu
laiku nebija satikti, baudīja iedvesmojošas, pozitīvas emocijas un vienmēr
varēs sevi uzlādēt ar iegūtā pacilātības
devas īpašo starojumu. Un varbūt tas
būs mainījis viņas nostāju par svinēšanu?!

Biruta Tepere – 85

Izturība, spēks un dzīvot prieks
savās mājās viņu dara sīkstu. Birutas

JUBILĀRI
Lai cik ļoti gribētos vasaru paturēt ilgāk ar tās siltumu, ar dienas garumu, tas
nav iespējams, nāk pamazītēm rudens ar savu košumu un ražas bagātību, ritot
laikam gadalaiku secībā. Kā tad ir ar cilvēku, vai nav līdzīgi?...
„Pietura” piestāj vasaras atmiņās par mūsu pagasta jubilāriem, jāsaka, ka
lielākoties esam ar visiem jau tikušies, tāpēc tikšanās prieks jo dubultā liels!
ikdiena ir rāma,
cilvēku. Vandai ir
mierīga un ierasti
svarīgi, lai viņa izskatītos labi un vēl
bez steigas. Mazdēsvarīgāk par sevi, lai
la ģimene ir viņas
uzticamais balsts
viņas mīļie justos
un nākas viņu gan
labi. Jubilāres dēls,
vedeklas, mazbērni
klausīt, gan uzticēmāk pateikt vārdos
ties, kas vienmēr
un darbos, cik viņa
nav tik vienkārši.
ir īpaša.

Juris Tomiņš – 75

Juris pēc savas
būtības ir zemes
cilvēks, kam tuva
daba, neskatoties
uz to, ka lielāka
daļa laika ir pavadīta pilsētā – darba
gados veicot šofera
pienākumus gan
lauksaimniecības
pārvaldē, gan zemes dienestā. Lubāna ir jubilāra dzimtā puse, audzis
kalēja, septiņu bērnu ģimenē. Kluss,
nosvērts, izpalīdzīgs, mīļākie ziedi
gladiolas. Literatūra ir viņa sarunu
biedrene, bibliotēkā, kuru apmeklē,
ir izlasījis visas grāmatas, katra jauna
grāmata tiek gaidīta kā dārga prece.

Kornēlija un
Ēvalds Kanči –
kāzu jubileja50

Vanda Paškeviča – 85

Pārdots lietusmētelis un par to
naudu nopirkti divi sivēni, lai varētu
izdzīvot – tā sākās Vandas stāsts Latvijā. Piedzīvojusi ir daudz grūtību, sāpju, bet tas Vandu ir veidojis par labsirdīgu, strādīgu, patīkamu un gaišu

Tiem, kas mīl, ir jāprot sevi ziedot,
Jāspēj augstprātību projām mest,
Jāvar atsacīties, otram arī piedot,
Un tā dzīvi pretī laimei vest.
Skaidrīte Petrova, Lolita Tipaine
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Noslēdzies LAD projekts „Rokdarbu vācelīte”
Ar izstādi „RAKSTU RAKSTIEM IZRAKSTĪJU
2”, kas līdz pat 15. septembrim bija apskatāma MC
„1. stāvs” telpās, ir noslēdzies LAD atbalstītais projekts „Rokdarbu vācelīte”, kura mērķis bija esošo
zināšanu un aušanas prasmju nostiprināšana un
pilnveidošana, jaunu teorētiski praktisko aušanas
un balto, krāsaino izšūšanas prasmju apguve, pilnveidojot starppaaudžu sadarbību un saturīgu brīvā
laika pavadīšanu. Teorētiskās un praktiskās zināšanas projekta dalībniekiem – kopā 25 nodarbību
apmeklētājiem no Aronas, Liezēres pagastiem, no
Madonas, Ērgļiem, Cesvaines, Jēkabpils – nodeva
audējas Inese un Ilze Mailītes, Tautas Daiļamata
meistare Vanda Podiņa, ar kurām laba sadarbība
izveidojās jau no pirmā projekta, ko realizējām
2017./2018. gada sezonā. Paldies mūsu nodarbību vadītājām! Izstādē
varēja aplūkot šajā gadā
tapušos darbus – svārkus, tautas tērpu, vestes,
mēteli, linu galdautus,
pirts dvieļus, masāžas
dvielīšus, sedziņas, ir noausti skaisti audumi (tos
varēsim likt lietā „šūšanas” projektā), pašaustas un sašūtas tašiņas,
krāsainus lupatu deķus,
dažāda izmēra celaines,
kā arī tamborētas sedziņas un galdautus, kvad-

rātiņu segu, adītas zeķes
un cimdus, un pašgatavotas
pastalas! Prieks par visu rokdarbnieču ieguldīto darbu,
par Zelgauskas meitenēm,
kuras aktīvi iesaistās aušanas
procesā, mūsu pagastā šobrīd publiski ir pieejamas 8
stelles.
Projekta vadītāja Iveta

„Šūšanas ABC” ir ceļā pie mums
Kaut kas ir noslēdzies, bet pie
mums tukša vieta jau nepaliks! Otrdien, 1. oktobrī, plkst. 16:00 MC
„1. stāvs” (var pievienoties arī vēlāk,
jo darbošanās paredzēta 3 – 4 h) aicinām uz pirmo nodarbību LAD projektā „Šūšanas ABC”, kura mērķis –
apgūt un pilnveidot šūšanas prasmes,
apgūt teorētiskas un praktiskas zināšanas apģērbu un citu tekstilizstrā-

dājumu šūšanā. Šūšanas nodarbības
vadīs šuvēja Gunta Pūce no Madonas,
nodarbības notiks katru nedēļu otrdienās, izņemot svētku dienas un nedēļas (18. novembris, Ziemassvētki,
Jaunais gads, Lieldienas, maija svētki).
Kopumā plānotas 30 nodarbības no
š.g.1.oktobra līdz 31.05.2020., taču
šūšanas iespējas būs ne tikai otrdienās, varēs izmantot esošo aprīkojumu

citā laikā, proti, MC „1. stāvs” darba
laikā. Nodarbību vadītāja nodrošinās
sākumā ar nepieciešamo aprīkojumu, jau šobrīd ir pieejama šujmašīna,
taču aprīkojums tiks papildināts, lai
nodrošinātu šūšanas prasmju apguvi.
Nodarbības var apmeklēt ikviens interesents neatkarīgi no vecuma un dzimuma, ar un bez priekšzināšanām.
Uz tikšanos!

„GADSIMTA DURVIS”
Biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS”
sadarbībā ar MC „1. stāvs”, Kusas un
Viesienas bibliotēku vadītājām Solveigu un Inu, Vides gidi Silviju un Lauteres kultūras nama vadītāju Rudīti aktīvi uzsāk Madonas novada pašvaldības
NVO projekta „Gadsimta durvis” realizēšanu. Šajā rudenī vienmērGadsimta durvis” vērsim Aronas pagastā ar

mērķi veicināt iedzīvotāju pilsonisko
aktivitāti, piedaloties pasākumu cikla
plānošanā un realizēšanā, izzinot Aronas pagasta dzīvi dažādos laika posmos. Uz katru no pasākumiem notiks
simboliska ieeja caur durvīm, kuras
netīši visus aizvedīs uz konkrētu laika
posmu – pirmā tikšanās norisinājās
trešdien, 18. septembrī, Zalgauskas

muižā, kurā izbaudījām muižas garšu
un sajūtas.
Nākošās aktivitātes, ģērbušies
tautas tērpos vai ar tautiskiem elementiem, sagaidīsim sadarbībā ar Miķeļdienas gadatirgus organizatoriem
piektdien, 27. septembrī, – būs gan
Miķeļu izdarības, gan brīvdabas kino
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seanss – paņemiet līdzi sev ērtu sēžamo un siltu apģērbu (ja slikti laikapstākļi – kino skatīsimies Kusas sporta
zālē).
Piektdien, 11. oktobrī, plkst.
17:30 organizēsim braucienu uz Tirzu (ja nav sava transporta, būs pagasta busiņš, bet, lūdzu, laicīgi piesakieties; ekskursija Tirzā – skolēniem,
senioriem 1€, pārējiem 2€), kur viesosimies kādreizējā kolhoza dispečeru telpā, pēc tam saimniece Silvija
„Lielajos Kupros” mūs sagaidīs ar
„Viesienas klučkām” – uz šo pasākumu aicinām ierasties padomju laika
tērpos un aksesuāros.
Pirmdien, 11. novembrī, plkst.
17:30 pēc Lāpu gājiena, ko organizēs
Kusas pamatskola, aicinām uz atmiņu
stāstu vakaru par Atmodas laiku MC

MC 1. stāvs
„1. stāvs” telpās. Īpaši aicinām tos,
kuri barikāžu laikā devās uz Rīgu, kuri
aktīvi darbojās Tautas frontē, kuri gaidīja savējos mājās no dežūrām galvaspilsētā, kuri iesaistījās akcijā vienmērBaltijas ceļš”. Šajā laikā MC „1. stāvs”
būs aplūkojamas 2 ceļojošās izstādes
no Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja krājumiem – „Vai
viegli būt jaunam?” un „Latvijas Tautas frontes Madonas rajona nodaļai
30”.
Sestdien, 30. novembrī plkst.
16:00 Lauteres kultūras namā vērsim ciet „Gadsimta durvis”. Projekta
simbols – DURVIS – atvērsies tagadnē, kas parādīs, kādi esam šodien, kā
veidojam savu dzīvi savā pagastā, kā
ceļam godā to, kas ir vērtīgs un īpašs
Aronas pagastā. Aicinām atsaukties

mūsu pagasta kūku un kūciņu cepējas, lai varētu noorganizēt pirmo
„Kūku čempionātu” – izcepiet savu
gardāko kūku, atbrauciet uz Lauteri,
pasākuma apmeklētāji degustēs un
nobalsos par savu „simpātiju” kūku.
Lūdzu, dodiet par sevi kādu ziņu!
Arī šī ir joma, ar ko varam lepoties!
Ilvars Koscinkevičs ir izdevis grāmatu
„DurVis”, cik ļoti tās nosaukums saistās ar mums šajā rudenī – pasākumā
plānota tikšanās ar grāmatas autoru.
Noslēgumā visus priecēs Valmieras
etno kokļu kopas koncerts.
Protams, katrā tikšanās reizē būs
vēl šis tas, bet tas lai paliek kā pārsteigums – tiekamies „Gadsimta durvju”
vēršanas pasākumos Aronas pagastā!
MC „1. stāvs” vadītāja Iveta

„Kusas pieturai būt skaistai!”
Darbīgs rudens padevies –
biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS”
iesniedza pavasarī Madonas
novada pašvaldībā 2 projektus,
no kuriem viens ir „Kusas pieturai būt skaistai!” – ar saņemto
finansējumu vēlamies iesaistīt
iedzīvotājus sabiedriski nozīmīgas vietas – Kusas pieturas – sakārtošanā, veidojot drošu un sakārtotu vidi Aronas pagastā. Ar
kopīgi ieguldīto darbu vēlamies
sniegt Kusas pieturai jaunu,
vizuāli un estētiski pievilcīgu
izskatu. Šobrīd notiek organizatoriski darbi. Vasarā „Latvijas
Valsts ceļu” darbinieki salaboja jumtu,
lai lietus laikā nav jāstāv slapjumā, ir

ļas darbinieki plāno sakārtot
WC (ieteikums no LVC darbiniekiem aizmūrēt šo daļu ciet,
WC ir pieejamas estrādē).
Sekojiet informācijai biedrības „ARONAS PĪLĀDZIS” mājaslapā www.aronas-piladzis.
mozello.lv, www.facebook.com
lapā MC „1.stāvs”, www.draugiem.lv lapā „Multifunkcionālais brīvā laika centrs”, lai uzzinātu laiku, kad plānojam atjaunot mūsu pieturu un iedot
tai skaistu izskatu – krāsas un
nepieciešamais aprīkojums tiks
Pirms…
nodrošināts, varat paņemt darjau piegādātas krāsas, Aronas pagasta ba cimdus. Ja laika apstākļi būs labvēpārvaldes īpašuma uzturēšanas noda- līgi, tuvāko 2 – 3 nedēļu darbosimies!

Jauniešu iniciatīvu projekts „Vasara 2019”
„Sveiki
visiem
šajā saulainajā sestdienā, man ir patiess
prieks jūs visus redzēt šeit kuplā skaitā
un esmu pārsteigta,
ka jauniešiem ir degsme aktīvi piedalīties
pasākumos. Ceru,
ka jūs izbaudīsiet
šodienu, piedalīsieties visās organizētajās aktivitātēs un
būsiet patiesi priecīgi, dodoties prom
no šejienes! Mums, darbojoties projekta labā, ir gājis visādi, taču esam

laimīgi, ka ir pienākusi
diena, kad varam īstenot
savu paveikto darbu. Lai
Jums veicas gan šodien,
gan turpmāk!” – ar šādiem vārdiem klātesošos
– kopumā 35 dalībniekus
– sestdien, 31. augustā,
uzrunāja projekta „Vasara 2019” koordinatore
Anita Šivcāne, nu jau Kusas pamatskolas absolvente, kura plānoja, organizēja un realizēja pirmo
reizi Madonas novada pašvaldībā izsludināto jauniešu iniciatīvu projektu

konkursa projektu. Tā kā 1. septembris šogad iekrita svētdienā, uz skolu
pārsvarā visi gāja 2. septembrī, pavasarī radās ideja organizēt pasākumu
jauniešiem. Pasākums „Vasara 2019”
tika plānots bērniem un jauniešiem
no 7 līdz 25 gadu vecumam, lai kopīgi
pavadītu sportiski muzikālā gaisotnē
pēdējo vasaras dienu pirms mācību
uzsākšanas. Šajā dienā tika plānotas
sportiskas aktivitātes – dalībnieki spēlēja badmintonu, volejbolu, strītbolu,
pludmales badmintonu, dvieļu volejbolu, komandas izgāja Slēpņošanu

MC 1. stāvs
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„Ko atceries no skolas sola?”. Visas
dienas garumā darbojās kulinārijas
darbnīca, kurā uz uguns gatavojās
soļanka, Lazdonas BJC „Kodols” sagatavoja pildītus kabačus ar malto gaļu,
uzkodiņās tika ceptas rullīšmaizītes,
tika ceptas vafeles, uz kurām tika pasniegts pašgatavots saldējums! Diena
bija izdevusies, lai arī pasākuma ilgumu nedaudz saīsinājām, tas netraucēja gandrīz katram dalībniekam tikt pie
balvām, katram šīs dienas pasākuma
apmeklētājam tika noderīga dāvaniņa

– atslēgu piekariņš ar skārienjūtīgu
pildspalvu. Arī balvās tika sarūpētas
skolai noderīgas lietas – sporta maisiņi, salokāmas iepirkuma tašiņas,
kancelejas preces. Dienas noslēgumā Mūzikas istabā jaunieši dziedāja,
muzicēja. Vislielākais PALDIES Anitai,
kurai šis jau bija otrais pasākums, ko

viņa šogad organizējusi MC „1. stāvs”
(fantastiskas atsauksmes bija pasākumam „100 g Mīlestības”), tiesnešiem
Agnei, Signei, Anetei, Ralfam un Ventam, kurš atbalstīja Anitu, palīdzot organizēt sportiskās aktivitātes, Aigaram
ar puišiem, kuri palīdzēja sagatavot
badmintona laukumu un ikvienam,

kurš atnāca un jauki pavadīja pēdējo
vasaras brīvlaika dienu pirms skolas,
kā arī Aronas pagasta pārvaldei un
biedrībai „ARONAS PĪLĀDZIS”!
Uz projektu atskatījās
Anitas atbalsta persona Iveta
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Daina un Jānis ar visiem saviem dimantiņiem.

Kučuru dzirnavas – Mīlestība ir jāsvin!
Daina un Jānis Medņi saimnieko
savā sētā ar smaidu, dzirkstelīti acīs un
mīlestību vienam pret otru. Izskatās,
ka tas dod spēku, palīdz, iedvesmo, jo
kā gan citādi Kučuri (kā pagasta iedzīvotāji iemīļojuši tos saukt) plauktu,
attīstītos, pulcētu ap sevi simtiem dažādu cilvēku, viņi ir Kučuru dzirnavu
dvēselīte. Cilvēki tiecas uz šo dabas
stūrīti, lai izbaudītu lauku idilli, mājas
sajūtu, pļavas smaržu, klusumu no ikdienas kņadas. Nevienas līdzīgas sētas
neatrast, ar mīļumu izlolotu muzeju,
ar kolekcijām, priekšmetiem, kas kādreiz mūsu senčiem bijuši tik dārgi dzīvei un darbam nepieciešami. Par tā
rašanos jāteic paldies dēlam Ģirtam.
Kad dzirnavas beigušas malt, viss bijis tik kluss, it kā pamests. Ar ko tās
piepildīt? Ģirts sācis vākt senas lietas
un iedzīves priekšmetus. Reiz lielā
aizrautībā par bezdarbnieka pabalstu
nopircis 1954. gada moskviču. Vecāki
bijuši varen dusmīgi, bet Ģirts vienā
mierā veco braucamrīku atjaunojis,
un nu tas melns un spīdīgs „piestrādā” kāzu viesu foto sesijās.

Daina par savu un visas ģimenītes
ceļu uz Kučuru dzirnavām un dzīves
līkločiem stāsta tā:
„Vai es pirms 40 gadiem, savā
kāzu dienā, varēju paredzēt, ka mana
dzīve apmetīs kārtīgu kūleni un atvedīs šeit, uz Madonas pusi? Mācīju
bērniem matemātiku, organizējām
pasākumus, priecājos par mūsu skolas saliedēto skolotāju kolektīvu, vīrs
Jānis strādāja par šoferi kolhozā. Abi
ar Jāni toreiz bijām stingri pārliecināti
– nekad neiesim prom no savas Meņģelītes, nekad māju necelsim, nekad
bankā „nelīdīsim". Nu visi 3 „nekad” ir
kaut kad! Deviņdesmito gadu sākumā
valdība represētajiem atgrieza īpašumus un tas bija visgrūtākais lēmums
– pārcelties no vietas, kur tevi visi pazīst un kur tu visus pazīsti, uz svešu,
lai arī Jāņa tēvtēvu celtu vietu – Kučuru dzirnavām. Sākums dzirnavās bija
grūts – dēls Ģirts un meita Inese kaut
kā jādabū uz un no skolas, meita Ilze
bija tikko piedzimusi, pastāvīga darba
nebija. Slaucām savas 2 govis, nodevām pienu, audzējām cūkas, vistas,

aitas, teļus, no visa pa druskai. Liels
atspaids bija Jāņa mammītes pensija.
Kad salabojām dzirnavas un malām
graudus, taisījām putraimus sev un citiem, dzīve kļuva vieglāka. Tad Latvijā
ienāca lielveikali ar zemām putraimu,
grūbu cenām, mūsu bizness kļuva nerentabls, bij` jādomā kas cits. 2001.
gada 29. jūnijā – Pēterdienā – uzņemām pirmos viesus savā izkurinātajā
pirtiņā – Madonas Swedbank kolektīvu. Pēc pāris gadiem ņemam bankā
kredītu un vecās dzirnavas rekonstruējam par viesu māju. Kopš pārcēlāmies, rakstu dienasgrāmatu. Tagad
to ir tik interesanti pārlasīt! Būvdarbi,
meža darbi, dokumentu kārtošana,
bērnu audzināšana, sadzīve, lopkopība – visa dzīves daudzveidība pēcpadomju laikā. Nu jau 16 gadus – viesu uzņemšana, kāzu galdu klāšana.
Sirdsdarbs! Arī milzīga atbildība. Īsts
komandas darbs. Bez ģimenes palīdzības nekādi – talkā nāk vedekliņa
Rita, meita Ilze, retāk meita Inese, Jānis servē galdu, mizo un vāra (nekad
nepārvāra!) kartupeļus, cep kotletes,

UZŅĒMĒJDARBĪBA
šķovē kāpostus, dēls Ģirts ir zemnieku izaudzēto produktu sagādnieks.
Saimniecīte Inguna ir burve virtuvē.
Pašos pirmsākumos galdus pie mums
klāja Kusas krogs. Bet nekad neaizmirsīšu to satraukumu un bailes par
savu varēšanu, kad abas ar draudzeni
Aiju uzdrošinājāmies klāt pirmo kāzu
galdu. Ir bijuši, protams, arī kuriozi. Mums ir tradīcija jaunajam pārim
pusnaktī braukt ar laivu un kurināt
ugunskuru dīķa vidū. Jānis bija slimnīcā, tāpēc izlīdzēt pieteicās znotiņš
Zemgus. Nepārzinot specifiku, sakrāvis tik pamatīgu ugunskuru, ka tas
līdz pusei iegrimis ūdenī! Es jaunajam
vīram čukstu – tev neizdosies iekurināt, tik iespraud lāpu vidū, lai tā deg.
Bet – izdevās! Un dega visu nakti! Kāzas svin vasarā, ļoti reti ziemā. Lai arī
ziemā būtu darbs, piedāvājam tūristu
grupām izspēlēt kāzas. Vispirms ir
teorētiskā daļa – rādu fotogrāfijas un
stāstu, no kurienes Latvijā ienākušas
konkrētās kāzu tradīcijas, bet pēc tam
kā īstās kāzās izvēlētais jaunais pāris
tiek sagaidīts pie 3 dzīves vārtiem ar
uzdevumiem, plēš šķīvi, dala amatus, dejo pirmo deju un mičo. Pašlaik programmu pieteikuši skolotāju
kolektīvi, kuri brauc ekskursijās par
godu profesijas dienai. Un ja vēl pievienojas īsts muzikants, sanāk jauks
kolektīva saliedēšanas pasākums!
MĪLESTĪBA IR JĀSVIN! Uz pilnu klapi to svinam savos kāzu pāru
salidojumos. Ik pēc 5 gadiem, kad
dzirnavām jubilejas gads, aicinām uz
balli dzirnavās. Trešais salidojums
notiks 2021. gada jūnijā. Būs.... atkal
„rūgts”!
Un nu jau sen esam te pašā Latvijas
viducītī iedzīvojušies. Apkārt mums
ir fantastiski kaimiņi, par ko kārtējo
reizi nesen atkal pārliecinājāmies,
kad palikām bez dzeramā ūdens, visi
steidzās palīdzēt. Varam droši lūgt pagasta pašvaldībai palīdzību, jo tiekam
iespēju robežās sadzirdēti. Ļoti novērtējam novada pašvaldības projektu par jauniešu nodarbināšanu vasarā. Pagājušajā gadā projekta ietvaros
pie mums strādāja Samanta Stafecka,
šogad Megija Krista Supe – čaklas, atbildīgas meitenes. Paldies vecākiem
par ieaudzināto darba tikumu!
Pats svarīgākais ir ģimene. Abi
ar Jāni priecājamies, ka bērniem izveidotas saskanīgas ģimenes, visi

veseli, ka mūsu sešiem mazbērniem
drīz pievienosies septītais. Lai cik
noguris esi, smaids iezogas sejā, kad
veras durvis un jau pie ārdurvīm atskan: „Čaviņa!” – klāt ir mūsu mazmeitiņas. Mācu saviem mazbērniem
dienu sākt ar „Labrīt, dieniņa! Tu esi
skaista! „Lai mums visiem tikai skaistas dienas!”
Ir patiess prieks, ka pagasta dzīvi
veido uzņēmīgi cilvēki, kuri nav baidījušies atstāt savu komforta zonu
un metušies nezināmajā tur, kur sirds
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likusi doties. Un re! Plaukstoši, laimīgi, zem mīlestības ozola, Daina ar
Jāni šūpojoties var noskatīties uz saviem 40 laimīgi, cieņpilni nodzīvotajiem gadiem, lepoties ar saviem brīnišķīgajiem bērniem, apmīļot savus
mazbērnus, un priecāties par dzīvi, jo
atrodas tik skaistā vietā, kas gadu no
gada izlolota un auklēta. Lai veselība,
miers un mīlestība!
Laura Zariņa
Foto no Dainas arhīva
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SPORTS

Aronas pagasta sporta dzīves aktualitātes
Sporta svētki, viens no pagasta
gaidītākajiem un apmeklētākajiem pasākumiem, kurā iespēja dalību ņemt
jebkuram, ja tikai ir sportisks gars un
vēlme piedalīties. Liels un mazs dalībnieks atradīs sev piemērotāko disciplīnu, lai mērotos spēkiem, labi atpūstos
un pēcāk kārtīgi izdancotos ballē.
Arī šogad 13. jūlijs pulcēja ne tikai
pagasta iedzīvotājus, bet arī ciemiņus
no pagastiem, lai piedalītos pludmales volejbolā, „Uzmet, ja vari!”, trāpīgajā metienā, kāršu spēļu mačos – zolītē un „durakā”, šā gada jauninājumā
– velo krosā, triatlona sacensībās un
vēl daudz un dažādas sportiskās aktivitātes. Protams, bija padomāts arī par
uzdevumiem mazajiem censoņiem.
Pludmales volejbolā šogad bija vērojama maza aktivitāte, uz vīru mačiem
pieteicās 2 komandas. Bet tas nemazināja spēles azartu, degsmi, visi seti
beidzās tikai ar minimālu punktu pārsvaru. Spēcīgas komandas! Savukārt
duraka spēle pulcēja 11 dalībniekus,
zolītes mačos arī prāvs pulciņš - 19
dalībnieki (vairāk nekā pērn). Runājot
par velo krosu – distanci bija iespēja
mērot ar savu velosipēdu vai aizņemoties organizatoru sarūpēto. Trase
gatavota pa āra slidotavu, maziem
tramplīniem, kopaina, trases garums
vienāds gan mazajiem, gan lielajiem,
bez izņēmumiem. Visātrākā grupa
(starp visām grupām) – 2006. dzimšanas gads – 2003. g., aug aktīvi, atraktīvi jaunieši!
Āra slidotavā notika šaušana pa
mērķiem ar Airsoft ieročiem. Uz katra
mērķa bija dažāds punktu skaits un uz
katru mērķi bija 3 iespējas šaut. Kopā
30 šāvieni. Punktus summa veidojās
no visiem sašautajiem mērķiem. Kā
izrādījās, tad meitenes un sievietes
šajā disciplīnā uzrādīja krietni vien labākus rezultātus nekā vīrieši un zēni.
Jāatzīmē,ka 1. un 2. vieta bija identiski
vienāds rezultāts – Ilona Kalupniece,
Inese Lapsenberga, vīru konkurencē pirmās 3 vietas šķīra 3 punkti un
3. vietu izcīnīja Mārtiņš Sārs, 2. vieta
Edgars Zeps un 1. vietā Emīls Drozds.
Pirmskolas vecuma bērniem bija
iespēja mēroties spēkiem krāsainu
bumbiņu mešanā. Un iepriecinot mazos rakarus vēl vairāk, tika piedāvātas

piepūšamās atrakcijas visas dienas
garumā. Tur sportiskais gars bija
manāms dubultā.
Nebijis notikums Kusā pirmās
triatlona sacensības – peldēšana, riteņbraukšana, skriešana. Atbalstīja
un organizēja Latvijas Triatlona federācijas pārstāvji. Vīriem tas gods
startēt pirmajiem, jānopeld 50 m, ar
riteni jānobrauc 6,5 km, kā punkts
uz „i” jānoskrien 2 km. Ar godu un
lepnumu, ne tik vieglajā disciplīnā
ar skaļām ovācijām finišs sasniegts.
Urrā!. Sievietes varēja justies īpašas
un priviliģētas, jo tika atbrīvotas no
peldēšanas disciplīnas. Jauniešu vidū
bija drosmīgā Ivita Kļaviņa, kura
drosmīgi devās šajā pārbaudījumā.
Zēniem konkurence sīvāka un ne par
velti dažu sekunžu starpība starp rezultātiem. Visbeidzot, starts mazajiem
censoņiem, kuri ar riteni nebrauca,
bet distanci veica skrienot (apkārt
estrādes soliem). Īpašu prieku par to
izteica arī Latvijas Triatlona federācijas
pārstāvji. Paldies par piedalīšanos Danielam Matisānam, Karlīnai Lazdiņai, Keitai Leidumai, Ievai un Ilzei
Kuļkām, Katrīnai Gaujēnai, Mikam
Ikauniekam, Eduardam, Annijai
un Emīlijai!
Kas tad ir sporta svētki bez florbola? Turnīram pieteicās 6 komandas. Spēlētāji uz laukuma spēlēja pēc
formāta trīs pret trīs un bez vārtsarga.
Cīņas aizritēja sīvā gaisotnē, jo jebkura komanda varēja tikt labāko trīs skaitā. 3. vieta „Nosaukums” (R. Duncis,
A. Breidaks, A. Caune), 2. vieta „Vietējie zeļļi” (M. Harunža, M. Pelšs, A.

Kecko), 1. vieta „Bomju bars” (K. Novikovs, V. Duncis, E. Vestfāls).
Mazie bērni pacīnījās, izrādīja
savu ātrumu un veiklību spēlē „Noķer mani!” – bumbiņas jāsamet pēc
iespējas ātrāk tā, lai tās pieliptu pie
pretinieka komandas vestēm. 5 komandu konkurencē 3. vietu izcīnīja
komanda „Ērgļi” (R. Juška, I. Ķeirāns,
F. Ķairāns), 2. vietu godam nopelnīja
komanda „Hotdogs” (M. Ikaunieks,
K. Supe, R. Drozds), bet pirmās vietas laurus plūca komanda „Bites” (R.
Lapsenbergs, S. Brauers, I. Lapsenberga).
Futbols norisinājās 4 komandu
konkurencē. Spēles bija ļoti dažādas,
gan ar ļoti skaistiem vārtiem, gan ar
mazām un garām izspēlēm. 3. vieta
„Rajona kakli” (L. Siliņš, O. Krasovskis, M. Saliņš, J. Saliņš, V. Duncis,
E. Vestfāls), 2. vieta „Miezītis” (D.
Petrovskis, K.Novikovs, M. Harunža,
D. Kļaviņš, A. Breidaks, R. Duncis),
1. vieta Madonas „Pagalma puikas”
(E. Ģēģeris, S. Beķeris, T. Cimers, R.
Bonda, A. Baltiņš, K. Aņisimovs). Pēc
pusfināliem notika labākā vārtsarga
konkurss, kur komandu vārtsargiem
no pretējām komandām sita soda sitienus (7 m). Labākais vārtsargs Ralfs
Duncis. Pirms finālmača arī skatī-
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tājiem bija iespēja sevi pierādīt un skatītājiem tika dota
iespēja iespert no centra bumbu vārtos pa gaisu. Vīriešu
konkurencē ļoti pārliecinoši un skaisti šo sitienu izpildīja
Andrejs Pļaviņš. Sievietēm ļoti liela konkurence. Pa gaisu
bija grūti trāpīt, tāpēc tika atvieglots uzdevums, spert, tā
lai trāpa vārtos. Un godīgi,uzvarēja Loreta Lazdiņa.
Šautriņu mešana izvērtusies par tradīciju pie mums.
Pirmajām trīs vietām tik precīzi mestas mērķī, ka rezultāts
identisks, bet pēc pārmetieniem izkristalizējās vietu sadalījums. 3. vieta Kaspars Ozoliņš, 2. vieta Dāvis Petrovskis, 1. vieta Mārcis Matisāns.
Kamēr citi sporta laukumā, tikmēr pārējie atbalsta
Kendamas spēlētājus. Šogad šī spēle izpelnījusies lielu uzmanību, atsaucību jauniešu vidū. Katrā mājā, kurā ir jaunietis, vecāki šo frāzi dzird bieži: „Man arī vajag Kendamu!”
Respektējot jauniešu vēlmes un lūgumu iekļaut sporta
svētku programmā, to arī īstenojām – rezultātā pieteicās
8 dalībnieki, kuri arī savā starpā sacentās pa grupām, un
labākie startēja finālos. Sacensības bija aizraujošas, jo bieži vien tie triki bija tādi, ka prasījās jautāt, kā to vispār var
dabūt gatavu? Un cik ilgi jātrenējas, lai sasniegtu attiecīgo
meistarības līmeni? Laba telefonu un datoru alternatīva! 3.
vietu izcīnīja Matīss Pelšs, 2. vieta Toms Drozds,1. vietu
izcīnīja un vietējos apspēlēja Kristers Vītoliņš.
Neiztikām bez tradicionālā skrējiena „Apkārt Kusai”.
Jaunākajā grupā 2004. dzimšanas gads un jaunāki meiteņu grupā 2. vietu izcīnīja Kristīne Pastare, 1. vietā Loreta
Lazdiņa. Zēniem šajā pašā grupā no 2 dalībniekiem 1 finišu nesasniedza. Pirmās vietas ieguvējs ar skaļām ovācijām
sasniedz finišu! 1.vietā Makenzijs Ozoliņš. Vidējā grupā
no 2003. dzimšanas gada līdz 1979. gadam sieviešu grupā 1. vietu godam izcīnīja Sanita Kalniņa. Vīriešu grupā
bija liela atsaucība no 14 dalībniekiem 3 nespēja finišēt.
Trešo vietu šajā grupā izcīnīja Klāvs Pļaviņš, 2. vietā Jānis
Baunis un 1. vieta Mārtiņš Sirmais. Pasākuma noslēgumā notika nešanas sacensības „Uznes mani kalnā!”. Varēja
nest draudzenes, sievas, vai arī ko ieraudzīja, sarunāja
pasākuma laikā. Nesamā svars tika noteikts vismaz 30 kg.
Rezultāti pirmajiem 4 pāriem bija ļoti līdzīgi, izšķīra sekundes simtdaļas. 3. vietā Ivita Kļaviņa un Ainārs Breidaks, 2. vietā Madara Kecko un Agris Caune, 1. vietā
Undīne Holujova un Andrejs Pļaviņš.
Pirmās 3 vietas katrā disciplīnā saņēma no Aronas pagasta ūdens sporta pudeles, kā arī pirmās vietas – minerālūdeni. Liels paldies sporta svētku tiesnešiem un lielajiem
palīgiem – Inai Cimerei, Vēsmai Dadzītei, Sarmai Dzenei, Oskaram Jansonam, Jurim Švarcam, Armandam
Kecko, Silvijai Čurkstei, Benitai Romulei, Agrim Sāram, Aigaram Breidakam, īpašs paldies Gintam Jubelim! Liels paldies saimnieciskajam personālam, kas pēdējo nedēļu to tik vien darīja, kā pildīja sporta organizatora
iegribas, it sevišķi Valdim Grīnbergam un darbīgajai
komandai! Liels paldies pagasta pārvaldei un vadītājam Andrejam Piekalnam! Šogad īpašs paldies Latvijas
Triatlona federācijai par triatlona ievirzi Aronas pagastā!
Paldies visiem, kas savu roku pielika, lai šis pasākums
notiktu par prieku mums pašiem un ciemiņiem!
Ar rezultātiem var iepazīties Aronas pagasta mājas
lapā www.aronaspagasts.lv Sporta sadaļā.

Aronas Pagasta Vēstis
SEPTEMBRIS 2019

15

Dzidras Petrovas foto

Aronas pagasta
„Strautniekos” nometne
„Kas aktīvs, tas vesels”
No 29. jūlija līdz 1. augustam norisinājās veselību veicinoša dienas nometne „Kas aktīvs, tas vesels” ārpus telpām.
Nometne notika projekta ietvaros un visas izmaksas tika segtas ar projekta līdzekļiem. Grupa nometnei nokomplektējās,
ļoti ātri, piedalījās 16 bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem, kaut
arī projekts ļāva pieteikties jauniešiem līdz 17 gadiem, bet
intereses šāda vecuma bērniem nebija. Nometni vadīja Kristīne Lukaševica un kā neatsverama sastāvdaļa, palīgs Edgars
Kalniņš.
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Katru dienu bērniem tika nodrošinātas siltas pusdienas un transports
no/uz Kusu. Pirmajā dienā bērni tika
iepazīstināti un instruēti ar nometnes
noteikumiem. Tika izspēlētas dažādas
iepazīšanās spēles, lai visi atraisītos.
Bērnus sadalīja pa grupām, kurām bija
jāizgriež lielizmēra plakāts (cilvēka siluets), uz kura vajadzēja rakstīt, ko viņi
saprot ar veselīgu dzīvesveidu. Tika
skatīta pamācoša un veselīga dzīvesveida īsfilma, pēc kuras varēja papildināt savu siluetu un nobeigumā
visām grupām vajadzēja prezentēt savu veselīgo dzīvesveidu un
to pamatprincipus. Bērni ļoti ātri
Ātrākie riteņbraucēji
saprata un apzinājās, kas ir vesemazliet ievelk elpu
līgs – miegs, pareiza ēšana, fiziskās
pirms pēdējā posma līdz
aktivitātes un citi. Nometņu neatpusdienām.
sverama sastāvdaļa – pusdienas,
ko visi ar nepacietību gaida. Pēc
manīgākie un atjautīgākie tika
pusdienu pauzes devāmies mežā
pie pārsteiguma balvām, ko
kopā ar sporta pedagoģi Lanu
Iesildīšanās pirms riteņbraukšanas.
bija sarūpējusi trenere Ilvija
Līcīti. Mežā vajadzēja sameklēt
Kecko.
smaržas, garšas, dzirdes, taustes
Nometnes pēdējā dienā
un redzes maņu lietas, piemēram,
bija iespēja radošajās darbgarša – ēdamā sēne, dzirde – putnīcās izgatavot fotorāmīti,
nu dziesmas u.tml. Tika noieti 5
ko paņemt līdz par piemiņu.
km, ceļš veda uz Bīrānu dzirnaKad bijām radoši pastrādājuvām un atpakaļ.
ši, ieradās pārtikas tehnoloģe
Nākamajā dienā nometnes
Antra Gotlaufa, kura kopā ar
dalībniekus sagaidīja izaicinājums
bērniem gatavoja sēņu zupu.
– velobrauciens no Kusas uz SauBērni iesaistījās gatavošanas
leskalnu un tad atpakaļ. Pirms
procesā un galda servēšanā.
garā brauciena sporta pedagoģes
Kārajam zobiņam gatavoja salL. Līcītes vadībā iesildījāmies un
dējuma
kokteiļus – dzērienus,
devāmies ceļā. Braucām pa zemes
Nometnes noslēgums, salūts un saviļņojums
tie,
kuri
vēlējās,
tika pie papildceļu, neiztikām bez pauguriem
pēc apbalvošanas.
porcijas.
kalns augšā, kalns lejā. Bērni ceļu
Pēc pusdienām piedalījāmies damēroja ar saviem velosipēdiem, gan un izstāstīja par dažāda veida soda
projektā sagādātajiem. Ceļa posms ne- mēriem. Bērni aktīvi ņēma dalību dis- žādās sportiskās aktivitātēs – stafetēs,
bija no vieglākajiem braucām ļoti lēni, kusijās, kā arī radoši pastrādāja – vaja- tautas bumbā, ķeršanā. Un nometnes
lielajos kalnos daži stūma velosipēdus, dzēja nosaukt, viņuprāt, atkarības pēc noslēgumā bērni rakstīja savas pārbet visi godam veiksmīgi tikām Saule- to smaguma pakāpes. Visas grupas no- domas, kas patika, kas nepatika, kas
skalnā uz pusdienām, ievilkām elpu rādīja alkoholu un smēķēšanu, tāpat varēja būt citādāk. Dažiem bija grūti
un devāmies atpakaļ. Ceļš daudziem tika arī norādīta narkotiku, telefonu uzrakstīt, kas nepatika, dienas tik pilnšķita smags pārbaudījums, citiem ra- atkarība, zagšanas, datorspēļu un citi vērtīgi, aktīvi pavadītas – un vēl salūts,
dās otrā elpa un brauca vēl ātrāk. Tā atkarību veidi. Paši bērni izteica dažā- arbūzs, kūka, sveču salūts. Brīnišķīgas
bija cīņa katram ar sevi, kopumā tika dus piemērus, kā viņus vecāki mēdz piemiņas medaļas par labi padarīto
nobraukti 28 km. Izskanēja arī vēlme ierobežot, piemēram, ierobežots laiks darbu. Citam tā patiesi bija 1. medaizstāties 5 km pirms beigām. Visi uz- telefona lietošanā, katru dienu 1 h un ļa. Labu sajūtu, gandarījuma pilni un
mundrinājām viens otru, lai godam telefons nobloķējas. Kārtībnieki uzsvē- emociju piepildīti, atvadījāmies. Liels
izturētu garo maršrutu, pēc velobrau- ra, ka katru savu darbību nevajadzētu paldies nometnes vadītājai Kristīnei
ciena atsildījāmies, lai otrā dienā kājas atspoguļot sociālajos tīklos, tas paver Lukaševicai un „Strautnieku” mālielākas iespējas zagļiem un ne tikai. jas saimniekiem, kā arī palīgam Ednesāpētu.
Trešā diena salīdzinot ar velobrau- Varējām mācīties un izprast, kas ir garam Kalniņam! Liels paldies arī
cienu, šķita vieglāka. Pie mums iera- nūjošana, kā pareizi nūjot nūjošanas vecākiem, kuri uzticējās! Kopā mums
dās Madonas pašvaldības kārtībnieki, treneres pavadībā, kopā veicām apmē- visiem izdevās lielisks pasākums 4 diekuri iepazīstināja bērnus ar dažādām ram 5 km distanci. Bērniem nodarbe nu garumā.
atkarībām un to ietekmi uz veselību patika, gandarījums par paveikto. Uz-
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17. augustā Madonas novada mērogā notika vasaras sporta sacensības
starp pagastu pārvaldēm. Šogad visi
pulcējās Vestienā, kur galvenā tiesneša pienākumus bija uzņēmies Vestienas pagasta sporta organizators Juris
Švarcs. Aronas pagasta komandu pārstāvēja kupls pulciņš, kopā bijām 23.
Sporta daļas sākumā tika novirzīti
zolītes spēlētāji atsevišķi un makšķernieki tika aizvesti zvejot uz Mētrienas
ezeriem. Zvejošanā lielus lomus
nesanāca iegūt, bet tiesnešu kļūdu rezultātā nejauši
tikām pie 3. vietas (Andris Jansons). Zolītes spēle
Aronas pagasta dalībniekam
kaut kā labi nevedās, šoreiz
10. vieta.
Startējam šķēršļu trasē .
Diezgan piņķerīga, laikietilpīga trase, bet viss diezgan
veiksmīgi padevās un beigās,
kad paziņoja rezultātus mūsu
komanda ieguva 1. vietu, par
1 sekundi apsteidzot Praulienas komandu (komandā A. Romule,
L. Dzierkale, I. Trops, V. Ikaunieks).
Ūdens balonu mešana gluži tāpat
kā pie mums pagastā, bijām šīs disciplīnas pazinēji, komandai 7. vieta.
Pagasta pārvalžu vadītāju cīņa, kurā
pagastu godam aizstāvēja Andrejs
Piekalns, šoreiz mazliet nepaveicās,
bet 7. vieta nopelnīta. Tika dots starts
pludmales volejbolistiem. Komandas
formāts bija diezgan savdabīgs, bet
beigās mums izvērtās ļoti labs. Sākumā komandas tika sadalītas 3 grupās
pa 4 katrā, mūsējie apspēlēja Madonas komandu ar 2 punktiem, Mētrienas komandu ar 3 punktiem un Kalsnavas komandu. Tālāk nāca pretī citu
grupu labākās komandas Barkava un
Prauliena, abām nācās kapitulēt, bet
3. vietu godam izcīnījām (S. Romule, K. Sudārs). Pa vidu komandas
disciplīnām notika arī dažas individuālās disciplīnas. Ping-pong – galda
tenisa bumbiņas bija jāsamet dažāda
lieluma spaiņos, kur bieži vien vējš
lika par sevi manīt. Šeit vislabāk veicās Daigai Jansonei – 2. vieta. Florbola metienos Ventam Ikauniekam
– 1. vieta. Šautriņu mešanā komandu vērtējumā ieguvām 6. vietu, tikai
6 punkti pietrūka līdz 3. vietai. No

800 kopējiem
punktiem ieguvām 591, kas,
manuprāt, ir ļoti labs rezultāts, vidēji
7,4 punkti no 80 izmestajiem metieniem.
Cīņas uz baļķa ar maisiem, kur
startēja 3 cilvēki no komandas, vismaz 1 sieviete. Katrs dalībnieks pret
otras komandas dalībnieku cīnās līdz
2 uzvarām. Mūsu komanda arī ļoti
veiksmīgi uzvarēja pirmās 3 cīņas –
tādējādi grupā palika 1. vietā un turpināja cīņu pret Mētrienas komandu,
kur bija krietni vien masīvāki džeki,
bet beigās līdzīgs rezultāts 3:4, tāpat
arī tika zaudēts Madonas komandai
un palikām 3. vietā (komandā A.
Romulis, I. Trops, A. Ikauniece).
Sporta organizatoru cīņā man vajadzēja no kastes izbirdināt galda tenisa
bumbiņas pēc iespējas ātrāk. 2. uzdevums koka zarā iesiets striķītis, striķa
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galā riņķis un tas riņķis bez
roku palīdzības jādabū uz
alus pudeles un aiz korķa
jāpaceļ gaisā. Abu uzdevumu
rezultātu summējot kopā 6.
vieta. No individuālajām disciplīnām bija orientēšanās labirints, kuru visai negaidīti sev
un, iespējams, arī citiem, visātrāk veica Vents Ikaunieks. Tāpat arī
piedalījāmies šaušanā ar pneimatisko
ieroci, bet trijniekā netikām.
Gaidot apbalvošanu iestiprinājāmies un pārrunājām dienas gaitu,
kā nu kuram veicies disciplīnās. Gandarījums par paveikto! Nosaucot 6
labākās pagastu komandas. Aronas
pagasts bija starp tām kopvērtējumā
ar godpilno 3. vietu! 2. vietu izcīnīja Praulienas pagasts, pirmie Madona. Komandā startēja (A. Piekalns,
H. Vanags, I. Cimere, L. Dzierkale, K.
Sudārs, L. Dzene, Romuļu ģimene,
Jansonu ģimene, Breidaku un Tropu
ģimene, Ikaunieku ģimene). Paldies
Breidaku ģimenei par sagādāto garšīgo pārsteigumu pēc pusdienām!
Sporta pasākumu organizators
Vents Ikaunieks
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NEPALIEC MĀJĀS

MŪŽĪBAS BALSS

Kļūst dzīvības siltums par sveci,
Kas gaismu ir beigusi liet.
Mīļš cilvēks
Kad projām
Mūžībā iet.
(K. Apškrūma)

Reģistrētie mirušie:
HELMUTS RAIZE
miris 29.07.2019 63 gadu vecumā,
VIJA MELDERE
mirusi 03.08.2019 88 gadu vecumā,
RITA SĀRE
mirusi 28.08.2019 87 gadu vecumā.

Svecīšu vakari Aronas
pagasta kapsētās:
Skāķukalna kapos
28. septembrī 18:00;
Līdēres Vecajos kapos
5. oktobrī 17:00;
Līdēres Jaunajos kapos
5. oktobrī 18:00

www.aronaspagasts.lv

ATSĀKAS FITNESA VINGROŠANA KUSĀ

ARONAS PAGASTA PĀRVALDES
IZDEVUMS
Izdevēja adrese: Aronas pagasta
pārvalde, Kusa, Melioratoru iela 3,
Madonas novads, LV-4847
Avīzes redaktore – Laura Zariņa,
e-pasts: aronasvestis@inbox.lv
palīgi: Lolita Tipaine, Rudīte Prikule,
Ina Cimere.
Reģistrācijas apliecība Nr. 310.
Metiens 400 eks.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild raksta autors.

Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19:00
Sanita: 29293492

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

