
Turpinājums 2. lpp.

Es tevi uzgleznošu pavasari! 
Kaut šorīt audekls ir atkal balts, 
Bet tiklīdz kritīs saules stari,
Uz paletes Laiks krāsas jauks. 
  /J. Apogs/

Šobrīd, dzestrajā pavasara laikā, 
„Aronas Pagasta Vēstis” ir uzglezno-
jušas savu 100. numuru. Kāds teiks 
daudz, kāds – maz, bet kopumā tie 
ir skaisti 28 gadi, kuri pagasta iedzī-
votājiem ļāvuši ieskatīties, kultūras, 
sporta, izglītības, sociālajās jomās, 
nozīmīgākajos pagasta notikumos, 
sasniegumos, spējuši ieraudzīt un le-
poties ar uzņēmējiem. Vai  vienkārši 
lasīt par mūsu pagasta ievērojamiem 
cilvēkiem. Katrā no numuriem apko-
pota tā brīža aktuālākā un svarīgākā 
informācija un vēstījums pagasta ļau-
dīm. Šķiet apbrīnojami, ka mainoties 
reformai pēc reformas, cilvēki, kas 
to ir veidojuši, spējuši to  saglabāt, 
attīstīt un pielāgot attiecīgajam laika 
posmam. No pirmsākumiem  līdz 
2007. gadam tā bija Ineta  Stasjule. 
Jāatzīmē, ka kādu laika posmu Astra 
Zagorska piedalījusies  avīzes tapša-
nas procesā. 2007. gada jūlija eksem-
plāru veidojusi Gita Siliņa. No 2007. 
gada līdz 2014. gada augustam lasī-
tājus iepriecinājusi Rudīte Prikule, 
savukārt, no 2014. gada novembra 
par lasītājiem rūpējās Laima Vanaga. 
No 2016. gada avīzīte  lasītājiem tiek 
piedāvāta elektroniski Aronas pagas-
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Turpinājums no 1. lpp.

Jaunās katlu mājas tapšanas process

avīze  tiek veidota katru mēnesi, pēc 
tam tas notiek ar pārrāvumiem, bet  
šobrīd avīze pie lasītājiem nonāk 4 
reizes gadā (martā, jūnijā, septem-
brī, decembrī). Gadu gaitā mainījies 
ne tikai avīzītes saturs, bet arī vizuā-
lais izskats, četros dažādos dizainos, 
tos aplūkojiet attēlā.

Gribētos teikt, ka avīzīte ir pa-
gasta rota, lepnums, brīnišķīgs in-
formācijas nesējs tiem, kas no mājas 
nespēj, vai nevar tik bieži doties ārā. 
Tas ir veids, kā neatstāt bez aktuālā-
kās informācijas plūsmas. Ir nācies 
dzirdēt arī labus vārdus par avīzītes 
saturu un izskatu. Mums ir ar ko le-
poties, tikai vajag novērtēt un līdz-
darboties.

Interesanti fakti no avīzī-
tēm….. 

1997. gads. Dzimuši tikai 14 
bērni (8 zēni un 6 meitenes), tas ir 
mazākais gadā dzimušo bērnu skaits 
beidzamajos 20 gados. Salīdzinā-
šanai 1984. gads dzimuši 37 bērni, 

1988. gads – 30, aizvien mazāk un 
mazāk: 1995. gads – 17, 1996. gads-
16. 2019. gadā dzimuši 12 bērniņi. 
Populārākie vārdi zēniem – Jānis, 
Kristaps, Mārtiņš, Toms, Lauris, Kār-
lis, meitenēm – Līga, Elīna, Linda, 
Ilze, Kristīne.

2019. gadā Aronas pagastā reģis-
trēti dzimuši 12 bērni (4 zēni un 8 
meitenes) Populārākie vārdi nova-
dā zēniem – Reinis, Everts, Roberts, 
meitenēm – Emīlija, Dārta, Justīne.

Uz 1998. gada 1. janvāri Aronas 
pagastā ir 1672 iedzīvotāji, no tiem 
148 pirmskolas vecuma bērni, 237 
vispārizglītojošo skolu skolēni, 948 
iedzīvotāji darbspējas vecumā (vīrie-
ši 15 – 59, sievietes 15 – 55 gadu ve-
cumā), 338 pensionāri. 

Pēc Pilsonības un Migrācijas datu  
pārvaldes datiem uz 2020. gada 1. 
janvāri  Aronas pagastā ir 1338 ie-
dzīvotāji, no tiem 88 pirmskolas ve-
cuma bērni (Kusas bērnudārzā 36), 
147 vispārizglītojošo skolu skolēni 
(Kusas pamatskolā 68). Darbspējas 
vecuma vīrieši 477 (vecums no 15  – 

63), sievietes 368 (vecums no 15 – 
63), pensionāri vīrieši 129, sievietes 
– 184.

Pabalstu veidi – pensionāriem  
65 gadu jubilejā – Ls 5, 70 vai 75 
gadu jubilejā – Ls 10, 80 – 85 gadu 
jubilejā – Ls 15, 90 – 95 gadu jubi-
lejā – Ls 20,  100 gadu jubilejā –  25 
Ls, šobrīd ir vienots pabalsts visās ju-
bilejās 100 EUR, bet sasniedzot 100 
gadus – 200 EUR. 

1999. gadā Pirms Jāņu aptau-
jā noskaidroti pagasta populārākie 
Jāņi – Jānis Mednis no Kučuru Dzir-
navām, Jānis Ruņģis, Jānis Šmagris,  
nez kur Līgas bija palikušas? Vai tad 
nevienas populārākās? 

Datu aizsardzības nolūkos no 
2018. gada avīzītē vairs netiek ievie-
tots jaundzimušo reģistrs.

Agrāk avīzē obligāti bija jāievieto 
Padomes sēdes pārskati par Aronas 
pagasta pārvaldes pieņemtajiem lē-
mumiem. 

 
Ar sveicienu, Laura

Kusa tikusi pie jaunas katlu mā-
jas, projekts kopumā ilga 2 gadus.  
2018. gadā tika veikti projektēšanas 
darbi, iesniegts iesniegums, kurā bija 
nepieciešams pamatot lielos iegul-
dījumus un gaidāmos uzlabojumus, 
rekonstruējot katlu māju. 2019. gadā 
gaidījām pretendentu iesniegumus 
katlu mājas pārbūvei un, noslēdzot 
apkures sezonu, sākās celtniecības 
darbi. 

Lēmumu, ka kaut kas ir jāmaina 
līdzšinējā Kusas katlu mājas darbībā, 
pieņēmām, sekojot katlu mājas dar-
bības pēdējo sezonu rādījumiem un, 
ieraugot reālo sezonas tarifu, kas sa-
nāca ap 75 eiro/MWh, bet, kā zināms, 
Aronas pagastam noteiktais ir 48,81 
eiro/MWh. Kusas katlu māja strādāja 
ar zaudējumiem, un nekas neliecināja 
par brīnumiem gaidāmajās sezonās. 
Otrkārt, pavērās iespēja pieteikties 
Kohēzijas fondu fi nansējumam, kur 
40% no attiecināmām izmaksām līdz-
fi nansēja Eiropa, bet 60% jāsedz pa-
šiem, ko plānots atdot 20 gadu laikā.

Projekts, kura ietvaros tika uz-
sākta celtniecība Kusā, kopā aptvēra 
3 katlumājas – Kusas, Ozolu un Bar-

Andris Lielvalodis,
Alfons Krumpāns.

Katlu māja Kusā.

kavas. Darbi uzsākās vienlaicīgi, kat-
lumājās bija paredzēts izbūvēt katlu 
māju un kurināmā novietni, kur kā 

kurināmais tiktu pielietota šķelda un 
kas darbotos automātiski, tas ir, bez 
operatora.

Iepirkumā, kurā savus pieteiku-
mus iesniedza 3 celtniecības fi rmas, 
uzvarēja un rezultātā darbus veica 
SIA „P.M.G.” ar darbu vadītāju Dinā-
ru Vīksnu priekšgalā. Visās katlu mājā 
tika uzstādīti lietuviešu fi rmas KALVIS 
katli.

Darbi sākās ātri. Bet tikpat ātri klāt 
arī aizķeršanās – iepirkumā nebija at-
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runāts par būvlaukuma 
sagatavošanu darbam. 
To nācās veikt pašu 
spēkiem – bija jāaizvāc 
mazuta mucas, jāno-
jauc skurstenis un tā 
elementi. Celtniecībai 
iesākoties, arī grunts, 
virs kuras šobrīd atro-
das šķeldas novietne, 
bija ļoti nenoturīga, un 
bija jāizrok lieli apjomi, 
un jāieliek tikpat daudz 
atpakaļ, lai varētu uz-
sākt iepriekšminētā ob-
jekta celšanas darbus.

Katlu mājas nodo-
šanas termiņš bija no-
sprausts: 2019. gada 
15. oktobris. Laiks gāja, 
darbi ritēja raiti, laiks 
turējās labs. Celtnieki 
solīja darbus pabeigt 
līdz 1. septembrim, 
vēl pēc brīža – līdz 1. 
oktobrim… Uz 15. ok-
tobri katlu māja tika 
iekurināta un uz pilnu 
jaudu sāka darboties 
ap 20. oktobri. Diemžēl 
laiks septembra beigās 
iegriezās nejauks un 
tika saņemtas vairākas 
sūdzības par aukstumu 
dzīvokļos, klasēs un 
grupiņās. Arī vecos katlus vairs ne-
varēja kurināt. Atvainojamies par sa-
gādātajiem puņķiem, klepiem… Mēs 
steidzinājām celtniekus, vilkām katru 
vārdu un solījām tālāk iedzīvotājiem.  
Tā bija.

Kopumā esam ļoti apmierināti ar 
rezultātu. Katlu mājas durvis stāv ciet, 
tomēr nav jau gluži tā, ka katlu māja 
darbotos pati, roka ir jāpieliek – kaut 
kas jāsaeļļo, jāpatīra pelni, regulāri 
jāuzrauga. Ja darbībā rodas jebkādi 
traucējumi, man atnāk īsziņa vai katls 
piezvana un norāda problēmu. Varam 
momentā reaģēt, attālināti pieslēdzo-
ties, regulējot, pavērojot caur ka-
meras aci, kas notiek. Aptuveni 90% 
problēmu var novērst attālināti – caur 
datoru vai telefonu. 

Par ieguvumiem runājot, algu fon-
da izmaksas ir krietni samazinājušās – 
ja pirms rekonstrukcijas darbu devām 
5 darbiniekiem un 1/3 inženierim, 
tad tagad – 1/3 darbiniekam un 1/3 

inženierim. 1/3, jo Alfons Kampāns 
un es, siltumiekārtu ekspluatācijas 
inženieris, kopā apsaimniekojam trīs 
SIA „Madonas Siltums” katlumājas – 
Ozolos, Liezērē un Kusā. Arī izmaksas 
kurināmā fondā ir samazinājušās: ja 
kurināmā vienība pirms rekonstruk-
cijas maksāja aptuveni 35 eiro/MWh, 
tad pēc – aptuveni 18 eiro/MWh.

Mūsu klientam nekas nav mainī-
jies, jo tarifs ir tas pats. Esmu saņē-
mis ziņas, ka izmaksas par apkuri ir 
palielinājušās. Tas tā varētu būt, jo sil-
tuma ražošanas process ir mainījies, 
kā saka, no manuālās uz automātisko; 
tas nozīmē, ka siltums tiek nodroši-
nāts visu laiku vienmērīgs – 68 – 75 
grādi ēkas ievadā, atkarībā no āra 
gaisa temperatūras. Mūsu uzdevums 
ir piegādāt, un, pateicoties uzstādīta-
jām iekārtām, mēs varam izpildīt sa-
vas saistības.

Par nākotni. Pavisam droši var 
teikt, ka ar 2020. gada oktobri visās 

SIA „Madonas Siltums” katlumājās 
(Aronas, Barkavas, Dzelzavas, Liezē-
res, Sarkaņu pagastos un Madonā) 
būs vienots siltumenerģijas tarifs. 
Kusēniešiem tas nozīmēs cenu kā-
pumu, no 48.81 uz apt. 50,68 eiro 
par MWh. Tikai siltināšana, jēgpilna 
siltuma padošana un regulēšana pa-
līdzēs samazināt rēķinus par apkuri. 
Ja ir kādi jautājumi par šo sfēru, droši 
varat prasīt.

Noslēgumā vēlos pateikties vi-
siem bijušajiem kurinātājiem par 
darbu! Paldies jums! Jāsaka, ka Kusas 
katlu māja, salīdzinot ar citos pagas-
tos esošajām, pirms SIA „Madonas 
Siltums” pārņemšanas, bija ļoti labi 
uzturēta, paldies par to! Runājot par 
pelniem, tos varat droši ņemt, tie ir 
melnajā pelnu kastē, sausi un gatavi 
lietošanai.

Andris Lielvalodis, 
Siltumtehnisko iekārtu inženieris,

apkopoja Laura Zariņa

Malkas novietnes vietā, tagad ir jaunais 
skurstenis.

Šķeldas transportieris.

Jaunais apkures katls.
Šķeldas novietne.
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Atvērtais laiks vecākiem
Ar šādiem vārdiem vēlos uzrunāt ikvienu ģimeni, ikvienu mam-

mu, tēti, vecmāmiņu, vectētiņu. Savā ģimenē esam izaudzinājuši di-
vas meitas, priecājos un lepojos ar viņu sasniegumiem! Domāju, ka 
katras ģimenes sapnis un lielākā vērtība ir bērni, kuri turpina katras 

ģimenes vērtības, kuri ar cieņu izturas vispirms jau pret saviem vecākiem, vecvecākiem, pēc tam 
pret ikvienu pieaugušo, kas ir nozīmīgs mazā bērnudārznieka, skolēna attiecīgajā dzīves posmā.

 Aronas pagastā ārpus skolas bērniem un jauniešiem ir iespēja apmeklēt MC „1. stāvs”, mūsu 
pagasta bibliotēkas, Kusas sporta zāli. Iespējas ir gana plašas. To bērni un jaunieši sarunās arī paši 
ir atzinuši, domājot par brīvā laika iespējām. Jautājums, cik lietderīgi tiek pavadīts brīvais laiks? 
Viena lieta ir uzturēties iepriekš minētajās vietās – ar konkrētu mērķi, bez mērķa, bet otra lieta – kā 
es protu šajā vietā uzturēties. Pavasara brīvdienu nedēļā, 19. martā bija plānota tikšanās „Atvērtais 
laiks vecākiem”, kad MC „1. stāvs” durvis tiktu atvērtas tieši Jums – lai nāktu, skatītos, darbotos, 
sarunātos. Tikšanās laikā vēlējos iepazīstināt ar ieceri piedāvāt vecākiem video lektoriju – noklau-
sīties Latvijas Universitātes profesores Zandas Rubenes lekcijas par paaudžu raksturojumiem „X, Y, 
Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem” un jaunāko lekciju par 
bērniem, kuri dzimuši un aug tehnoloģiju laikmetā: „Digitālā bērnība. Padomi digitālās paaudzes 
audzināšanai”. 

Abas šīs lekcijas esmu noklausījusies, nokārtojusi noslēguma testu par šīm tēmām (to aplie-
cina iegūtās apliecības par kursu apgūšanu), esmu saņēmusi no profesores atļauju iepazīstināt 
arī vecākus, pedagogus un citus interesentus ar šīm lekcijām, veikt sarunas, meklēt konstruktīvus 
risinājumus darbā un saskarsmē ar bērniem un pusaudžiem. Kā teica profesore Zanda Rubene, 
iesākot lekcijas par digitālo paaudzi: „Audzināšanas teorijas bijušas noliktas uz kādiem 10 gadiem 
plauktiņā, bet šobrīd audzināšana kā process, kā mērķtiecīga vērtību un attieksmju veidošana, kā 
komunikācija starp dažādām paaudzēm ir atjaunojusies, jo mūsdienās audzināšanas rezultāts ir 
sociāli rīcībspējīgs cilvēks, kurš spēj tikt galā ar savu dzīvi bez citu palīdzības. Šobrīd aktualizējas 
tas, ka audzināšanā, jebkurā sociālā darbībā ir svarīgi noteikumi. Ja nav noteikumu, valda haoss, jo 
tas, kā audzināja mūs, vairs nedarbojas – 21. gs. jēdziens „paklausība” nedarbojas, rodas īssavieno-
jums”. Piemēram, profesore saka: „Audzināšanas jomā atrodamies haosā, jāveicina sadarbība starp 
cilvēkiem, nevis ierīcēm (telefoni, planšetes u.c.), pati par sevi šī ierīce nav slikta, ir jāmāk to lietot, 
jo neapšaubāmi tehnoloģijas ienāk mūsu dzīvē. Svarīgi ir ieinteresēt bērnu par to, ko interesantu 
var darīt ārpus ekrāna, savukārt, pusaudzim var piekļūt tikai caur viņa interesēm.” Diemžēl saistībā 
ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no 12.marta līdz 14.aprīlim šo tikšanos nācās atcelt. Par 
šiem jautājumiem ir jārunā un jāmeklē konstruktīvi risinājumi, tāpēc tikšanās tik organizēta vēlāk.

Minēju tikai dažas atziņas no profesores lekcijām, kuras ir ļoti viegli uztveramas, ar reāliem 
dzīves piemēriem, tās nav tikai teorētiskas, bet tiešām ļoti praktiski noderīgas, lai varētu izprast 
tehnoloģiju ienākšanu ikdienas dzīvē, to iespējamos riskus, noderīgumu utml. Lekcijās ir pietiekoši 
daudz praktisku padomu, kā sadzīvot dažādām paaudzēm, kā pieņemt vienam otru, kā veidot cieņ-
pilnu komunikāciju un līdztiesīgu sadarbību audzināšanā. Minēšu dažus padomus no lekcijas, ko 
iesaka profesore Zanda Rubene tehnoloģiju lietošanā bērniem no 0 līdz 4 gadu vecumam:

0 – 2 gadu vecumā  tehnoloģiju lietošana bērniem nav vēlama; nav nepieciešama per-
sonīgā ierīce; tikai šim vecumam izveidotas aplikācijas (kādas reāli arī ir) kopā ar vecākiem 15 
minūšu garumā, ja redz attīstošu jēgu (piemēram, atpazīt suņa/kaķa balsi); bērna attīstībai svarīgas 
kustības, satveršana, aplūkošana, pagaršošana; emocionālā piesaiste cilvēkam ir galvenais attīstības 
mērķis.

2 – 4 gadu vecumā ir pieejamas daudzas aplikācijas, kas paredzētas šī vecuma bērniem (var 
mācīties skaitīt, krāsas utml.); darbošanās ar tām tikai kopā ar pieaugušo 2 x 15 min. dienā mak-
simums, bet pētnieki uzskata, ka labāk vēl no tā izvairīties; nav nepieciešama personīgā ierīce; 
bērniem šajā vecumā jāiepazīst sevi un savu ķermeni; kustības kā pasaules izzināšanas līdzeklis.

Vairāk informācijas  par turpmāko sadarbību meklējiet www.facebook.com 
Uz tikšanos un sadarbību cerot,

Iveta Kaparkalēja, MC „1. stāvs” vadītāja
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Rosīgā gada tumšākais laiks

Tā tiešām šogad var teikt – gada 
tumšākais laiks ir pagājis ļoti rosīgi, jo 
2019.gada oktobrī biedrība „ARONAS 
PĪLĀDZIS” uzsāka kārtējo projekta 
realizāciju, kurā šoreiz var apgūt 
jaunas un nostiprināt esošās šūšanas 
prasmes. „Šūšanas ABC” vienlaicīgi 
nozīmē, ka apgūstam pirmos soļus 
šūšanas prasmju apguvē, kā arī papil-
dinām jau zināmas lietas. Nodarbības 
notiek MC „1. stāvs” telpās katru otr-
dienu no plkst. 16.00. Tās apmeklē ne 
tikai mūsu pagasta rokdarbnieces, uz 
nodarbībām brauc dāmas no Liezēres 
pagasta, no Madonas un Ērgļiem. In-
terese ir ļoti liela, jo otrdienu vakaros 
grūti aizbraukt mājās un, nokļūstot 
mājās, jau mūsu WhatsApp grupā 
tiek ierakstīts: „Mēs esam Malacītes, 
tik patīkama kopā būšana, jau gaidu 
otrdienu!” Esam mobilas, jo WhatsApp 
grupā padalāmies ar internetā 
atrasto informāciju par un ap šū-
šanu, varam uzdot jautājumus un 
saņemt atbildes no mūsu zinošās 
un prasmīgās „skolotājas” Gun-
tas Pūces, kura ļoti labi iemāca 
pamatprasmes, kā arī prot ļoti 
uzmundrināt, ja kaut kas drusciņ 
nesanāk, bet gala rezultāts jau 
šobrīd liek katrai šuvējai justies 
gandarītai par paveikto. Silvija 
Čurkste atklāj, ka „piepildīts sens 
sapnis – iemācīties šūt pareizi. 
Arī līdz šim šo to pratu uzšūt, bet 
tagad saprotu, kā to var izdarīt 
vieglāk un efektīgāk. Paldies par 
iespēju!”

Savās pārdomās par projektu 
dalās Vēsma Dadzīte: „Mācīties lai-
kam nekad nav par vēlu. Prieks ir 
par iegūtām zināšanām un jaunu 
„štāti” garderobē – nēsājot divtik 
liels prieks, jo pašas darināts. Kur 
vēl labāk atjaunot enerģiju pēc 
garās darba dienas kopā ar smai-

Ivetai un Ilzēm liels prieks par pirmajiem 
svārkiem!

došām meitenēm 
un vadītāju Guntu! 

Atnākot mā-
jās, WhatsApp 
grupā izlasot 
teikumu: „Pal-
dies par jauko 
kopā būšanu!” 
saprotu, ka 
citām arī šie 
vakari patīk”. 

Četru mēnešu  laikā esam apguvušas 
dāvanu/iepirkumu maisiņu, somu, 
priekšautu, svārku (taisnie svārki ar 
šķēlumu, svārki „pussaules” griezu-
mā), kosmētikas somu šūšanu, esam 
apguvušas pamatiemaņas konstruē-
šanā un modelēšanā, lēnām veidojas 
paraugu mape. Ilze Vosele ir priecīga 
par savu darbošanos projektā: „No-
darbībās apgūtas jaunas zināšanas un 
prasmes, radīti jauni un mīļi apģērbi 
un dažādi izstrādājumi, radušās jau-
nas idejas un ieceres. Nodarbības tiek 
gaidītas ar prieku!”. Līdzīgi domā arī 
Evita Vīksne, kura „Šūšanas ABC” ir 
ieguvusi nenovērtējamu pieredzi, par 
to Paldies projekta Vadītājai par iespē-

ju un Pasniedzējai, jo nodarbības laikā 
ir individuāla pieeja katrai no mums. 
Ir lielisks kolektīvs. Šūšana – tā ir sava 
veida meditācija”.

 Biedrībai ir pieejama kvalitatīva 
Brother digitālā šujmašīna ar ļoti 
plašām iespējām – esam apguvušas 
pogcaurumu šūšanu ar šujmašīnu, ko 
iepriekš nebijām darījušas. Meitenes 
uz nodarbībām ņem līdzi savas šujma-
šīnas, pie viena apgūstot darbošanās 
prasmes ar tām, jo katrai šujmašīnai 
arī ir savi „knifi ņi”. Pateicoties tam, ka 
ir iegādāts Brother overloks, varam 
apgūt prasmes, kas nepieciešamas 
darbam ar trikotāžas audumu. Ir 
sašūtas pirmās trikotāžas cepures, 
šobrīd katra strādā pie sava īpašā tri-
kotāžas džemperīša. Lai pie tāda tiktu, 
apguvām piegrieztnes izņemšanu no 
Burdas žurnāla. Paralēli teorētiskām 
lietām apgūstam dažādus praktiskus 
knifiņus, lai šūšanas process kļūtu 
par interesantu nodarbi brīvajā laikā. 
Kā saka Ilze Mediniece: „Šūšana mani 
vienmēr ir interesējusi, bet likās pilnīgi 
nesaprotama. „Šūšanas ABC” projektā 
esmu apguvusi pamatiemaņas darbā 

ar šujmašīnu un auduma 
apstrādi, ir jau uzšūti pirmie 
darbiņi, kurus ar prieku lie-
toju un valkāju ikdienā! Ļoti 
patīk mūsu radošajā kompā-
nijā kopā pavadītais laiks!” 
Savukārt Ija Malkause ne tikai 
priecājas par iespēju braukt 
pie mums uz nodarbībām, 
viņa saka „PALDIES projekta 
īstenotājām, jo pēc 40 gadu 
starplaika atkal ir iepazinusi 
mūsdienīgu šujmašīnu darbī-
bas, izmēģināti jauni dūrienu 
veidi, audumu apstrādāšanas 
iespējas, overloks, kas nebija 
pieejams pagājušajā gadsim-
tā. Prieks par iespēju pašai 
modelēt piegrieztnes, saprast 
Burdas zīmējumu līkločus un, 
protams, pašas radīti darbi, 
kas priecē!” Otrdienās notiek 
nodarbības Guntas Pūces va-
dībā, kad darbojamies kopā, 
taču vairāk vai mazāk katra 
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strādā ar savu darbu, var tikai apbrīnot 
Guntas mieru un pacietību. Arī pārējās 
dienās ir iespēja nākt  uz MC „1. stāvs” 
un izmantot esošos aprīkojumu. „Man 
ļoti, ļoti patīk šūt, bet izrādās, ka šitā 
“štelle” nemaz nav tik vienkārša, kā no 
malas šķiet un darbiņi ir laikietilpīgi. 
Milzīgs paldies mūsu Ivetiņai, kas šo 
pasākumu noorganizēja. Prieks kopā 
būt!” – tā savās pārdomās par iesaistīša-
nos projektā dalās Daiga Purmale.

Man kā projekta vadītājai ir milzīgs 
prieks un gandarījums par aktīvajām 
rokdarbniecēm, gribētos teikt šuvē-
jām, jo tādu dzirksteli acīs sen neesmu 
redzējusi (bija, audējām 
arī bija dzirkstelīte acīs, 
joprojām ir, jo ir iespējas 
aust, arī Lauterē uzstādītās 
stelles nestāv bezdarbībā). 
Prieks ir par to, ka aizvien 
vairāk iesaistās jaunas 
dalībnieces ne tikai no 
Aronas pagasta, bet arī 
no kaimiņu pagastiem un 
novadiem. Es arī ar nepa-
cietību gaidu otrdienas, 
jo tās ir dienas, kad arī 
es varu iemācīties jaunas 
prasmes – tā ir fantastiska 
sajūta, kad uzvelc pašas 
šūtos svārkus un saņem 
komplimentus par to, ka 
izskatās labāki nekā vei-
kalā! Ir drusciņ dīvaina, 
bet ļoti jauka sajūta, jo 
pirmajos divos projektos apguvām 
aušanas prasmes Inese Mailītes vadī-
bā, bet tagad viņa pati ir „skolniece”, 
jo „nav grūti mērot it kā tālo ceļu 
no Ērgļiem, jo pieejamās zināšanas, 
iedotie izdales materiāli un prakse ir 
izcils veids, lai gribētu mācīties to, par 
ko bija nojausma, bet „nagi niezēja 
pamēģināt”, tā saka Inese un dalās 
savās pārdomās par to, ka „1. stāvā” 
ir LABA sajūta. Visas šūt gribētājas ir 
atsaucīgas, draudzīgas. Labus vārdus 
saku par projekta vadītāju un SKOLO-
TĀJU Guntu, kura visu un visus redz. 
Paldies komandai!”

 Paldies saku visām dalībniecēm, 
kuras iesaistās! Ja arī Tev ir ļoti liela 
vēlme apgūt šūšanas prasmes, nāc 
droši un pievienojies mums otrdienu 
pēcpusdienās!

(Pro jekta  Nr.  19 -05-AL23-
A019.2206-000005)

Iveta,
Projekta „Šūšanas ABC” vadītāja 

Šūšanai netraucē ne bungas, 
ne citi mūzikas instrumenti, 
un ja nepietiek visām vietas 
Mūzikas istabā, piegrieznes 

var konstruēt arī uz biljarda 
galda. Esam mobilas!
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Pārbaudi savu erudīciju, šķirošanas jautājumos!
Atbildes tiks publicētas nākošajā numurā.

GARAJIEM VAKARIEM

1 – rozā
 2 – dzeltens
3 – zaļš
4 – sarkans
5 – zils
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Viss aizvadītais gads bija sporta 
pasākumiem piepildīts un turpināsim 
nākošo veidot tikpat aktīvu un spor-
tisku. 22. decembrī Kusas sporta 
zālē notika atklātais fl orbola turnīrs, 
pieteicās 5 komandas – no Kusas, 
Jaunkalsnavas, Balviem, Rēzeknes un 
Madonas. Komandas izspēlēja apļa 
turnīru, katra ar katru. 1. vieta ko-
mandai no  Jaunkalsnavas „Mareks un 
draugi”, 2. vietā komanda „Gurķu sēk-
las” (Madona), 3. vietā komanda „SK 
SPĀKS” (Rēzekne), 4. vietā komanda 
„Laimīgu Jauno gadu!” (Kusa) un 5. 
vietā komanda „Agroserviss B/Kubu-
li” (Balvi). Kusas komandai pēdējā 
spēle bija ļoti izšķiroša vai tikt tālāk 
uz pusfi nālu vai netikt. Ļoti saspring-
tā spēlē ar 3:2 uzvarēja komandu no 
Balviem. Tāpat aplī Kusas komanda ti-
kai 2:3 zaudēja 1. vietas komandai no 
Jaunkalsnavas.  Bija iespēja piedalī-
ties vārtsargu konkursā, kurā vajadzē-
ja atsargāt pēc iespējas vairāk soda 
metienu (bullīšu), ko veica spēlētāji 
no citām komandām. Pārliecinoši la-
bākais šajā konkursā izrādījās Ralfs 
Jurjāss („Mareks un draugi”), kurš 
no 12 metieniem (bullīšiem) atvairīja 
11, ielaižot tikai 1 metienu. Spēlētā-
ju konkursā vajadzēja iemest fi niera 
vārtsargam no laukuma centra. Vis-
veiksmīgākais izrādījās Jānis Šķēls no 
Madonas komandas „Gurķu sēklas”. 
Skatītāju konkursa ietvaros uzvarēja – 
Sendija Kotoļina. 

Pirmais pusfi nāls noritēja starp 
komandām Mareks un draugi pret 
Laimīgu Jauno gadu, kur šoreiz pār-
liecinoši labāki izrādījās ciemiņi no 
Jaunkalsnavas, kuri svinēja uzvaru ar 
5:1. Otrajā pusfi nālā sacentās „Gurķu 
sēklas” un „SK SPĀKS”, kur ļoti in-
teresantā un aizraujošā spēlē ar 3:2 
uzvarēja komanda no Rēzeknes „SK 
SPĀKS”. Par trešo vietu sacentās „Lai-
mīgu Jauno gadu!” (Kusa) un „Gurķu 
sēklas” (Madona). Šī spēle izvērtās 
ļoti interesanta skatītājiem, jo spēles 
beigām uzvarētājs vēl īsti nebija zi-
nāms, jo abas komandas apmainījās 
ar vārtu guvumiem. Tikai pašās beigās 
pēc mājinieku komandas kļūdām vie-
siem izdevās iemest vārtus un ar 5:3 
uzvarēja komanda no Madonas. Ku-
sas komandā šoreiz spēlēja (A. Kec-
ko, N. Raize, V. Duncis, R. Duncis, 

Sporta dzīve Aronas pagastā

A. Breidaks, V. Ikaunieks, V. Ezeriņš. 
Par 1. vietu sacentās komanda Mareks 
un draugi un „SK SPĀKS”. Finālā ļoti 
pārliecinoši uzvarēja komanda Ma-
reks un draugi no Jaunkalsnavas ar 
12:3. Ciemiņiem no Rēzeknes īsti ne-
atradās argumenti, ko likt pretī, jo visi 
spēki bija jau atdoti pusfi nāla cīņā. 

28. decembrī norisinājās vo-
lejbola sacensības sievietēm, kurās 
piedalījās 5 komandas no Kusas, Bar-
kavas, Lubānas un Cesvaines. Izspē-
lējot apļa turnīru 5. vietā ierindojās 
„Jautrīte” (Kusa), 4. vietā „Cesvaine 
MIX” (Cesvaine), 3. vietā Lubāna un 
pirmās 2 vietas bija ļoti pārliecinoši 
visām komandām priekšā, katrai pa 
7 punktiem (3. vietas komandai tikai 
3). Uzvarētāju noteica pēc savstarpē-
jās spēles uzvarētajiem punktiem. 2. 
vietu izcīnīja „Tūristes” (Kusa), tikai ar 
2 spēles uzvarētajiem punktiem labā-

No kreisās: komandas „Gurķu sēklas”, „Mareks un draugi”, 
„SK SPĀKS”.

ka bija komanda no Barkavas. Turnīrā 
tika noteikta arī vērtīgākā spēlētāja – 
Agnese Romule („Tūristes”). Norisinā-
jās servju konkurss, kurā, visprecīzā-
kā izrādījās Felicita Trokša. Savukārt, 
skatītāju konkursā visveiksmīgākā 
roka izrādījās Rudītei Trokšai. 

30. janvārī – zolītes turnīrs. Uz 
šo turnīru atbrauca  ciemiņi no Ces-
vaines, Madonas, Vestienas. Kopu-
mā turnīram pieteicās 13 dalībnieki. 
Pirms pēdējās kārtas uzvarētājs bija 
ļoti labi atrāvies jau par 4 punktiem 
no visiem pārējiem, kas varēja mierīgi 
spēlēt noslēdzošajā kārtā. Bet noti-
ka scenārijs, pēc kura pirms pēdējās 
kārtas varēja būt tikai teorētisks, bet 
šoreiz iznāca praktisks.  Uzvaru izrāva 
Juris Švarcs (Vestiena), 2. vietā Jānis 
Vilcāns (Madona) un 3. vietā Jānis 
Kalve (Cesvaine). Lai zoli padarītu 
daudz interesantāku, pievienojām tai 

No kreisās:  komanda „Tūristes”,  Barkavas komanda,  Lubānas 
komanda.
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Kusas futbola komanda.

lielisku konkursu visas dienas garumā – pa visām 6 kārtām bija 
jāsakrāj visvairāk uzvarēto zoļu, tādējādi uzvarētājs kļuva par 
Lielo Zolmani. Par zolmani kļuva Artis Verebs (Cesvaine), bet 
no vietējiem visaugstāk tika Mareks Kļaviņš – 6. vieta. 

Labākie trīs tika pie medaļām, 1. vieta pie kausa un Lielais 
Zolmanis arī pie kausa, kā arī visi uzvarētāji pie pārsteiguma bal-
vām. Paldies Aronas 
pagasta pārvaldei 
par fi nansiālo atbal-
stu. 

1. februārī noti-
ka novada ikgadējais 
pasākums „Sporta 
laureāts”, kur arī 
šogad no Aronas pa-
gasta tika sveikti: 

Uģis Beķe-
ris (Latvijas Čem-
pionāts orientēša-
nās uz slēpēm vidējā 
distancē un sprinta 
distancē 1. vieta; 
Ziemas jaunatnes iz-
lases dalībnieks);

Klāvs Pļa-
viņš (Latvijas Čem-
pionāts orientēšanās sprinta stafetēs 3. vieta; 
Ziemas jaunatnes izlases dalībnieks);

Lāsma Marta Beķere  (Latvijas Čem-
pionāts distanču slēpošanā S10 grupā 1 km 
masu startā klasiskajā solī 1. vieta; Latvijas Čem-
pionāts distanču slēpošanā S10 grupā 1 km 
masu startā brīvajā solī 1. vieta; Latvijas Čem-
pionāts distanču slēpošanā S10 grupā skicrosā 
1. vieta);

Edgars Lācis  (Latvijas Florbola savie-
nības jaunatnes čempionāts zēniem U14 2. di-
vīzija 1. vieta);

Indulis Bikše  (Latvijas Čempionāts 
distanču slēpošanā masu starts 1.vieta);

Aronas pagasta pārvalde/Vents Ikau-
nieks (Par aktīvu sporta pasākumu rīkošanu 
iedzīvotājiem).

29. februārī noslēdzās Madonas novada 
atklātais telpu futbola čempionāts, kurā Kusas 
komanda izcīnīja 3. vietu (O. Saliņš, J. Saliņš,  

Zolītes turnīrs.

J. Radziņš, G. Cimers, K. Zukurs, R. Kaspars, A. Kra-
sovskis, M. Harunža, R. Duncis, P. Putniņš, J. Finčuks, 
R. Kalniņš, V. Pavļučenko, E. Bekasovs, A. Kaverskis, 
D. Petrovskis, I. Radziņš). 

Paldies puišiem par cīņassparu vairāku mēnešu 
garumā!

2020. gadā sportot sākām uzreiz pēc 
brīvdienām.  

Pirmdienas vakaros no 18.00 līdz 19.00 brīvais 
apmeklējums, no 19.00 līdz 21.00 basketbols, 
otrdienās no 19.00 līdz 21.00 volejbols 
sievietēm, 
trešdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 futbols, 
19.00 līdz 21.00 volejbols vīriešiem, 
ceturtdienās 18.00 līdz 19.00 brīvais 
apmeklējums, 19.00 līdz 21.00 volejbols 
sievietēm, 
piektdienās no 18.00 līdz 21.00 fl orbols.
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Februāris „Sprīdīša” lielā-
ko bērnu grupiņā iesākās ar 
Atvērto durvju dienu, kuras 
laikā vecāki varēja ielūkoties 
savu bērnu ikdienā. Šīs dienas 
galvenais mērķis bija vecāku 
iepazīstināšana ar jaunajām 
izglītības kompetencēm, pēc 
kurām bērni darbojas jau otro 
gadu. 

Jaunais mācību saturs un 
tā apgūšanai nepieciešamie 
paņēmieni, materiāli ir veidoti 
viena vecuma grupām, kurās 
ir ne vairāk kā 15 bērni, taču 
realitāte atšķiras no teorijas un 
arī mūsu dārziņa skolotājām ir 
grūts uzdevums ieviest jauno 
mācību saturu jaukta vecuma 
grupās, kurās ir vairāk bērnu.

Šajā dienā darbojās abas 
skolotājas, lai atainotu bērnu 
ikdienu. Vecākie bērni darbojās ma-
temātikas mācību jomā, lai apgūtu iz-
pratni par skaitu, tā veidošanos, dau-
dzuma salīdzināšanu utt. Lai bērniem 

Atvērto durvju diena vecākiem

būtu interesanti, tika veiktas praktis-
kas darbības ar bumbām, vingrošanas 
riņķiem. Savukārt mazākie bērni sevi 
pilnveidoja mākslas jomā, veidojot 

Aronas pagasta pirmsskolas iz-
glītības iestādē „Sprīdītis” februāris 
pagājis ļoti darbīgi un saturīgi. Trīs 
nedēļās bērniem bija iespēja iepazīt 
dažādas profesijas. Aptaujājot bēr-
nus, bija patīkami dzirdēt, cik daudz 
un dažādās profesijās strādā viņu ve-
cāki. Bērni par tām stāstīja ar prieku 
un lepnumu. Daži izteica vēlēšanos, 
ka gribētu strādāt to pašu profesiju, 
ko kāds no vecākiem. Tā kā „Lienītes” 
grupas vecāki ir ļoti atsaucīgi,  uzreiz 
piekrita skolotāju aicinājumam, uz-
ņemt savā darba vietā mazos ciemi-
ņus un novadīt mazu ekskursiju. 

Pirmajā mācību ekskursijā devā-
mies uz Madonas Ugunsdzēsības un 
Glābšanas dienestu (VUGD). Tur mūs 
sagaidīja Dairis Stūris ar savu kolēģi. 
Bērni ar nepacietību gaidīja brīdi, 
kad ieraudzīs lielās ugunsdzēsības 
automašīnas. Un tas mirklis bija klāt! 
Bērnos parādījās sajūsma un smaids, 
cik gan tās ir lielas! Tika stāstīts par 
ugunsdzēsēja profesiju, viņa ikdienu 
darba vietā, parādīta tehnika, izrā-
dīts speciālais apģērbs un ekipējums. 

dekorus – zaķīšus, ar nelielu 
skolotājas palīdzību, viņi paši 
izvēlējās secīgi detaļas, paņē-
mienus, kā tos pagatavot. 

Mācību mērķis pirmsskolā 
ir ambiciozs – zinātkārs, radošs 
un dzīvespriecīgs bērns. Bērns, 
kas dzīvo veselīgi, droši un aktī-
vi. Bērns, kas patstāvīgi darbo-
jas, mācās ar prieku un ieintere-
sēti. Bērns, kas gūst pieredzi par 
sevi, citiem, apkārtējo pasauli 
un to, kā notiekošais savstarpē-
ji mijiedarbojas. Izvirzītā mērķa 
sasniegšanai nepietiks tikai ar 
profesionālu skolotāja darbu 
bērnudārzā, tam nepieciešama 
arī ģimenes ieinteresētība un 
iesaistīšanās mazā cilvēka sko-
lošanā un audzināšanā.

Praktisku un viegli saprota-
mu informāciju var iegūt jaunās 

mācību pieejas mājaslapā: www.sko-
la2030.lv, sadaļā „Vecākiem”.

 Egija Vilcāne-Smilga

Bērni iepazīst profesijas
Drosmīgākie bērni izmantoja iespēju 
iekāpt lielajā automašīnā.

Tālāk mūsu ceļš ved uz Madonas 
Jauniešu iniciatīvu centru „Burbulis”. 
Tur mūs sagaida Laura Zariņa. Tikām 
iepazīstināti ar darba niansēm, izrā-
dītas telpas un pastāstīts par brīvā 
laika atpūtas iespējām šajā centrā. Te 
ikviens var atrast sev nodarbi un arī 
„Lienītes” bērni ātri atrada kādu inte-
resantu nodarbi. Kāds spēlēja  spēles, 
kāds – gāja rotaļās, kopumā  visiem 
bija jautri. Tikām iesaistīti radošajā 
darbnīcā „Sveču marmorizēšana”, ko 
bērni arī labprāt izmantoja. Un cik 
skaistas svecītes sanāca, cita par citu 
krāsaināka!

Un kas gan būtu profesijas nedēļa 
bez ieskata policista profesijā? Arī šo 
ekskursiju bērni gaidīja ar nepacietī-
bu un bērnu runas grupiņā par to jau 
bija dzirdamas pāris dienas iepriekš. 
Policijā mūs sagaidīja Sanita Briede 
ar kolēģiem un pat runcis Rūdis bija 
ieradies uz sagaidīšanu. Mums bija ie-
spēja apskatīt policijas automašīnas, 
tika dota iespēja tajās iekāpt un pasē-

dēt, un pat parunāt pa skaļruni. Tika 
pastāstīts par šo profesiju, par ikdie-
nu, veicot šo darbu, sniegtas atbildes 
uz bērnus interesējošajiem jautāju-
miem. Mācību ekskursijas nobeigu-
mā tika rādīta īsfi lma par drošību uz 
ielas. Filmas beigās tika uzdoti jautā-
jumi. Bērniem tie nesagādā grūtības 
un ātri vien izskan pareizās atbildes. 
Par pareizām atbildēm tikām apbal-
voti ar tematiskajām, krāsojamajām 
grāmatām un drošības vestēm.

Profesijas nedēļu noslēgumā, 
bērniem bija lieliska iespēja apmek-
lēt Latvijas Leļļu teātra izrādi „Vecīša 
cimdiņš”.

Vēlamies izteikt lielu pateicību 
„Lienītes” grupiņas bērnu vecākiem 
par mūsu ideju akceptēšanu un ie-
saistīšanos. Paldies arī Aronas pagas-
ta pārvaldei par transporta nodroši-
nājumu. Visi kopā mēs radām iespēju 
bērniem mācību procesu padarīt in-
teresantāku.

Sintija,
„Lienītes” grupas skolotāja 
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Laiks strādāt un laiks atpūsties
Cik vienkāršs 

var būt cilvēks savā 
būtībā, ar prieku 
acīs un sapratni. Šos 
ievadvārdus var at-
tiecināt  uz Andreju, 
kurš pavadījis 19 
savas dzīves  gadus 
darba gaitās pagasta 
pārvaldes vadītāja 
amatā. Pirms kandi-
dējis uz šo amatu bi-
jis rajona padomes 
deputāts. No 1990. 
gada, kad likvidējās 
padomju saimniecī-
bas, bijis inženieris 
– mehāniķis. Savu-
kārt, nodibinoties 
apkārtnes koope-
ratīviem, līdz 2001. 
gadam to vadītājs. Pašam domas stā-
ties šajā amatā sākotnēji neesot bijis, 
bet iedzīvotāju uzrunāts un mudināts, 
ir devies nezināmajā. Šo darbu darot 
patikusi iekšējā  struktūra, plānoša-
nas process, tikšanās, infrastruktūras 
uzlabošana, gadiem ejot lepojies, ka 
varējis strādāt cilvēkiem un ar tiem. 
Tas ne vienmēr ir bijis viegli, katram 
darbam sava garoza un likstas. Bet 
darot šo darbu nekad nav gājis pret 
savu būtību, bijis patiess un atklāts. 
Andrejs darbam centies pieiet ar atbil-
dības sajūtu, uzklausīšanu un diskusi-
ju, kaut reizēm sanāk uzplaiksnīt jūtu 
uzplūdā, bet vēlāk visu mierīgi apdo-
mājis un izvērtējis. Varbūt šī rakstura 
īpašība ir palīdzējusi virzīties dzīvē 
mērķtiecīgi uz priekšu. Visiem nekad 
nevarēsi patikt un to nevajag darīt – 
jābūt pašam personībai. Vienmēr biju-
si pārliecība, ka caur sarunu, diskusiju 
un cilvēciskumu var atrisināt būtiskas 
lietas un problēmas kopumā. Vienam 
pašam šo darbu ir neiespējami darīt, 
līdzās jābūt komandai, kas atbalsta 
un virza, tāda tā vienmēr ir bijusi. Vai 
šādā amatā strādājot ir kādas privilēģi-
jas? Nekad nav uzskatījis, ka strādājot 
šādā vai citādā amatā varētu būt pā-
rāks, tieši pretēji. Augstāk stāvošiem 
amata pārstāvjiem jābūt līdzvērtīgiem 
ar iedzīvotājiem, jājūt sabiedrības ko-
pums. Strādājot pirmos divus gadus 
bijis diezgan grūti aprast ar sistēmu, 

noteikumiem, lēmu-
miem. Bija jāapgūst 
fi nanses, dokumen-
ti, kā virzīt plāno-
šanas procesu. Ļoti 
palīdzēja zinoši un 
kompetenti kolēģi, 
kuri deva padomus, 
apmācīja un virzīja. 
Sākumā, apbraukā-
jot pagasta teritoriju 
kopā ar dažādiem jo-
mas speciālistiem, in-
formējis iedzīvotājus 

par budžetu, kas izdarīts, šobrīd tas tā 
vairs nenotiek, jo tomēr dzīvojam di-
gitālā laikmetā. Lūkojoties ar šī brīža 
skatu, tādas būtiskas atšķirības starp 
cilvēkiem toreiz un tagad neredz, vie-
nīgi gados jaunajiem ir augstāka paš-
apziņa, viņi zina savu vērtību, apzinās 
savu varēšanu, ir prasīgāki. Agrāk, ja 
lika, tad darīja, daudz pretī nerunāja. 
Laiks iet, viss mainās, ir jābūt drosmī-
gam, gudram un lojālam. 

Savu rūgtumu arī ir izjutis. Cil-
vēki dažkārt neizprotot lietas būtību, 
izsaka pārmetumus. Piemēram, par 
cilvēku vadāšanu. Vai tur ir kas slikts? 
Ja kāds no iedzīvotājiem vērsies ar 
lūgumu aizvest, kā lai atsaka? Katram 
tās vajadzības ir individuālas, pārsvarā 
medikamentu iegāde, ārsta apmeklē-
jums, dažādas darīšanas. Uzskatu, ka 
katrā situācijā ir jābūt cilvēciskajam 
faktoram pāri pasaulīgajām lietām. 
Par velti neviens šajos laikos nevienu 
nevadā, visi domā par sevi, bet ja radi-
nieki nevar vai nav? Ko tad? Kam tad 
vēl palīdzēt, ja ne pagasta ļaudīm? Viss 
tas ir noticis iespēju robežās.

Vērtējot pagasta attīstību kopu-

mā, tā ir bijusi veiksmīga – ierīkotas 
akas attīrīšanas iekārtas, ūdens tīkls, 
siltumtrases izveide, Zelgauskas bib-
liotēka pilnveidota ar nepieciešamo 
inventāru. Skolai ir uzcelta ietilpīga, 
plaša sporta zāle. Notikusi kultūras 
nama renovācija. Un  tieši šobrīd kul-
tūras nams ir ticis pie jaunām durvīm 
lielajai zālei, plānota jumta nomaiņa 
un  projektora  iegāde. Viss turpina 
attīstīties, pilnveidoties, dzīve pagas-
tā notiek. Lūkojoties skolas virzienā, 
2001. gadā mācījās 200 bērni, tādas 
krasākas pārmaiņas varēja izjust 2009. 

gadā, kad nodibinājās Ma-
donas novads, bērniem tika 
dotas brīvbiļetes ar iespēju 
mācīties pilsētā. Šobrīd, skait-
liski apzinot situāciju aizbrauc 
aptuveni 40 – 50 bērni, kas 
ir vērā ņemams skaits.  Mūsu 
skolas vērtība ir skolotāji, in-
dividuāla pieeja mācību pro-
cesā, plašs interešu izglītības 
piedāvājums. Veiksmīgs ir 
multifunkcionālais centrs MC 
„1. stāvs” Ivetas Kaparkalējas 
vadībā, kas nes Kusas vārdu 

novadā, Latvijā, ar saviem neskaitāma-
jiem projektiem un aktivitātēm.

Gandarījums par to, ka nav tukši 
nodzīvots laiks, tas ir bijis interesants, 
pieredzes bagāts. Prieks, ka dzīve virzī-
jusies kopā ar pagasta ļaudīm, Andrejs 
ir jutis neizmērojamu atbalsu, vienam 
nekas neizdotos. Žēloties nevarot un 
aiziet nav skumīgi, paveikts ir gana 
daudz, bet visu īstenot arī nav iespē-
jams. Lai jaunajam pagasta pārvaldes 
vadītājam izdodas īstenot visas ieceres 
un lēmumus!

Tagad, Andrejs smaidot atbild, vai-
rāk pievērsīšoties mājas solim, mājas 
vides uzlabošanai, kam neatlika tik 
daudz laika, tas viss bija atlikts otrajā 
plānā. Noteikti pavadīs vairāk laika ar 
ģimeni, dosies ekskursijās, vai vien-
kārši pamakšķerēs zivis kopā ar zno-
tu, jo labā kompānijā makšķerēšanai 
ir sava pievienotā vērtība.

Pagasta iedzīvotājiem vēl izteikt 
savas domas, redzējumu par pagasta 
dzīvi, ikdienu, nebaidīties iesaistīties 
pagasta tēla veidošanā. Lai neiestājas 
pelēcība, Aronas pagastam jāattīstās!

 Laura Zariņa
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Kusas pamatskolā šogad darbojas 
10 interešu izglītības pulciņi, kuros 
skolēni ārpus mācību stundām var 
pievērsties sev tīkamām nodarbēm.

    Mums ir tradīcijām bagāti pul-
ciņi, kuri darbojas jau vairāk nekā 10, 
20 gadus, bet ir tādi, kuri uzsākuši 
savu darbību samērā nesen.

    Viens no tādiem ir interešu iz-
glītības pulciņš „Tava iespēja”. 

Šajā pulciņā darbojoties, ir iespē-
ja attīstīt uzņēmējspēju.

SMU ir skolēnu veidots un vadīts 
uzņēmums, kuram piemīt izglītojošs 
raksturs. Tas darbojas reālā vidē – sko-
lēni ražo un pārdod  kādu preci. Dar-
bojoties šajā pulciņā, skolēns iegūst 
zināšanas uzņēmējdarbībā, pārdoša-
nas prasmi, prezentēšanas prasmi, 
prasmi plānot savas fi nanses un pras-
mi darboties komandā.

    Šī pulciņa aizsākumi meklēja-
mi pirms 7 gadiem, kad ar aizrautību 
un degsmi pirmsākumos darbojās tā 
laika 6. klases skolēni – Egija Ķirse, 
Vineta Šakina, Megija Supe, Viktorija 
Ūdre, Samanta Stafecka, Elīna Burķī-
te, Zane Romuļa, Emīls Sīmanis un 
Rainers Dzenis. 

Ar vecāku atbalstu un pašu iegul-
dīto laiku tapa produkcija, ko piedā-
vāja dažādos tirdziņos gan reģionos, 
gan Rīgā.

Skolēnu radošums un izdoma 
izpaudās produkcijas daudzveidībā-
vannas bumbas, ķermeņa skrubji, 
lūpu balzami, fotosesijas atribūtika, 
karnevāla maskas, no polimēra masas 
veidotas rotaslietas, saplākšņa koka 
glezniņas. 

Ar nenogurstošu darbošanos  
SMU  vairākas reizes pārstāvēja Vislat-
vijas SMU tirdziņu Rīgā.

Arī reģionos – Aizkrauklē, Jēkab-
pilī, Valmierā – vienmēr bija Kusas pa-
matskolas pārstāvniecība.

SMU ieguva gan nominācijas re-
ģionālajos tirdziņos, gan žūrijas sim-
pātiju balvas.

Kā skaists notikums un liels pie-
dzīvojums SMU bija, kad lielākā izglī-
tības organizācija Junior Achievement 
Latvia (JA Latvia) īpaši uzaicināja SMU 
„Just for  you”  2015. gadā  XI Latvi-
jas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku ietvaros Vērmanes dārzā piedā-
vāt un tirgot pašu austās pērļu rokas-

 „Tava iespēja” tiešām ir IESPĒJA 

sprādzes. Plecu pie pleca 
ar Latvijas labākajiem 
lietišķās mākslas meista-
riem meitenes apņēmīgi 
un pārliecinoši pārstāvēja 
savu uzņēmumu, piedā-
vājot dažādas, ar etno-
grāfi skām zīmēm rotātas 
rokassprādzes.

Vēlāk pulciņā iesaistī-
jās Klāvs Pļaviņš, Markuss 
Prauliņš un Uģis Beķeris 
ar SMU „Dabas draugi”, 
piedāvājot sezonālās pre-
ces – putnu būrīšus un 
putnu barotavas. Arī šie 
puiši, aizrautīgi strādājot, 
guva žūrijas atzinīgus vār-
dus, un produkcijai vien-
mēr bija pieprasījums. 
Vecāku atbalsts, nenolie-
dzami, bija nozīmīgs arī šī 
uzņēmuma  darbošanās 
laikā.

Un tad ar prieku un 
azartu uzņēmējdarbībā ie-
saistījās vismazākie-2016.
gada otrklasnieki.

Ar savu šarmu viņiem 
izdevās izkausēt ne vienu 
vien žūrijas pārstāvja sirdi 
un iegūt nominācijas re-

No kreisās – Samanta Stafecka, Vineta Šakina, Viktorija Ūdre, 
Megija Supe Vērmanes dārzā 2015. gada XI Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku laikā.

2016. gadā SMU „Dabas draugi” (no kreisās 
–  Klāvs Pļaviņš, Uģis Beķeris, Markuss 

Prauliņš) tirdziņā Madonā, piedaloties 
zemkopības ministram J. Dūklavam.

2016. gadā Madonā SMU „Lai prieks!” 
(Estere Enģele, Loreta Lazdiņa un Lorita 
Ūdre) piedāvājot dāvaniņas svētkiem.
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ģionālajos tirdziņos gan Madonā, gan 
Aizkrauklē.

2018. gadā, izveidojot SMU „Lai 
prieks!”(piedāvājumā niedru puzuru 
sagataves puzuru izgatavošanai), veik-
smīgi piedaloties Vislatvijas skolēnu 
mācību uzņēmumu tirdziņā Rīgā, ie-
guva nomināciju „Labākā pārdošanas 
komanda”, dāvanā saņemot braucie-
nu ar prāmi uz Stokholmu.  Jāpiebilst, 
ka tikai ar lielu darbu un gribasspē-
ku var sasniegt tādus panākumus, jo 
starp 270 SMU  meitenes sevi parādīja 
kā lielisku pārdošanas komandu.

Arī šogad skolēni turpina darbo-
ties uzņēmējdarbībā.

SMU „Koka darbi” Madonā  iegu-
va nomināciju „Uz  zināšanām balstīts 
uzņēmums”, piedāvājot koka vilciņu 
un dekorus no koka. SMU „Rit ”iegu-
va Madonas novada izglītības nodaļas 
simpātiju balvu.

Aizbraucot uz Gulbenes reģionā-
lo tirdziņu, SMU „Kopā zaļāk!” ieguva 
nomināciju „Sociāli atbildīgs uzņē-
mums”, SMU „Rit” – nomināciju „Ino-
vatīva biznesa ideja”.

   Ir prieks par bērnu veikumu, 
par panākumiem un vecāku lielo at-
balstu! Lai sagatavotos tirdziņam, lai 
būtu produkcija, apjomīgs darbs ir 
jāveic mājās. Bērni, kuri bija un  ir ie-
saistījušies uzņēmējdarbībā, ir atradu-
ši laiku, lai kopā ar vecāku atbalstu to 
veiktu. Paldies visiem par to!

Lielu paldies vēlos teikt arī bijuša-
jam pārvaldes vadītājam A. Piekalnam 
par atsaucību, noorganizējot trans-

2016. gadā Madonā SMU „Koka 
pasaule” (Roberts Krūmiņš, 
Kārlis Pūce-Freijs, Krišjānis 

Putniņš) piedāvājot dažādus 
izstrādājumus no koka.

No labās – konsultante, skolotāja Vita Frīdvalde, Kristena Bērziņa, 
Loreta Lazdiņa, Lorita Ūdre, saņemot balvu.

 No kreisās – Valters Krūmiņš, Augusts Sidrevics (SMU „Koka darbi”), 
Mārtiņš Putniņš, Krišjānis Putniņš (SMU„Rit”)un  Evija Muraško 

(SMU „Kopā zaļāk!”) Madonas reģionālajā tirdziņā. 

portu nepieciešamības gadījumā!
Prasmes, ko apgūst šajā pulciņā, nevienā mācību stundā ap-

gūt nevar – ir jāmāk droši un pārliecinoši prezentēt sava prece, 
jāieinteresē pircējs, jādomā par pievilcīgu iesaiņojumu un pro-
dukta kvalitāti, jāizpēta tirgus piedāvājums līdzīgiem produktiem, 
jānosaka cena savai precei. Nu īsta uzņēmējdarbība jau skolā!

  Vecākiem, kuru bērni šobrīd mācās skolā, ir daudzveidīgas 
iespējas apgūt ko jaunu, attīstīt prasmes dažādās jomās. Cik dau-
dzi izmanto skolas piedāvātās iespējas bez maksas iesaistīties inte-
rešu izglītības pulciņos?

Gribētos ticēt, ka mūsdienu lielākais „laika zaglis” telefons 
neaizņems visu brīvo laiku pēc stundām, bet  ar vecāku atbalstu 
bērni iesaistīsies arī turpmāk ārpusstundu aktivitātēs!

foto no Madonas novada mājas lapas http://www.madona.lv,
Kusas pamatskolas mājas lapas   http://kusasskola.mozello.com/

un   Junior Achievement Latvia (JA Latvia) mājas lapas http://jalatvia.lv/ 
Vita Frīdvalde,

Interešu izglītības pulciņa „Tava iespēja” vadītāja
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AKTUĀLI

Februāris ir sveču mēnesis, tāpēc 
15. februāri visi tika aicināti uz tikša-
nos ar Ilzi un Andri Lielvaložiem.  Viņi 
mums pastāstīja par bitēm un biško-
pību, atzīstot, ka ar to vairāk nodar-
bojas Andra tētis Uldis, bet viņiem vai-
rāk patīkot radīt vaska sveces. Kopā 
darbojoties izveidota liela kolekcija 
ar dažādām izlietām vaska  svecēm. 
Visiem bija iespēja piedalīties vik-
torīnā, zinošākie un erudītākie tika 
pie garšīgām un saldām  balvām.
Paldies, Ilzei un Andrim, lai Jūsu iece-
res un nodomi piepildās!

Ina 

ARONAS PAGASTA PĀRVALDES 
IZDEVUMS

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

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

palīgi: Lolita Tipaine, Rudīte Prikule, 
Ina Cimere. 

Reģistrācijas apliecība Nr. 310. 
Metiens 400 eks. 

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild raksta autors.

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

www.aronaspagasts.lv
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Vinija Raize – 85
Vinija ir īpaša 

ne tikai ar to, ka 
ir atpazīstama kā 
enerģiska, optimis-
tiska, organizato-
riska pagasta dzī-
ves veidotāja, bet 
arī ar to, ka viņas 
dzimšanas diena ir 
kopā ar Jaunā gada 
sākšanos un vienmēr spoži gaidīta. Va-
ram vien minēt, vai tas nav ietekmējis 
jubilāres raksturu!? Šobrīd atmiņas, 
bērni, mazbērni ir viņas pasaule, kurā 
viņa jūtas labi.

 

Ruta Cīrule – 75
Savukārt ar 

Rutu, tikāmies 
pirmo reizi kā ar 
nozīmīgu pagasta 
jubilāri, un kādas 
bija mūsu sajūtas? 
Tās bija jaukas, va-
rēja sajust jubilāres 
kārtību gan lietās, 
gan darbos, gan atpūtā. Jubilārei pa-
tiesu prieku sagādā darbošanās dārzi-
ņā, pastaigas gandrīz katru dienu, un 
protams, viņas mīļie.

 

Aina Bērziņa – 80
Ainas sievišķī-

gais šarms ir audzis 
kopš iepriekšējās 
tikšanās. Miers, 
skaistums, nosvēr-
tība ir sajūtama 
gan jubilārē, gan 
viņas tuvumā. Žur-
nāli, mūzika ir tie, 
kas piedod ikdie-
nai piepildījumu, bet viņas ģimene, 
kaimiņi dod dienai siltuma, prieka un 
enerģijas dzirksti.

 

Raita Sarma Briede – 80
Zem Raitas 

trauslās sievišķī-
bas, sirsnības ir 
dzīves rūdījums, 
sīkstums, spēks un 
darba tikums un, 
kad liekas, ka va-
rētu izdzīvot katru 
dienu ar prieku, ar 
mieru, tad liktenis prieku var samainīt 

Vija Biseniece – 80
Vija mūsu at-

miņās un realitātē 
ir tas cilvēks, kas 
pārsteidz ar savu 
varēšanu nevarībā 
un, no malas rau-
goties, par to ir 
patiess lepnums. 
Vieglums, miers un 
sirsnība bija sajūta-
ma mūsu tikšanās laikā un tāpat bija 
sajūtams prieks par saviem tuvajiem. 

 

Agnese Eglīte – 80
Nekas arī Ag-

neses dzīvē nav 
mainījies piecu 
gadu griezumā, tie 
paši hobiji – puķes, 
dziesma, pagasta 
pasākumi. Ja nu 
kļuvusi vēl nopiet-
nāka, disciplinētā-
ka attiecībā pret savu ikdienas ritmu, 
aktivitātēm un atpūtu.

 

Daina Dzenīte – 80
Šķiet, ka Daina 

ir kļuvusi iekšēji 
starojošāka, zilo 
acu mirdzums spo-
žāks, siltāks. Jop-
rojām krustvārdu 
mīklas, žurnāli ir 
ikdienas nodarbe. 
Ceļojuma prieku 
Daina izbauda ar televīzijas starpnie-
cību apceļojot  un iepazīstot tālas ze-
mes, kultūras. Bet tomēr pats, pats 
labākais ir bērni un mazbērni, kas pie-
pilda mīlestības trauku.

 

JUBILĀRI

Ērika Stasjule – 85
Šķiet, ka Ērikas 

rāmums, stabilitāte 
un atturīgā sieviš-
ķība ir tikai pastip-
rinājusies kopš ie-
priekšējās tikšanās 
reizes. Jubilāre  tā-
pat turpina krāsas, 
musturus rakstīt 
cimdos, kas ieprie-
cina ikvienu. Pati ir saimniece savā 
lauku sētā, bet uzticami palīgi ir gan 
meita, gan mazmeitas.

 

Austra Zaļkalne – 85
Austra ir dzi-

musi Vecpiebalgā, 
bet 60 mūža gadi ir 
pavadīti Aronas pa-
gastā. Jubilāre ir bi-
jusi aktīva pašdarb-
niece – spēlējusi 
cītaru, akordeonu, 
dziedājusi lauku 
kapelā un darbojusies dramatiskajā 
kolektīvā, bet tagad to kompensē mū-
zikas raidījumi televīzijā, savējo rūpes 
un gādība.

 

Monika Breidaka – 80
Vēl joprojām 

mūsu tikšanās 
reizē klātesošs ir 
humors, viesmīlī-
ba, sirsnība, kā arī 
stingra nostāja, ne-
lokāma pārliecība 
uzskatos un izturī-
ba, kas rada enerģi-
ju dzīves mehānismam, lai katra diena 
ir piepildīta. Ikdienas rūpju slogu pa-
līdz mazināt savējie.

 

Pietura...
Gads jau atkal pavasara pusē, lai gan šogad ziema bija savādāka, atgādinot 

rudenīgu pavasari, tomēr zinām, ka pēc ziemas nāk pavasaris un to arī gaidām. 
Lai vai cik mūsu domas jau ir pavasarī, aicinām  nedaudz pakavēties atmiņās ar 
mūsu ziemas nozīmīgo jubileju gaviļniekiem, ar kuriem lielākoties esam tiku-
šies pirms pieciem gadiem.

Pirms „pieturam” atmiņās, gribas atklāt statistiku par jubilāriem, kurus 
esam sveikuši 2019. gadā:

astoņus jubilārus 75. gadu jubilejā,
deviņus jubilārus 80. gadu jubilejā,
septiņus jubilārus 85. gadu jubilejā un 5 ģimenes sveiktas nozīmīgā kāzu 

jubilejā.
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ar skumjām, mieru ar sāpēm un tad 
atkal ir jāatrod spēks, lai mierinātu un 
saņemtu mierinājumu no saviem tu-
vajiem cilvēkiem.

 

Lauma Ķuda – 85
Laumas dar-

ba mūžs sākās 
15.gadu vecumā, 
pirmā darba vieta 
bija pastā, bet vis-
ilgāk nostrādāts Rī-
gas Radio Rūpnīcā 
un viena no šodien 
varbūt neparastā-
kām profesijām ko 
jubilāre ir darījusi 
– pulētājas darbs. Jubilāre vēl jopro-
jām vada auto, kas nodrošina viņas 
neatkarību ikdienā. 

Manuprāt Laumai piemīt īsts omī-
tes, mammas tēls, ar to pozitīvo īpašī-
bu kokteili, ko redzam fi lmās, lasām 
grāmatās, un reizē tik patiess un  īsts. 
Viņas labsirdīgais smaids sasilda, inte-
liģence un viedums iedvesmo.  

 
Rasmai un Jurim 
Miezājiem 
kāzu jubileja – 50
Un tas vislielākais 
guvums
Kopīgā mūžā tavā 
un manā
Ir divu cilvēku 
tuvums,
Uzticība un 
saprašanās.

MŪŽĪBAS BALSS

NEPALIEC MĀJĀS

Es izeju tai gaismā,
kur tālāk nav kur iet.
Brīvs putns esmu gaisā,
man kapu nerociet.

Varbūt es nolaidīšos
kādreiz, varbūt, mazliet,
var būt, ka zilos viršos
vai ceriņos, kas zied.
                   /I.Ziedonis/

Reģistrētie mirušie:
Anna Lipure 

mirusi 18.12.2019. 78 gadu vecumā
Uldis Kļaviņš 

miris 30.12.2019. 52 gadu vecumā
Viktors Jekimovs 

miris 29.12.2019. 39 gadu vecumā
Elīna Drevinska 

mirusi 07.01.2020. 28 gadu vecumā
Kārlis Tipainis 

miris 09.02.2020. 83 gadu vecumā
Aivars Dāboliņš 

miris 11.02.2020. 61 gada vecumā
Austra Fārte 

mirusi 15.02.2020. 71 gada vecumāSkaidrīte Petrova
Lolita Tipaine

29. martā, svētdienā atbildīgs 
mirklis – pēc ilgstošiem mēģināju-
miem tiksimies ar skatītājiem F. Ar-
noldsa un E. Baha komēdijā „Traks 
numurs” (Valda Grēviņa tulkojums).

Spraigi, jautri notikumi dažu stun-
du laikā risinās privātdocenta Gotfrī-
da Debess un viņa mīļās sievas Emijas 
mājās tieši viņu gadu kāzu jubilejā.

Gotfrīda likstās iedzīvojies Hel-
muts Pujats, Emijas pārdzīvojumos- 
Maija Supe. Kopā nodzīvotā gada lai-
kā Gotfrīds neko tuvāk  nav stāstījis 
par savu mirušo pirmo sievu. Pēc maz-
bērniem ilgojas Emijas vecāki: Matilde 
(Ināra Siņicina) un Teodors Timuškas 
(Harijs Vanags), bet Emija aizbildinās: 
„Mēs vēl esam tik jauni….” 

Vecāki apciemo meitu un znotu, 
un ciemos pie draudzenes ierodas arī 
rakstniece Ilga Smilga (Inta Grudule), 
kas pēdējo romānu publicējusi ar vī-
rieša pseidonīmu. Pavisam negaidīti 
Gotfrīdu uzmeklē advokāts Varpogs 
(Gunārs Andersons), lai pavēstītu, ka 
mirušās sievas dēls uzmeklēs tēvu – 
Gotfrīdu.

Advokāts ir liels viltnieks, un, palī-
dzot draugam, tieši viņa idejas izraisa 
jautru pārpratumu virkni.

Kad ierodas audžudēls, kuru 
Gotfrīds nav pat redzējis, pārpratu-
mu virpulis pieaug.  Audžudēls Žanis 
Vecpūders (Armands Kecko)  ne tikai 
iepazīst tēvu Gotfrīdu un viņa ģimeni, 
bet arī atrod līgavu – Debesu istabeni 
Annu (Dace Baduna). 

Advokāts Varpogs atmasko lie-
kulīgo un bargo atvaļināto pulkvedi 
Timušku, kurš, izrādās, ir īstais Žaņa 
Vecpūdera tēvs, un arī savaldzina ne-
precēto rakstnieci Ilgu Smilgu.

Mēģinām gan Lauterē, gan Kusā 
– divas reizes nedēļā. Mēģinājumos 
mums palīdz sufl ieres Aina Spūle un 
Ruta Krasovska. Līdztekus Armands 
un „Aroniešu” dāmas mēģina „Izjūtu 
ainavas”. 

Gaidām uz pirmizrādi!
Aprīļa beigās novada amatierteāt-

ru skate Madonā. Jāpiedalās!
L. Vanaga, „Aroniešu”režisore

Sakarā ar izsludināto  ārkārtas 
stāvokli valstī,  pirmizrāde 
29. martā tiek atcelta, sekojiet 
līdzi  informācijai – 
PIRMIZRĀDE būs!

Pirmizrāde tuvu!
19. aprīlī plkst. 15.00 
Lauteres kultūras namā viesosies 
Nacionālā teātra 
aktieris JURIS HIRŠS 
ar koncertprogrammu 
„Brīnumi notiek”
Ieejas biļete  5,00 EUR.
Biļetes no 6. aprīļa varēs 
iegādāties arī iepriekšpārdošanā

2. maijā plkst. 19.00 
Lauteres kultūras namā
VPDK „Ritsolis” kopā ar 
saviem draugiem sadejos
 5 GADU JUBILEJAS 
KONCERTĀ
Ieeja bez maksas
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