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Mans prieks ir manas puķes
Septembris atnāk ar viegli violetiem viršu ziediem, mežā sārtojas
brūkleņu vaigi un degunus no sūnām pabāzušas rudens sēnes. Bērniem sākas skolas laiks.
Septembris atnāk arī dārzos.
Saņēmušas veldzējošu lietu, savus
krāšņos tērpus rāda asteres, dālijas,
samtenes, mārtiņrozes, cēlos ziedu
zobenus lepni izslējušas gladiolas.
Arī Lauteres čaklo puķu audzētāju
dārzos rudens atnesis patiesi lielu
krāšņumu. 1. septembrī kultūras
nama priekštelpu piepildīja rudens
ziedu smarža un visdažādāko toņu
krāsas.
Mirdzas Valdbergas puķu dārzā
šoruden galvenokārt zied vasaras
dālijas, arī gladiolas. Visi, kas brauc
pa Viesienas ielu, noteikti ir pamanījuši krāšņos begoniju podus, kas
ieskāvuši Valdbergu ģimenes māju.
Vairāk kā 50 begonijas – katra ar savu
krāsu, savu skaistumu. Rūpīgi audzētas, koptas, lolotas – par katru Mirdzai savs stāsts.
Krāsu bagāts puķu dārzs šogad padevies Emīlijai Vilciņai. Gladiolas, neskaitāmas dāliju šķirnes – cita par citu
skaistākas un cēlākas – arī tās varēja apskatīt izstādē. Dālijas un gladiolas
priecē
Birutu
Pilsētnieci, arī viņas puķes apskatāmas izstādē. Kā
sveicienu no saulainās vasaras ar
saulespuķes ziedu
dalījās Jolanta Koscinkeviča. Kopā ar
viņas atnesto samteņu un bišķrēsliņu
pušķi saņēmām arī
vēlējumu pārdzīvot
Covid-19 laiku.
Paldies čaklajām
puķkopēm par iespēju baudīt rudens ziedu krāšnumu!

Mans prieks ir manas puķes,
Tāds kluss un vienkāršs prieks,
Caur to man krietni vieglāk
Šo dzīvi dzīvot tiek.
/Ā. Elksne/
Ina un Rudīte
Foto no personīgā arhīva
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SKOLĀ

Prieks par atgriešanos skolā
2020. g.1. septembrī jauno mācību gadu Kusas pamatskolā uzsākām
klātienes režīmā, taču ievērojot virkni
piesardzības pasākumu, lai mazinātu
inficēšanās risku ar COVID vīrusu.
Zinību dienas svētku sarīkojumu
organizējām Kusas sporta zālē, kur
brīvas telpas pietika visiem – gan skolēniem un skolotājiem, gan vecākiem.
Prieks par atgriešanos skolā šoreiz bija
īpašs, jo kopā ar vasaras brīvlaiku bija
apritējis gandrīz pusgads bez skolas
apmeklēšanas. Attālinātā mācīšanās
daudzus bija pamatīgi nomocījusi
un likusi nonākt pie atziņas, ka skolā
iešana diendienā ir gluži jauka un
noderīga.
Svētku dienas uzmanības centrā
bija 6 pirmās klases skolēni. Viņu
sirsniņās prieks mijās ar satraukumu:
kā nu būs lielajā skolā? Lielie puiši no
9. klases pirmklasniekus iedrošināja,
simboliski ievedot pieķērušos virtenē
pie tautiskās jostas, un visi klātesošie
viņiem veltīja iedvesmojošo skolas
kopdziesmu „Dar’ man tēv(i)s..”.
Pārējās klasēs skolēnu sastāvs
mainījies maz: aizgājis 1 skolēns, klāt
pienākuši 2. Mācību gadu uzsāks kopumā 66 skolēni. Skolotāju pulkā arī
nelielas izmaiņas: mūziku pēc gada
pārtraukuma atkal mācīs Aivars Cimbulis. Pelnītā atpūtā devusies ilggadējā
skolas bibliotekāre un skolotāja Aina
Spūle. Šogad bibliotekāres darbu veiks
Zalgauskas bibliotekāre Dace Cāzere.
1. un 5. klases audzinātājas būs attiecīgi Vita Frīdvalde un Ilona Sāre.
Skolas galvenajā vestibilā šogad
pastāvīgi mūsu acu priekšā būs plakāti ar vērtībām, par kurām kā mums
svarīgām esam vienojušies skolas
padomē: atklātība, atvērtība, godīgums, patiesums, mīlestība, ģimene,
tēvzeme, prieks, optimisms, gudrība,
inteliģence, cieņa, sadarbība, atbildība, attīstība. Tie nav tikai vārdi, bet
arī atspēriena punkti brīžos, kad galvā
plosās sajukums un pasaule krāsojas
tikai melnā krāsā. Šie vārdi varētu
stiprināt mūsu iekšējo spēku.
Aizvadītajā vasarā mācību korpusa
otrajā stāvā tika īstenots pašvaldības
investīciju projekts: visās telpās un
gaitenī nomainīti gaismas ķermeņi,
slēdži, rozetes. Šeit nedūks, nemirgos,

Pirmklasnieki ar skolotāju Vitu Frīdvaldi.
nekūpēs, nepaukšķēs un būs vienmērīgi gaišs.
Ar šo gadu 1., 4. un 7. klase mācīsies pēc jaunas mācību programmas.
Turpmāko 3 gadu laikā tā aptvers visas
pamatskolas klases. Būs daži jauni
mācību priekšmetu nosaukumi, kā
„dizains un tehnoloģijas”, „inženierzinātnes”, „datorika”, „veselība un
sports”, „Latvijas un pasaules vēsture”,
„teātra māksla”.
Ārpusstundu laikā skolēniem piedāvāsim 9 dažādu nosaukumu interešu pulciņus. Salīdzinot ar iepriekšējā
gada sarakstu, jaunums būs muzikālais
ansamblis (vadītājs A. Cimbulis).
No pirmās dienas strādājam pēc
īpašiem iekšējās kārtības noteikumiem. Mūsu plašās telpas arī šajos
apstākļos skolēniem ļaus justies ērti,
tomēr visiem šie noteikumi būs jāpilda. Minēšu dažus pamanāmākos
pasākumus:
1) skolēnu ķermeņa temperatūras
kontrole, ierodoties skolā;
2) skolas apmeklētāju ierobežošana un reģistrēšana;
3) visām klasēm kopīgu pasākumu atcelšana;
4) 2 m distances nodrošināšana
starp klasēm;
5) nedrūzmēšanās, organizēta
pārvietošanās.
6) roku mazgāšana, dezinfekcijas

līdzekļu lietošana.
Tā kā COVID vīruss, diemžēl, ar
acīm nav ieraugāms, mūsu pasākumi
kādā brīdī var izrādīties pret to bezspēcīgi, tāpēc no pirmās dienas attīstīsim
mūsu prasmes un resursus pāriet uz
daļēju vai pilnīgu attālinātā darba
režīmu. Ārkārtējā situācija uzskatāmi
parādīja, ka ne tikai bērniem, bet arī
ģimenēm svarīgi apgūt „e-klases” un
„uzdevumi.lv” lietošanas prasmes.
Kad kādreiz runājam par bērnu
slinkumu vai motivācijas trūkumu,
esam pārāk kritiski un kategoriski.
Dažreiz pietrūkst pavisam maz, lai situāciju mainītu. Kā piemēru varu minēt
faktu, ka visi pagarinātā mācību gada
audzēkņi bija gatavi vasaras nogalē
ieguldīt savu brīvo laiku un darbu, lai
uzlabotu sekmes, nopelnītu ceļazīmi
uz nākamo klasi. Vēlos izteikt viņiem
un ģimenēm atzinību par centību un
novēlēt turpmāku neatlaidību.
Lai mūsu mazskaitlīgā plašā skola,
kur kopā ar ģimeni attīstās individualitātes un talanti, turpina gaitu pretī
skolas simtgadei! Sirsnīgi sveicu skolas
bērnu ģimenes un daudzos mūsu
skolas absolventus ar jaunā mācību
gada sākumu!
Agris Sārs,
Kusas pamatskolas direktors
foto Vita Frīdvalde
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Rosīšanās laiks tuvojas
Straujiem
soļiem tuvojas laiks, kad
visi āra darbi
būs apdarīti,
lai tumšajos
rudens/ziemas vakaros varētu sanākt
kopā – varētu apgūt jaunas prasmes,
piedalīties dažādās aktivitātēs, nodarbībās un pasākumos – MC „1. stāvs”
durvis atvērtas ikvienam – gan mazam,
gan lielam, gan jaunam, gan vecam, ir
vajadzīga tikai vēlme iziet no mājām,
protams, kamēr kādi MK noteikumi vai
rīkojumi neierobežo mūsu dzīvi.
2019./2020. gada sezonā (ieskaitot
pauzi saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem) biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS”
sadarbībā ar MC „1. stāvs” realizēja
LAD un MNP finansētu projektu „Šūšanas ABC”. No pagājušā gada 1. oktobra līdz pat 31. jūlijam gandrīz katru
otrdienu bija iespēja apgūt šūšanas
prasmes gan bez iepriekšējām zināšanām, gan papildināt un pilnveidot jau
esošas šūšanas prasmes. Projekta laikā
kopumā piedalījās 22 dalībnieces no
Aronas, Liezēres, Sausnējas pagastiem
un no Madonas un Ērgļu novadiem. Ar
projekta dalībniecēm strādāja Gunta
Pūce – šuvēja ar lielu darba pieredzi.
Guntiņa, kā meitenes viņu mīļi sauca,
piegāja savam darbam ar lielu atbildību, darbojās gan individuāli, gan
kopā ar visām dalībniecēm. Projekta
laikā tika apgūtas gan teorētiskas, gan
praktiskas iemaņas un prasmes svārku
piegrieztņu konstruēšanā un modelēšanā, kā arī tika apgūtas prasmes
strādāt ar piegrieztni, kas izņemta no
žurnāla, līdz ar to ir apgūtas prasmes
šūt dažādus apģērbus – blūzes, kleitas, kostīmus, bikses. Projekta laikā ir
tapuši daudzveidīgi darbi – sākot ar iepirkumu tašiņām, dāvanu maisiņiem,
priekšautiem, somām, dekoratīvām
un reizē atstarojošām piespraudēm
un tauriņiem, kosmētikas somiņām,
beidzot ar apģērbu – svārkiem, trikotāžas blūzēm un topiņiem, kleitām,
vestēm, bikškostīmiem utt. Projekta
noslēgumā – 28. jūlijā projekta dalībnieces kopīgi izveidoja darbu, kuri
tapuši projekta laikā, izstādi. Tajā
varēja aplūkot dažāda veida svārkus,
blūzes, kleitas, trikotāžas topiņus.
Viss jau vairs nav katrai dalībniecei
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta
laikā tiks organizētas īpašas
MEISTARKLASES, kurās varēs apgūt apakšveļas šūšanu
utml. Projekta „Šujam tālāk”
nodarbības plānots uzsākt
oktobra sākumā – pirmā
tikšanās otrdien, 6. oktobrī
plkst.16.00 MC „1. stāvs”
telpās.
„Aronas Pagasta Vēstīs”
marta numurā rakstīju par
ieceri organizēt ATVĒRTO

pieejams, jo ir uzdāvināti priekšauti,
kosmētikas somiņas, somas, auduma
iepirkumu maisiņi, dāvanu maisiņi, kā
arī citi apģērbi.
Bet šīs nav beigas, jo biedrība
„ARONAS PĪLĀDZIS" veiksmīgi startēja
Madonas novada fonda izsludinātajā
15. kārtā vietējās attīstības stratēģijas
„Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā
2015.-2020." rīcības plānā iekļautajai
2.6. rīcībai „Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā" un
saņēma lēmumu par projekta „Šujam
tālāk" apstiprināšanu. LAD finansējums
90% apmērā, Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā.
Projekta mērķis – turpināt šūšanas
prasmju teorētisko un praktisko apguvi, pilnveidojot dažādu izstrādājumu,
apģērbu un to aksesuāru konstruēšanu, modelēšanu un šūšanu. Projekta

LAIKU VECĀKIEM. Taču mums visiem
zināmo apstākļu dēļ tikšanās nevarēja notikt. Pavasarī MNP izsludināja
Izglītības programmu projektu konkursu – 2020, kurā iesniedzu projektu
„ROSINĀTAVA” ar mērķi iepazīstināt
dalībniekus (vecākus, vecvecākus u.c.
interesentus) ar jaunāko informāciju
par paaudžu un digitālās bērnības
raksturojumu, par aktualitātēm audzināšanas procesā, kā arī rosināt vecāku
iesaistīšanos „ārpusmājas” aktivitātēs
kopā ar saviem bērniem. Šo projektu
konkursu apturēja, vasarā to atkārtoti izsludināja un augusta izskaņā
saņēmām MNP lēmumu par projekta
atbalstīšanu. Projekta realizācijas laikā
tiks organizētas 10 video lekcijas, pēc
katras no tām rosināsim diskusiju apli,
būs iespēja apgūt dažādas neformālās
izglītības metodes („Dusmu kontro-
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les spēle”, „Stāstu stāstiem izstāstīju”,
„Turpinājums sekos” u.c.). Projekta
noslēgumā plānota tikšanās ar „Nedēļas Viesi” – ik pa laikam MC „1. stāvs”
ir šāda aktivitāte, kad tiek uzaicināts
kāds īpašs cilvēks, kuram ir ko teikt…
bet tas šobrīd lai paliek kā pārsteigums.
Sekojiet līdz informācijai par projekta
sākumu, jo šobrīd vēl nevaru pateikt
konkrētu datumu. Tas saistīts ar cita
projekta realizācijas nelielu kavēšanos,
bet, „kas lēni nāk, tas labi nāk”. Cerams,

BĒRNUDĀRZS
ka vēlāk mēs varēsim uzturēties gaišā,
izremontētā telpā, kur, iespējams,
radīsies daudz labu, krāsainu, radošu
ideju, kas aizraus mūs visus jaunos
piedzīvojumos un aktivitātēs. Tāds arī
novēlējums visiem – lai jauks, jaunumiem un piedzīvojumiem bagāts Jaunais mācību gads, kas prasīs no ikviena
pielāgošanos jaunām situācijām, prasīs
būt pacietīgiem un atbildīgiem!
Uz tikšanos!
MC „1. stāvs” vadītāja Iveta

PII „Sprīdītis”
iesoļo jaunajā mācību gadā

Ar krītošu ābolu smaržu rasotā zālē, ar asteru zvaigznēm dārzā
un balto svēteļu pulkiem pļavās
– jaušama septembra atnākšana,
kas liek sarosīties visiem bērniem,
vecākiem un skolotājiem, lai ik gadu
pirmo septembri padarītu īpašu.
Ir aizsteigusies vēl viena skaista vasara, katram ar kaut ko īpašu un atmiņā
paliekošu. Un atkal ieejam rudenī.
Klāt Zinību diena, kas svinīgi ievada
rosīgu, jaunu mācību gadu bērniem,
skolotājiem un vecākiem. Arī mūsu
pagasta pirmsskoliņā „Sprīdītis” ar
jaunām idejām, cerībām un bērnu
čalām ir sagaidīts 2020./2021. mācību
gads. Mēs esam stipri tik, cik stipra
ir mūsu mīlestība uz dzimto vietu,
mēs esam lieli tik, cik liela ir mūsu

griba būt savas dzimtās vietas atbalstītājiem, pilnveidotājiem, patriotiem.
Mēs nevaram ietekmēt lietu kārtību
valstī, novadā, bet tepat, savā pagastā,
mēs ikkatrs esam tie, kas veidojam
savu apkārtni un sētu tādu, kādu to ir
pašiem prieks redzēt. Pagasta bērnudārzs joprojām pastāv ka iestāde, jo
mūsu pagastā ir ģimenes ar bērniem,
kuri ikdienas dodas uz šo mīlīgo vietu.
Pirmsskoliņas kolektīvs ir radošs un
ideju pārbagāts. Šajā mācību gadā
esam ieplānojuši daudz jaukus pasākumus, kā Tēvu (ģimenes) dienu
septembrī, ģimenes talantu dienu novembrī, vevecāku pasākumu februārī
un daudzus citus.
8. oktobrī plkt.17.00 iestādes
vecākiem lektore Linda Ostrovska

izstāstīs pašas svarīgākās lietas par
bērna drošību, veselību, par vecāka rīcību, ja kas atgadījies ar viņa
bērnu. Lektore ir zinoša, atraktīva
un prot svarīgās lietas pasniegt ar
vieglumu, bet tā, ka pēc tam, pie
vajadzības, var atcerēties. Gribētos,
lai ikviens vecāks šo ļoti svarīgo
tēmu apgūst klausoties zinošu
speciālistu. Netiks liegta ieeja arī
vecākiem, kuri vēl nelaiž bērniņus
pirmsskoliņā.
Lai vasaras saules siltums visu
mācību gadu tiek saglabāts sirsniņās
un mīļi dāvāts apkārtējiem!
PII „Sprīdītis” vadītāja S. Čurkste
foto no personīgā arhīva
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Labdien, te „Kustību dakteris”!
Kad siena talkas vietā – kartupeļu talka un vasaras brīvlaiku nomaina skolas sols, ne viens vien’ – gados
jauns un vecs – jūt, ka rudens nāk
ne tikai ar kļavlapu ugunīm, steidzīgiem gājputniem un dienām īsākām,
bet reizēm arī ar „vecām kaitēm”, kas
nu arvien uzstājīgāk „liek par sevi
manīt” un visdrīzāk – „atgādināja”
jau tā ap Jāņiem, bet, kad saule tik
tīkami silda un dārzos darbu daudz.
„Vējiem līdzi” varones vārdiem – „Par
to es domāšu rīt ..”
8. septembrī Latvijā jau divpadsmito gadu tiek atzīmēta Vispasaules
fizioterapijas diena. Ar katru gadu
kļūstam izglītotāki un no radu, draugu stāstītā vai pašu personīgās pieredzes uzzinām, cik daudz un dažādās
situācijās šie speciālisti – fizioterapeiti – var līdzēt.
Fizioterapeits jeb tauta mīļi
saukts par „Vingrinātāju” vai „Kustību dakteri” ir ārstniecības persona –
funkcionālais speciālists, kurš izvērtē
cilvēka fizisko funkcionālo stāvokli,
analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas
aktivitātēm (piemēram, uz darbu) un
saistību ar pašsajūtu (piemēram, ar
sāpēm). Pēc rūpīgas pacienta izmeklēšanas un izvērtēšanas, kopīgi ar pacientu (vajadzības gadījumā arī iesaistot piederīgo) tiek izvirzīti ārstēšanas
procesa mērķi un izvēlētas atbilstošas
un pacientam pieņemamas ārstēšanas metodes. Arvien biežāk cilvēki pie
fizioterapeita dodas arī saslimšanu
profilakses nolūkā, ar vēlmi īstenot
veselības veicināšanas pasākumus un
darīt to prātīgi un ar apdomu.
Fizioterapeits var palīdzēt:
 pie dažādām kaulu, locītavu
un muskuļu saslimšanām, piemēram,
osteoartrīts, reimatoīdais artrīts, dažādas mugurkaulāja saslimšanas (diska trūces, spondilozes) utml.;
 atveseļošanās posmā pēc dažādām traumām un operācijām (piemēram, pēc gūžu, ceļu endoprotezēšanas operācijas);
 pie nervu sistēmas saslimšanām un traumām, piemēram, smadzeņu asinsrites traucējumu (insulta)
sekas;
 pie sirds un asinsvadu sistē-

mas saslimšanām, atveseļošanās periodā pēc miokarda infarkta un pēc
dažādām sirds operācijām;
 pie elpošanas sistēmas saslimšanām, piemēram, bronhiālā astma, hronisks bronhīts;
 topošajām māmiņām, lai sagatavotos gaidāmajām dzemdībām
un arī pēcdzemdību periodā;
 bērniem – stājas korekcijas;
 un ikvienam, kas vēlas profilaktiski parūpēties par savu veselību.
Līdzēt var lielam un mazam, bet
sarežģītākos gadījumos, fizioterapeits
strādā komandā ar citiem speciālistiem – ārstiem speciālistiem, ergote-

rapeitiem, tehniskajiem ortopēdiem,
lai palīdzētu ikvienam sasniegt augstāko iespējamo ārstēšanas rezultātu.
Un te pielietotas tiek visdažādākās
metodes (piemēram, mīksto audu
tehnikas, fizikālā medicīna, masāža,
manuālā terapija u.c.) – kustība gan
ir visa pamatā, bet katrs gadījums tiek
izvērtēts individuāli.
Šobrīd, saņemot Veselības ministrijas atzinumu, mūsu pašu Madonas
slimnīca turpina paplašināt savu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu – ir
iespēja saņemt gan valsts apmaksātos, gan maksas fizioterapeita pakalpojumus – konsultācijas, individuālas
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un grupu vingrošanas nodarbības, ergoterapeita pakalpojumus – tas viss, lai vasarā dārzā
„sastrādātais” vai jau ilgu laiku
„īdošais krustos”, tiktu veiksmīgi ārstēts.
Jāpiebilst, ka šoruden
arī Kusas sporta zālē fizisko
aktvitāšu piedāvājums kļūs
vēl daudzveidīgāks – ne tikai
komandu sporta treniņi un
aerobikas nodarbības, bet arī
fizioterapeita vadīta vingrošana veselai mugurai un apļa treniņš tiem, kas ir gatavi jauniem
izaicinājumiem.
Lūkojiet sev tīkamākās
aktivitātes un rūpēs par savu
veselību labākai rītdienai un
parītdienai – laikus vērsieties
pie sava ģimenes ārsta, ārsta
speciālista vai fizioterapeita,
lai, roku rokā strādājot, nākamā gada pavasara dārza darbi
priecētu ar pavisam citu jaudu
un varēšanu.
Veselību un mundru garu
vēlot, Ieva Vosele
Fizioterapeite
SIA „Madonas slimnīca”

FIZIOTERAPIJA

PRAKTISKI PADOMI
Ja nu rudens darbu „vezums” ir bijis par smagu vai skolas solā sēdēts pārāk ilgi un ir jūtama diskomforta sajūta muguras lejasdaļā, noderīgas var būt
šīs atpūtas pozas:
1. Guļus uz muguras (vēlams
uz grīdas, lai atbalsta virsma ir stingrāka), ja ir nepieciešams, zem galvas var
palikt nelielu spilventiņu.
Kājas ir saliektas ceļu un gūžu locītavās, apakšstilbi ir atbalstīti pret paaugstinājumu (krēsls, dīvāns, bumba), bet tā,
lai muguras jostas daļa paliek pie grīdas un neizliecas.
Ieteicams pozā pavadīt 15 līdz 30 minūtes, bet steidzīgākajiem reizēm arī 5 minūtes šādā atpūtas pozā mazina sūdzības.
2. Guļus uz sāniem, saliekti ceļi
un starp ceļiem un potītēm novietojiet spilventiņu.
Šāda pozīcija var mazināt arī diskomforta sajūtu gūžu locītavās t. sk. pēc endoprotezēšanas operācijām.
Ieteicams šādi pagulēt tik ilgi, cik ilgi sirds kāro vai sāni „atļauj”.
3. „Bērna poza” – ieņemiet četrrāpus pozīciju un pēc tam, satuvinot pēdu
pirkstgalus kopā un ceļus paverot sānis, sēžu tuviniet papēžiem, bet rokas noturiet
izstieptas uz priekšu. Šādā pozīcijā
mierīgi elpojot uzkavējieties 10 – 12
elpas un apzināti centieties savu elpu
virzīt mugurā, sānos un vēderā – ļaujot krūšukurvim izplesties visos trijos
virzienos.

JUBILĀRI

Pietura...
Ruta Dinka – 80

Ar Rutu tikāmies arī pirms pieciem gadiem, bet
šķiet, ka vakar. Katrā tikšanās reizē
atklājām ko jaunu.
Jubilāre ir dzimusi
Cesvainē, bet bērnība un jaunība aizvadīta Dzelzavā, savukārt visi pārējie
gadi pieder mūsu pagastam veicot šofera pienākumus. Autovadīšana ir jubilāres sirdslieta un nedaudz skumji,
ka tā nu jau ir tikai atmiņas, bet atmiņu ir daudz un tās ir ļoti aizraujošas
un iepriecinošas. Klātesoša ir bērnu
mīlestība un rūpes.

Aija Mazure – 80

Aijas sievišķīgais šarms piecu gadu

Vasara aizvadīta, lai arī šķiet, ka nekas jau nemainās, arvien ir kādas korekcijas, izmaiņas, kuras ierakstās ikdienas ritmā. Arī mūsu „pieturas” dalībnieku
sastāvs ir mainījies – mums pievienojās Aronas un Lazdonas pagasta pārvaldes
vadītājs, kurš turpina iesāktās tradīcijas.
Vasara ir bijusi mērena, gan laikapstākļu ziņā, gan aktivitāšu ziņā, bet spirdzinoša un iepriecinoša mūsu tikšanās mirkļos ar gaviļniekiem!
intervālā ir tikai vairojies, ja nu kļuvis
mazliet nopietnāks.
Humors,
dzīvesprieks ir jubilāres
līdzgaitnieki, kā arī
meitu, mazbērnu
gādība un siltums.
Ikdiena ir pilnīga un
bagāta ar ikdienas
darbiem, bet atpūtas mirklis ir sava
paveiktā novērtējums gan dārzā, gan
sētā, gan ziedu krāšņumā un tikšanās
ar draugiem, radiem, kaimiņiem.

Mudīte Skuja – 75

Mudīte mums asociējas ar īstu
mājas gariņu un darba rūķi, kura dara
visus lauku darbus un iepriecina sa-

vējos ar gardām
maltītēm gan svētkos, gan ikdienā.
Par dzīvi nesūdzas,
bet iet un dara. Ikdiena nav garlaicīga, jo blakus ir gan
vīra, gan dēla plecs,
gan mazbērnu mīļums un rūpes par
viņiem

Artis Cāzers
– 80

Cēlums
un
miers bija sajūtams
arī šajā tikšanās
reizē un varbūt arī
lepnums par to, ka

JUBILĀRI
var tik labi justies savos gados. Atskatoties uz Arta darba gadiem, tie saistās ar darbu gan mežā, gan kolhozā
un katrā no tiem ir savs grūtums un
vieglums. Artis ir pratis saglabāt gan
savu labo humora izjūtu, gan savu galantumu, ko ikdiena spēj novērtēt gan
sieva, gan meitas.

Jevgeņija Kokina – 85

Jevgeņijas jeb
Zinas šarms, starojums un dzīvesprieks
joprojām
ir klātesošs tāpat,
kā pirms pieciem
gadiem. Meitas rūpējas, lai Zinas ikdiena ir piepildīta
ar maziem, bet svarīgiem darbiņiem,
kuri ļauj justies novērtētai un varošai.
Meitu un mazbērnu rūpes, siltums
ļauj jubilārei droši izbaudīt savus gadus un priecāties par dzīvi.

Kamēr vēl rokas manas
Ikdienas darbus spēj veikt.
Priecājos, jo es vēl redzu,
Vakaros saule kā riet.
Dzirdu skanīgas dziesmas,
Ko putni un cilvēki dzied,
Gribētos gan vēl pa reizei
Žigli kā bērnībā skriet
Tikai solis patiesi
Kļuvis rāmāks mazliet.
Tāpēc jau nebeidzas dzīve,
Laiks tik uz priekšu rit
Un es jūtu kā krūtīs
Sirds mana mierīgi sit.
/M.Valdberga/

Mirdza un Jānis
Valdbergi – 50. kāzu
jubileja

Zelta kāzas
Žigli aiztek dienas,
Gads pēc gada nāk.
Un patiesi šodien
Zelta kāzas klāt.
Dzidras saules pieliets
Aust šīs dienas rīts
Strazds uz mājas jumta
Dziesmu svilpo brīvs.

Visprecīzāk par
Mirdzu pateiks viņas dzeja –

Priecājos
Gadi steidz tikai uz priekšu,
Atpakaļ nemēdz tie iet.
Priecājos, kamēr ap mani,
Viss vēl zaļo un zied.
Priecājos, kamēr vēl varu
Sauli un rītausmu sveikt,
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Velta un Jānis Ruņģi –
70. kāzu jubileja

Mirdza Valdberga – 75

Vēl neesmu
Vēl neesmu es
nīgra večiņa,
Kas kaktā rāmi sēž
Un sūrojas par
dzīvi.
Viens mūžs tik
katram mums ir dots,
Ko nevar velti izniekot.
Man patīk draugos būt ar dabu
Tās pārvērtībās lūkoties
Un gremdēt rokas dziļi zemē,
Lai spēku sev, no viņas pasmeltos.
Man sirdij tuvas grāmatas un
dziesmas,
Kas visu mūžu līdzās iet.
Un tomēr – mīļākas ir manas puķes,
Tās tik daudz košuma
Spēj dzīvei dot.
/M. Valdberga/
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Mīlestības krāšņais koks
Paēnu dod dienas svelmē,
Zvaigžņu ziediem naktī staro,
Atspulgojies sapņu dzelmē,
Pāri visai dzīvei zaro.
/M. Ķempe/

Mudīte un Jānis Skujas –
50. kāzu jubileja

Augstu padebešos
Cīruls treļļus ber,
Dārza malā gaiļbiksīte
Pirmos ziedus ver.
Sveic mūs pati daba
Priecīgāks lai prāts
Zinām šodien ciemos
Neviens neatnāks.
Sarunās un domās
Kopā tikties ļauts
Pasauli ir skāris
Koronvīruss ļauns.
Liegts ir tagad tikties,
Kopā pulcēties,
Jubilejas svinēt,
Visiem priecāties.

Laulībai ir pašai sava matemātika
– tā uz pusi samazina visas raizes. Ja
prieki ir dalīti, tie pieaug neizmērojamā pakāpē, atbildība sadalās, bet
sapratne dubultojas.
/Pema Brauna/

Labas domas, cerība
Vēl pie dzīves tur,
Bet nevienam zināms nav
Cik būs jāiztur.
/M.Valdberga/
Skaidrīte Petrova
Lolita Tipaine
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Aronas pagasta svētki pilnas dienas garumā
2020. gada 25. jūlijā Kusā notika
ikgadējie sporta svētki, tie tika atklāti
ar rīta copi, kurā piedalījās 11 azartiski makšķernieki. Šogad konkurence
bija ļoti spēcīga, jo atbrauca prasmīgie
makšķernieki no Mētrienas, Kalsnavas
un Ļaudonas. Lielākais loms ar 101
zivtiņu un kopsvaru 3,5 kg padevās
Andrim Brokam no Mētrienas pagasta,
otrais palika Kalsnavas zvejnieks un 3.
vietā arī mētrienietis. No Kusas vislabāk veicās Valdim Duncim (kopvērtējumā 8. vieta). Svētku apmeklētājiem
tika dota iespēja piedalīties dažādos
sporta veidos – volejbols sievietēm
un vīriešiem, kāršu spēles „Zolīte” un
„Duraks”, velo kross.
Tradicionālā „Zolīte” pulcēja 16
dalībniekus, kuri spraigi cīnījās savā
starpā un uzvara pienācās Atim Verebam no Cesvaines. Kāršu spēlē „Duraks” visus veiksmīgi apspēlēja Anda
Kumsāre no Madonas. Puišiem šogad
nepaveicās, meitenes bija spēcīgākas.
Velo kross aizritēja ar ļoti interesantiem
braucieniem, jo sagatavotā trase bija ar
palēcieniem, dažāda veida līkumiem,
segums tika veidots skaistajās Kusas
pļavās. Dalībnieki tika vērtēti 4 grupās.
Grupā 2013. g. un jaunāki meitenēm
1. vieta Enijai Skraustiņai, zēniem
1. vieta Raienam Juškam.Vecuma
grupā 2008. g. – 2012. g. meitenēm
1. vieta Viktorijai Ābolai, zēniem 1.
vieta Reinim Bulderam. Grupā 2007.
g. – 2004. g. meitenēm dalībnieces nepieteicās, bet puišiem 1. vieta Ritvaram Raizem. Pieaugušo grupā 2003.
g. un vecāki sievietēm 1. vieta Annai
Vilciņai, vīriešiem 1. vieta Naurim
Raizem. Kopēji visātrāk velo distanci
veica Nauris Raize 27,57 sekundēs, sievietēm – Anna Vilciņa 42,42 sekundēs.
Kā ierasts šādās sacensībās neiztika arī
bez traumām, bet medicīnas personāls
bija uzdevumu augstumos.
Kusas bērnudārza vadītāja Silvija
Čurkste aicināja pie sevis pirmskolas
vecuma bērnus uz stafeti, cik ilgs laiks
vajadzīgs, lai izglābtu cilvēku – improvizētas darbības ar skriešanas, riteņbraukšanas, lekšanas, rāpošanas un
citiem elementiem. Visātrāk distanci
meiteņu konkurencē sanāca veikt Katrīnai Gaujēnai 39 sekundēs, tikai 1
sekundi lenāk veica Marta Supe. Zēniem 1. vieta Raienam Juškam – 32
sekundes.

Trīs labāko duatlonistu
apbalvošana no kreisās Aigars
Strauss, Anete Juška, Sintija
Skraustiņa, Brigita Sergejeva.
Paralēli bērnu atrakcijām sākās
nopietnās cīņas duatlonā, kur satiekas 2 disciplīnas – riteņbraukšana un
skriešana. 2019. gadā aizsākās Aronas
pagastam veidoties lieliska sadarbība
ar Latvijas Triatlona federāciju, kura arī
šogad palīdzēja noorganizēt duatlona
sacensības. Uz sacensībām bija ieradies arī Latvijas Triatlona federācijas
prezidents Aigars Strauss ar savu komandu, viņi juta līdzi ikvienam censonim. Vīriešu grupā distances garums 6
km brauciens ar velosipēdu un 2 km
jānoskrien, visātrāk šo distanci veica
Ritvars Raize (19:17). Sievietēm distances garums 4 km brauciens ar velosipēdu un 2 km jānoskrien – visātrākā
trasē bija Sintija Skraustiņa (15:48).
Bērnu distance 12 gadi un jaunāki uzvarēja Raiens Juška, meiteņu grupā
uzvarēja Viktorija Ābola. Mazulīšu
priekam tika izveidota īpašā DIP-DAP
distance, kurā 1. vieta Linardam Ābolam, 2. vieta Kerijai Ikauniecei. Īpašu
balvu saņēma Duatlona uzvarētājs Ritvars Raize. Kopumā diena bija piepildīta, atraktīva un federācijas prezidents
atzina, ka viss plānotais un iecertētais
ir izdevies!

Svētkos tika nodrošinātas piepūšamās atrakcijas, kuras tika pielāgota dažādu vecumu bērniem, par ko viņiem
bija liels prieks. Tika piedāvāta lustīga
atrakcija bumbiņas samest krāsainajos
spaiņos pēc iespējas vairāk un ātrāk.
Visveiksmīgāk šo uzdevumu veica meitenēm Enija Skraustiņa, zēniem Renārs Lapsenbergs. Disciplīnā basketbols 3 pret 3, kurā pieteicās 6 komandas, vietējās, arī no Madonas, Bērzaunes un Barkavas. Uzvarētājkomanda
Atvaļinājums – Gints Vizāns, Dagnis
Sakne, Lauris Feldmanis. Pagasta spēļu
ietvaros notika individuālie sporta veidi. Disciplīna „Izņem, cik vari!”, kura
trenēja precizitāti. Sievietēm 1. vieta
Ievai Gaujēnai, vīriešiem – Ilmāram
Tropam. Disciplīna Airsofta šaušana
(šaušana pa mērķiem ar dabai draudzīgām lodītēm) tika veikta divās vecuma grupās. Grupā 13 gadi un jaunāki
meiteņu grupā 1. vieta Loretai Lazdiņai, zēniem – Kristapam Faksam.
Sievietēm 1. vieta Betijai Bērziņai, vīriešiem – Maiklam Amariejam. Savukārt šautriņu mešanā pēc 8 metieniem
mērķī izkristalizējās labākie, sievietēm
Santa Širina, vīriešiem visprecīzākais
Jānis Matisāns. Kam ne tik aktuāla
šautriņu mešana, varēja sliekties uz
basketbola soda metienu konkursu.
Vīriem ļoti blīvi rezultāti, vajadzēja
pārmest līderiem pat 3 reizes, lai noteiktu uzvarētāju. Sievietēm pirmo vietu izcīnīja Kintija Ļapičeva, vīriešiem
visprecīzākais Gints Ikaunieks.
Viens no gaidītākajiem sporta veidiem nenoliedzami bija futbols, kurā
var piedalījās gan lieli, gan mazi. 5
komandas ar plašu laika intervālu, lai
var izspēlēties no sirds. Noskaidrojās
labākā komanda šogad – Kusa. Kā jau
futbols, tas bija azartisks un ja reiz

SPORTS
spēlētāji ir tādi, tad atbalstītāji arī.
Disciplīnā „Lielās plaušas” (izveicība, precizitāte, pārvietojot plastmasas
glāzes ar balona palīdzību un jāuzceļ
piramīdu) sievietēm 1. vieta Diānai
Dzenovskai, vīriešiem – Dāvidam
Kļaviņam. Jautrs izaicinājums „Noturi 5 l ūdens spaiņus”, kurš sākumā,
daudziem lūkojoties no malas, šķita
viegls, bet, kad pamēģināja, tad vairs tā
nešķita. Sievietēm stiprās rokas Ivetai
Pelšai, vīriešiem vistiprākais Sigvars
Dzenis.
Skrējiens, kurš pulcēja 3 vecumu
grupu dalībniekus, vienojoties vienā
kopējā mērķī noskriet – 4,6 km apkārt
Kusai. To izdarīt palīdzēja gribasspēks,
komandas gars, azarts. 2005. g. un jaunāki – meitenes 1. vieta Loretai Lazdiņai, zēniem visātrākais Aigars Černiševs. Gupā 2004. g. – 1980. g. sievietēm
1. vietu izcīnīja Linda Meira, vīriešiem
visātrākais Jānis Baunis. Skrējiena 3.

grupā no sieviešu pārstāvēm netika
līdz finišam un tāpēc nav rezultāta, vīriešiem uzvarēja Jānis Saliņš.
Pasākumā piedalījās 84 sievietes
un 152 vīrieši, tie ir tie dalībnieki, kuri
bija kādā no sacensību protokoliem.
Kopumā bija 17 disciplīnas, kurās varēja pamēģināt savu veiksmi, azartu,
spēku un precizitāti, lai pavadītu aktīvu, piepildītu dienu. Ilgu laiku nespējām saprast, vai būs iespēja pasākumu
organizēt, tāpēc priecājamies, ka pasākums ir aizvadīts veiksmīgi. Ierasti pēc
apbalvošanas bija balle, tad šoreiz tā izpalika sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Tāpat arī tika ievēroti visi
valstī noteiktie ierobežojumi uz distancēšanos un dezinfekciju. Viss šajā ziņā
aizritēja bez starpgadījumiem. Kopumā tika saņemtas 180 piemiņas balvas.
Šogad pirmās 3. vietas katrā disciplīnā
un vecuma grupā saņēma ar jauno
Madonas pilsētas identitāti apdrukātu
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lietussargu (oranžs, sarkans, zaļš). Paldies Ilzei Riekstiņai par lietussargu savlaicīgu pasūtīšanu! Uz tikšanos Aronas
pagasta sporta svētkos 2021. gadā!
Liels paldies Aronas pagasta pārvaldes vadītājam Reinim Silupam un pārvaldes komandai, ar kuru kopā lieliski
sastrādājāmies. Paldies tiesnešiem, palīgiem medicīnas un saimniecības personālam, Aigaram Breidakam, Latvijas
Triatlona federācijas prezidentam un
komandai. Paldies dalībniekiem, kuri
atbalstīja šos sporta svētkus ar savu
klātbūtni un veselīgo sportisko garu!
Rezultāti pilnā apjomā ir redzami
Aronas pagasta mājas lapā www.aronaspagasts.lv.
Aronas pagasta sporta organizators
Vents Ikaunieks
Foto no personīgā arhīva

Madonas novada pašvaldības darbinieku
vasaras sporta spēles Praulienas pagastā
22. augustā Praulienā notika Madonas novada pašvaldības darbinieku
vasaras sporta spēles, kurās piedalījās
arī Aronas pagasta pārvaldes komanda.
Šogad šīm sacensībām apritēja pilni 10
gadi. Un ļoti zīmīgi bija arī tas, ka uz šīm
sacensībām atbrauca pilnīgi visi Madonas novada pagasti un pati pilsētas komanda.
Pirms sacensībām komandām tika
dots uzdevums, kur vajadzēja iet pie
katras pārvaldes un noskaidrot dažādus
jautājumus – kam ir brūnākās acis, kam
ir garākie mati, īsākie mati, lielākais kājas
izmērs, jaunākais un vecākais komandas
dalībnieks, ilgākais nostrādātais laiks pagastā, kopumā pavisam 15 dažādi jautājumi. Mūsu komandai tas izdevās ļoti ātri,
mūsu komandā ar šo uzdevumu veiksmīgi tika galā Laima Grāvīte Supe un
Lolita Tipaine. Sacensības tika atklātas
ar parādi, svinīgajām uzrunām, iesildīšanās, apskrienot kopīgi goda apli. Startēja
14 komandas, Praulienas komanda nestartēja, jo bija organizatoru kārtā, galvenais tiesnesis Sarmīte Lazdiņa – Praulienas pagasta sporta organizatore.
Sporta spēlēs tika piedāvāti 10 komandu sporta veidi, kuros Aronas pagasta komanda startēja ar ļoti mainīgiem
rezultātiem, brīžiem ļoti, ļoti veiksmīgi,
brīžiem nepavisam. Bet prieku par kopā
būšanu, izkustēšanos un sportisku garu
guvām visi. Kopvērtējumā ievuvām šādas
godalgas – 2. vieta Zolītes spēlē – Iva-

Kopbilde ar Lazdonas pagastu pēc sacensībām.
ram Ikauniekam, ļoti maz pietrūka līdz
uzvarai. Makšķerēšanā spēcīgā konkurencē iegūta 8. vieta Andim Supem.
Pludmales volejbolā 2. vietā Gints
Ikaunieks, Sabīne Romule. Interesanta disciplīna, kuru pievarējām godam un
izcīnījām 3. vietu bija Ziloņu pastaiga
– ar zeķē iekārtu bumbiņu pēc iespējas
ātrākā laikā jānogāž 10 ūdens pudeles,
komandā startēja Artis Prikulis un Ina
Cimere. Šautriņu mešana 3. vietā Benita Romule un Artis Prikulis. Virves
pīšana – trīs dalībnieki sapin virvi kā pīni
(bizi) un pēc tam vajadzēja atpīt pīni.
Šajā disciplīnā uzrādījām ļoti labu laiku

un ieguvām 3. vietu – Sabīne Romule,
Inga Krastiņa, Gints Ikaunieks.
Kopvērtējumā šogad netika iekļauti
pārvalžu vadītāju cīņas un sporta organizatoru cīņas, mūsu komandai tas nenāca par labu, jo abas disciplīnas veicām
ļoti labi. Pārvalžu vadītāju cīņās mūsu
pārvaldes vadītājam vajadzēja orientēties un meklēt pareizā secībā pagastu
logo, kā arī salikt 10 uzgriežņus vienu
virs otra, tā lai tie nenokrīt. Mūsu pārvaldes vadītājs Reinis Silups ieguva 1.
vietu! Sporta organizatoru cīņās arī
bija 2 dažādi uzdevumi – pirmais uzdeturpinājums 10. lpp.
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vums 3 minūšu laikā jāuzceļ pēc iespējas
augstāks tornis no 10 uzgriežņiem. Tas
izdevās uz 9 uzgriežņiem (1/2 dalītais
rezultāts). Otrs uzdevums bija pērlīšu
šķirošana pēc krāsām. Pērlīšu bļodā bija
11 dažādu krāsu pērlītes, kuras jāsaliek
pa 11 burciņām un drīkstēja ņemt tikai
pa vienai pērlītei. Sporta organizators
Vents Ikaunieks ieguva 2. vietu.
Tika piedāvātas 6 individuālās disciplīnas. Basketbola metieni, Snaiperu cīņa (šaušana), 3. vieta Aināram
Breidakam. Šautriņu mešana 2. vieta
Gintam Ikauniekam. Aronas komanda

Mētrienai un trešā vieta Madonas komandai. Uzskatu, ka šā gada Aronas komandas potenciāls bija ļoti liels, vienīgi
stratēģiski tika pieļautas nelielas kļūdas,
bet galvenais ir azarts un degsme piedalīties. Būs kur tiekties nākošgad! Paldies
organizatoriem par noorganizētām sacensībām, Aronas pagasta pārvaldei un
vadītājam Reinim Silupam par iespēju
piedalīties šajās sacensībās! Paldies Aronas pagasta dalībniekiem par dalību un
iegūtajiem rezultātiem!
Vents Ikaunieks,
Aronas pagasta sporta organizators

individuāli nostartēja vislabāk – netradicionālā makšķerēšana uz ātrumu
sieviešu konkurencē 1. vietu izcīnīja Benita Romule, kura paspēja izvilkt 8 zivtiņas, bet vīriešiem pārliecinoši labākais
izrādījās Artis Prikulis 11 zivtiņas. Disciplīnā Lidojošā riepa – automašīnas
riepa (15 collas) jāmet pēc iespējas tālāk
un 3. vieta Benitai Romulei.
Individuālās disciplīnas netika iekļautas kopvērtējumā, tāpec Aronas pagasta pārvalde ierindojās godpilnajā
7. vietā. Šogad visiem par pārsteigumu
uzvarēja Vestienas komanda, 2. vieta

DZĪVNIEKU LABTURĪBA

Kā ir ar dzīvnieku labturību Aronas pagastā?

„Aronas Pagasta Vēstis” redakciju
sasniegusi nevisai iepriecinoša ziņa –
par dzīvnieku izkārnījumu nesavākšanu
un brīvi klaiņojošiem suņiem. Papētot
interneta vietni www.likumi.lv, skaidri
un gaiši stāv rakstīts, ka „Iegādājoties
mājas (istabas) dzīvnieku, dzīvnieka
īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību
par mājas (istabas) dzīvnieka labturības
un īpašo turēšanas prasību ievērošanu
un veterinārmedicīniskās palīdzības
nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu. Netraucēt sabiedrību un neradīt
draudus cilvēku un dzīvnieku drošībai,
veselībai un dzīvībai. Jānodrošina, lai
mājas (istabas) dzīvnieka (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas
vai apkārtnes iedzīvotājus”. Mūsu pagasta iedzīvotāji novērojuši, un viens
no aktuālajiem jautājumiem ir – ka nepieskatīti, brīvi palaisti suņi klaiņo no
mājas uz māju. Vai tas ir droši? Diemžēl
pavasarī Aronas pagastā, Lauterē, kāda
saimnieka vienaldzības dēļ nepieska-

tīts suns dzīvojamās mājas pagalmā saplosīja mazāka auguma sunīti – mājas
sargu. Un šis jautājums Aronas pagastā,
gan Lauterē, gan tepat Kusā vēl joprojām ir aktuāls. Līdz ar to būtu vērts
atgādināt par saimnieka pienākumu
savu dzīvnieku norobežot no publiski pieejamiem ceļiem, atpūtas vietām,
nemaz nerunājot par citām, viņiem nepiederošām privātteritorijām, lai neradītu apdraudējumu cilvēku un viņiem
piederošu dzīvnieku veselībai. Ja savā
apgādībā iegādājas suni, par viņu arī ir
jāgādā! Otrs aktuālais jautājums -apdzīvotu vietu teritorijās jāsavāc sava mājas
(istabas) dzīvnieka ekskrementus. Vēlētos piebilst, lai gan dzīvojam laukos,
tas nekādā veidā nedod tiesības piemēslot zaļo zonu. Tā ir sava veida necieņa pret līdzcilvēkiem, kaimiņiem, kuri
dzīvo šajā teritorijā Staidzinot suņus,
Kusā bieži vien novērojama dzīvnieku
izkārnījumu nesavākšana. Diemžēl inteliģenti, pieredzes bagāti cilvēki izlie-

kas nemanot to, kādus izkārnījumu apjomus atstāj viņu suņi pie dzīvojamām
mājām, piemēram, Melioratoru ielas
apkārtnē. Cilvēki pēc tam pļauj zāli, sakopj māju teritorijas un „spēj tik lavierēt starp šīm mīnām”. Šis jautājums ir
„sasāpējis” ne tikai man, bet vairākiem
šīs ielas tuvumā dzīvojošajiem. Turklāt
jāatzīmē, ka mūsu ciema apkārtne ir
pietiekami plaša un zaļa, tepat tuvumā
atrodas pļavas un meži, līdz ar to neredzam iemeslus, kāpēc nevar suņus
staidzināt tur, bet tas ir jādara dzīvojamo māju zaļajā zonā. Vēlam turpmāk
mājdzīvnieku īpašniekiem būt saprotošiem, vērīgiem un atbildīgiem. Mums
visiem patīk atrasties sakoptā, tīrā vidē,
bet, lai tā būtu, pašiem jācenšas par to
rūpēties. Novēlu, lai mūsu mīluļiem saprātīgi saimnieki!

Veterinārārsta Kaspara Udrasu ieteikumi atsaucoties uz rakstā aktualizēto problēmsituāciju –
Atbildība.
Domāju, neviens nestrīdēsies, ja
teikšu, ka uzņemties rūpes par dzīvnieku – tā ir atbildība. Atbildība visa
viņa mūža garumā. Žurkai tie var būt
pāris gadiņi, bet kaķītim vai ne pārāk
liela auguma sunim – pat pāris desmiti gadu.
Kā šī atbildība izpaužas?
Mums jāapzinās, ka visas šīs dzīves garumā mums ne tikai būs jārūpējas par dzīvnieku, nodrošinot
viņa nepieciešamību pēc atbilstošas
ēdināšanas, turēšanas, kopšanas un
veterinārās aprūpes, bet arī jābūt atbildīgiem par to, ko šis dzīvnieks dara
un var nodarīt.
Pirms izlemt ņemt savā aizgādībā
mājdzīvnieku, noteikti jāizvērtē savas spējas un iespējas nodrošināt šos

apstākļus.
Minēšu tik dažus ieteikumus pēc
savas veterinārārsta pieredzes:
… nebūtu prātīgi, piemēram, paņemt lielu suni un to turēt mazā dzīvoklī;
… vai mazbērniem vecvecākiem
bez pieredzes dāvināt impulsīvu suni,
kuru viņi acīm redzot nespēs valdīt;
… vai arī paņemt suni un turēt
metru garā ķēdē, kurā viņš sargā tikai
savu būdu;
… vai arī nekastrēt savu kaķenīti,
un kaķēnus ikreiz izmest pie kādas
lauku viensētas;
… vai nevakcinēt un neattārpot
dzīvnieciņus, tādejādi apdraudot sevi
un apkārtējos;
… vai paņemt dzīvnieku, skaidri
apzinoties savu nespēju materiāli vai
citādi viņu uzturēt;
… vai arī palaist „izskrieties” vakarā pa pagastu;

… vai arī nesavākt pastaigas laikā
aiz sava dzīvnieka;
…vai arī neturēt viņu pie pavadas
apdzīvotā vietā pastaigas laikā.
Tomēr es vēlos uzsvērt, ka pie
mums, Madonas pusē, dzīvo ļoti apzinīgi un labi dzīvnieku īpašnieki!

Ar sveicieniem un laba
vēlējumiem,
Aronas pagasta iedzīvotāji

Reti kad savā darbā saskaros ar
kādiem sliktiem piemēriem, un jāatzīst, ka sabiedrības izpratne pamazām, bet gadu no gada tomēr iet
pareizā virzienā. Esmu pārliecināts,
ka runājot par šīm tēmām, ikvienam
par tām aizdomājoties, un pat tiem,
kuriem šīs lietas nešķita nozīmīgas,
gūstot vairāk informācijas no masu
medijiem, draugiem vai kaimiņiem,
situācija mainīsies.
Lai mums katram izdodas piemeklēt savu četrkājaino mīluli kas
dos prieku vai palīdzēs ikdienas solī!
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Lielais Līdēris
Aronas pagasta ezers Lielais
Līdēris ir atpazīstams kā novada
iedzīvotājiem, tā novada apmeklētājiem. Tikai retais Līdēres,
Lauteres, Kusas, Madonas pilsētas iedzīvotājs nav pavadījis laiku
pie ezera. Tā piekrastē mājvietu
skaits ir teju dubultojies pēdējo
10 gadu laikā. Pie ezera dzīvojošo un piekrastes zemju īpašnieku skaits nu vairāk kā 30.
Ezera burvība ir tā dabiskais
skaistums un daudzveidīgās iespējas brīvā laika pavadīšanai.
Pēdējos gados rūpīgi uzraudzītā
nozveja ar tīkliem un murdiem,
ar pašvaldības un Eiropas finansējuma atbalstu papildināti zivju
resursi ir veicinājuši zvejnieku
skaita pieaugumu. Gada aukstajos mēnešos 2019. un 2020. gadā
zemledus makšķernieku skaits
novērots vidēji 5 dienā. Gada siltajos mēnešos – ezerā laivu skaits,
nereti ar diviem makšķerniekiem
laivā, dienā vidēji 5 – 8 laivas, jūnija mēnesī pat vairāk kā 10.
Ezerā ir divas publiskās
pludmales, kuras ar Aronas pagasta pārvaldes atbalstu, ikgadēji
ir sakoptas, lielākajā no tām ir
izvietota tualete un atkritumu
konteineris, ezera piekrastē dzīvojošo dāvinātas āra mēbeles.
Par pludmaļu apmeklētāju skaita pieaugumu 2020. gada siltajos
mēnešos liecināja nerimstošās
čalas un bērnu smiekli, vakarēšanas ugunskuri un nakšņotāji
teltīs. Šā gada jaunums ir iespēja
izbraukt ar Madonas pilsētā nomātu ūdensmotociklu.
Ezers ir publisks un pēc
būtības pieder valstij jeb visiem
valsts pilsoņiem. Valsts savas
tiesības ezera apsaimniekošanā
ir pielīgusi privātam apsaimniekotājam. Ezerā tiek organizēta
rūpnieciskā nozveja.
Pēdējo
gadu ezera apmeklētāju skaita
pieaugums skaidri iezīmējis vajadzīgos uzlabojumus ezera apsaimniekošanā, lai arī nākamajos
gados ezers ir zivju bagāts, apmeklētāju iecienīts un sakopts.
Ezera piekrastē dzīvojošie, divas
trešdaļas, ir sagatavojuši praktiskus risinājumus ezera ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Tapis kopīgs iesniegums, kurš

ir iesniegts vairākās valsts institūcijās.
Iesniegumā minēti: 1. Lūgums organizēt licencēto zveju. Šobrīd rūpnieciskās zvejas tiesības ļauj ezerā organizēt
nozveju ar tīkliem un murdiem. Lai
gan šādai nozvejai ir likumā noteikts

apjoms, vietējie ir novērojuši lielāku aktivitāti kā pieļaujams. Dažs
zemes īpašnieks pat sniedzis liecības valsts drošības iestādēs par
ezerā atrastu tīklu apjomu. Licencētā zveja palīdz saglabāt zivju resursus, aizliedzot tīklu un murdu
nozveju, katram makšķerniekam
izsniedzot licenci un saņemot informāciju par loma lielumu. Pēdējos gados valstī arvien pieaug
rūpnieciskās zvejas aizstāšana
ar licencēto, īpaši palielinoties
zvejnieku aktivitātei publiskos
ūdeņos. Lai saglabātu zivju resursu bagātību un daudzveidību,
licencētā zveja ir efektīvākais risinājums. 2. Ierosinājums izvietot
informatīvas plāksnes publisko
pludmaļu zonā. Informācija, lai
atvieglotu apmeklētāju izpratni
par kārtību uzturēties publiskās
zonās – ugunskuru kuršana tiem
paredzētās vietās, ezerā atļauto
motorizēto līdzekļu atļauto jaudas lielumu un informāciju par
peldētājiem un aktīvā sporta
cienītājiem ezerā droši līdzās pastāvēt. Tāpat lūgts izvietot informatīvas norādes uz ezera publiskajām pludmalēm, lai jebkuram
interesentam ir saprotams, kuras
ir privātas, kuras ir publiskas zonas. 3. Ezera piekrastē dzīvojošie
ir aicinājuši rast iespēju piedalīties ezera apsaimniekošanā. Ikdienā esot piekrastē un vēloties
saglabāt ezera dabisko skaistumu, saimniekiem ir praktiskas
iespējas līdzdarboties ezera apsaimniekošanā.
Papildus iepriekš minētajiem, izteikti arī citi lūgumi un
ierosinājumi – ezera tauvas joslas apauguma ierobežošanā, lai
palēlinātu ezera aizaugšanu,
motorizēto ūdenslīdzekļu zonu
iezīmēšana u.c. Vai un kādi būs
apsaimniekošanas uzlabojumi,
mums katram būs iespēja pārliecināties. Svarīgākā ir sabiedrības,
īpaši ezera piekrastē dzīvojošo,
iniciatīva iesaistīties mums visiem
piederoša īpašuma, ezera, apsaimniekošanā.
Kristīne Ragaine-Volnianko
Foto no bezmaksas starptautiska
servera
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NEPALIEC MĀJĀS
10. oktobrī pulksten 15.00

Svecīšu vakari
Aronas pagastā:

Lauteres kultūras namā
amatierteātra ,,Aronieši”
pirmizrāde –
A. Anoldss, E. Bahs

Skāķu kalna kapos

„TRAKS NUMURS”

Līdēres
Jaunajos
kapos

Komēdiju no vācu valodas tulkojis
V. Grēviņš
Režisore Laima Vanaga

26. septembrī 18.00

Līdēres Vecajos kapos
3. oktobrī 17.00

3. oktobrī 18.00

Ieejas maksa 2,00 EUR

Skolēnu radošie darbi
Kusas skolas lielāko klašu jaunieši
mācību gadu latviešu valodas stundās
iesāka ar Laimes alfabētu – to izpētot,
saņemot sev veltītus novēlējumus, domājot savus vēlējumus ar grūtajiem latviešu valodas burtiem, kā arī izvēloties
svarīgus atslēgas vārdus par virsrakstiem
jauniem radošajiem sacerējumiem.
Lasītājiem piedāvājam dažus nopietnu
pārdomu darbus, kas tapuši stundu
laikā. Lai radošs mūsu mācību gads!
Skolotāja Ilona Sāre.
Laima Zālīte, 6. kl. „Laime”
Laime ar katru dienu kļuva stiprāka. Tā ieviesa mieru sirdīs un taureņus
vēderā!
Laime atvēra sirdis un viss kļuva rokas stiepiena attālumā. Bet ne vienmēr
laime bija uz ilgu laiku.
Dažreiz laime pazuda kā tauriņš,
kas tikko no kūniņas izlauzies un devies
pasaulē. Kad laime pazūd, liekas, ka
pasaule beigusi griezties.
Bet tu vari turpināt piepildīt sapņus
un gūt jaunas zināšanas, atrisināt savas
dzīves uzdevumus. Tev jāķer mirkļi, jo
dzīve ir īsa, taču vienmēr var paspēt
mīlēt. Esiet laimīgi!
Roberts Krūmiņš, 6. kl. „Durvis”
Šī lieta ir neparedzama. Tā reizēm
rada stresu, jo tu nezini, kas aiz durvīm
stāv. Kad tu tās atver, tur var būt viss kaut
kas: žēlsirdība, bagātība vai čaklums. Šī
sajūta šauj kā ar bultām pa jūtām!
Jo tās ir durvis. Koka lieta, kas satrauc. Katrs cilvēks pazīst šo durvju sajūtu. Kas būs aiz tām? Mamma, kas šoreiz
sabārs, vai draugs, kas iepriecina? Durvis
ir neparedzamas, kā jau mēs visi.
Aleksis Rubenis, 9. kl. „Vārti”
Vārti var atvērt durvis uz pilsētu, uz

Sporta zāle jaunajā
sezonā atsāk vakara
nodarbības ar
21. septembri.
Ar 21. septembri sporta zālē 2. stāvā notiks fizioterapeites Ievas Voseles
vadītās vingrošanas nodarbības. Sīkāk
informācija skatīt 5. lpp.
Sporta zāle katru darba dienas vakaru būs atvērta no plkst. 18.00 līdz
21.00. Precizēts nodarbību grafiks būs
ar 1. oktobri.
!!! Ievērosim valstī noteiktos distancēšanās un dezinfekcijas noteikumus!!!
Vents

MŪŽĪBAS BALSS

Pār dzeltenām smiltīm
dzeltenas lapas krīt,
Vējš velti pūlas tās projām dzīt.
Uz ziediem rasa nopil kā asaras,
Aizrit kā pēdējie mirkļi no vasaras.
(J. Osmanis)

Reģistrētie mirušie:
Nauris Briedis, 5. klase.
māju vai arī uz labo un ļauno. Neviens
nezina, kas viņu gaida aiz vārtiem, kas
rada viņa dzīvi. Tikai Dievs var noteikt,
ko tu gaidi un kas gaida tevi.
Es esmu iegājis pa zinību vārtiem,
kas man parāda, kā var mācīties no
kļūdām un kā var mācīties no citiem.
Bet šos vārtus var mainīt, nojaucot un
uzceļot jaunus, kas mani var aizvest ļoti
dažādos virzienos. Ja esi piedzīvojis ko
nelāgu, to vari aizmirst knipja skaņā, tas
var tev palīdzēt kļūt laimīgam un atvērt
citus vārtus uz labo un laimi.
Protams, var gadīties vērt vārtus uz
nelabā pusi. Tie parādīs ne tikai tavu
vājību, bet arī iespēju – tu mainīsies vai
tomēr nē? Tā būs tava izvēle, un tikai
tu vari aizvērt vārtus uz slikto un atvērt
sirsnības un labestības vārtus.
Sāc savu veselīgo dzīves gaitu! Un
nekad nevajag aizmirst, ka ir cilvēki,
kas var palīdzēt atvērt vārtus, jo tu neesi
viens!

Austra Marta Zaļkalne
13.08.2020
Vera Lapsiņa
30.08.2020
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