
Ņem spēku no jāņuzālēm,
Ko tās tev šovakar sniedz –
Tas paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs novītis zieds.
Ņem spēku no Jāņu gaismas,
Kas pakalnos gaiši spīd –
Tā paliks ar tevi tik ilgi.
Kaut sen būs atausis rīts.
Ņem spēku no jāņuzālēm,
No gaismas, kas kalnos zied,
Ņem spēku no nakts bez tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet.

  /A. Anitīna/

Šogad vasara pie mums ļoti nestai-
dzās, tā nāca pamazām maziem ziedu 
solīšiem. Tas lika tik ļoti ilgoties pēc 
tvīkstošās ceriņu, pujeņu un  jasmīnu 
smaržas. Tas lika novērtēt vasaras brie-
dušās zāles smaržu. Tik ļoti gaidīta, jo 
pirmo saules staru apspīdētā zeme ma-
nāmi atplauka. Klāt kārtējie Jāņi, kas 
zina, kā tos katrs no mums pavadīs. 
Kaut bez skaļi pieskandētiem publis-
kiem pasākumiem, bet siers jāsatin, vai-
nags no trejdeviņām zālītēm jānopin, jo 
ir taču teiciens „Visa laba Jāņu zāle, kas 
zied Jāņu vakarā”. Noteikti, ka dārziņš 
jāizravē, lai neaplīgo, māja, sēta jāsapoš 
svētku rotā ar krāšņākajām jāņuzālēm. 
Lieliski, ja mājās Līga un Jānis, ko sumi-
nāt. Bet ja nav, tad kopā ģimenes lokā 
jāiededz ugunskurs. Nedrīkst aizmirst 
izlocīt balsi un līgot līdz pat saullēktam, 
pieskandējot visu sētu. Līgo nakts teic ir 
brīnumu nakts, tāpēc katram pašam ie-
spēja vēlēties, visu, kas sirdī cerēts.

Laura

Īsa, īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām.
Te satumsa, te uzausa
Te saulīte gabalā.

Pirmsskolas „Sprīdītis” 
kolektīvs

Lai līksma 
līgošana 
Aronas 

pagastā!
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Mājstāstu ekspedīcija Aronā
Tieši tā saucas biedrības „ARONAS 

PĪLĀDZIS” iesniegtais projekts Mado-
nas novada pašvaldības NVO projektu 
konkursā, kurā saņēmām pozitīvu lē-
mumu par tā realizāciju. 

Projekta „Mājstāstu ekspedīcija Aro-
nā” mērķis – izzināt un apkopot Aronas 
pagasta mājstāstus (māju rašanās, dzim-
tu stāsti, cilvēku likteņi, kultūrvēsturis-
kas norises), radot sabiedriski nozīmīgu 
kultūrvēsturisku mantojumu nākama-
jām paaudzēm. Lai sasniegtu projekta 
mērķi, izvirzīti sekojoši uzdevumi:

1. Izvērtēt aktuālo informāciju par 
grāmatas vadlīnijām, izstrādāt tās ma-
ketu;

2. Dodoties ekspedīcijās, iepazī-
ties ar mājstāstiem, cilvēkiem, iegūto 
informāciju apstrādāt, saglabāt digitālā 
formā;

3. Veicināt bērnu un jauniešu pie-
derību savam pagastam, iesaistot viņus 
praktiskā mājvārdu plāksnīšu izgatavo-
šanā;

4. Sadarbībā ar SIA „Studio 420” 
veidot aero foto un video datu bāzi par 
Aronas pagastu;

5. Interaktīvi pilnveidot Aronas 
pagasta karti, izveidojot bāzi dažādu 
aktivitāšu organizēšanai gan vietējiem 

iedzīvotājiem, gan Aronas pagasta vie-
siem.

Laiks diemžēl nestāv uz vietas, lē-
nām, ik pa laikam mēs zaudējam kādu 
dzīvesstāstu, zaudējam kādu viedu un 
dzīves gudru cilvēku, kurš aiznes sev 
līdzi ne tikai savu dzīvi un atmiņas, 
bet arī daļu no Aronas pagasta vēstu-
res un dzīves līkločiem. Jau iepriekš, 
izpētot Aronas pagasta attīstību 100 
gadu griezumā, radās ideja, ka ir nepie-
ciešama grāmata, kurā varētu apkopot 
stāstus par cilvēkiem, par viņu mājām, 
dažādus interesantus notikumus un at-
gadījumus, kas saistās ar norisēm Aro-
nas pagastā. Izveidojot grāmatu (tās 
nosaukums radīsies projekta laikā), 
veicināsim pilsonisko līdzaktivitāti un 
līdzdarbošanos, aktīvu iesaistīšanos, ne 
tikai vērošanu no malas. Tagadējā Aro-
nas pagasta teritorija dažādos laikos ir 
vairākkārt mainījusies. Pirmie dati par 
teritorijas apdzīvotību parādījušies ap 
13 gs., taču tagadējās teritorijas ir vei-
dojušās uz Lauteres, Lodes, Zelgauskas, 
Vestienas, Oļu, Kusas, Līdēres muižu 
zemes. Lai veidotu grāmatu ne tikai 
par šodienas Aronas pagastu, vēlamies 
atstāt kultūrvēsturisku mantojumu nā-
kamajām paaudzēm, tāpēc ekspedīcijas 

virzieni un maršruti tiks izveidoti atbil-
stoši seno muižas zemju teritorijai.

Lai realizētu ieceri, projekta darba 
grupa (līdz 15 cilvēkiem) regulāri tik-
sies (pirmās tikšanās reizes jau ir noti-
kušas projekta izstrādes laikā, izveidota 
WhatsApp grupa ātrākai kopīgai sazi-
ņai), lai apkopotu iegūto informāciju, 
lai apspriestu turpmākos soļus projekta 
realizācijā. Regulāri notiks saziņa par 
iegūto informāciju, tās apstrādi, sagla-
bāšanu digitālā formā. 

Projekta laikā tiks iegādāti 2 dikta-
foni, 2 SDHC 32 GB atmiņas kartes, jo 
dodoties ekspedīcijās tas ļaus pilnvērtī-
gāk iegūt nepieciešamo informāciju un 
vienlaikus varēs doties vairākās ekspe-
dīcijās. Kopumā tās varētu būt vismaz 
7 ekspedīcijas, tā aptverot visu Aronas 
pagasta teritoriju:

1. Lubeja, Viesiena I;
2. Līdēre;
3. Zelgauska, Viesiena II;
4. Lautere;
5. Oļi;
6. Madonas pilsētas pierobeža (uz 

Kusu, uz Zelgausku, uz Sarkaņu pusi);
7. Kusa.
Darba grupas dalībnieki ir dažādu 

iestāžu, struktūrvienību darbinieki un 

Biedrība „Pie Kraujas” sadarbībā 
ar fotogrāfu Reini Fjodorovu uzsāk 
Vidzemes plānošanas reģiona, Lat-
vijas Valsts meži un Valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstītu projektu 
„Aronas stāsti”. Projekta realizācija 
jau ir sākta un tiks īstenota līdz sep-
tembra vidum, kad sabiedrībai būs 
pieejams multimediāls stāsts 10 mi-
nūšu garumā. Stāstu sērija ir pētnie-
ciski un mākslinieciski augstvērtīgs 
darbs, kas dokumentēs Aronas kras-
tos dzīvojošos cilvēkus un diskutēs 
par dzimtas stāstu kultūrvēsturisko 
nozīmi veidā, kas ir pieejams un sa-
protams gados jaunākai auditorijai.

Projekta vēstījuma pamatā ir Reiņa 
Fjodorova sen lolotā ideja par dzim-
tasstāstu izzināšanu un iepazīšanos ar 
cilvēkiem, kas dzīvo un saimnieko Aro-
nas upes krastos. Reiņa vecvectēvam 
Viktoram Balodim pirms 100 gadiem 
piederēja vilnas dzirnavas Aronas upes 
krastos. Viktora pēkšņā nāve un tam 

Tiek uzsākts Vidzemes kultūras programmas 
2021 projekts „Aronas stāsti” 

sekojošie okupācijas režīmi izdzēsa 
jebkādas liecības par šo vēsturisko per-
sonību, tāpēc autors vēlējās iepazīt un 
dokumentēt citu, Aronas upes krastos 
dzīvojošo, ģimeņu dzimtu stāstus. 

Aronas upes krastos, kas 44 kilo-
metru garumā stiepjas caur Madonas 
un Pļaviņu novadiem, pagājušā gadsim-
ta sākumā ir dzīvojušas vairāki desmiti 
ģimeņu. Mūsdienās viena daļa no šīm 
dzimtām ir zudušas, bet otra daļa turpi-
na apdzīvot Aronas krastus un saudzīgi 
glabāt savus stāstu.

Projekta ietvaros tiks meklētas ģi-
menes, kas dzīvo Aronas upes krastos, 
lai ierakstītu intervijas par viņu dzimtu 
stāstiem, kā arī fotogrāfs katram izvei-
dos portretu, kur modelis pozē Aronas 
upē. Projekta ietvaros tiks izveidoti 18 
–20 portreti. Portreti tika veidoti dažā-
dās vietās uz Aronas upes. Katru modeli 
ir paredzēts fotografēt Aronas upē pēc 
iespējas tuvāk vietai, kur atrodas viņa 
mājas. 

Gala rezultāts tiks izplatīts izman-
tojot mūsdienu iespējas – caur sociāla-
jiem tīkliem (facebook.com, youtube.
com un vimeo.com platformām). Pro-
jekts būs brīvi pieejams internetā un 
ilgtermiņā rosinās auditorijas interesi 
par saviem dzimtas stāstiem, tādejādi 
aktualizējot piederību konkrētajai vie-
tai – mājai, kopienai, pilsētai vai valstij. 
Multimediālais projekts varētu kalpot 
kā materiāls, kas tiek izmantots audzi-
nāšanas vai vēstures stundās, lai disku-
tētu par dzimtas stāstu nozīmi.

Tiek aicināti pieteikties Aronas 
upes apkārtnē dzīvojošie, kuri vēlētos 
piedalīties projekta realizācijā un dalī-
ties ar saviem dzimtu stāstiem. Intere-
sentiem zvanīt Reinim Fjodorovam par 
tel. 26980621 vai rakstīt uz epastu rfjo-
dorovs@gmail.com.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Sauša,

Projekta „Aronas stāsti” vadītāja
Tel. 20067030

MC 1. stāvs
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vadītāji, kuri savā pusē, piesaistot ci-
tus aktīvistus, dosies ekspedīcijās, lai 
uzklausītu Mājstāstus, stāstus par cil-
vēku un māju likteņiem. Ekspedīciju 
laikā noskaidrosies senākā un jaunākā 
Aronas pagasta māja, kā arī citi intere-
santi fakti, kurus apkopojot, veidosim 
grāmatu par Aronas pagastu, kurā ie-
kļausim informāciju par katras mājas 
rašanos, cilvēkiem, dzimtām, kas tajās 
dzīvojuši un strādājuši, fotogrāfi jas – 
sendienas (pirmssākumi) – šodiena. 
Saturiski to veidosim kā stāstus par 
vecsaimniecībām, jaunsaimniecībām, 
padomju laika mājām, 20. – 21. gs. 
mājas. Ja Jums ir vēlme padalīties 
ar savas dzimtas, mājas stāstiem 
vai Jūsu atmiņu pūra lādē ir inte-
resanti stāsti par Aronas pagastu, 
lūdzu, dodiet par sevi ziņu – sazi-
nieties ar Ivetu Kaparkalēju (pro-
jekta vadītāja, t. 26423751), Ilzi Medi-
nieci (idejas autore, t. 26308109), Inu 
Cimeri (Viesienas bibliotēkas vadītāja 
Lauterē, t.26128485), Silviju Čurksti 
(Vides gide, t.26200599), Daci Cāzeri 
(Aronas bibliotēkas vadītāja Zelgauskā, 
t. 25423819), Lauru Zariņu („Aronas 
pagasta Vēstis” redaktore, t. 29376619). 
Jau šobrīd darba grupai aktīvi palīdz 
Gita Siliņa, saruna par šādu grāmatu ir 
bijusi ar Ilvaru Koscinkeviču – viņi lab-
prāt dalās ar savu pieredzi. Paldies jau 
tagad!

Tā kā jau esam veidojuši Aronas 
pagasta karti, kurā ir redzamas viensē-
tas (zudušās, bijušās, esošās), ir doma 
papildināt šo karti interaktīvai darbībai, 
proti, izgatavot mājvārdu nosaukumus 
uz saplākšņa un izvietot MC „1. stāvs” 
telpās, kurās pēc tam var veidot dažādas 
interaktīvas spēles gan apmeklētājiem, 
gan viesiem, tādejādi vairāk iepazīstot 
Aronas pagastu un veicinot piederības 
sajūtu savam pagastam. Šo mājvārdu 
nosaukumu gatavošanā varēs iesaistī-
ties ikviens MC „1. stāvs” apmeklētājs.

Sadarbībā ar SIA „Studio 420” tiks 
sagatavotas aero fotogrāfi jas un video 
materiāls, kas aptvers visu Aronas pa-
gasta teritoriju, līdz ar to būs iespēja 
redzēt visas mājvietas no putna lidoju-
ma. Fotogrāfi jas tiks krāsaini izdrukātas 
un ar tām tiks noformēta interaktīvā 
karte, kā arī tiks izveidota aero foto un 
video datu bāze digitālā formā. Svarīgi 
šajā ziņā būtu tas, lai nevienam neras-
tos problēmas, ka virs mājas kādā dienā 
lidinās kāds aparāts, kurš veiks svarīgu 
darbu. Ja nu kādam ir pretenzijas pret 
šo, lūdzu, dodiet ziņu. Pie viena aici-
nām Jūs iesaistīties pašiem – pada-
līties ar savu māju fotogrāfi jām „To-

reiz un tagad”, atsūtot elektroniski 
uz e-pastu aronaspiladzis2013@
inbox.lv vai arī atnesot fotogrāfi jas 
uz MC “1.stāvs” (iepriekš sazinoties 
pa tālr.26423751), tās noskenēsim 
un atdosim Jums atpakaļ.

Šī projekta laikā notiks darbs pie 
grāmatas maketa izveidošanas, lai pro-
jekta noslēgumā to varētu prezentēt 
Aronas pagasta ļaudīm, līdz ar to pie-
saistot sponsorus grāmatas izdošanai. Ja 
rudens pusē ļaus kopā pulcēties, tad no-
slēgumā paredzēts klātienes pasākums, 
kura laikā prezentēsim iegūtos materiā-

lus. Ja tomēr tikšanās iespējas būs iero-
bežotas, tad mēģināsim to visu apkopot 
digitāli un tad šis materiāls jau būs pieej-
ams krietni plašākai sabiedrībai.

Ja Jūs ir ieinteresējusi ideja par grā-
matas veidošanu, priecāsimies par zie-
dojumu grāmatas izdošanai, jo projekta 
pieejamais fi nansējums ir par mazu, lai 
izdotu grāmatas pietiekošā daudzu-
mā. Ziedojumu var ieskaitīt biedrības 
„ARONAS PĪLĀDZIS” kontā LV69UN-
LA0050020426839 ar norādi „Ziedo-
jums grāmatai”. Šie līdzekļi tiks izman-
toti tikai un vienīgi grāmatas izdošanai.

Sveiki, dārgie Aronas pagasta 
iedzīvotāji!

Biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS” aicina jūs piedalīties kopīga stāsta par 
Aronas pagastu veidošanā. Esam raduši iespēju izdot grāmatu, kurā iece-
rēts apkopot iedzīvotāju stāstus par dzīvi mūsu pagastā. Tāpēc būsim pa-
teicīgi, ja dalīsieties ar savām idejām un ieteikumiem par cilvēkiem, dzim-
tām, mājām u.t.t., kuru stāstus vēlētos redzēt grāmatā. Ņemsim vērā jūsu 
vēlmes un intervēsim ieteiktos cilvēkus, kā arī lūgsim viņu atļauju publicēt 
stāstus. Atzīmējams gan, ka visu iekļaut vienā drukātā izdevumā nebūs ie-
spēja, taču 21.gadsimta digitālie apstākļi mums paver interneta plašumus, 
tādejādi varēsim mūsu stāstus uzglabāt tīmekļvietnē un piedāvāt lasīšanai 
plašai auditorijai.

Lūdzam izgriezt un aizpildīt anketu līdz 12. jūlijam (varat aizpildīt 
tikai tās ailes, kuras vēlaties). Tās var nogādāt Aronas pagasta bibliotēkās 
Kusā, Zelgauskā, Lauterē, MC „1. stāvs” (var ievietot pastkastītē pie MC 
no ābeļdārza puses). Iepriekš minētajās vietās varēs aizpildīt arī drukātas 
anketas.
Cilvēks, kuru vēlos ieteikt intervēšanai 

Dzimta, kuru vēlos ieteikt intervēšanai 

Mājas, par kurām būtu vērts uzrakstīt grāmatā 

Īss skaidrojums par manu ieteikumu (kāpēc tieši šāds)

Citas idejas un ieteikumi 

Mans vārds un uzvārds, kontaktinformācija

Nevēlos norādīt savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (atzīmēt ar X) 

Ja ir vēl kādi papildus ieteikumi vai jautājumi, rakstiet uz e-pastu aro-
naspiladzis2013@inbox.lv 

Liels paldies par atsaucību!

Projekta „Mājstāstu ekspedīcija Aronā” radošā komanda

MC 1. stāvs
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Nepiepildītie sapņi… pagaidām…
2020. gads ir ieviesis 

savas korekcijas, kas sais-
tītas ar dažādiem ierobe-
žojumiem un epidemio-
loģisko situāciju valstī 
Covid-19 izplatības dēļ, 
tāpēc ļoti aktīva darbība 
tieši ar cilvēku iesaistīša-
nos nav bijusi. Iespēju 
robežās tika pabeigts LAD 
projekts „Šūšanas ABC” 
(ar pārtraukumu saistībā 
ar ārkārtas situāciju valstī pavasarī), 
bet rudenī tika uzsākts LAD projekts 
„Šujam tālāk” (šobrīd nodarbības 
nevar vēl notikt, bet ļoti ceru, ka pa-
visam drīz jau varēsim uzšūt sev kādu 
jaunu „štāti”). Vēl viens projekts „Ap-

mācības darbam ska-
ņu ierakstu studijā” 
ir apstiprināts, bet ne-
var vēl notikt apmācību 
nodarbības. Iesāktos 
darbus padarīsim, tik-
līdz tiks dota zaļā gais-
ma, lai arī telpās varē-
tu pulcēties cilvēki un 
viņiem būtu iespējas 
apgūt jaunas prasmes, 
jo abiem projektiem ir 

pagarināts realizēšanas termiņš.
Prieks un gandarījums par to, 

ka veiksmīgi ir notikusi Skaņu ierak-
stu studijas izbūve un Mūzikas ista-
bas vienkāršotā atjaunošana, līdz ar 
to šajā laikā sanācis vairāk darboties 

infrastruktūras uzlabošanas jomā. 
MC „1. stāvs” ir ieguvis daudzpusīgi 
izmantojamu telpu dažādām aktivitā-
tēm visām paaudzēm. Mazliet žēl, ka 
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) 
izsludinātajā projektu konkursā drus-
ciņ nepaveicās. Ļoti lielās konkuren-
ces dēļ pavisam nedaudz pietrūka, lai 
jaunajā Skaņu ierakstu studijā taptu 
„MĪĻGRĀMATA ĢIMENEI”. Kas tā ir? 
Lai paliek mazs noslēpums, jo sap-
ņi, reizēm ātrāk, reizēm lēnāk, tomēr 
piepildās…

Rudens – ziemas sezonā, kad 
apmeklētāji brīvi nevarēja apmeklēt 
MC „1. stāvs” (arī tagad vēl tas nav 
iespējams), nācās vien sēdēt pie 
datora un domāt idejas. Viena laba 
ideja tapa par interaktīva iedvesmas 
parka „Senais satiek jauno” izveidoša-
nu Kusā, bet šis posms nav bijis drau-
dzīgs ar SIF, jo pietrūka nieka 0,853 
punktu… Tāda nu ir projektu kon-
kursu būtība – viens projekts „aiziet”, 
citam var pietrūkt pavisam maz, bet 
iespējas joprojām ir un tās ir doma iz-
mantot – ja ne šogad, tad varbūt citu 
gadu…

„Dāržīnes 
terase”...

2020. gada pavasarī aktīvie Aro-
nas pagasta jaunieši (25+), zvanīja un 
interesējās, ko un kur Aronas pagastā 
varētu labiekārtot. Viena no idejām, 
par kuru ieminējos un aicināju vēl 
sazināties ar mūsu pagasta Vides gidi 
Silviju Čurksti, bija Dārznīcas pilskal-
na sakopšana, kritušo koku savākša-
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na, kalna augšdaļas sakār-
tošana. Liels prieks toreiz 
bija tieši par jauno cilvēku 
pašiniciatīvu, jo viņiem pa-
šiem bija radusies šī doma. 
Mēs, kas iepriekš darbojā-
mies skaistāko Aronas pa-
gasta vietu – Skatupunktu 
pieejamības izveidošanā, 
tikai pavirzījām viņus šajā 
virzienā. Vēl lielāks prieks 
par tiem, kuri pirmajā rei-
zē sāka darboties, turpina 
darīt to joprojām. 2020. 
gada rudenī labiekārtoša-
nas darbi notika atkal, sa-
vukārt, šogad, Lielās Talkas 
dienā – 24. aprīlī, mūsu 
čaklie rūķi Armanda Kecko 
vadībā atkal bija Dārznīcas 
pilskalnā. Rudenī puiši iz-
veidoja WhatsApp grupu 
„Dārznīcas glābēji”, kurā 
informē par savu darbu 
gaitu. Pēdējais gads mūs vi-
sus ir nedaudz „ierāmējis” 
saistībā ar epidemioloģis-
kajiem ierobežojumiem, plaši 
pasākumi nav notikuši, toties 
ir bijusi iespēja vairāk pabūt 
dabā, apmeklējot daudzas inte-
resantas dabas takas. 

Pateicoties biedrības „ARO-
NAS PĪLĀDZIS” realizētiem 
projektiem, Aronas pagastā ir 
izveidoti Skatupunkti (īpašas 
un skaistas vietas), ir veikti da-
žādi labiekārtošanas darbi, iedzīvotāji 
ir bijuši aktīvi, piedaloties talkās, sa-
kopšanas darbos. Dārznīcas pilskalns 
ir viens no Aronas pagasta Skatupunk-
tiem, kas jau no sendienām apvīts ar 
dažādām teikām un nostāstiem, starp 
citu, senos laikos to esot saukuši par 
Dāržīni. Savulaik Dārznīcas pilskalns 
ir bijis pazīstams arī kā atpūtas vieta 
ar jestrām zaļumballēm. Redzot, cik 
skaisti jau šobrīd ir izkopta Dārznī-
cas pilskalna augša un domājot par 
šīs vietas turpmāko attīstību, kopīgās 
sarunās ir radusies ideja par aktīvas 
atpūtas vietas izveidošanu, kas būtu 
pieejama ikvienam Aronas pagasta 
Skatupunktu maršruta apmeklētājam, 
kā arī to varētu izmantot dažādu pasā-
kumu rīkošanai. Sazinoties ar Nacio-
nālā kultūras mantojuma pārvaldes 
Vidzemes reģiona nodaļas darbinieci, 
esam noskaidrojuši, ka sakopšanas 

un labiekārtoša-
nas darbi Dārz-
nīcas pilskalnā 
var notikt, tie 
pat būtu ieteica-
mi, lai uzturētu 
šo pašvaldības 
īpašumu kār-
tībā. Madonas 
novada pašvaldī-

bas NVO projektu konkursā, iegūstot 
gandrīz maksimālo punktu skaitu (20 
no 21), diemžēl atbalstu nesaņēmām, 
jo plānotā vaļējās nojumes (galds, 
soli, jumts) uzstādīšana pilskalnā 
skaitījās kā būvdarbi, kuriem pēc pro-
jektu konkursa nolikuma atbalstu ne-
sniedz. Joprojām nepamet sajūta, ka 
ideja par īpašu aktīvās atpūtas vietas 
izveidošanu šajā Skatupunktā, kas 
padarītu šo vietu vēl pieejamāku un 
baudāmāku ne tikai atpūtai dabā ar 
ģimeni vai draugiem, bet arī organi-
zējot dažādus pasākumus ārtelpās, ir 
„paceļama”, pateicībā par ieguldīto 
sakopšanas darbu. Dārznīcas pils-
kalns jau kļuvis par populāru apskates 
objektu, organizējot dažādus orientē-
šanās braucienus Madonas novadā, 
un, sakārtojot vidi un izveidojot infra-
struktūru atbilstoši atpūtai dabā, tas 
piesaistītu aizvien vairāk tuvākus un 

tālākus apmeklētājus.
Aronas pagasta 

uzņēmēji, iedzīvotā-
ji un Aronas pagasta 
pārvalde! Un ja nu 
mēs visi kopīgiem 
spēkiem, iesaistoties 
dažādos darbos, kā 
arī ieguldot līdzekļus, 
piesaistot sponsorus, 
varētu izveidot „Dār-
žīnes terasi”, kurā 
būtu izveidota uguns-
kura vieta, izgatavo-
tas un uzstādītas šū-
poles, sakārtotas tre-
pes, pa kurām uzkāpt 
pilskalnā. Šis nemaz 
neprasītu lielus fi nan-
siālus ieguldījumus. 
Akmeņus ugunsku-
ra vietai varam iegūt 
dabā, kokmateriālus 
gan šūpolēm, gan 
pakāpieniem varētu 
ziedot mūsu pagasta 
kokapstrādes uzņē-

mumi, metālapstrādes uzņēmums 
varētu izgatavot ugunskuram aprī-
kojumu zupas katla novietošanai vai 
desiņu cepšanai…Mūsu iecerē bija iz-
veidot interaktīvi – informatīvas plāk-
snes (līdzīgas kā informatīvās plāk-
snes pie mūsu Skatupunktiem) par 
pilskalnā augošiem augiem, kokiem, 
kā arī izveidot interaktīvas darboša-
nās iespējas – spēles dabā, lai būtu in-
teresantāka došanās augšup. Desmit 
plākšņu izgatavošanai nepieciešami 
EUR 242,00 (1 plāksnes izmaksas ir 
EUR 24,20). Lielākās izmaksas saistās 
ar nojumes izgatavošanu – te būtu 
jāpiesaista sponsori… Iespējams, 
kopīgiem spēkiem un kopā darbojo-
ties, arī šo sapni var realizēt! Un ticiet 
man, sapņi piepildās! 

Lai mums visiem skaista, darbīga, 
saulaina vasara! Lai izdodas piedzīvot 
skaistus mirkļus ne tikai svētkos, bet 
arī ikdienā, kas mūs visus nedaudz ir 
attālinājusi vienu no otra! 

Fotogrāfi jas no WA grupas 
„Dārznīcas glābēji” un no 

pasākuma „Esi aktīvs Aronas 
pagastā”

MC „1. stāvs” vadītāja Iveta, 
kura nebeidz sapņot…
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42 gadus mācību gadus mācījusi 
matemātiku Kusas pamatskolas au-
dzēkņiem, 5 klasēm bijusi audzinā-
tāja.

Dzimtās mājas viņai pašā Ļaudo-
nas pagasta nomalē, tāpēc izvēlējās 
mācīties Madonā, jo daudz ērtāka 
satiksme nekā uz Ļaudonu. Mado-
nā mācoties, sapņoja par ģeogrāfi jas 
studijām, taču vidusskolas izlaiduma 
vasarā, dokumentus ņemot, ieklausī-
jās direktora Artūra Treiča ieteikumā- 
,,Studējiet matemātiku!”

Studijas Liepājas pedagoģiska-
jā institūtā ,,pilsētā, kurā piedzimst 
vējš”, kas  viņai, Vidzemes meitenei, 
mīļa uz visu dzīvi (tāpat kā vēl 2 Ku-
sas skolotājām Ivetai Ļubovickai un 
Vitai Frīdvaldei). Kad pagājušajā ru-
denī bijām ekskursijā uz Liepāju (ti-
kāmies ar Ainu Spūli, kura pensijas 
gados kļuva par liepājnieci), visām 
trim bija  ko atcerēties…, lai arī Zaiga 

Skolotāja Zaiga Stupāne
tur studēja agrāk nekā viņas.

 Jaunā skolotāja Kusu redzēja ne-
daudz citādu kā tagad, pirmais dzī-
voklis vecā mājā, tad jaunuzceltajās 
PMK kopmītnēs.

 Klases tolaik bija skaitliski lielas, 
skola atradās vēl senajā ēkā, un tik 
plaša kā pašlaik, tāpat sporta zāle – tā 
tapa Zaigas acu priekšā.

Es atceros, ka Zaiga dziedāja an-
samblī, cepa garšīgas tortes, kad iz-
veidojās ģimene, neilgi mita arī mūsu 
garās Viesienas ielas mājā Lauterē.

Bet Lautere nav tuvu skolai, tur-
pretī no Kusas dzīvokļa  var saredzēt 
matemātikas kabineta logus. Viņas 
kabinets arvien mājīgs un akurāts, 
un skolotāja gatava palīdzēt izprast 
matemātiku ne tikai mācību stundās 
un konsultācijās, bet arī ārpus tām, ja 
vien skolēns gatavs papildus darbam.  
Viņa gan. 

 Klases ekskursijās dažreiz devās 

nevesela, mēs, kolēģes, prasījām: ,,Vai 
vajag?”. Atbildei – Zaigas sirsnīgais 
smaids.   Sapratām  – vajag.

Viņa laba mamma saviem dēliem 
Aigaram un Normundam, un  visjau-
kākā meita savai sirmajai māmuļai. 
Zaiga prot meitas mīlestību paust 
ne tikai  vārdos, bet arī rūpēs – kad 
mamma dzīvoja patstāvīgi, par grūtu 
nebija katras nedēļas apciemojumi, 
ikdienas sazināšanās ar mamma pa 
telefonu, un arī šobrīd Zaiga steidzas 
pie mammas vairākas reizes dienā.

Viņa atzīst, ka Covida laikā bēr-
niem jābūt patstāvīgākiem, liela no-
zīme sadarbībai ar vecākiem, daudz 
nākas strādāt ar datoru, skolotājam 
jābūt elastīgam, saprotošam un gata-
vam ieviest skolas darbā jauno.

Laima, 
kolēģe, ar kuru kopā audzinājām 

vienu klasi

Viņa ir skolotāja. Viņa apzinās 
savu vietu pasaulē un citu cilvēku 
vidū. Dzīvas būtnes viņai ir svarīgā-
kas par lietām. Viņa palīdz tuvākiem 
un svešiem, aizstāv vājākos un cīnās 
pret netaisnību un vardarbību. Ne-
pārtraukti mācās,  papildina zināša-
nas ne tikai savā profesijā, bet izglī-
tojos dažādās jomās. Viņa lasa grā-
matas, apmeklē kursus,  mācās katru 
dienu. Mācās no grāmatām, mācās 
no cilvēkiem un no saviem skolē-
niem.  Vienmēr visur – mājās, skolā, 
teātrī, autobusā, tirgū, – viņa ir sko-
lotāja. Bieži vien, tiekoties ar svešiem 
cilvēkiem vai kārtojot dažādas lietas 
valsts iestādēs, viņai ir teikuši: „Jūs 
esat skolotāja.” Tātad, viņas izturē-
šanās, valoda, balss intonācija, ģērb-
šanās stils liecina – viņa pieder pie 

cildenākās profesijas pārstāvjiem. 
Katru rītu pie mājas un skolas viņu 
sagaida daudzi „Labrīt.” Jaunais gads 
viņai nesaistās ar zaļu egles zaru, bet 
krāšņām gladiolu liesmām un daudz-
krāsainām asteru zvaigznēm. Pirmajā 
septembrī  pretī raugās daudzas mir-
dzošas zvaigznītes – bērnu acis, kas 
jautā: „Skolotāj, ko jaunu un labu 
pateiksiet? Vai atkal esat gatava mūs 
mīlēt un uzklausīt? Vai jūsu garīgā 
bagātība ir papildināta ar jaunām 
zināšanām? Ko mēs šogad atkal da-
rīsim?” Un skolotāja zina – atkal sā-
kas viss no jauna, viss vēl nezināms 
un neapjausts. Savu Jauno gadu viņa 
uzsāk, kad kokos parādās pirmā sār-
tā lapa, kas kā lāpa rāda gaismu uz 
skolu, uz zināšanām. Tad viņa iet pa 
lapu paklāju un jūtas kā karaliene, 

kas nes dārgumus – zināšanas bēr-
niem. Baltā sniega sega skolas celiņā 
liek būt labai, vienmēr nākt ar gai-
šām domām. Pavasaris ar pirmajām 
narcisēm dod spēku, jo viņa saprot, 
nav velts bijis aizvadītais gads. 

Tāda ir skolotāja Zaiga Stupāne. 
Zaiga vienmēr ir zinājusi un sapratu-
si, ka skolotāja profesija ir kas īpašs. 
Lai Zaigai vienmēr pietiek spēka rū-
pēties par sev tuvajiem, strādāt dārzā 
un izaudzēt krāšņas puķes! Lai ap-
kārt vienmēr draugi un labi cilvēki! 
Lai vienmēr kāds uzsauktu: „Sveiki, 
skolotāj, vai mani atcerieties?” Lai 
prieks par aizvadītajiem mūža ga-
diem Kusas pamatskolā!
     
  

Aina

Vēsturnieks Kļučevskis ir teicis, 
ka, lai būtu labs skolotājs, ir jāmīl 
tas, ko māca, un jāmīl tie, kurus 
māca.

Skolotāja Zaiga Stupāne mūsu 
klasei bija ne tikai algebras un ģeo-
metrijas skolotāja, bet arī klases au-
dzinātāja, tādējādi iznesot sevī mī-
lestību pret to, ko māca un mums 
– mācāmajiem. Skaitļi, ģeometris-
kas formas, sarežģītas formulas rada 
savu vietu un tanī vietā – arīdzan 

skaidrību. Plūstošs stāstījums, vijīgs 
rokraksts, kam pat melnā tāfele un 
krīts neskādēja (vairums no mums, 
visticamāk, vēl itin labi atminas to, 
cik ļoti paša rokraksts burtnīcā mē-
dza atšķirties no tā, kas uz tāfeles.. 
līdzīgi kā ar zināšanām sarežģītākās 
tēmās.., bet kur nu bez tā).

Sirsnīgs smaids un silts acu 
skats, gādīga un palīdzīga roka uz 
pleca. Rūpe, ko skolotāja par mums, 
kā par savu audzināmo klasi, turēja. 

Un turēja godam, jo pamatskolas 
pēdējās klases jau ierasti ir tās, par 
kurām sakāms būtu, ka aug buciņš 
un aug radziņi. Un tie radziņi jau kā 
nu kuram. 

Asteru, dāliju un gladiolu puš-
ķus Skolotāju dienā un pateicības 
par zināšanām, prasmēm, par dzī-
vesziņu dāvāto – tās ik dienas. Pal-
dies Jums, Skolotāj! 

Sirsnībā,
Ieva un 2008. gada absolventi
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No kreisās 1.rindā Zane Drozda, Sanita Vilciņa.Santa Petrova. 
Egija Vilcāne. Anete Skraustiņa. Nanija Nagle. Līva Prikule. Ivonna 

Sīmane. Ilze Gaidlazda. Lauris.  Siliņš.Edgars Krūze, Uģis Ābols. Otrā 
rinda no labās Aleksandrs Anaškāns, Mārtiņš Sārs, Andrejs Mudriks, 
Jānis Čaviņš, Jānis Liepiņš, Mārtiņš Bērziņš Jānis Zvirgzdiņš, Oskars 

Saliņš,  Ivo Skraustiņš, Fēlikss Vankins, Artūrs Mizuks.

Pirmā rinda no kreisās – 
Ilmārs Bērziņš, Jurģis 

Gabranovs, Kristaps Bardziņš, 
Arvis Meijers, Armands Ertmanis, 

Artūrs Šakins, Jānis Šņucītis, 
Andrejs Bauda

Otrā rindā no kreisās – 
Zaiga Stupāne, Kristīne Kalvāne, 

Agnese Dadzīte, Maruta Eriņa, 
Ieva Vosele, Eva Ikauniece, 

Renāte Briška, Vita Pūce.

Mēs no sirds pateicamies Jums 
par Jūsu profesionalitāti, laipnību un 
mīlestību pret savu profesiju un sa-
viem  audzēkņiem. Paldies, Jums, kā 
matemātikas, ģeometrijas skolotājai, 
Jūs devāt matemātiskās zināšanas, 
iemācījāt rēķināt dažādas formulas, 
laukumus, skaitļus, zīmēt ģeometris-
kos elementus un attīstījāt mūsu lo-
ģisko domāšanu. Kā klases audzinā-
tāja Jūs atbalstījāt mūs, devāt stimulu 
iet un darīt, iemācījāt mums dažādas 
dzīves gudrības. No 5. līdz 9. klasei  
Jūs mums visiem bijāt kā otrā mam-
ma. Vienmēr interesējāties kā mums 
iet. Mēs jebkurā brīdī varējām doties 
pie Jums un pastāstīt, kas slikts noti-
cis vai arī – kas labs atgadījies. Kopā 
pa 5 gadiem piedzīvotas daudz dažā-
das ekskursijas, pārgājieni, klases va-
karu ballītes, īstās Ziemassvētku eg-
les meklējumi, pēc stundām klases 
dekorāciju veidošana. Man pat šķiet, 
ka Ane un Nane iesaukas (Anete un 
Nanija – īstajos vārdos) arī nāca no 
Jums.

Paldies par ieguldīto dar-
bu, par pacietību un brīnišķī-
go attieksmi! Lai saulaina un 
enerģijas pilna atpūta!
 

Nanija, Anete, Ivo 
Foto personīgais arhīvs
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Šā gada 14. jūnijā apritēja  80 gadu  
kopš  Padomju Savienība pēc Latvijas 
okupācijas organizēja pirmās masu de-
portācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vai-
rāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. 

Pieminot deportāciju upurus, 14. jū-
nijā no plkst. 11.00 pasākumā ar nosau-
kumu „Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi 
kopš 14. jūnija deportācijām” vienlaikus 
visā Latvijā tika lasīti 1941. gadā izsūtīto 
Latvijas iedzīvotāju vārdi. 

Madonas novada pašvaldībā vārdu 
lasīšana notika Madonas pilsētas kul-
tūras namā. Šeit kopumā tika lasīti 299 
deportēto cilvēku vārdi. Lasījumus veica  
pašvaldības pagastu iedzīvotāji. Aronas 
pagastu pārstāvēja Kusas pamatskolas 
skolnieks Roberts Krūmiņš. 

No tagadējā Aronas pagasta 1941. 
gada 14. jūnijā izsūtīti:

,,Kaļvi” –  Lietaviešu ģimene – Ariss 
35gadi, Marta 33, Ausma 4, Biruta 2.

„Misēni” –  Arāju ģimene – Pēteris 32 
gadi, Silvija 30, Pēteris dzimis jau izsūtī-
jumā.

Kusas pagasts:
„Bikas” – Dreimaņu ģimene – Jānis 

43 gadi, Antonija 36, Elvīra 10, Līga 5, 
Jānis 1.

„Caunes” – Kampju ģimene – Olga 
37 gadi, Maiga 8.

„Caunes” –  Jānis Silītis 47 gadi.
„Izandi” – Pēteris Purviņš 48 gadi.
„Kaņepēni”– Saliņu ģimene – Jānis 

35 gadi, Vera 32, Taiga 7, Raimonds 3.
„Odukalns” – Vestfālu ģimene – Jā-

nis 37 gadi, Lūcija 30, Aldis 6, Elga 4, 
Andris 2, Mārīte 1, Liene daži mēneši.

Lazdonas pagasts:
„Kalna Bebri” – Jānis Kļaviņš 35 

gadi.

Oļu pagasts:
„Birznieki” – Viļumsonu ģimene- 

Pēteris 47 gadi, Alvīne 46, Laimonis 14, 
Gunārs 11.

„Ukuļi” – Voldemārs Zvirgzdiņš 33 
gadi.

Viesienas pagasts:
„Actenes” – Arnolds Actiņš 37 gadi.

Informāciju apkopoja
 Rudīte Prikule

Aizvestie... 
Neaizmirstie... Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā 4. maijā ikviens 

iedzīvotājs tika aicināts dāvināt savam Aronas pagastam puķu stādiņu un, 
domājot gaišas domas, iestādīt to puķu podā pie Kusas sporta zāles. Ja 
savu dēstu kāds vēl nebija izaudzējis, to  varēja nopirkt turpat pie dārz-
nieces Sigitas. Svētku sajūtu kuplināja Zanes Imšas dziedātās dziesmas un 
kokles spēle. Balti klāto galdu rotāja  svētku torte. 

Paldies Aigara komandai par puķu podiem,  paldies visiem, kas palī-
dzēja tiem uzziedēt! Varbūt puķu stādīšana varētu kļūt par tradīciju katru 
gadu...

Ina un Rudīte
Inas Cimeres foto

4. maijs Kusā 
KULTŪRA
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Gaidot Madonas 95. jubile-
ju, ikviens bija aicināts pieda-
līties Madonas novada pašval-
dības rīkotajā dabas materiālu 
paklāju radošās darbnīcas kon-
kursā „Madonai – 95’’. Kon-
kursa darbi bija jāizvieto Parka 
kalnā līdz 4. jūnija vakaram. 
Pieteicās 14 komandas, to vidū 
arī mēs.

Mūsu komandas darinā-
tās „svētku tortes” pamatā bija 
no hostām veidotas rozītes, uz 
kuru fona izcēlās spilgti sarkani 
salviju ziedi, veidojot skaitli 95. 
Rotājumam – balti ceriņu ziedu 
ķekari. Apkārt – 14 bērzu ripas, 
kas simbolizē pagastus Mado-
nas novadā. 
„Kad visapkārt lokiem 
miestiņi mazi un klusi,
tad var Madona dziedāt un 
dancot,
cepuri mākoņos uzmetusi.”
 /U. Auseklis/

Svētku sveiciens Madonai 

Šīs rindas rakstu dienu pirms Ku-
sas pamatskolas izlaiduma, kurš no-
tiks 11. jūnijā. Ne tik sen bija gads, 
kad skolu beidza divi absolventi. Šo-
gad pirmo reizi būs viens pats Alek-
sis.

Varam pajokot par šo faktu,  ka 
esam to tālredzīgi ieplānojuši pandē-
mijas situācijai. Kad pirms 9 gadiem 
uz pirmo klasi nebija attiecīgajā gadā 
dzimušo bērnu, domājām, ka mūs 
nākotnē gaida skumjš  pavasaris bez 
izlaiduma. Taču pēc četriem gadiem 
uz šo klasi kā pirmais pieteicās Alek-
sis.  Pateicoties viņa  ģimenes un 
skolotāju pacietīgam kopdarbam, 
mēs arī šogad piedzīvosim svētkus, 
un tas ir lielisks piemērs,  kā šķieta-
mi bezcerīgu situāciju pārvērst prie-
kā. Alekša vecāki zināja, ka viņa kla-
ses Kusas skolā  nav, tomēr uzticējās 
individuālas pieejas iespējām, mā-
coties apvienotās klasēs. No 5. līdz 
8.klasei Aleksis mācījās kopā ar gadu 
vecākiem skolēniem, bet 9.klasē viņš 
attālināti mācījās pilnīgi individuāli. 
Alekša gadījumā pandēmija deva 
pozitīvu  efektu, jo visas tiešsaistes 
mācību stundas  bija  viņam vienam 

Vai nepiepildīto cerību gads?
tiešā kontaktā ar skolotājiem. Jaunā 
situācija mācīja Aleksim koncentrē-
ties uzdevumiem un tos pabeigt ar 
konkrētu rezultātu.

Aleksis ir spilgtākais, taču ne 
vienīgais šā mācību gada veiksmes 
stāsts. Gribētos uzslavēt  Kristapu, 
Sabīni, Mario, Kristeru no 8. klases, 
Saniju un Ludvigu no 7., Loretu, 
Krišjāni, Mārtiņu, Esteri, Robertu, 
Loritu, Emīlu, Raineru no 6. klases, 
Kārli, Aleksandru, Lauri, Eduardu, 
Meldru, Laimrotu no 5., Aneti, Au-
gustu, Valteru, Ervīnu, Marselu no 
4., kā arī lielāko daļu jaunāko klašu 
skolēnu par apgūtām patstāvīgas mā-
cīšanās prasmēm. Protams, tikai paši 
skolēni un viņu vecāki zina šīs pat-
stāvības īsto mēru. 

Daži Kusas pamatskolas audzēk-
ņi šogad netika pārcelti uz nākamo 
klasi, vēl kādam pārcelšana ir atlik-
ta līdz augusta beigām. Varbūt kāds 
no viņiem gan šo varētu saukt par 
nepiepildītu cerību gadu?  Dažreiz 
ir jānonāk līdz sāpīgai pieredzei, lai 
saprastu seno sakāmvārdu: “Kāds 
darbs, tāda alga”.  Dzīvē var atrast 
piemērus, kad alga atnāk ar veiksmes 

palīdzību it kā bez darba. Taču mēdz 
teikt, ka arī veiksme ir jānopelna. 

Lai arī aizvadītajā mācību gadā 
daži skolēni guva panākumus attāli-
nātos konkursos, turnīros, sacensī-
bās (Laima Zālīte radošo darbu kon-
kursā „Mans grāmatplaukts stāsta”, 
Adele Kaceviča dambretē, Markuss 
Drozds un Nauris Briedis velodro-
šības sacensībās), šis gads mācīja 
sacensties, pirmkārt, pašam ar sevi: 
pārvarēt slinkumu, neprasmi plānot 
laiku, darbu novilcināšanu un aiz-
miršanu.

Katram bērnam ir savs attīstības 
temps, spējas un dotumi, raksturs 
un ieradumi. Skolas uzdevums kopā 
ar vecākiem ir šo sarežģīto sistēmu 
ievirzīt pozitīvā ceļā uz pilnveidoša-
nos visa mūža ritējumā. Aizvadītais 
gads ir tikai mazs fragments šajā ga-
rajā ceļā.

Lai vasaras siltums un pērkona 
lieti veldzē mūsu nogurumu pēc sa-
režģītā mācību gada un dod spēku 
rudenī atgriezties skolā ar jaunu ap-
ņemšanos darbu turpināt!

Agris Sārs, 
Kusas pamatskolas direktors

  

Līdz 7. jūnijam Fa-
cebook lietotājiem bija 
iespēja balsot par sev 
tīkamāko krāšņo svei-
cienu pilsētai, nezinot 
tā autoru. Lielāko ,,pa-
tikšanas” skaitu ieguvēji 
saņēma  balvas, toties 
visi dalībnieki – patei-
cību – gardu torti. Mūs 
apsteidza vien SIA ,,Ma-
donas namsaimnieka”, 
Ļaudonas un Praulienas 
pagastu komandas, sa-
vācot visvairāk ,,like”.

Paldies visiem, kas 
zāģēja, grieza, pina, tina 
un vija, lai  taptu krāš-
ņais sveiciens Madonas 
pilsētai!

  
Rudīte Prikule, 

Lauteres KN vadītāja 

PAGASTĀ

SKOLĀ
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Katram devītklasniekam jūnijā 
vislabākā grāmata, iespējams, ir do-
kuments, ko saņem izlaidumā – ap-
liecība par pamatizglītību. Savu pa-
matizglītības dokumentu 11. jūnijā 
skaistā un sirsnīgā izlaiduma cere-
monijā saņēma ALEKSIS RUBENIS, 
Kusas pamatskolas audzēknis no 5. 
klases. Apsveicam no visas sirds! 

Skolotāji Aleksim veltīja dzies-
mu, kurā skan šādi vārdi:

„Jo baltā dūja tūlīt celsies debe-
sīs,

Un manu vēstuli pie tevis aizne-
sīs.”

Jā, Aleksis ir cilvēks ar  gaišu 
personības starojumu – draudzīgs, 
atsaucīgs, atklāts, izpalīdzīgs, labes-
tīgs. Savā uzrunā  viņa šā gada audzi-
nātājs Andris Jansons teica, ka Alek-
sis, izaudzis kā stalts ozols, plūst kā 
mierīga upe, taču, ja upē sastaptas 
krāces, pārvarēs tās, neizvairoties no 
savu pavadoņu – skolotāju – palīdzī-
bas. Sava ceļa gājējs, kā to uzsvēra arī 
skolas direktors. Esmu pārliecināta, 
ka šis personības starojums palīdzēs 
Aleksim turpināt savas izaugsmes gā-
jienu un pavērt vārtus laimei.

Aleksi izlaidumā sveica arī kla-
sesbiedri. Tagadējos klasesbiedrus 
pārstāvēja viņa brālis un māsa Agnis 
un Agnija, novēlējumam izmantojot 
Guntara Rača vārdus:

„Nepiederēt it nevienam,
Pašam savu ceļu iet,
Nebaidīties aust kā saulei,
Kamēr citas saules riet.”
Bet iepriekšējo klasesbiedru 

vārdā runāja Oskars, novēlot sapņu 
piepildīšanos un pastāstot, ko īsti 
par Aleksi domāja pārējie klasē. Lūk, 
dažas atziņas. „Aleksis ir pozitīvs, 
optimistisks.  Patīk zīmēt. Mierīgs 
cilvēks. Pieklājīgs, vienmēr būs kāds 
jautājums. 

Mūsu klases vispozitīvākais cil-
vēks, draudzīgs un ļoti jauks. Ļoti 
labi prot ziemas sporta veidus un 
vienmēr palīdz tos apgūt arī citiem. 
Ļoti labi, ka Aleksis pievienojās mūsu 
klasei, tagad ir kāds, kas vienmēr ir 
laimīgs!

Aleksis ir jauks cilvēks. Ja vajag, 
tad viņš pacenšas un izdara, kas jā-
izdara.

SKOLĀ

Vislabākā grāmata

Aleksis ir sportisks un labs skrē-
jējs. 

Alekša stiprā puse ir tas, ka viņš 
nepadodas un cīnās par savu taisnī-
bu. 

Es viņam novēlu ar to daudz ko 
paveikt.”

Reiz skolā bija jāraksta darbs 
„Vislabākā grāmata”. Toreiz Aleksis 
rakstīja, ka tā ir „dzeltena, ar zelta 
malām un koši violetu rakstu. Tās 
autors un ilustrāciju autors ir Alek-

sis Rubenis.” Šādu grāmatu ar paša 
domu rakstiem un foto no Kusas 
skolas laika piedzīvojumiem Aleksis 
saņēma dāvanā savā izlaidumā. Lai 
prieks viņam pašam un mums visiem 
par kopā piedzīvoto un lai Aleksim 
izdodas skaisti turpināt rakstīt savas 
dzīves zelta grāmatu!

Audzinātāja Ilona Sāre

Ar klasesbiedriem

Ar klasesbiedriem.
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25. aprīlī Aronas pagastā notika 
velo braukšanas apmācības bērniem, 
jauniešiem un pieaugušajiem Veselī-
bas projekta ietvaros. Pasākumu or-
ganizēja biedrība „Sportiskais gars”, 
nodarbību vadīja treneris Dainis 
Vuškāns, ievērojot valstī noteiktos 
pulcēšanās ierobežojumus. Nodarbī-
bās piedalījās 6 drosminieki, kuriem 
laikapstākļi netraucēja. Bērni tika 
iepazīstināti ar velosipēdiem, to vei-
diem un atšķirībām, kuri ieteicami  
ikdienas braukšanai. Svarīga tēma, 
kura tika aplūkota, bija velosipēdu 
kopšana un uzturēšana, jo pie pa-
reizas kopšanas velosipēds kalpos 
ilgāk. Lai varētu pārvietoties ar velo-
sipēdu, tika izrunāts par velo tiesību 
iegūšanu, kādi nosacījumi braukša-
nai dienas un nakts laikā, kādi žesti 
jālieto, lai informētu citus satiksmes 
dalībniekus par veicamajiem manev-
riem. Ļoti svarīga tēma – drošība. 
Tika noskaidrots kāpēc jālieto ķive-
res un aizsargi, kā pasargāt sevi un 
savu velosipēdu. Kad teorētiskā daļa 
apgūta, gūtās zināšanas varēja izmē-
ģināt praktiski izveidotajā šķēršļu 
trasē un dažādos grūtības uzdevu-
mos. Iesildīšanās trenera vadībā un 
devāmies braucienā pa Kusas ciemu, 
lai  praktiski pielietot roku žestus 
pagriezienos. Sākums braucienam 
šķita viegls, kad tikām uz zemes ceļa, 
tad domas mainījās! Mūsu maršruts 
Kaniņas – Šķūru ceļš – Līdēres puse 
– Kusa. Mūs pārsteidza sniegputenis, 
ķiveres ar sniegu, bikses izmirkušas, 
labi, ka bija cimdi, rokas nenosala. 
Brauciena laikā tik piedzīvotas dažā-
das emocijas, iegūtas jaunas zināša-
nas. Gandarījums! 

ESI AKTĪVS ARONAS PAGASTĀ
Sakarā ar valstī pieņemtajiem 

pulcēšanās ierobežojumiem šis gads 
ir iesācies klusi visā Madonas novada 
un arī Aronas pagasta sporta dzīvē. 
Šajā sezonā tie, kuri gribēja varēja 
izslēpoties, jo mūsu pusē sniegs tu-
rējās necerēti labi. Kad sniegs jau no-
kusis, jāpievēršas citādākiem sporta 
veidiem dabā, jo sporta zāle jau no 
pagājušā gada oktobra vidus ir ciet 
un nav zināms, kad to ļaus atvērt. Tā-
pat arī tautas sporta sacensības nevar 
notikt, šobrīd atļautas tikai starptau-

Aronas pagasta sporta dzīve
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tiskās sacensības, ievērojot virkni no-
sacījumu. Tāpēc tika nolemts sportis-
kās aktivitātes plānot attālinātajā for-
mātā. Nedrošība un daudz nezināmā, 
bet mēģinam! Pasākums „Esi aktīvs 
Aronas pagastā” notika no 1. līdz 30. 
aprīlim, kura ietvaros iedzīvotāji va-
rēja iet (nūjot), skriet, braukt ar ve-
losipēdu. Katrā disciplīnā tika skaitī-
ti kopā veiktie km. Dalībnieki varēja 
veikt km ne tikai Aronas pagastā, bet 
no jebkuras sev vēlamas vietas un 
sev vēlamā laikā. Galvenais vajadzēja 
pierādījumu par veikto darbu, iesū-
tīti no kādas aplikācijas veiktos km, 
ko organizators piefi ksē un apkopo. 
Kopumā aktīvi piedalījās 28 sievie-
tes un 14 vīrieši. Kopā mēs sasnie-
dzām Lielo mērķi – pieveikt 10 000 
km! Kopsummā tie bija  10 623,53 
km – iešana 3876,93 km, skriešana 
1511,13 km, velo braukšana 5235,47 
km. Pasākumā piedalījās dalībnieki 
arī no citām vietām – Cesvaines, Ma-
donas, Rīgas, Ļaudonas un Bērzau-
nes pagastiem. 

Liels prieks par iešanas uzvarētā-
ju sieviešu grupā Annu Vilciņu, kura 
mēneša laikā nogāja 500 km, tāpat 
liels prieks par skriešanas uzvarētā-
ju vīriešu grupā Sandri Kaparkalēju, 
kurš pieveica 251,38 km. Liels prieks 
arī par riteņbraucēju uzvarētājiem 
Ingu Krastiņu – 604,52 km un Uldi 
Lapsu, kurš pieveica 1206,57 km. 

Lai dalībnieki dažādotu aktivitā-
tes, tika noteikti arī kopvērtējuma 
uzvarētāji – sieviešu grupā 1. vietā 
Anna Vilciņa, 2. vietā Inta Grudule 
un Iveta Pelše un 3. vietā Sanita Tro-
pa – vīriešu grupā 1. vieta Uldis Lap-
sa, 2. vietā Artis Prikulis un 3. vietā 
Romans Semjonovs (Cesvaine).

Lai dalībniekiem būtu interesan-
tāk tika iekļauts papildus uzdevums 
15 skaistas Aronas pagasta vietas, ku-
ras fotoorientēšanas veidā vajadzēja 
atrast un nofotografēties. Visas 15 
vietas bija Aronas pagasta teritorijā. 
Šo uzdevumu varēja pildīt individu-
āli vai komandā. Kopumā foto tika 
saņemti no 10 dalībniekiem/koman-
dām. Pēc izlozes principa notika bal-
vu sadale – 5 dalībnieku/komandu 
apbalvošana. Pie balvām tika – Ma-
zie cinīši (Inta Grudule, Iveta Pelše), 
Aronas pagasta „kaimiņienes” (Gun-
ta Beloraga, Daina Briede no Bērzau-
nes pagasta), Pastaigu prieks (Iveta 

No kreisās: Sanita Tropa 3. vieta iešana, nūjošana. Anna Vilciņa 
1. vieta iešana, nūjošana, Klinta Tropa – Komanda Tropi, Iveta 

Kaparkalēja – komanda Pastaigu prieks, Inga Krastina 
(1. vieta Riteņbraukšana) Artis Prikulis (2. vieta Iešana, nūjošana, 

Riteņbraukšana), Mazie cinīši (no kreisās Inta Grudule, Iveta 
Pelše).Uldis Lapsa (1. vieta Iešana, nūjošana, riteņbraukšana).

SPORTS

Esi aktīvs
Aronas

pagastā
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Esmu Anna, un nu jau 13 gadus 
dzīvoju Kusā. Piedzimu Aphāzijā, 
Gagros un dzīvoju Picundā pie Mel-
nās jūras. Piecu gadu vecumā  kara 
dēļ ar ģimeni pārvācos uz Madonu 
pie vecvecākiem.

Mani  aizrauj daba un meži. 
Sirdslieta ir ogošana un sēņošana, 
bez tās nevaru iedomāties vasaru. 
Man ļoti patīk atpūsties pie dabas, iet 
pārgājienos, apmeklēt dabas parkus, 
peldēties un braukt ar riteni. Viens 
no maniem hobijiem ir tautas dejas, 
kuru tagad ļoti pietrūkst. Aizraujos 
ar  pērļošanu un dažādu gardumiņu 
cepšanu – kūku cepšanu.

Man ir divi superīgi bērni un vīrs 
ar zelta rokām, viņi mani mudina 
doties uz priekšu tālāku mērķu sa-
sniegšanai. Viens no mērķiem šogad 
bija piedalīties pasākumā – Esi ak-
tīvs Aronas pagastā! Tas bija aizrau-
jošs piedzīvojums, jo varēja meklēt 
pagasta apskates vietas, tas iešanu 
padarīja vēl aizraujošāku, piepildī-
tāku. Sākumā  mērķis bija noiet vis-
maz 300 km 30 dienās, bet, pieaugot 
konkurencei, arī cīņas spars auga un 
no 12 km dienā sāku iet 21 – 24 km. 
Mana motivācija bija pierādīt sev un 
bērniem, ka, ja ir vēlēšanās un gri-
basspēks sasniegt kādu mērķi, tad ir 
jācīnās līdz pēdējam, neskatoties uz 
nogurumu, slinkumu, sliktiem laika 
apstākļiem un tulznām, jo tikai cīno-
ties ar sevi, domājot labas domas mēs 
varam sasniegt virsotnes. Ceļš nebija 
viegls, bet es pieveicu 500 km un ie-
guvu 1. vietu. Par ko esmu pateicīga 
savai ģimenītei un arī savai kaimiņie-
nei, kura mani motivēja, atbalstīja un 
soļoja līdzi, cik spēja.

Man ļoti patīk mūsu mazais Ku-
sas ciematiņš, kas ir ļoti tīrs un sa-
kopts. Cenšos apmeklēt Kusas un 
Lauteres kultūras nama pasākumus. 

„Esi aktīvs Aronas pagastā” 1. vietas ieguvēja

Kusā ir brīnišķīgs rotaļu laukums. Es 
nākotnē vēlētos redzēt  Kusā izvei-
dotu kārtīgu sporta laukumu, kurā 
pagasta  bērni varētu braukt ar skri-
tuļslidām, skeitbordu, skrejriteni, ve-
losipēdu, dzīvot aktīvu dzīvesveidu. 
Tā būtu vēl viena vieta, kurā pulcināt 
mūsu bērnus. Tā būtu vēl viena sa-
kopta vieta Kusā.

Kaparkalēja un Amēlija), Šoreiz tā 
(Lāsma Pļaviņa, Andrejs Pļaviņš, Rok-
sija) un Sandris Kaparkalējs. 

1. – 3. vietas sieviešu, vīriešu 
grupā tika pie medaļām, apdrukātas 
bandanas un pārsteiguma balvas. Fo-
toorientēšanās 5 veiksmīgākie dalīb-
nieki/komandas saņēma apdrukātas 
bandanas un pārsteiguma balvas. 

Pagasta iedzīvotājiem novēlu būt 
smaidīgiem, priecāties par maziem 
ikdienas prieciņiem un visur saska-
tīt tikai pozitīvo, mazāk raizēties un 
skumt, jo vairāk domāsim labas do-
mas jo laimīgāki būsim!

Laura Zariņa
Foto no Annas personīgā arhīva

SPORTS
Paldies visiem dalībniekiem, kuri 

piedalījās pasākumā! Paldies visiem 
par iedrošinājumu un labiem vār-
diem turpmākajiem šāda veida pa-
sākumiem! Paldies Aronas pagasta 
pārvaldei (tās vad. Reinim Silupam) 
par iedrošinājumu un pasākuma at-
balstīšanu, balvu nodrošināšanu.

Nākamais sportiskais pasākums 

plānojas Sporta svētki, ja vien epide-
mioloģiskā situācija un pulcēšanās 
ierobežojumi to ļaus. Nāks tuvāk, 
skatīsimies!

Aronas pagasta sporta pasāku-
mu organizators

Vents Ikaunieks
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MŪŽĪBAS BALSS

BĒRNUDĀRZĀ

Daudz darbiņi padarīti, 
Daudz solīši iztecēti, 
Lai nu mīļi Zemes māte 
Pārklāj savu seģenīti.

Reģistrētie mirušie:
Andra Šņucīte 

05.09.1933. – 29.03.2021.

Erita Ozoliņa 
23.02.1959. – 16.05.2021.

2021. gada izlaidums „Sprīdītī” iz-
skanēja kā parasti, ar dziesmām, dze-
joļiem un pateicībām, tikai tukšā zālē, 
bez vecākiem, draugiem un sveicējiem. 
To visu regulē valdības noteikumi. Bet 
neskatoties ne uz ko, izlaidums pirms-
skolā ir pirmais  pieturas punkts bērnu 
dzīvē, viens ceļa pagrieziens, kurš ved 
tālāk uz skolu. Taču pirms tam ir maz-
liet jāpiestāj un jāatskatās atpakaļ uz 
šī ceļa sākumu. Sākumu, kad bērni vēl 
bija pavisam mazi un šo laiku neatceras. 
Bet to labi atceras bērnu vecāki, kad ar 
lielu satraukumu pirmo reizi atveda 
savus mazuļus uz bērnudārzu un at-
stāja skolotāju un auklītes uzraudzībā. 
Pirmās skolotājas Aija un Egija bija tas 
mammas aizvietotājs klēpis, tās mīļās 
mammas rokas, kuras nožāvēja asaras 
un nomierināja satrauktos prātus. Vi-
ņas mācīja arī pirmās saskarsmes pras-
mes vienam ar otru, pirmās patstāvības 
prasmes un kopā rotaļāšanās māku.

Nākamajā vecuma posmā – bērni 
iepazinās ar skolotājām Elgu, Lilitu un 
Elīnu, kuras mācīja darboties, draudzē-
ties un sadzīvot ar grupas draugiem. No 
piecu gadu vecuma skolotājas Sintija un 
Inese, kuru vadībā tika sākta nopietnā-

 Izlaidums pirmsskolā

ka zināšanu apguve, iepazīšanās ar bur-
tiņiem un cipariņiem.  Šajā posmā bērni 
mācījās būt atbildīgiem par savu rīcību, 
vērtēt citu bērnu rīcības, sāka saprast, 
kuri ir sliktie un kuri ir labie darbi, guva 
uzslavas un aizrādījumus, kļūdījās un 
mācījās savas kļūdas atzīt un izlabot. 
Cauri gadiem, katru dienu ir bijušas 
līdzās mīļās auklītes Daigas, kurām ne-
kas nav par grūtu. Ikdiena pirmsskolā 
nepaiet bez dziesmām un dejām, bez 
mūzikas un jautrošanās svētku reizēs. 
Par to gādāja mūsu mūzikas skolotājas 
Simona un Ina.

Mūsu izlaidumniekiem ir priecīgs 
prāts, jo viņi jau ir izauguši no bērnu-
dārznieku vecuma un visas viņu domas 
lido skolas virzienā, tāpēc, nākamajiem 
pirmklasniekiem, vēlam sapņot  krāsai-
nus sapņus, nebaidīties no grūtībām un 
kļūdām, būt zinātkāriem un neatlaidī-
giem! Bērnu vecākiem vēlam pacietību 
un sapratni, nu  būs jākļūst par drau-
giem un padomdevējiem saviem mīļa-
jiem skolas bērniem!

S. Čurkste,
Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Sprīdītis” vadītāja

Mūsu izlaidumnieki: 
Ance Stūre – draudzīga, talantīga, sirsnīga, labsirdīga, gaumīga.
Tomass Ilvess – zinātkārs, patstāvīgs, pedantiski kārtīgs, apķērīgs 
un izdarīgs.
Ilze Kuļka – zinoša, radoša, muzikāla, ar savu gaumes izjūtu, 
mākslinieciska. 
Markuss Bērziņš – patstāvīgs, sportisks, centīgs, draudzīgs, 
simpātisks.

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. 
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Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild raksta autors.

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