
Mīļ-darbu klubs „Zelgauska” 
Šis ir jaunais nosaukums mūsu ak-

tīvistu grupiņai, kurā ir Zaiga Gailīte, 
Skaidrīte Čakša, Agnese Eglīte, Brigita 
Saulīte, Dace Cāzere, Sigita Kokare-
Grunte, Iluta Petrovska un Aiga Pūce. 

Būtībā pamatsastāvs sanāk kopā 
kopš 1997. gada janvāra. No 1998. gada 
sešpadsmit gadus zelgauskietes dziedā-
ja ansamblī „Madaras”, ko vadīja Guntis 
Dobulis. Rokdarbu izgatavošana notika 
paralēli visam, arī skatuves tērpiem ra-
dot vienotus aksesuārus. 

Mēs tiekamies iespēju robežās „Aro-
nas bibliotēkas” vai austuves telpās, lai 
izrunātos, izsmietos, dalītos pieredzē 
un radītu rokdarbus/ mīļdarbus.
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Vispasaules adītāju dienā Sigita un meita Teiksma, Zaiga un 
mazmazmeita Melānija, Dace
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No 2016. gada esam iekārtojušas 

austuvi ar 3 stellēm. Zelgauskiete Inese 
Vilcāne iedeva lietošanā savas mammas 
Ilgas Sprices stelles. Pateicībā pieņē-
mām Grostonas patriotes Ināras Ābel-
tiņas dāvāto aužamrīku. Arī Zaiga Gai-
līte iedeva koplietošanai savas dārgās
zviedru stelles. Visu to palīdzēja „iejūgt” 
Inese un Ilze Mailītes Ivetas Kaparkalē-
jas kūrētā projekta „Rakstu rakstiem iz-
rakstīju” ietvaros. 

Uz Ineses stellēm tapa grīdceliņi 
un rožceliņi no otrreiz pārstrādātiem 
materiāliem un dzijām. Mūsu izaustais 
kopīgais, bet vēl nesagrieztais paklājs 
(~9m garš)  rotāja valsts svētku skatuvi 
Lauteres kultūras namā 2018. gada no-
vembrī. Uz Zaigas stellēm audām buk-
lē dvieļus. Uz Ināras stellēm ir uzausti 
linu brunči, sega, galdsedziņas. Mūsu 
rokdarbi ir izstādīti dažādās pagasta iz-
stādēs. 

2020. gada vasarā „iznācām” Zel-
gauskas bibliotēkas lielceļa pusē uz 
„Vispasaules publisko adīšanas dienu”, 
izrādot savus mīļdarbus. Bijām sajūs-
minātas par garāmbraucēju interesi. 
Rudenī piedalījāmies Kusas Miķeļdie-
nas tirgū un noskaņu tikšanās vakarā 
ar dzejnieci Andu Līci, ko rīkoja jaunie 
Zelgauskas iedzīvotāji Linda Vanaga un 
Kaspars Blīgzna.

Šogad jūnijā pieņēmām Lauteres 
k/n vadītājas Rudītes Prikules piedāvā-
jumu izveidot Līgo svētku noformēju-
mu. Izvēlējāmies rotāt bibliotēkas ēkas 
logus un sienu ar zāļu aizkariem. Tre-
pes ar ozolu un ziedu vainagu galā it kā 
aicināja uz garīgo un materiālo enerģi-
ju līdzsvaru sevī. Katrs logs simboliski 
rādīja, cik mēs esam dažādas un tomēr 
varam radīt kopīgo harmoniju (foto 
var redzēt Aronas bibliotēkas facebook 
lapā). Noformējuma veidošana izvērtās 
kā patīkams piedzīvojums un sadarbība 
ar vietējiem iedzīvotājiem. Īpašs paldies 
Aigaram Breidakam, Gunāram Ander-
sonam, Osvaldam un Ludmilai Lucā-
niem, Sendijai Alisei Prauliņai, Teiksmai 
un Laimrotai Gruntēm, Lanai Juščenko 
un Marijai Balašovai. Rotāšanas procesā 
mūs patīkami pārsteidza Rudīte Priku-
le ar cienastu un Iveta Bērziņa ar akor-
deona meldiņiem. Prieks, ka mūziķis 
Kārlis Kazāks  brauciena „Velomūzika” 
ietvaros ar savējiem rotājās pie mūsu 
ziedošajiem logiem un pusdienoja tur-
pat uz siena ķīpām (realizējās mūsu 
klusā doma, ka tur kāds varēs pasēdēt 
kā kafejnīcā).

Nākošais vasaras sadarbības pro-
jekts bija  izstāde/pārdošana Zelgauskas 
muižā, kas palīdzēja apzināties, kas un 

kādas esam un ko varam.
Sākoties rudenim, esam radījušas 

mīļ-darbu kluba „Zelgauska” logo un 
saukli „cilvēka dabai draudzīgs”. Pārru-
nājot sapratām, ka izlolojam savus dar-
biņus mīlestībā un esam gatavas dalīties 
ar prieku arī ārpus pagasta robežām. Ar 
mūsu darbību un mīļ-darbu piedāvāju-
miem turpmāk var iepazīties facebook 
lapā. 

Priecājamies un pateicamies Aro-
nas pagasta pārvaldei par to, ka mums 
IR bibliotēka un austuves telpas, kur 
satikties un darboties! Esam iedvesmas, 
radošu ideju pilnas un atvērtas arī turp-
māk sadarboties, ieguldoties lauku vi-
des uzlabošanā.

Sveicienus sūta Sigita Kokare- Grun-
te kopā ar mīļ-darbu kluba „Zelgauska” 
dāmiņām.

Ik gadu Aronas pagasta iedzīvotā-
jiem ir iespēja aizbraukt ekskursijā. Arī 
šogad, ievērojot visus valstī noteiktos 
Covid-19 ierobežojumus, dodamies 
Preiļu virzienā. Autobusā pa logu ska-
tam paveras rudens ziedi māju pagal-
mos, nokopti lauki un lopu ganām-
pulki. Prieks par darbīgajiem Latgales 
puses ļaudīm. 

Ceļš ir labi pārredzams, pretim 
braucošo transporta līdzekļu maz. Iz-
tālēm redzami Preiļi – pilsēta, kur satie-
kas četri vēji, nesdami sev līdzi saules 
lēktus un ezeru miglas smaržu, sapinas 
pilsētas centrā un paliek tur. 
Mūs sagaida gide Irēna, un 
ekskursija var sākties.

Esam pārsteigti par to, 
ka pilsētas platība ir vien 5 
kvadrātkilometri, tajā  nekur-
sē sabiedriskais transports. 
Ir slimnīca, kultūras centrs, 
vidusskola, liels sporta lau-
kums. 

Iepazīstam pilsētas vēs-
turi – pirmo reizi rakstos šī 
vieta pieminēta 1348. gadā, 
kad tā ietilpa Jersikas karaļ-
valstī. Preiļi piederējuši poļu 
aristokrātiem grāfi em Bor-
hiem, no kuriem mantojumā 
palicis Preiļu muižas parks, 
kas ir otrs lielākais Latvijā. 
Parka platība ir 42 ha, no ku-
riem 13 ha aizņem dīķi un kanāli. Re-
dzam Borhu dzimtas stādīto ozolu un 
iespaidīgo divstāvu muižu, kurā kādreiz 
atradusies lauksaimniecības skola un 
vidusskola. Patreiz ēka tiek atjaunota ar 
pašvaldības līdzekļiem, piesaistot pro-
jektu fi nansējumu. Muiža ir valsts nozī-
mes arhitektūras piemineklis. 

Dzirnavu dīķa malā redzam muižas 
staļļa drupas. Turpat netālu ir neliela 
mūra kapela, kurā gide Irēna mūs ie-
priecina ar savu skanīgo dziedājumu. 

Parka pludmales teritorijā atrodas 
vasaras kafejnīca „Pampūkas”, kuras te-
rasē baudām gardu siera krēmzupu ar 
karstmaizītēm. 

Tālāk dodamies uz Polikarpa Čer-
ņavska keramikas māju. Iepazīstam 
podnieku gan kā vienkāršu trauku dari-
nātāju, gan kā sarežgītu dekoratīvo ke-
ramikas izstrādājumu veidotāju. Muzeja 
vadītājs Raivo Andersons parāda, kā top 
māla trauki. Turpat plauktos redzam 
skaistus māla izstrādājumus, kurus va-
ram arī iegādāties. 

Nākamā pietura – vīngliemežu au-

Pilsētā, kur satiekas četri vēji

dzētava „Ošu 
māja”. Mūs 
sagaida saim-
nieks, kurš 
iepazīstina ar 

vīngliemežu audzēšanas īpatnībām. Pie 
pārstrādes tiek ieguldīts liels darbs – lai 
iegūtu 1 kg gaļas, vajag pusotru  spaini 
gliemežu. Lapenē jau saklāts degustāci-
jas galds, un vēderu pārņem kņudoņa – 
kā būs.... Iespaidīgi – marinēta gaļa un 
pastēte no vīngliemežu pēdiņām garšo 
lieliski! Piedevām iespēja nobaudīt tēju, 
ābolu sulu un šmakovku.

Zemnieku saimniecības „Juri” sētā 
mūs jau gaida saimnieki Juris ar sievu 
Lidiju. No saimniecībā esošo deviņu 
gotiņu piena tiek gatavoti dažādi sieri. 
Pie lielā saimes galda izgaršojam piecus 
dažādus sierus – mīkstos, cietos nogata-
vinātos, mocarellu un svaigo krējumsie-

ru. Pēc degustācijas 
veikaliņā izveidojas 
rinda, jo katrs vē-
las aizvest cienastu 
arī uz mājām. Mūs 
patīkami pārsteidz 
saimnieku viesmīlī-
ba, gaišums un lielā 
uzņēmība. 

Tad jau ceļš ved 
uz mājas pusi. Pa 
ceļam vēl piestājam 
Atašienē, lai „Skuji-
ņu” mājās apskatītu 
Jāņa Zalāna retro 
motociklu un senlie-
tu kolekciju. Kāds te 

ieraugām lietas, kas saistās ar bērnību, 
jaunību, kādam tas ir pilnīgs jaunatklā-
jums. Kolekcijā redzam lietas no pagā-
jušā gadsimta  un pat senākas. 

Piekusuši, bet priecīgi atgriežamies 
mājās. Secinājums – redzēt daudz skais-
ta un iegūt jaunu pieredzi var tepat 
mūsu mazajā Latvijā, nav jādodas tālos 
ceļojumos. 

„Cilvēki ar kādu jaunu ideju tiek 
uzskatīti par fantazētājiem tik ilgi, līdz 
tā gūst panākumus”  

(M.Tvens)

PALDIES Rudītei, kas izplānoja un 
noorganizēja ekskursiju, autobusa šofe-
rītim Andrejam Pļaviņam un Aronas pa-
gasta pārvaldei par fi nansiālu atbalstu. 

          
    Jolanta Koscinkeviča 

Zelgauskas muižā ar 
saimnieku suni Džimiju.

Sigita pie I. Vilcānes stellēm.
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būs, to rādīs laiks, bet to, ka būs – zi-
nām jau tagad! 

Šūšana tiešām sāk aizraut arvien 
vairāk, bet arī līdz šim apgūtās prasmes 
netiek atstātas novārtā. Joprojām pie 
mums, MC „1. stāvs”, Lauteres 
kultūras namā un Zelgauskā ir 
pieejamas dažāda izmēra stel-
les, uz kurām var apgūt aušanas 
prasmes. Var nākt aust dvieļus, 
lupatu deķus, jostas, šalles, 
grīdceliņus, tautisko brunču 
audumus un daudz ko citu. Ir 
doma pilnveidot aušanas aprī-
kojumu, lai varētu garajos zie-
mas vakaros apgūt jaunu auša-
nas metodi. Ja vēlies iemācīties 

aust, sazinies ar MC „1. stāvs” vadītāju 
Ivetu (tālr. 26423751), ar Aronas bib-
liotēkas vadītāju Daci Zelgauskā (tālr. 
26137953). 

MC „1. stāvs” šobrīd (kamēr nav iz-
doti jauni rīkojumi, vadlīnijas) darbojas 
atbilstoši valstī noteiktajiem epidemio-
loģiskajiem drošības pasākumiem. 

fi Ieeja MC „1. stāvs” (no 
06.09.2021.) ar derīgiem vakcinācijas 
vai C-19 pārslimošanas sertifi kātiem, 
vai negatīvu Covid – 19 testa rezultātu 

MC 1. stāvsMC 1. stāvs

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Šūšana aizrauj
Jau otro gadu MC „1. stāvs” telpās 

otrdienu pēcpusdienās un vakaros ak-
tīvi rosās dāmas, kuras apgūst dažādas 
zināšanas un prasmes, kas saistītas ar 
dažādu apģērbu šūšanu, konstruēšanu 
un modelēšanu. Priecājamies, ka mums 
ir fantastiska nodarbību vadītāja – Gun-
ta Pūce, kura sniedz mums ļoti daudz 
savas praktiskās šuvējas „gudrības”, lai 
pašas sev varam uzšūt kleitas, blūzes, 
svārkus, sarafānus. Viņa mūs uzmun-
drina, ja pašām liekas, ka kaut kas ne-
sanāk, vienmēr atrod labāko un vien-
kāršāko risinājumu, ja rodas kāda maza 
ķibele. Guntiņa rada mums drošības 
sajūtu, ka mēs pašas varam 
darināt sev apģērbu – tādu, 
kāds nav nopērkams veikalā 
vai tirgū. Projekta „Šūšanas 
ABC” laikā vairāk apguvām 
šūšanas pamatprasmes, pa-
matpiegrieztņu konstruē-
šanu, dažādu veidu svārku 
šūšanu, apguvām prasmes 
darbam ar trikotāžas audu-
miem. 

Otrais kurss, kā mēs 
saucam mūsu darbošanos 
projektā „Šujam tālāk”* 
(projekta Nr. 20-05-AL23-
A019.2206-000005), ir at-
nesis virkni jaunu zināšanu 
un prasmju, ko esam apguvušas arī  
MEISTARKLASĒS kopā ar Ilzi Jurksti. 
Četras burvīgas tikšanās, četras jēgpilni 
pavadītas nedēļas nogales, kuru laikā 
apguvām ļoti daudz – sākot ar apakš-
veļu (krūšturiem, apakšbiksītēm un 
bokseršortiem), apguvām jaunas pras-
mes piegrieztņu konstruēšanā, kuras 
varēsim izmantot body, legingu, brīvā 
stila bikšu šūšanā. Noslēdzošajā tikša-
nās reizē sestdien, 18. septembrī, aktīvi 
darbojāmies, lai apgūtu džinsu bikšu 
šūšanu, pirms tam vēl pārliecinājāmies, 
vai esam pareizi uzzīmējušas savas lielās 
piegrieztnes. Kā teica Kaiva no Ērgļiem: 
„Bija bauda darboties, uzzināt, mācī-
ties!” Paldies Ilzei Jurkstei par jaukajām 
nodarbībām, par iedvesmu, arī par la-
bajiem vārdiem, ko viņa veltīja mums 
visām: „Ak, Jūs manas foršās! Man bija 
liels prieks ar Jums visām būt kopā un 
gan jau kaut kas arī paliks prātā no šīm 
nodarbībām! Galvenais – nebaidīties un 
darīt! Jums viss izdosies!” Laiks skrien 
vēja spārniem, tuvojas noslēgumam arī 
šis projekts, taču jau šobrīd ir skaidrs, 
ka vēlamies šūšanas prasmes pilnveidot 
un turpināt šūšanas nodarbības. Kā tas 

(skolēniem der skolā veiktā testa rezultāts).
Ja esi saaukstējies, Tev ir iesnas, klepus vai slikta • 
pašsajūta, tad paliec mājās, jo apmeklēt MC „1. 
stāvs” telpas nevarēsi!
Ieeja tikai aizsargmaskās•  (bērniem līdz 7 
gadu vecumam bez maskām) –  jālieto sejas 
maskas telpās, kur pulcējas vakcinētas, Covid-
19 pārslimojušas vai testētas personas.
Vienlaicīgi•  iekštelpās drīkst atrasties ne vai-
rāk kā 20 apmeklētāji, kā arī nepārsniedzot 
noteikto skaitu MC „1. stāvs” atsevišķās tel-
pās 
Bērniem (no 7 līdz 12 g.v.) un jauniešiem • 
(no 13 līdz 25 g.v.), kā arī pieaugušajiem ie-
teicams iepriekš sazināties par vēlamo MC „1. 
stāvs” apmeklējuma laiku pa tālr.26423751
Pieaugušo interešu un neformālās izglītības • 
grupās vienlaicīgi var darboties ne vairāk kā 30 
dalībnieki, jālieto sejas maskas, ja dalībnieku vidū 
bez vakcinētām un Covid – 19 pārslimojušām per-
sonām ir arī testētas personas ar negatīvu testu.

Paldies par sapratni!

MC „1. stāvs” vadītāja Iveta                 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

2020./2021.gadu mijā MC „1. 
stāvs”, pateicoties biedrības „ARONAS 
PĪLĀDZIS” realizētajam projektam tika 
izremontēta Mūzikas istaba. Projekta 
„SIS KUSĀ” (Skaņu ierakstu studi-
ja Kusā)*, projekta Nr. 19-05-AL23-
A019.2202-000012 ietvaros tika veikta 
vienkāršota telpas atjaunošana, ietverot 
sevī grīdas un apgaismojuma nomaiņu, 
kā arī izbūvējot Skaņu ierakstu studiju, 
kas sastāv no 2 telpām – ierakstu telpas 
ar skaņas izolāciju un studijas telpas, 
kurā ir nepieciešamas aprīkojums, lai 
varētu uzsākt „Apmācības darbam 
skaņu ierakstu studijā* (projekta 
Nr. 20-05-AL23-A019.2206-000004). 
25.septembrī notika pirmā tikšanās ar 
apmācību vadītāju, skaņu producentu 
no Rīgas – Vadimu Znamenski. Kā 
atzina Vadims, mūsu studijā ir viss, 
lai varētu veikt dažādus ierakstus, 
tā ir labi aprīkota. Uz pirmo nodar-
bību ieradās interesenti no Kusas, 
Madonas un Ērgļiem. Kopumā pa-
redzētas 7 nodarbības, iespēju ro-
bežās klātienē, bet šobrīd ir notiku-
si vēl viena nodarbība Zoom plat-
formā. Nodarbību laikā tiks apgūtas 
vairākas tēmas – ievads DAW, MIDI 
software instrumenti, mikrofonu 
teorija un prakse, skaņas dizains un 
sintēze, miksēšana un māsterings. 
Ir ieplānota viena nodarbība pie Va-

SIS Kusā (Skaņu ierakstu studija Kusā) 
uzsāk darbu

dima studijā, lai sniegtu plašāku priekšstatu par to, 
kādas iespējas ir profesionālā skaņu ierakstu studijā. 
Apmācības ir bez maksas! Par nākošām tikšanās rei-
zēm seko informācijai www.facebook.com lapā MC 
„1. stāvs” lapā, ww.draugiem.lv.  

*LAD projekti „SIS KUSĀ” (Skaņu ierakstu studija Kusā), “Apmācī-
bas darbam skaņu ierakstu studijā”, 

„Šujam tālāk!” notiek ar fi nansiālu Madonas novada pašvaldības 
atbalstu (līdzfi nansējums)
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Par jauniešiem...
Vasara, atvaļinājumu un brīvdienu 

laiks, bet mūsu pagasta jauniešiem darba 
pilnas rokas…

Trīs dienas Valmierā – 
„Labbūtības ceļakarte skolā”

Pagājušais mācību gads ir bijis gana 
sarežģīts, jo ilgstoši bērni, jaunieši, sko-
lotāji, vecāki dzīvoja attālināto mācību 
radītos apstākļos. Nevienam nav bijis 
viegli. Esmu daudz piedalījusies dažā-
dos semināros, kuros galvenā tēma bija 
saistīta ar C-19, kā tad strādāt tādos aps-
tākļos, kā tas ietekmē ikvienu ar mācību 
procesu iesaistīto, bet jo īpaši 
tika veikti pētījumi par pusau-
džiem un jauniešiem, par C-19 
ietekmi uz viņu dzīvi, socializē-
šanos, kas ir īpaši nozīmīga šajā 
vecumposmā.

Šī projektu konkursa mērķis 
ir sniegt atbalstu izglītības iestā-
des jauniešu pašpārvalžu ini-
ciatīvu projektiem – labbūtības 
ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, 
kas ir identifi cētas, balstoties 
jauniešu vēlmēs un vajadzībās, 
un saplānotas JSPA organizētās 
mācībās par skolēnu labbūtī-
bas ceļakartes izstrādi, tādejādi 
nostiprinot psihoemocionālo un pilso-
niskās līdzdalības kompetenci Latvijas 
izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski ak-
tīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi 
pēc-Covid19 laikmetā. Augusta vidū no-
tika 3 dienu apmācības Valmierā, kurās 
piedalījās arī Kusas pamatskolas skolēnu 
līdzpārvaldes „Varžu dīķis” komanda – 
Sabīne Bērtiņa, Kristaps Ozoliņš (abi 9. 
klases skolēni) un Sanija Kruglova, Dag-
nis Platais (abi 8. klases skolēni). Mūsu 
komanda izstrādāja Kusas skolai „Lab-
būtības ceļakarti”. No Madonas novada 
vēl ir iesaistījušās Madonas un Cesvaines 
vidusskolu komandas. Šobrīd pašvaldība 
ir iesniegusi šo projektu, notiek projektu 
vērtēšana.  

Skolēni uzsver, ka diezgan liela prob-
lēma mūsu skolā ir uzvedības problēmas 
(mācību stundu laikā, starpbrīžos), nere-
ti ir bijuši gadījumi, kad ir novērojama 
arī agresīva uzvedība pret skolasbied-
riem. Ir novērota negatīva tendence 
– klases biedru atstumšana, vērojamas 
mobinga iezīmes gan klases kolektīvā, 
gan citu klašu skolēnu vidū. Savstarpējai 
komunikācijai bieži traucē viedierīces, to 
lietošana starpbrīžos, arī mācību stundu 

laikā bez īpašas vajadzības.
Iepriekš minētie faktori negatīvi ie-

tekmē skolas psiholoģiski emocionālo 
vidi, tāpēc Kusas pamatskolas skolēnu 
pašpārvalde „Varžu dīķis” vēlas veidot 
enerģisku, izpalīdzīgu, pozitīvu un ra-
došu vidi, lai tajā labi varētu justies gan 
skolēni, gan skolotāji, gan vecāki, gan 
darbinieki. Projekta aktivitātes plāno-
tas ikvienam, kas ikdienā atrodas Kusas 
pamatskolā – skolēniem, skolotājiem, 
darbiniekiem, kā arī plānojam iesaistīt 
skolēnu vecākus. Aktivitātes tiks plāno-
tas gan atsevišķi pa klašu grupām, gan 
kopīgi visai skolai – 1. – 4. klašu grupai, 
5. – 9. klašu grupai. Tāpat aktivitātēs (zi-
bakcijās, pasākumos) iesaistīsim skolas 
darbiniekus un skolēnu vecākus.

Izstrādājot labbūtības ceļakarti Ku-
sas pamatskolai, vēlamies uzlabot psiho-
loģiski emocionālo vidi, veidot pozitīvu 
saskarsmi starp skolēniem, starp skolē-
niem un skolotājiem (īpaši vecākajās kla-
sēs), vēlamies dalīties ar jauniegūtajām 
zināšanu par mentālo veselību, iespēju 
robežās palīdzēt jauniešiem, populari-
zējot iespēju „Jaunietis – jaunietim” iz-
mantošanu. Aktivitāšu mērķis ir mazināt 

viedierīču pārmērīgu izmantošanu skolā, 
īpaši ārpus stundu laikā, veicinot savstar-
pēju pozitīvo komunikāciju un lietde-
rīgu brīvā laika izmantošanu. Projekta 
laikā organizēsim interaktīvas apmācības 
un nodarbības par mentālās veselības 
grūtībām un to risinājumiem. Skolēniem 
aktuāla problēma ir speciālista trūkums 
skolā, piemēram, psihologa konsultāci-
jas. Galvenokārt, realizējot šo projektu, 
tiks uzlabota savstarpējā komunikācija, 
tiks apgūtas dažādas metodes un salie-
dēšanās spēles, skolas emocionālās vides 
uzlabošana.

Apmācības Valmierā bija noderīgas 
pašiem komandas dalībniekiem – tā bija 
iespēja nedaudz izrauties no ikdienas, 
darboties kopā ar vēl 5 Vidzemes skolu 
komandām, iepazīt jaunus draugus. Sa-
bīnes un Sanijas teiktajam par Valmierā 
pavadītajām dienām piekrīt arī pārējie: 
„Bija noderīgi. Ieguvām daudz jaunas 
zināšanas. Ļoti patika tas, ka varēja ie-
pazīt daudzus jaunus cilvēkus un kopā 
pavadīt laiku, bija jautri. Cerams, ka ar 
savām zināšanām varēsim palīdzēt ci-
tiem. Vēl patika apmācību vadītājas, bija 
ļoti jaukas, tāpēc bija prieks darboties!” 

Mūsu komanda gaida projekta pozitīvu 
vērtēšanas rezultātu, lai jau oktobrī varē-
tu uzsākt darbošanos, kas projekta ietva-
ros turpināsies līdz šā gada beigām. Bet 
komandai ir iecere uzsākto turpināt līdz 
pat mācību gada beigām, proti – turpināt 
aktivitātes arī otrajā semestrī. Turēsim 
īkšķus!

„KKK” – Košie Krēsli Kusai

Madonas novada pašvaldība pavasa-
rī izsludināja jauniešu iniciatīvu konkur-
su, kurā jauniešiem bija iespēja realizēt 
savas idejas. Tieši tajā laikā uz centru 
atbrauca jaunieši, kuri skolas laikā aktīvi 
apmeklēja MC „1. stāvs” un iesaistījās da-
žādās aktivitātēs. Puiši izteica vēlmi kaut 
ko labu izdarīt, izstāstīju par jauniešu ini-
ciatīvu projektu konkursu – un tā nonā-
cām līdz kopīgai idejai.

Atrodamies ļoti tuvu Madonas no-
vada centram – Madonai. Aizvien vairāk 
Madonā notiek paplašināšanās, dažādu 
vietu labiekārtošana, izveide, līdz ar to 
mums kā Aronas pagasta centram Kusai 
arī būtu svarīgi augt līdzi laikam – kļūt 
košākiem, interesantākiem, pozitīvā-
kiem. Vēlamies radīt infrastruktūras uzla-
bojumus, kas motivētu citus iedzīvotājus 
iesaistīties dažādās aktivitātes, lai radītu 
sev estētisku apkārtējo vidi. Pašiem nāk 
prātā pusaudžu gadu „nedarbi”, bet Kusa 
tāpat ir sirdī un ļoti gribētos izdarīt kādu 
labu darbu, lai prieks ir ne tikai pašiem, 
bet arī apkārtējiem iedzīvotājiem. Kopš 
pamatskolas beigšanas ir pagājuši vairāki 
gadi, ir  bijusi iespēja dzīvot un strādāt 
ārpus Latvijas robežām, līdz ar to ir bijusi 
iespēja redzēt dažādas idejas, ko var rea-
lizēt pašu spēkiem. Mūsu krēslu ideja ir 
noskatīta ārzemēs. Kāpēc lai tāda nebūtu 
pie mums – Kusā! 

Jau pamatskolas laikā aktīvi iesaistī-
jāmies skolēnu līdzpārvaldē, vēlāk aktīvi 
darbojāmies MC „1. stāvs”. Šobrīd ir ie-
spēja, sadarbībā ar bied-
rību „ARONAS PĪLĀDZIS” 
iesaistīties šajā projektu 
konkursā, vienmēr at-
balstu ir sniegusi MC 
„1. stāvs” vadītāja Iveta 
Kaparkalēja, ir vienmēr 
labi atgriezties telpās, kur 
daudz brīvā laika ir saturī-
gi pavadīts.

Ļoti ceram, ka mēs 
ar savu realizēto projek-
tu – izgatavotajiem ko-
šajiem krēsliem, spēsim 
radīt vizuāli pievilcīgāku 
Kusu gan vietējiem iedzī-

votājiem, gan cilvēkiem, kuri brauc cauri 
Kusai”.

Projekta „KKK” (Košie Krēsli Kusai) 
realizācijā iesaistījušies aktīvākie MC „1. 
stāvs” jaunieši, kuri kopš 2013. gada ir 
paveikuši vairākus labiekārtošanas dar-
bus gan iekštelpās, gan ārā. Pie MC „1. 
stāvs” ar jauniešu palīdzību ir izveido-
tas vairākas košumdobes – Sirsniņdobe, 
puķu dobe gar skolu un MC „1. stāvs” un 
košumkrūmu dobe ābeļdārzā (dobju sa-
gatavošana, stādīšana, kopšana). Savulaik 
Kusas skolas ābeļdārzā skolēni un viņu 
vecāki iesaistījās „Āra klases” izveidoša-
nā, kura joprojām tiek izmantota dažādu 
MC „1. stāvs”, Aronas pagasta pārvaldes 
pasākumu organizēšanai, kā arī Kusas 
skolas skolēniem ir vieta āra stundām, 
kas bija jo īpaši svarīga šajā pavasarī. Bet 
apbēdina fakts, ka tajā ļoti bieži tiek darī-
tas lietas, kas tur nav paredzētas. Tāpēc 
aicinām atcerēties, ka tā ir skolas 
teritorija, kurā ir aizliegts smēķēt, 
lietot alkoholu un citas apreibino-
šas vielas, kā arī pēc sēdēšanas Āra 
– klasē, lūdzu, savāciet aiz sevis at-
stātos netīrumus!

Gatavojot projekta pieteikumu, plā-
nojām vienu, bet dzīvē reizēm 
notiek interesantāk. Ļoti veik-
smīgi uzsākās projekta realizā-
cija, kad šo jauniešu projektu 
atbalstīja uzņēmēji. Sākotnē-
ji plānojām uzstādīt 2 košos 
krēslus, taču uzņēmējs no fi r-
mas SIA „Kurzemes ceļinieks 
un būvnieks” uzdāvināja 
mums 30 koka mietus, kurus 
izmantosim krēslu izgatavoša-
nai, līdz ar to gala rezultātā tiks 
izgatavoti 3 košie krēsli. Tas ir 
iespējams arī pateicoties mūsu 
uzņēmējam Artūram Veipam 
no SIA „Kadiķis AV”, jo vie-
nu krēsla metāla karkasu viņi 
mums uzdāvināja. Tāpat liels 

paldies SIA „GL Tehnika” par nepiecie-
šamo aprīkojumu krēslu izgatavošanai, 
„Alcedo Delivery” par koka mietu atve-
šanu uz Kusu. Šobrīd puiši aktīvi strādā 
pie koka mietu sagatavošanas, lai varētu 
pabeigt košo krēslu izgatavošanu. Paldies 
Andrejam Pļaviņam un SIA „Trīsa” par 
padomu un līdzdarbošanos. Vēl drus-
ciņ jāpaciešas, lai dzīvē ieraudzītu mūsu 
Košos Krēslus Kusai, bet jau tagad saku 
lielu PALDIES aktīvajiem jauniešiem, kas 
darbojas, lai izgatavotu krēslus – Krista-
pam Novikovam – projekta vadītājam, 
Uģim, Drozdam – īpašs paldies par 
krēslu metāla karkasu izgatavošanu un 
krāsošanu, Laurim Valdbergam – par 
ideju skici un realizēšanu, Agrim Mār-
tiņam Caunem, Kristapam Bedeicim 
par atbalstu, kā arī skolēniem Dagnim 
Platajam, Kristapam Faksam, Kaspa-
ram Miklašonokam, Salvim Šķeste-
ram par palīdzēšanu, paldies puišiem, 
kuri palīdzēja nest koka mietus.

Jaunieši ir aktīvi un sāk jau domāt 
jaunas idejas, kuras varētu realizēt, vien 
nepieciešams pareizais atbalsts un viss 
notiks! Uz tikšanos „KKK” atklāšanā!

Jauniešu domas uzklausīja un 
apkopoja biedrības

„ARONAS PĪLĀDZIS” projektu 
vadītāja Iveta Kaparkalēja
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TIRDZIŅŠ 
25. septembrī pie kusas sporta 

zāles bija manāma un jūtama patīka-
ma čalošana, jo Aronas pagasta čak-
lie tirgotāji bija sarūpējuši dažādus 
produktu klāstu. 

Neliels ieskats tirdziņa pasāku-
mā 
Paldies visiem tirgotājiem 

un pircējiem!
Ina

Uz tikšanos Ziemassvētku 
tirdziņā!

Izrauties no četrām sienām!
KULTŪRA

„Izrauties no 4 sienām” – tāds ir 
nosaukums eTwinning projektam, 
kurā šajā semestrī esam iesaistījušies 
mēs, Kusas pamatskolas 6. klase – 
Laimrota, Madara, Meldra, Lauris un 
Lauris, Nauris, Eduards, Kārlis, Alek-
sandrs, Ivo un skolotāja Ilona.  Tajā 
piedalās arī  vienaudži kopā ar saviem 
skolotājiem no Vangažiem, Trikātas, 
Pāles, Gulbenes, Ļaudonas, Talsiem, 
Brocēniem. Etwinning projekti tiek 
īstenoti īpašā digitālā platformā, 
kurā ar projektu iepazināmies, tajā 
rakstām savas idejas, saņemam uz-
devumus, ieliekam izdarītā liecības 
foto vai video formātā, komunicē-
jam. Taču pats galvenais – uzdevumi 
veicami brīvā dabā, sadarbojoties, 
piedzīvojot priecīgas emocijas. Mēs, 
Kusas skolas Kalnu klase, kā esam 
sevi nosaukuši, jo mūsu aizraušanās 
ir pārgājieni uz visvisādiem kalniem, 
esam izveidojuši klases vizītkarti un 
izaicinājuma uzdevumu kādai part-
nerskolai. Protams, aicinājām kāpt 
visstāvākajā kalnā un kalna virsotnē 
dejot! Savukārt paši esam saņēmuši 
uzdevumu izdomāt veidu, kā izvizi-
nāt klases meitenes. Ir gatavs klases 
karogs, tikko balsojām par idejām, 
ko laukā var veikt jauktās skolēnu 
komandas. Tālāk mācīsimies strādāt 
ar digitālajām kartēm un tad veidot 
piedzīvojumu trasīti savā apkārtnē.  
Arī skolotāji veidoja savas vizītkartes, 
reizi mēnesī tiekas tiešsaistē, lai pār-
runātu projekta darbus. Visi regulāri 
dalāmies ar saviem piedzīvojumiem 
dabā, viens otru iedvesmojam, kā 
un ko dažādos mācību priekšmetos 
iespējams mācīties laukā arī tad, ja 
laiks šķiet auksts un slapjš. Meklējam 
piemērotu apģērbu – un – būsim ve-
seli un priecīgi brīvā dabā!

Ilona Sāre

Sestie smeceres kalnos.
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Dienas nometne „Vienmēr aktīvs”
SPORTS SPORTS

Ir noslēdzies ļoti aktīvais bērnu 
un jauniešu nometņu laiks. Biedrība 
„Sportiskais gars" realizēja nometni 
bērniem vecumā no  7 līdz 14 gadiem 
ar Madonas novada pašvaldības līdz-
fi nansējuma, kas tika iegūts Madonas 
novada pašvaldības bērnu un jaunie-
šu nometņu projektu konkursā.

Dienas nometnē „Vienmēr ak-
tīvs” piedalījās 20 bērni no Madonas 
un novada pagastiem. Dalībniekiem 
tā bija patīkama atkalredzēšanās, ci-
tiem jauns piedzīvojums, bet kopu-
mā – atpūta, pašapliecināšanās un 
dažādu šķēršļu pārvarēšana.

Nometnes programmas ietvaros 
bērni devās pārgājienā uz Zelgaus-
kas muižu, aplūkoja slepenos muižas 
pagrabus, izmēģināja vienu no pir-
majiem ieročiem – arbaletu, uzspēlē-
ja kriketu un šautriņu mešanu, savu-
kārt pēc kartes norādēm tika meklēti 
apslēptie dārgumi. Šajā piedzīvoju-
mā ieveda tās saimnieks – Osvalds 
Lucāns tērpies bruņinieka kostīmā. 

Otrajā dienā bērni tika vesti iz-
aicinājumā jeb riteņtūrē, pa gran-
tētajiem Aronas pagasta ceļiem, lai 
izbaudītu skaistās ainavas. Pa ceļam 
pusdienu pauzīte, uzmundrinājums, 
jo jāatzīst, ka ceļa posms nebija 
viegls. Nonākot galamērķī Smeceres 
silā bērni traucās  sila piedzīvojumos 
–  nobraucienos pa trošu ceļiem un  
foto orientēšanās pa teritoriju.

Trešā diena tika pavadīta, lai ie-
pazītu Kusas apkārtni, dodoties pār-
gājienā uz Cūku Kaniņkalnu, Odu 
kalnu un Masaļkalna avotu, katrā no 
šiem punktiem bērni pildīja atjautī-
gus un sportiskus uzdevumus. Die-
nas otrajā daļā, konditores Benitas 
vadībā, nodevāmies vēder priekiem, 
gatavojot vafeles, eklērus, groziņus 
un kēksiņus. Nu kur vēl gardāk!

Nometnes ceturtajā dienā ceļš 
aizved uz Kalsnavas arborētumu. 
Tiek piedāvāta izzinoša nodarbība 
koku pētniecībā. Savukārt savu rado-
šumu varēja apzināt sapņu ķērāju un 
mīļlietiņu gatavošanā no arborētumā 
savāktajiem dabas materiāliem. Īstu 
azartu piedzīvojām meklējot norādī-
tos objektus pēc fotogrāfi jām un pil-
dot uzdevumus.

Pēdējā nometnes diena raisī-

Mazinoties pulcēšanās ierobe-
žojumiem, atsākās veselības nedēļas 
pagastos. 

Veselības nedēļa Aronas pagastā 
norisinājās no 6. līdz 8. augustam. 

Šogad tika iekļautas dažādas ak-
tivitātes.

 Kanisterapija bērniem – tā ir 
terapija, kur ar suņu palīdzību bēr-
niem dod pozitīvas emocijas, veicina 
uzticēšanos, gādību un citas pozitī-
vas lietas. Terapijā piedalās speciāli 
apmācīti suņi kopā ar savu saimnie-
ku, kuram arī ir kanisterapeita sertifi -
kāts. Pie mums viesojās kanisterapei-
te Lana Kunce ar saviem 3 suņiem 
– sanbernāru Gverdu, spanieliem Pī-
teru un Ursu. Tika apgūta teorētiskā 
puse, bet turinājumā praktiskā daļa, 
kur bērni iepazinās ar suņiem, ar ne-
tradicionālu rotaļu palīdzību deva 
sunīšiem gardumus, veda pastaigās, 
deva dažādas komandas, visbeidzot 
sunīši rādīja dažādus trikus. 

Nūjošana, to vadīja nūjošanas 
instruktore Ilvija Kecko. Laikapstāk-
ļi nelutināja, bet nūjotgribētājus tas 
nebaidīja. Instruktore apmācīja pa-
reizus nūjas turēšanas un nūjošanas 
nosacījumus. Kopumā tika nonūjoti 
aptuveni 4,5 km.

 Velo braucienam pieteicās 10 
braucēji. Starts Kusas sporta laukumā 
pieturvieta Lauteres kultūras namā, 
kur ekskursiju vadīja un interesantus 
stāstus stāstīja Sandris Kaparkalējs. 
Sandris stāstīja kultūras nama vēstu-
ri un dažādus faktus. Jāatzīst, ka in-
teresantais stāstījums neatstāja vien-
aldzīgus arī nejaušus garāmgājējus. 
Devāmies aplūkot Lauteres atjauno-
to muižu, ko šobrīd ar vērienu res-
taurē Onzuļu ģimene. Velobraucē-
jiem bija iespēja pabūt arī iekštelpās, 
jo mājas saimnieki bija ļoti atsaucīgi 
un pretimnākoši, pastāstīja par res-
taurācija procesu, muižas vēsturi. Lai 
muiža būtu tik skaista, cik tā jau ir uz 
doto brīdi, ir ieguldīts milzīgs darbs, 
fi nanses un pūles, bet muiža vēl ne 
tuvu nav gatava, vēl ir ļoti daudz da-
rāmā.Lieliska vieta top, lai saimnie-
kiem viss iecerētais izdodas!

Apskatījām Lauteres pilskalnu, 
Vālēnu ozolus, Dārznīcas kalnu, Zel-
gauskas muižu – piesātināts un izzi-

Veselības nedēļa Aronas pagastā

ņas pilns piedzīvojums.
„Gabaliņu” mājas saimnieki Lin-

da un Kaspars, savā saimniecībā 
lutināja velobraucējus ar gardām 
pusdienām. Saimnieki dalījās, kā no 
Rīgas ir atbraukuši uz laukiem saim-
niekot. Velo tūri noslēdzot tika no-
braukti 26,5 km. Paldies visiem velo-
braucējiem par jauko piedzīvojumu 
un lieliskajam gidam Sandrim par 
interesantajiem stāstiem! 

Vingrošanas nodarbību vadīja, 
mūsu pagasta meitene Ieva Vosele, 
kura ikdienā strādā par fi zioterapei-

ti. Iesildīti tika muskuļi, pēc tam da-
žādi vingrinājum, lai pēcāk trauktos 
skrējienā apkārt Kusai – 4,6 km garu-
mā. Kopumā uz starta izgāja 5 cilvē-
ki. Pirmais noskrēja Jānis Baunis. Ot-
rais noskrēja Uldis Lapsa un trešais 
fi nišu sasniedza Ervīns Fiļovs. Skrē-
jēji saņēma medaļas un pārsteiguma 
balvas – medus burciņu no vietējās 
saimniecības „Sīļi”. Paldies skrējiena 
dalībniekiem, kuri nenobijās no lie-
tus un atbalstītājiem!

ja dažādas emocijas, 
kurās mijās prieks ar 
skumjām. Prieks par 
pavadīto laiku kopā, 
piedzīvotajām sajūtām 
un aktivitātēm, skum-
jas, ka jāšķiras, citam 
līdz skolas sākumam, 
citam līdz nākošās va-
saras nometnēm, ci-
tam…, bet visiem gan-
darījums par piedzīvoto. Šajā dienā 
bērni kārtīgi izpriecājās stafetēs, fut-
bolā un dažādās citās fi ziskajās akti-
vitātēs.

 Paldies nometnes vadītājai Ive-
ta Ļubovickai un nometnes palīgiem 

Inesei Skraustiņai un Līgai Zvirgzdi-
ņai. Tāpat mūs arī ar garšīgām mal-
tītēm lutināja ēdināšanas uzņēmums 
SIA „Karote”. Paldies Madonas nova-
dam par līdzfi nansēto projektu – no-
metni!
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Turpinājums no 11. lpp.

MŪŽĪBAS BALSS

Tu būsi debesīs, zemē, 
Tu vējā un saulē. 
Tu savējo sirdīs, 
Tie tevi neaizmirsīs.
 (V. Kokle-Līviņa)

Reģistrētie mirušie:
Jānis Fridrihsons 

26.03.1983. – 25.06.2021.
Aleksandrs Kruglovs 

03.04.1940. – 28.06.1921.
Normunds Naglis 

14.06.1963. – 07.07.2021.
Anna Lodiņa 

28.04.1923. – 26.07.2021.
Ārija Anžjāne 

07.05.1937. – 21.08.2021.
Kārlis Zvērs 

25.01.1948. – 24.08.2021.
Jānis Breidaks 

13.09.1933. – 22.09.2021.
Aleksis Anžjānis 

26.11.1939. – 01.10.2021.

Jaunākās grāmatas 
Viesienas bibliotēkā

Grāmatas 
var pasūtīt 
(ar piegādi uz jūsu 
mājām) zvanot uz 
bibliotēku Inai 
26128485.

Pludmales volejbola turnīram 
pieteicās 7 komandas. Pirmo vietu 
izcīnīja Ilmārs Trops un Gints Ikau-
nieks (ExBarkava), otro vietu izcīnīja 
Mairis Gailums un Jēkabs Gruduls 
(Komanda nr. 1), trešo vietu izcīnīja 
komanda no Cesvaines. 

Sievietēm turnīrā piedalījās 3 ko-
mandas, Pirmo vietu godam izcīnīja 
Sabīne un Agnese Romules („Cukur-
dupši”), otrajā vietā Diāna Toča un 
Nika Dzilna („Irča”), trešās – Benita 
Romule un Kristīne Vaša („Grams”). 

Paldies visiem, kuri piedalījās 
Veselības nedēļā Aronas pagastā un 
atbalstīja organizēšanā! Uz tikšanos 
sporta zālē un svaigā gaisā oktobrī! 

Ar 2021. gada 6. septembri at-
sākām jauno sezonu sporta zālē. 
Šogad vienīgi ir jāsaskaras ar ierobe-
žojumiem iekštelpās un ik pa laikam 
tie mainās. Šobrīd (uz 17.09.2021.) 
zālē drīkst sportot tikai vakcinētas 
pret COVID-19 un/vai izslimojušas 
pēdējā pusgada laikā vai/un testētas 

personas ar PCR testu, kurš derīgs 
48 h. Skolas vecuma bērniem sieka-
lu testi neder priekš sporta zāles ap-
meklējuma. Ierobežojumi ir smagi, 
bet aicinu būt pretimnākošiem, jo 
sporta zāles darbinieki šos noteiku-
mus nenosaka. 

Ar 2021. gada 1. oktobri atsākam 
aktīvi kustēties svaigā gaisā, būs ie-
spēja piedalīties ikvienam gan pagas-
ta iedzīvotājam, gan citam interesen-
tam, kurš izpilda nolikumā prasīto. 
Disciplīnas oktobrī iešana (nūjoša-
na), skriešana un velobraukšana. 
Pasākuma darbības laiks no 1. līdz 
31. oktobrim. Skaitīsim veiktos kilo-
metrus ar GPS aplikācijām vai vied-
ierīcēm. Var darboties no jebkuras 
vietas, kā arī jebkurā laikā kaut vai 
24/7, ja ir tāda iespēja. Jautājumu ga-
dījumā sazināties pa tālr. 26325924. 

Vēlmi sportot novēl
Vents Ikaunieks,

Aronas pagasta sporta organizators

Latviešu daiļliteratūra
Ramona Indriksone „Es biju cita”
Arnolds Auziņš „Čau, vecās miesas!”
Aivars Berķis „Kūlas svilinātāji”
Ilze Aizsila, Indra Ēķe-Začesta „Dzīvot naktij”
Maija Grosa „Spēlēt dzīvi”
Dace Judina „Nemodiniet mirušos”
Ingrīda Zaķe „Jūras valsis” 

Ārzemju daiļliteratūra
Līza Vingeita „Pirms mēs bijām jūsu”
Dēlija Ouensa  „Kur vēži dzied”
Lūsinda Railija  „Mīlestības vēstules”
Rodika Dēnerte  „Zahera viesnīca”
Jana Vagnere  „Vongezers” un 
„Dzīvi cilvēki”

Viesienas bibliotēkā 
var izprintēt  
COVID-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas 
sertifi kātu.
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