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Pēc seniem dokumentiem Šķūru mājas 
Nr.  3 (tautā viņas bijušas numurētas). No 
Kusas muižas atdalītas 1873. gadā manas 
mātes tēvam Jānim Eķelim, kurš paraksta 
vietā uzvilcis trīs krustiņus (visi dokumenti 
ir vācu valodā).

Manai mātei Antonijai (1905) tēvs mi-
ris 7 gadu vecumā, un māte mirusi 14 gadu 
vecumā, kā aizgādnis palicis Jānis Grīslis 
no Vestienas. 

Mājas ar visu zemi ir pārrakstītas manai 
mātei Antonijai un viņas brālim Andrejam 
Eķeļiem. 1933. gada 19. martā, Antonija 
uzņēmās atpirkt brāļa daļu par 2000 latiem 
(noteikts bija, ka tie ir jāsamaksā 2 gadu lai-
kā, līdz līguma galīgai samaksai īpašumu 
nav tiesību atsavināt vai apgrūtināt ar pa-
rādiem bez brāļa atļaujas un piekrišanas.).

1934. gadā un 1935. gadā Antonija at-
pērk brāļa daļu. Līgumā tika iekļauts arī 
punkts, kurā Antonija apņemas uzturēt 
Jāni Kārļa dēlu Grīsli bez atlīdzības līdz 
viņa nāves dienai (līgumā ir citēts, ka Jānis 
Grīslis ir jānodrošina ar dzīvokli, apkuri, 
apgaismošanu, drēbēm, apaviem, uzturu 
un ārsta palīdzību slimības gadījumos).

Tajā laikā vecā māja bija maza, akmens 
mūra, ar virtuvi un dzīvojamo istabiņu pir-
majā stāvā un mazu jumta istabiņu bēni-
ņos. Blakus mājai bija arī maza mūra kūts.

1936.  gadā, apprecoties maniem ve-
cākiem Antonijai un Pēterim Petrovskim 
(1905), pie vecās mājas tika piebūvēta jauna 
mājas daļa – tāda, kā tā ir šodien. Mājas jau-
nā daļa būvēta stāvbūvē, apšūta ar ķieģeļiem. 
Visi kokmateriāli sagatavoti no pašu meža.

Mani vecāki bija rūpīgi un taupīgi 
saimnieki. Mājas celtniecībai nekādi ban-
ku kredīti netika ņemti. Naudu celtniecī-
bai aizdeva turīgi radi. Nekādi speciāli būv-
strādnieki netika izmantoti, jo mans tēvs 
kopā ar savu brāli kā mācekļi bija apguvuši 
visus būvdarbu un galdnieka darbus. Visus 
logus, durvis un arī daļu mēbeļu izgatavojis 
pats. Droši vien, ka bija meistari, kuri pa-
līdzēja uzlikt skārda jumtu. Tagad tam pa 
virsu ir uzlikts šīferis, jo kara laikā skārda 
jumts bija sašauts vienos caurumos.

Māju mantoja meita Aina, kura 
1965. gadā apprecējās ar Āriju Pūci un ģi-
menē izaudzināti 5 bērni, Aina un Ārijs 
joprojām dzīvo Lejas Šķūros.

Tēvs pēc profesijas bija amatnieks/
galdnieks, kurš piedalījies Madonas aizsar-
gu nama (tagad Madonas Kultūras nams) 
celtniecībā. Ar lauksaimniecību tēvs no-
darbojās tikai brīvajos brīžos, jo saimnie-
koja mamma ar savu audžutēvu Grīsli Jāni. 
Tēvs strādāja par mašīnistu Kusas pienota-
vā. Pienotavai piederēja traktors, ar kuru 
tēvs braukāja pa mājām ar kuļamo mašīnu 
“Imanta”, kuldams labību..

Mans vectēvs bija liels dziedātājs, lus-
tīgs un liels zirgu mīlētājs, prata apmācīt 
zirgus visiem lauku darbiem, vēl savos 90 
gados sēdēja zirga mugurā, kurš mēdza pa-
celties uz pakaļkājām. Savas zemes teritori-
jā vajadzēja uzturēt kārtībā servitūta ceļu, 
ko arī katru gadu darījām, pievedot granti 
un aizlāpot bedrītes.

Māja ir maz pārbūvēta kopš 1936. gada, 
bet ir renovēta. Kara laikā mums nācās mājas 
atstāt un doties bēgļu gaitās. Kara laikā mājā 
mitinājās gan krievi, gan vācieši – daudz bija 
izpostīts un izvazāts pa bunkuriem. Mājas 
dienvidu galu sabojāja sprāgstošs lielgabala 
lādiņš, kuru ar baltiem silikāta ķieģeļiem at-
jaunojām tikai 1970.-tajos gados. 1995. gadā 
tika renovēta kūts.

Līdz 1949. gadam saimniecībā jau bija 
sagādātas visas lauksaimniecībā lietojamās 
iekārtas  – arkli, ecēšas, kultivatori, zāles 
pļaujmašīna, siena grābeklis, kartupeļu ro-
kamā mašīna un labības pļaujmašīna, kas 
izmeta labību nelielās kaudzītēs ar tādiem 
kā 4 grābekļiem, rudzus saņēma un sasēja 
kūlīšos, lika žāvēt statiņos un virsū uzlika to 
pašu sasieto cepurīti. Pārsvarā saimniecībā 
nodarbojās ar šķirnes lopu audzēšanu, un 
tā bija pārraugu uzraudzībā.

Mans tēvs bija izgatavojis savu kuļma-
šīnu pēc tā laika kuļmašīnas IMANTA pa-
rauga, bija palicis ielikt tikai kuļtrumulis. 
1949. gada rudenī tēvu arestēja (it kā par 
mežabrāļu atbalstu?) un notiesāja uz 10 ga-
diem, nosūtot uz Sibīriju. 1956. gada aprīlī 

tēvs atgriežas no cietuma, kurā izcieta sešus 
ar pusi gadus. Pēc atgriešanās no Sibīrijas 
pats savām rokām savu kuļmašīnu sazāģēja 
malkā, un sapnis bija izsapņots. Vēlāk Strā-
dāja Kusas PMK kā galdnieks/celtnieks.

Uz šodienu joprojām mājā ir saglabāju-
šās 4 tēva taisītās durvis un neliela daļa dēļu 
griestu. 

Nākošajām paaudzēm novēlu turēt 
godā atgūto neatkarību, dzīvot un strādāt 
godprātīgi, būt saudzīgiem pret Latvijas 
dabu un tās bagātībām. 

Ģimenē mēs bijām 3 bērni, vecākais 
brālītis Jānis 7 gadu vecumā mira no me-
ningīta, un jaunākais brālis Uldis dzīvo 
Salaspilī. Manas dzīves laikā Lejas Šķūros 
sveši ļaudis nav dzīvojuši ilgāk kā tikai kara 
laikā. Antonija mūžībā devās 88 gadu ve-
cumā, Pēteris – 89. Mani tuvākie ģimenes 
locekļi ir apbedīti Skāķu kalna kapsētā.

Nekādi sevišķi talanti un sabiedrībā pa-
zīstami neesam bijuši. Mans tēvs jaunībā 
spēlēja vijoli (ko pats bija pašmācības ceļā 
apguvis), taču atgriežoties no ieslodzījuma, 
roku pirksti vairs nedarbojās, un arī visa in-
terese par pazaudēto jaunību un iedzīvi bija 
darījusi savu, skaistā dziedāšana un muzi-
cēšana pēc 6 ar pus gadiem cietumā bija 
pametusi.

Visi mani bērni turpina dzīvot un dar-
boties Madonas novadā.

2022. gada maijā
Ainas Pūces stāstīto pierakstīja mazmeita  

Kristīne Pūce

Lejas Šķūri
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Šis mācību gads sākās saulains un 
daudzsološs, arī kultūras iepazīšanas prog-
rammas Skolas soma līdzekļu apgūšanu 
sākām ar lielu aizrautību, vidus posmā iz-
mantojām attālināto aktivitāšu iesēju, bet 
maijā atkal devāmies ceļā visādos virzienos. 
Liels paldies pagasta pārvaldei un busiņu 
šoferīšiem par atbalstu!

1. un 4. klase gadu iesāka ar Braku mu-
zeja apmeklējumu, izspēlējot Blaumaņa 
velniņu darbus un nedarbus un iepazīstot 
tradicionālo latviešu lauku sētu. Notika 
starpdisciplinārās latviešu valodas, sociālo 
zinību un teātra mākslas mācības, par ku-
rām bērni stāstīja vēl pavasarī, salīdzinot 
velniņus ar citiem literāriem tēliem. 

Savukārt devītie rudenī un astotie pa-
vasarī atraktīvā veidā mācījās par Andreju 
Pumpuru, eposu “Lāčplēsis” un Latvijas 
vēstures notikumiem Lielvārdē, Andreja 
Pumpura muzejā. Dažas atsauksmes par 
tur piedzīvoto:

“Man ļoti patika  – bija gan smieklīgi 
gan aizraujoši!” (Vladislavs). “Man ļoti pa-
tika Pumpura muzejā. Pirmo reizi biju mu-
zejā, kurā varēju iejusties to cilvēku lomā.” 
(Karīna). “Man patika, ka bija teātra spē-
le, kas ļoti palika prātā. Bija interesanti, ka 
visi piedalījās šajā teātra procesā.” (Kris-
ters). “Man ļoti patika, ka gide bija jaut-
ri un labi izdomājusi, kādā veidā pastāstīt 
par Andreju Pumpuru un Lāčplēsi tā, ka 
visi bija ieinteresēti un piedalījās.” (Agnija). 
“Tas bija vienkārši ideāli  – pēc šī muzeja 
citi muzeji vienkārši nobāl.” (Evija).

Šis ir būtisks jautājums muzeju darbā – 
pielāgot vadītās nodarbības atraktīvajiem 
mūsdienu jauniešiem, kad lekcijas tipa in-
formācijas sniegšana ne vienmēr sasniedz 
kompetenču izglītību apgūstošos bērnus. 

Pat tad, ja tā tiek pasniegta ļoti emocionāli 
un pilnvērtīgi, kā to piedzīvoja sestklasnie-
ki Druvienas Vecajā skolā, klausoties stās-
tus par dzejnieku Jāni Poruku. Taču vadī-
tājas brīnišķīgi norunātie dzejoļi, cerams, 
kā īstenas Poruka pērles paliks mūsu sirds 
atmiņā. 

Vēstures un vides izziņas mācības aktī-
vu piedzīvojumu formātā apguva 2., 3., 4. 
un 5. klases skolēni Varakļānos, gida pava-
dībā iepazīstot pils vēsturi, izstaigājot vi-
sas telpas, meklējot apslēptus ieročus pils 
“ pagrabā”, bet pilsētas vide tika iepazīta, 
pārvietojoties ar skrejriteņiem. “Tas bija 
tik jautri un interesanti!” (Raivis) “Vēsture 
ir aizraujoša, ja pats var pamēģināt iejusties, 
piemēram, šaujot ar loku. Tas bija ļoti grū-
ti.” (Ervīns).

1., 2., 3. klase iepazina Āraišu ezerpili, 
kur labākais esot bijis tas, ka ļauts izspēlēt 
paslēpes mazajos namiņos. Dzīvās vēstures 
notikums!

Septītklasnieki iepazina citu vēsturisko 
laikmetu un arhitektūras tendences Rīgā, 
Melngalvju namā. 

1.semestrī līdzās literatūras un vēstures 
padziļinātai apguvei skolēniem tika dota 
iespēja piedzīvot koncertu klātienē (īpa-
ši rets gadījums Covid laikā), jo pie mums 
viesojās mūziķi Arta un Miks Abaroņini 
ar koncertu “Sprādziens mūzikā”, kur mul-
timediālā priekšnesumā ar dzīvās balss un 
stīgu instrumentu (čells, basģitāra, kontra-
bass) palīdzību 5.–9. klašu skolēniem tika 
sniegts ieskats populārās mūzikas attīstībā. 

Video ieraksta formātā piedalījāmies arī 
Abaroņinu sagatavotajā koncertā “Atmo-
das dziesmas”. Attālināti tikai skatīta arī te-
ātra izrāde “Plastmasas huligāni”.

Vairāki pasākumi notika sadarbībā ar 
Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeju. 

Sākumskolas skolēni iepazina MO-
NOTIPIJU, kad nodarbība “atbrauca pie 
mums” no muzeja un Elīna Krupko pa-
stāstīja par šo neparasto tehniku. Katrs ie-
mēģināja roku monotipijas tehnikā un bija 
priecīgi par rezultātu. 6. un 7.  klases sko-
lēni iepazina Madonas pilsētbūvniecības 
nianses, meklējot objektus un veicot uz-
devumus, ko piedāvāja “Ceļojumu lādes” 
nodarbība. 2., 3. klase muzejā pētīja guļbū-
ves, bet 4., 5. klase to, kā tiek būvēta pilsēta. 
Līdz ar to šajā semestrī skolā vairāk pievēr-
sāmies arhitektūras jēdzieniem. 

Arī nodarbībās atjaunotajā Cesvaines 
pilī  arhitektūras iepazīšana līdzās vēsturei 
un mākslai bija būtisks virziens. Pils tagad 
ieguvusi jaunu elpu. Līdzās senatnei, kas 
tiek rūpīgi restaurēta, ir izveidota mūsdie-
nīga izstāžu zāle, kur skatāmas neparastas 
izstādes. Laimas Bakānes tekstilmākslas iz-
stāde “Balle pilī” astotklasniekiem bija liels 
pārsteigums!

Kultūras iepazīšanas ceļi mūsu sko-
lā šogad bijuši daudzveidīgi. Būtiski, ka ir 
izdevies piedzīvot daudzas aktivitātes klā-
tienē, kas kultūras notikumus ļauj  piedzī-
vot tiešāk un emocionālāk. Paldies Skolas 
somas programmai un cilvēkiem  – tās īs-
tenotājiem! Kultūras ceļu zobens šobrīd 
īpaši aktuāls, par to mums atgādināja arī 
Jānis Poruks, kurš darbā “Romas atjauno-
tāji” 1887.  gadā teica: “Mēs karosim tik 
tad ar zobenu, kad barbari mums uzbruks, 
bet mēs no savas puses viņus apkarosim ar 
izglītību”.

Ilona Sāre, 
programmas Skolas soma koordinatore 

Kusas pamatskolā

Kultūrceļi Kusas pamatskolā 
2021./2022. mācību gadā

MĀJASSTĀSTI PAMATSKOLĀ

Lejas Kupri
Māju puduris, kur iekļāvās 4 apkārtnes 

mājas, saucās par Kupriem: Lejas Kupri, 
Kalna Kupri un Kupri, mazliet nostāk  – 
Lielie Kupri, tur saimniekoja Zariņu, Feld-
maņu, Gailīšu un Čurkstes dzimtas. 

Šis būs atmiņu apraksts par Lejas Ku-
priem un Gailīšu dzimtu, jo tur saimnie-
koja mana vecmāte Berta Gailīte. Diemžēl 
Gailīšu “Lejas Kupru” mājas vairs nav, ir pa-
likuši akmens kūts mūri un mājas pamati, 
aka un ābele. Pēdējā īpašniece, meita Velta 
un mana tēva Voldemāra pusmāsa, dzīvoja 
Rīgā un ir mirusi, bērnu viņai nebija. 

Māja celta 1800. gados, bija interesants 
plānojums. Parādes durvis ar nelielu tera-
si un otras bija saimniecības – kūts durvis. 
Atmiņā palicis tieši šis  – saucamais kūts 
gals. Vispirms paliela telpa darbarīkiem, 
pēc tam, lai tiktu istabā, bija jāuzkāpj pa 
dažiem platiem akmens plākšņu pakāpie-
niem un jāiziet cauri 2–3 patumšiem kam-
bariem ar augstiem sliekšņiem. Mājas bē-
niņos mēs skatījāmies pret gaismu bildes, 
tās toreiz bija uz stikla plāksnēm. Vecāmā-
te Berta bija fotogrāfe. Mājā bija 2 lielākas 
istabas un saimniekistabiņa. Kūts bija no 
šķeltajiem akmeņiem.

Lejas Kupru mājās vieni no pēdējiem 
iedzīvotājiem bija divas māsas, vienu sau-
kāja par Lielo Annu un brālis arī jau gados. 
Dzimtas vēsture nav saglabājusies stāstos, 
bet Līdēres vecajos kapos ir vesela rinda ar 
Gailīšu dzimtas kapiem. Manas bērnības 
atmiņas no 1958. gada un no radu stāstiem.

1928.  gadā Gailītis (būdams jau ga-
dos) apprecējās ar Bertu (dzimusi Stanga). 
Berta nāca no netālajām kaimiņu mājām 
no nabadzīgas Stangu ģimenes. Jaunībā 

Berta kopā ar vienu no 
brāļiem aizbrauca uz Pē-
terburgu, izmācījās par 
fotogrāfi, apprecējās ar 
Aleksandru Černiševu, 
vīru no bagātas tirgoņu 
ģimenes, kurā bija 5 bēr-
ni un viņiem Pēterburgā 
piederēja 5 gaļas veikali. 
Tur laulībā 1919.  gadā 
piedzima dēls Volde-
mārs. Krievu jaunie radi 
neiemīlēja Bertu tāpēc, 
ka viņa bija latviete. Lau-
lība pajuka un Berta ar 
vienu gadu veco dēlu at-
griezās mātes mājās ne-
tālu no Līderes tautas nama. Bertas brāli 
vienā no braucieniem uz Pēterburgu vilcie-
nā noslepkavoja.

Berta atgriezusies, turpināja strādāt 
dažādus lauku darbus, gāja piepelnīties 
pie saimniekiem un piepelnījās arī ar fo-
togrāfes amatu, viņu aicināja iemūžināt 
dažādus notikumus un pēc kaimiņu no-
stāstiem esot bijusi inteliģenta sieviete, pa-
dzīvojusi lielpilsētā…

Bertas dēlam jau bija 9 gadi, kad viņa 
sāka saimniekot Lejas Kupros. Piedzima 
meita Velta.

Velta kādu laiku bija Līderes tautas 
nama vadītāja, pēc tam apprecējās un dzī-
voja Rīgā.

Viens no zināmiem dzimtas pārstāv-
jiem  – Veltas brālēns bija Jānis Gailītis  – 
sporta skolotājs Mētrienā, pēc tam ārsts, 
vecpuisis. Visu darba mūžu strādāja Talsos 
kā nervu ārsts. Apglabāts Līderes jaunajos 

kapos pašā kapu viducī, tikai dažus 
gadus atpakaļ. Jānis bija draugos 
ar Voldemāru un tikšanās reizēs, 
atceros, Jāņa stāstus par jautrajām 
kartupeļu un siena talkām Lejas 

Kupros. Esot bijusi mūzika un jautra bal-
lēšana. Jānim vienmēr kaklā bija uzkārts fo-
toaparāts, patika taisīt bildes un visur pār-
vietojās ar motociklu.

Bertas dēlu Voldemāru patēvs mīlē-
ja un lielīja par labu padēlu, viņš bija klu-
sas dabas, čakls puika. Saimnieks Gailītis 
aizgāja mūžībā, bet Berta vēl apmēram 30 
gadus dzīvoja un saimniekoja viena. Meita 
Velta dzīvoja Rīgā, dēls Cēsu rajonā.

Māju un zemi mantoja meita, bet tā kā 
viņai bērnu nebija, ēkas laika zobs sagrauza.

Savās atmiņās par “Lejas Kupriem” 
dalījās Bertas Gailītes mazmeita 

Lilita Ābola

Berta Gailīte – 
Lejas Kupru 

saimniece

Kūts mūris vēl palicis

Kusas pamatskolā 11.jūnijā aizvadīts 
izlaidums. Kupli apmeklētajā pasākumā 
Kusas sporta zālē 8 absolventiem vēlēts 
sekmīgs izglītības ceļa turpinājums. Lielā-
kā daļa absolventu plāno apgūt profesionā-
las ievirzes izglītību. 

Noslēdzot mācību gadu, atcerēsimies 
dažas pēdējā laika aktivitātes.

Viens no galvenajiem aizvadītā mācību 
gada uzdevumiem bija skolas akreditācija, 
kas norisinājās aprīlī. Par rezultātu varam 
būt gandarīti: skola ir akreditēta uz maksi-
māli iespējamo laika periodu līdz 2028. g. 
19. maijam. Šis fakts mums ļaus droši ieso-
ļot skolas pastāvēšanas otrajā gadu simtā.

Pēdējās mācību gada nedēļas bija pie-
sātinātas ar klašu mācību izbraukumiem, 

apgūstot kultūras projekta “Skolas soma” 
finansējumu. 

30.  maijā skolā notika vienotā sporta 
diena, bet 1. jūnijā 8 skolēni pārstāvēja Ma-
donas reģionu Jauno satiksmes dalībnieku 
foruma finālā Rīga. Šīs sacensības tika at-
jaunotas pēc COVID izraisītā 2 gadu pār-
traukuma. Mūsu skolēniem atgriešanās iz-
devās teicami: Ieva Zvirgzdiņa, Augusts 
Sidrevics un Ervīns Fridrihsons iekļuva 
starp 10 labākajiem un tika ieskaitīti valsts 
izlases kandidātos. Viņi vasarā tiks aici-
nāti uz īpašu treniņnometni, lai noskaid-
rotu 4 braucējus uz Eiropas sacensībām 
septembrī.

Starp Kusas pamatskolas audzēkņu jau-
nākajiem sasniegumiem jāatzīmē Marsela 

Liepiņa 3. jūnijā iegūtā 2. vieta reģionālajā 
Skaļās lasīšanas konkursā.

Kopumā varam secināt, ka aizvadī-
tais mācību gads ir iezīmējis atgriešanos 
pirmspandēmijas darba ritmā, taču sekas 
būs jūtamas vēl arī turpmāk.

Nākamajā mācību gadā ar absolventu 
salidojumu 2023. gada pavasarī atzīmēsim 
Kusas pamatskolas 100 gadu svētkus. Cerē-
sim, ka neparedzēti ārēji apstākļi netraucēs 
šo mūsu ieceri.

Paldies skolēniem, skolotājiem, darbi-
niekiem, vecākiem un pašvaldības darbi-
niekiem par sadarbību mācību gada ritēju-
mā! Jauku vasaru!

Agris Sārs, 
Kusas pamatskolas direktors

Mācību gadu noslēdzot
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Starptautiskā Publiskās adīšanas diena Zelgauskā

Apskaidrības nakts Muzeju nakts ietvaros 
Zelgauskā

“Ar smaidu vasarā...”

Mīļdarbu klubs “Zelgauska” otro 
gadu jūnija otrajā sestdienā (11.06.) svi-
nēja starptautisko publiskās adīšanas die-
nu, iznākot saulītē ar saviem saražotajiem 
rokdarbiem. 

Liela daļa darbiņu ir uzdāvināti savē-
jiem un sev, bet tomēr uzplauka prieka 

sajūta, ka gada laikā ir paveikts gana daudz. 
Uz Zelgauskas bibliotēkas ēkas paaugstinā-
juma tika izstādīti smalkie tamborējumi, uz 
rāmja darināti izstrādājumi, adījumi, austie 
darinājumi, tamborējumi no lupatdiegiem, 
sēžambluķītis uz riteņiem. 

Pasākuma laikā noturējām tambo-  

rēšanas meistarklasi, kurā tika apgūts, kā iz-
gatavot čības un apaļo paklājiņu. 

Ar prieku sirdī varam teikt, ka svētku 
sajūta piedzīvota!

Mīļdarbu klubs “Zelgauska”

“Zalgauskas muiža” sadarbībā ar mīļ-
darbu klubu “Zelgauska” 14. maijā Muze-
ju nakts ietvaros aicināja novada iedzīvotā-
jus uz Apskaidrības nakti un iemina senās 
un jaunas vēstures pēdas, aizstājot tradīciju 
“atslābināšanās krogā” ar citām 21.gs. ap-
skaidrošanās metodēm. Katram apmeklē-
tājam ~20 min bija pieejami īpašo spēju un 
interešu “apskaidrotāji” bijušā kroga ēkā, 
muižā, tās pagrabos, muižas parkā, pie avo-
tiem, pie ugunskura. 

Tā, Dievišķu impulsu vadīti, nesavtīgi 
un ar gatavību dalīties savā mīlestībā un zi-
nāšanās, piekrita 11 “apskaidrotāji” no da-
žādām Madonas novada vietām. Cilvēks 
savu jautājumu/problēmu varēja izkustināt 
un gūt apskaidrību par atbildi vai risināju-
mu caur šādām iespējām:

1. “Sevis izzināšana caur Taro kārtīm” 
2. “Sava spēka avotu meklējumi ar aso-

ciatīvajām kārtīm” – 
3. “Radītspējas apzināšanās ar dziedi-

nošo formulu”
4. “Domu, vārdu pārvēršana jokā 

improvizējot”
5. “Muzikālais pieskāriens Dvēseles 

stīgām”
6. “Ķermenis kā cilvēka Dvēseles 

māja – veselība”

7. “Dziedinošie masējošie pieskārieni”
8. “Skaidrība un dziedināšana caur 

Akaši hroniku un Gaismas valodu”
9. “Iekustini sevi ar vingrošanu!” 
10. “Ceļojums iepriekšējo dzīvju dzīlēs 

pēc saviem resursiem”
11. “Klusēšanas sarunas pie ugunskura 

+ tēja + muižas saimnieces putra”.
Atsaucība bija pārsteidzoši liela. Lūk 

dažas atsauksmes:
Bērzaunes pagasta iedzīvotāja Zīlīte 

dalās iespaidos: “Apskaidrības nakts radīja 

pacilājošas sajūtas. Būtu gribējies vēl vairāk 
paspēt uz individuālajiem seansiem, bet 
priecājos, ka varēju izkustināt sev aktuālos 
jautājumus caur Taro kārtīm, Akaši hro-
nikām, Dziedinošo formulu. Ar pateicību 
piedzīvoju īpašās sajūtas pastāstā par ūde-
ni, muzikālajā pieskārienā caur kokli un ģi-
tārspēli, kā arī regresijas ceļojumā. 

Paldies par šādu pasākumu! Manuprāt, 
tas ir vajadzīgs, lai modinātu cilvēkus, lai 
paplašinātos redzējums par garīgo lietu pa-
sauli, pieejām un praksēm.”

Starptautiskās publiskās adīšanas dienas Zelgauskā rokdarbu izstādeMīļdarbu kluba “Zelgauska” dažas no rokdarbniecēm

ZELGAUSKĀ KULTŪRA
Bijusī Grostonas pagasta iedzīvotāja 

Alda ieradās trīs paaudžu sastāvā un atzīst: 
“Bija patīkami redzēt, ka dzimtā Zelgauska 
no lauku nostūra uz vienu nakti bija atdzī-
vojusies un piepildījusies ar cilvēkiem, tai 
skaitā, pazīstamiem no Madonas pilsētas. 
Visas paaudzes ļoti ieinteresēja sarunas par 
ūdeni. Tika izmēģināta vingrošana un aso-
ciatīvās kārtis.”

“Zalgauskas muižas” saimnieks Os-
valds teic: “Muzeju nakts bija pieskāriens 

vēsturei un nezināmajam caur apskaidro-
tāju zināšanām un spējām. Muiža parādīja, 
ka tā turpina dzīvot, saglabājot vēsturisko 
elpu mūsdienās, un spēj radīt jaunu kultūr-
vēsturi, kas dod iespēju cilvēkiem sanākt un 
harmonizēties. Prieks, ka tieši uz šo pasāku-
mu bija ieradušies viesi no Talsiem. ”

Zelgauskas iedzīvotājs – vērotājs: “Cil-
vēku plūsma bija neierasti liela, mašīnu 
kustība  – pamatīga, naksnīgais ceļš sveču 
gaismā  – maģisks. Tas viss apliecināja, ka 

cilvēkiem apskaidrības nakts bija saistoša 
un nepieciešama.”

Apskaidrības nakts bija brīnums, ko, ie-
spējams, neizdosies atkārtot. Paldies visiem 
“apskaidrotājiem” par ieguldīšanos Zel-
gauskas atdzīvināšanā. 

Patiesā maģija slēpjas cilvēka 
dievišķajā daļā.

Un spējā sadarboties augstāka mēŗka 
labad – tāda ir mūsu galvenā atziņa. 

Mīļdarbu klubs “Zelgauska”

Zita un Jorens – muzikāls pieskāriens 
Dvēsles stīgām

Jānis

...tāda mūsu uzstāšanās devīze šovasar. 
Beidzot...( un tā negribas dzirdēt ziņas ar 
Covid-19 ikdienas inficēto skaitu)

Četras uzstāšanās bijušas šopavasar, 
bet pašlaik gatavojamies Aronas pagasta 
svētkiem 16. jūlijā. Par divām no tām gri-
bu dalīties iespaidos.

27. maija novakarē viesojāmies Ves-
tienas pamatskolā. Bijām iecerējuši tikties 
ar skatītājiem skolas pagalmā, bet lietus 
un vēsais laiks lika mainīt nodomus: 
sadzīves pasakas un mūsdienu ske-
čus parādījām nelielajā skolas zālē. 
Skatītāji tuvu, viņu uzmanība un 
prieks – arī. 

Skolotāja Agnese mūs silti sagaidī-
ja un, zinot, ka Vestienas pamatskolai 
šogad pēdējais izlaidums, gan smaidi, 
gan smiekli bija nedaudz skumji.

Piebilde  – gan es, gan Harijs kādreiz 
bijām šīs skolas skolotāji, Laila – skolnie-
ce. Laiks aizsteidzies, neko darīt, ja skais-
tajā Vestienā maz jaunu cilvēku, tātad maz 
arī bērnu, kā rezultātā – skolas nebūs...

Kad Lauteres KN Ģimenes dienā uz-
stājāmies gan mēs “Aronieši”, gan “Ritso-
lis”, gan abi ansambļi  – gan “Mārtiņro-
zes”, gan “Mežābele”, mums patika gan 
dziedātās melodijas, gan skolotājas Ive-
tas Bērziņas maniere vadīt sava ansambļa 

uzstāšanos. 
Aicinājām abus ansambļus 5.  jūni-

jā pievienoties Vasaras svētku koncertam 
Zalgauskas muižā. Atsaucās “Mārtiņrozes”.

Uzstāšanās muižas parkā sākās ar an-
sambļa dziedāto dziesmu “Lai slava....!” 
no muižas balkona – veltījumu laipnajiem 
muižas saimniekiem, tad kopā ar viņiem 
devāmies uz dīķmalu, ko muižas ļaudis 
bija iekārtojuši koncerta vērošanai. 

Amatierteātrim  – sadzīves pasakas, 
kurās ar asprātību un gudrību Zemnieks 
pārspēj iedomīgo Kungu, neveiklais zem-
nieku puisis un šļupstīgās meitas nespēj 
sev dzīves draugus nolūkot...Skečos par 
mūsdienām – šobrīd tik aktuālā tirgotāju 
krāpšanās “Vecmeitu ballītē”, teātra tvis-
ta anekdotes, kurām ierosmi guvām skeču 
ballē Meirānos.

Zelgauskas ļaudis atsaucīgi un priecī-
gi kā arvien, skatītāju vidū arī svešāki vie-
si, mūs atbalsta arī dziedātāju un aktieru 
draugi un ģimenes locekļi.

Saules atspulgs dīķa ūdenī, siltā pēc-
pusdiena, skatītāju atsaucība un pašdarb-
nieku dziedāt un spēlētprieks, muižas 
saimnieku viesmīlība darīja šo sestdienu 
īpaši gaišu un vasarīgu. Muižas saimnieks 
Osvalda kungs un kundze Ludmila bija sa-
gādājuši mums pārsteigumu – iepazīšanos 

ar muižu, stāstus par to ne tikai paš-
darbniekiem, bet arī skatītājiem, kuri 
Zalgauskas muižu apmeklēja pirmo-
reiz. Sirsnīgo atmosfēru vairoja kafi-
jas , tējas , plātsmaižu smarža, sarunas. 
Gribas vēlēt Zalgauskas muižai šova-
sar daudz viesu! Ir vērts!

Bet “Mārtiņrožu” dziedātājām In-
tai Grudulei, Zinai Bernānei, Andrai 
Vanagai, Aldai Ābolai, Dainai Bērzi-

ņai, Anitai Matisānei un vadītājai Ivetai 
Bērziņai – paldies par dziesmām!

Tāpat “Aroniešu” aktieriem Inārai Si-
ņicinai, Intai Grudulei, Lailai Jēkabsonei, 
Lanai Juščenko, Maijai Supei, Dacei Ba-
dunai, Helmutam Pujatam, Normundam 
Rutkam un Harijam Vanagam un pašiem 
jaunākajiem palīgiem – Martai Supei, Ie-
vai Kuļkai un “dokumentālistam” Dāvim 
Blauam – PALDIES!

Gaidām atkal savā pulkā jūs, ku-
riem pašlaik pietrūkst brīva laika 
amatierteātrim!

Daudz uzvārdu? Nekas! Ikviens no vi-
ņiem ir pelnījis sabiedrības atzinību par sa-
gādāto prieku un ziedoto brīvo laiku.

Laima Vanaga, 
amatierteātra “Aronieši” režisore

Foto – Dāvis Bļaus
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15.maijā  – Starptautiskajā ģimenes 
dienā Lauteres kultūras namā notika pa-
gasta amatierkolektīvu atskaites kon-
certs. Kāpēc ģimenes dienā? Katrs kolek-
tīvs taču ir kā liela ģimene, kas kopā dejo, 
dzied un izspēlē dažādas lomas. 

Pēdējos 2 gadus Covid-19 dēļ kolek-
tīvu skates nenotika, tādēļ šogad, kad pa-
mazām atgriezās aktīvāka kultūras dzī-
ve, katrs kolektīvs sevi atrādīja plašākai 
publikai. 

Joprojām pagastā darbojas amatierte-
ātris ,,Aronieši” – režisore Laima Vanaga 
( prieks, ka kolektīvā ir jauni dalībnieki), 
vokālais ansamblis ,,Mārtiņrozes”  – va-
dītāja Iveta Bērziņa, tradīciju ansamblis 
,,Mežābele”  – vadītāja Laila Jēkabsone ( 
ansamblis 1. maijā atzīmēja savu 20 gadu 
jubileju), VPDK ,,Ritsolis” – vadītāja Inā-
ra Cakule. Dejotāji piedalījās arī Madonas 
novada deju kolektīvu skatē 21.maijā, kur 
parādīja labu sniegumu. 

Ar visiem kolektīviem, un arī ar mu-
zikālo apvienību ,,Ķekars” – vadītājs Gu-
nārs Mednis, tiksieties Aronas pagasta 
svētkos 16. jūlijā.

Lai visiem jauka vasara, un uz tikšanos 
rudenī – Lauteres kultūras nama 50 gadu 
jubilejas koncertā!

Rudīte Prikule,  
Lauteres KN vadītāja

M. Strods, kurš ielaida tikai 1 vārtus. 
Tālāk spēlētājiem tika izspēlēts kon-

kurss, kurš no tālākas distances trāpīs vār-
tos, raidot bumbu pa gaisu, lai nepieze-
mējas. Vistālāko sitienu veica D.  Babaks 
(Madona). Pie papildus speciālbalvas tika 
Madonas komandas pārstāve S.  Laško-
va, kura bija vienīgā meitene no visām 
komandām. 

23. aprīlī norisinājās Telpu futbola sa-
censības pieaugušajiem. Kopumā pieteicās 
6 komandas  – Kusa, Druviena, Jēkabpils, 
Degumnieki, OG (Kusa), Indraši (Mado-
na). Komandas pēc izlozes tika sadalītas 2 
grupās un noteikumi noteica, ka 1.  vieta 
grupā tiek uzreiz pusfinālā un 2./3. koman-
da spēlē pārspēles ar pretējo grupu par tik-
šanu pusfinālā, tas nozīmē, ka komandām 
tika nodrošinātas vismaz 3 spēles. A grupa 
pēc izlozes – OG (Kusa), Indraši (Mado-
na), Jēkabpils – ļoti stipra komanda atbrau-
ca no Jēkabpils, un grupā arī uzvarēja abas 
komandas diezgan pārliecinoši, bet OG un 
Indraši savā starpā aizvadīja ļoti interesantu 
spēli, kur ar 6:4 uzvarēja OG. Trešie grupā 
palika Indraši. B grupa pēc izlozes – Kusa, 
Degumnieki un Druviena. Jau pirmā spēle 
nelika vilties šajā grupā, jo tikās Degumnie-
ki ar Kusu un spēle izvērtās ļoti interesanta 
ar daudziem skaistiem spēles momentiem 
un savas iespējas daudz labāk izmantoja ko-
manda Kusa, kura uzvarēja ar 3:0. Degum-
nieku komandai vissīvākā spēle izvērtās ar 
Druvienu, kur beigās tikai ar 2:1 Degum-
nieki svinēja uzvaru.Kusas komanda ar 4:0 
viegli apspēlēja Druvienu un svinēja uzvaru 
grupā. Spēles šajā dienā tiesāja tiesnesis no 
Rēzeknes ar lielu spēļu rūdījumu – Aigars 
Bondars, kurš pats ir spēlējis daudzus gadus 
Latvijas Telpu futbola izlasē. 

Pārspēlēs par tikšanu pusfinālā beidzās 
diezgan likumsakarīgi, Degumnieku ko-
manda pārspēkoja komandu Indraši ar 8:1. 
Nākamajā spēle OG cīnījās ar Druvienu, 
kur bija ļoti sīva cīņa un Druvienas koman-
da uzvarēja 2:1. 

Pirmajā pusfinālā tikās Jēkabpils un 
Degumnieki, kur Degumnieki visu spēli at-
radās vadībā un beigās uzvarēja ar 6:4. Ot-
rajā pusfinālā sacentās mājinieki ar Druvie-
nu un diezgan pārliecinoši uzvrēja ar 6:2. 
Par trešo vietu Jēkabpils komanda apspēlē-
ja Druvienas komandu ar 4:2. Lielais fināls 
klāt, cīņa izvērtās neprognozējami viegli, 
mājinieki visu spēli bija vadībā un uzvarē-
ja beigās ar 5:2. Kusas komandas sastāvs – 
R. Duncis, O. Saliņš, R. Asaris, K. Krīgalis, 
R. Zēmelis, R. Grāvītis, M.Ķauķītis, Ž.Fin-
čuks un I. Ļeonovičs. 

Komandām bija iespēja piedalīties 
konkursos, līdzīgi kā jauniešiem 1 dienu ie-
priekš – vārtsargu konkurss un tālais sitiens 
pa gaisu vārtos. Vārtsargu konursā uzvarēja 
Indraši vārtsargs (M. Strods) un tālākais si-
tiens padevās Degumnieku komandas pār-
stāvim Ralfam Briezim. 

22.  maijā Aronas pagastā notika Velo 
nodarbība, ko vadīja sporta pedagoģe Vika 
Valcere kopā ar sporta organizatoru Ventu 
Ikaunieku. Kopumā bērniem tika izstāstīts 
par drošu braukšanu, par velo tehniskajām 
lietām, par pareizu sēdekļu augstuma no-
regulēšanu, par velo tiesību iegūšanu, tika 
izbraukta velo šķēršļu trase un kopīgi pa-
braucām pa Aronas pagastu. Kopumā pa-
sākumā piedalījās 18 dalībnieki, bija liels 
prieks skatīties uz jaunajiem censoņiem, 
kuri brauca savus pirmos kilometrus. Visi 
veiksmīgi tikām līdz finišam, ātrajai grupai 
bija iespēja nobraukt papildus pāris kilo-
metrus, ko pievarēja 12 dalībnieki. 

16.  jūlijā visi aicināti uz pagasta svēt-
kiem no sportiskām atrakcijām būs pie-
ejamas – pludmales volejbols 2 pret 2 gan 
sievietēm, gan vīriešiem, florbols 3 pret 3, 
basketbols 3 pret 3, futbols (max 7 dalīb-
nieki komandā), zolītes spēle, sacensības 
pirmskolas bērniem, foto orientēšanās. In-
formācija drīzumā būs pieejama. 

Aronas pagasta 
sporta pasākumu organizators  

Vents Ikaunieks

Sportiskās aktivitātes Aronas pagastā

MŪŽĪBAS BALSS
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis mirdz.

Reģistrētie 
mirušie:
Modris Skopiņš 
01.02.1961.–26.04.2022.
Jānis Riekstiņš 
05.04.1946.–30.04.2022.
Austris Pappe 
28.04.1959.–11.05.2022.
Veronika Krasovska 
03.10.1931.–12.05.2022.
Guntis Anžjānis 
29.01.1970.–30.05.2022.
Guntars Resnis 
02.02.1951.–31.05.2022.

KAPUSVĒTKI 
Aronas pagasta kapsētās:

Skāķukalna kapos 
6. augustā plkst. 16:00;

Līdēres Vecajos kapos 
13. augustā plkst. 14:30;

Līdēres Jaunajos kapos 
13. augustā plkst. 16:00 

Aicinām sakopt tuvinieku atdusas vietas.

www.aronaspagasts.lv
ARONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS

Izdevēja adrese: Aronas pagasta pārvalde, Kusa, 
Melioratoru iela 3, Madonas novads, LV-4847

Avīzes redaktore – Laura Zariņa, 
e-pasts: aronasvestis@inbox.lv 

palīgi:  
Lolita Tipaine, Rudīte Prikule, Ina Cimere.

Reģistrācijas apliecība Nr. 310. 
Metiens 400 eks.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild raksta 
autors.

Iespiests SIA “Drukas Nams”, 
Jēkabpils, Akmeņu iela 7

13. augustā plkst. 22:00
Lauteres kultūras namā

BALlE
kopā ar grupu “Bruģis”.

Ieejas biļete 5 EUR.
Iespēja iepriekš rezervēt 

galdiņus – tel. 26531050.

Kultūras dzīve turpinās…

Deju kolektīvs “Ritsolis”Ansamblis “Mārtiņrozes”

Ansamblis “Mežābeles”Amatierteātris “Aronieši”

2022. gada pavasara laiks aizritēja ar ne-
prognozējams, bet aprīlī jau varēja oficiāli 
organizēt sportiskos pasākumus. Sportisko 
garu aizsākām ar futbola sacensībām, tā kā 
šis pasākums sākotnēji tika paredzēts Ces-
vainē un Veselības projekta ietvaros šo pa-
sākumu nebija iespējams pārcelt mēnesi uz 
priekšu kā arī Cesvaines sporta zāle neva-
rēja nodrošināt telpu futbola sacensības kā 
bāzes vieta tika izvēlēta Kusas sporta zāle, 
jo tā ir aprīkota, lai spēlētu telpu futbolu.

22.  aprīļa vakarā spēlēja jaunieši un 
sievietes, kuri bija vecumā līdz 16 gadiem. 
Turnīram pieteicās kopumā 4 komandas – 
2 no Kusas, pa 1 komandai no Madonas 
un Praulienas. Komandas izspēlēja apļa 
sistēmu, katrs ar katru. Un pēc tam pir-
mās 2 komandas izspēlēja par 1.  vietu un 
3.–4. komanda par 3. vietu, lai skatītājiem 
būtu interesantāk redzēt cīņas par vietām. 
Jau pēc pirmajām spēlēm izvērtās Madonas 

un Praulienas komandas pārākums. Pēc 
apļa spēlēm par trešo vietu cīnījās 2 Kusas 
komandas un ar rezultātu 8:2 uzvarēja ko-
manda GIRA (T. Drozds, K. Miklašonoks, 
A. Čerņiševs, P. Supe, A. Mālnieks, R. Mā-
liņš un D. Platais.). Par 1. vietu cīņa izvērtās 
ļoti sīva un pēdējās sekundēs uzvaru izrāva 

Praulienas komanda, kura uzvarēja ar 2:1 
komandu no Madonas. 

Pēc spēlēm komandām bija iespēja 
noskaidrot labāko vārtsargu, kur no kat-
ras komandas tika sisti 3 sitieni, uzvarēja 
vārtsargs, kurš bija ielaidis vismazāk vār-
tus. Uzvarēja Madonas komandas vārtsargs 
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