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Klāt Lieldienas...
Balti pūpolu mākoņi 
Debesis klāj,
Margo vizbuļi 
Lazdu bizēs.
Olu krāsas, 
Ko zaķi Lieldienām krāj, 
Sāk jau mežos un pakalnos vizēt.

Ilgi gaidītās Lieldienas
Beidzot ir klāt.
Augšāmcelšanās sirdij un zālei,
Kad tiek šūpoļu
Drellis darināts
Pirmo gājputnu
Piebērtai tālei.

Sirds pa debesīm
Līdzi cīruļiem skrien, 
Sirds brien avotā
Dzīvību smelties.
Dieva dēlam himnu 
Dvēsele dzied, 
Gūstot spārnus sev –
Augšāmcelties.
 (K. Apškrūma)

Jel, pieminiet, 
Tos moku ceļus pieminiet, 
Kur tūkstoš nāvēs tautai bija jāaiziet!
Tur mātes gāja pāri bērnu dzīvībām, 
Bez kapa apglabāja, tik ar asarām
Pie sāpēs sastingušām krūtīm bērnus slēpa, 
Kaut tiem jau lūpās leduspuķes stinga.
Tos mātēm atrāva un meta ceļa malās, 
Cik daudz tur pauguru un dvēselīšu salas!
Guļ ledus ceļos mūsu mīļo sirdis, 
Un tik daudz, cik zvaigžņu debesīs, 
Tik nezināmie kapi sauc un kliedz:
“Tu, mana tēvu zeme, 
Iedod sauju dzimtās zemes smiltis!
Jel, pieminiet, tos moku ceļus pieminiet, 
Kur tūkstoš nāvēs bija tautai jāaiziet!
 (A. Dage)

Vēlam veselību, izturību tiem 11 Aronas pagasta represētajiem, 
kuru Dzīves grāmatā bijušas šīs drūmās, 

latviešu tautai sāpīgās lappuses!

22. janvārī Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā tika apbalvoti kon-
kursa ,,Skaistākais Ziemassvētku noformējums”  dalībnieki. Konkurss  bija Madonas 
novada pašvaldības iniciatīva. Tā mērķis – apzināt tos novadniekus, iestādes un uz-
ņēmumus, kuri Ziemassvētku laikā rada īpašu svētku noskaņu, ap namiem, logos un 
pagalmos izvietojot gaismu virtenes un citus rotājumus. 

Apbalvoti tika arī skaistāk izdekorētie nami pagastos. Aronas pagastā – ,,Straut-
maļi”, kur saimnieko Krasovsku ģimene. 

Visi dalībnieki saņēma pateicības par dalību konkursā, savukārt uzvarētāji – nau-
das balvu – EUR 140. Ņemot vērā iedzīvotāju atsaucību, plānots, ka šāds konkurss tiks 
rīkots arī turpmāk.

 SVEICAM!

25. marts…
1949. gads…
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Valsts reģionālās attīstības aģentūra  (VRAA)  
informē, ka vienotajā valsts  un pašvaldību pakal-
pojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pa-
kalpojums ,,Nekustamā īpašuma nodokļa apmak-
sa tiešsaitē”. E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz 
iespēju apmaksāt viņu īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercban-
ku tiešsaites pakalpojumus – internetbanku. 

Šis e-pakalpojums nodrošins vairākas iespē-
jas: apmaksāt nodokli  par citai personai piederošu 
īpašumu, maksājuma uzdevumu lejuplādēt PDF 
datnes formātā un, nepārtraucot e-pakalpojuma 
izpildi, izveidot sev atgādinājumus ar brīvi ieva-
dāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem nodok-
ļu maksājumiem. 

Aicinām savas pašvaldības nodokļu maksātā-
jus izmantot šo e- pakalpojumu. 

Saite uz e-pakalpojumu ,,Nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksa tiešsaitē” portālā www.latvija.
lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts 

Lauku atbalsts dienests ( LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties 
uz platībmaksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu (EPS).

Lai varētu lietot minēto sistēmu,  lauksaimniekam jānoslēdz līgums par 
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD ir 
nosūtijis klientiem vēstules ar līguma veidlapām. Ja vēl tās neesat saņēmu-
ši, veidlapas pieejamas LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē ,,Kā kļūt par 
EPS lietotāju”, gan Pārvaldes Klientu apkalpošanas un administratīvajā daļā:

Jēkabpilī – Tvaika ielā 2, 16.kab., tel. 65237642 vai 65237643,
vai Madonā – Saieta laukumā 1, 114.kab., tel. 64860998.
Aizpildītu līgumu var iesniegt personīgi LAD klientu centros vai elektro-

niski, izmantojot elektronisko parakstu. 
Ja lauksaimnieks nebūs kļuvis  par elektroniskās sistēmas lietotāju, pie-

teikties platību maksājumu saņemšanai 2016. gadā un turpmāk nebūs iespē-
jams.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var saņemt informāciju jebkurā 
LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē vai rakstot e-pastu: klienti@lad.
gov.lv, vai zvanot  uz informatīvo tālruni – 67095000.

13.aprīlī no plkst. 10.00 Lauteres KN telpās LAD speciālisti palīdzēs 
elektroniski aizpildīt pieteikumus platībmaksājumu saņemšanai.  Līdzi 
jāņem:

- noslēgtais  EPS līgums, 
- lietotājvārds, parole vai sava e-pasta adrese,
- iepriekšējā gada platībmaksājumu pieteikums.
Lūgums iepriekš pieteikties pa tel 26531050 – Rudīte.
Lūdzu izmantojiet šo iespēju!                                      

                             Informāciju sagatavoja Rudīte Prikule

Cienījamie zemes īpašnieki!

Dzīvojam laukos. Daži no mums tur 
mājas dzīvniekus, tikšanās laikā dažādus 
viedokļus varēja dzirdēt  arī attiecībā uz 
bezsaimnieku kaķiem.

Esot bijuši atgadījumi, ka viens otrs 
Kusas vai Lauteres iedzīvotājs ir suņu sa-
kosts vai arī neapmierināts, ka sveši kaķi 
mēslo puķu dobēs un dārzā, kā arī „klai-
donīši” meklē siltumu un mājvietu Kusas 
namu pagrabos, tukšajā veikalu celtnēs.

Protams, tikai pašam saimniekam 
šķiet, ka no viņa suņa nav jābaidās, taču 
„kāzu laikā”  šo „cilvēka draugu” uzvedī-
ba ir diezgan neprognozējama.

Ja, dzīvojot laukos, kaķis jātur ista-
bā, lai neaizietu uz ielas vienu vai otru 
galu  (sevišķi Lauterē mājas Viesienas 
ielā cieši līdzās un kaķiem šķiet kā viens 
liels pagalms), tas būtu dīvaini.

Vai barot kaķus klaidonīšus, kas kļu-
vuši nevajadzīgi saimniekiem un viņu 
bērniem, vieglāk taču apskatīties virtuā-
los kaķīšus un sunīšus datorā, savdabīgos 
savas sugas pārstāvjus ,,multenītēs”, mā-
jās miers un nekādas atbildības?

Gribu ieteikt lasītājiem iepazīties 
ar dažiem Madonas novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Mājas/ 

Pēc Aronas pagasta pārvaldes iedzīvotāju tikšanās 
Kusā un Lauterē
istabas dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, 
turēšanas un izķeršanas noteikumiem 
Madonas novadā”.

Noteikumi nosaka prasības, kādas 
ir jāievēro Madonas novadā mājas dzīv-
nieku reģistrācijai, uzskaitei, turēšanai, 
nosaka Mājas dzīvnieku īpašnieka un 
turētāja tiesības un pienākumus, kā arī 
klaiņojošu mājas dzīvnieku izķeršanas 
kārtību Madonas novadā.

 Šos noteikumus un čipošanu apskata 
veterinārārste Rudīte Ozoliņa:

9. Nodrošināt mājas dzīvnieku turē-
šanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

10. Pēc mājas dzīvnieka pazušanas 
īpašnieks vai turētājs ziņo attiecīgā pa-
gasta pārvaldē, kuras teritorijā dzīvo māj-
dzīvnieks.

11. Ja mājas dzīvnieks nav reģistrēts 
mājas dzīvnieku datu bāzē un atrodas ār-
pus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā 
esošās teritorijas bez īpašnieka vai turē-
tāja klātbūtnes, dzīvnieka īpašnieks vai 
turētājs nodrošina, ka dzīvnieks ir iden-
tifi cējams.

Par šī punkta pārkāpumu izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu.

12. Madonas pilsētā un novada cie-

mos ārpus norobežotās teritorijas suns 
bez pavadas nedrīkst atrasties zaļajā zonā 
(piemēram, parkos, skvēros, pļavās, brīv-
dabas estrādēs, pašvaldībai piederošo 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju zaļajā 
zonā).

Par šī punkta pārkāpumu izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu.

Sods un tā izpilde neatbrīvo personu 
no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī 
tā sekas.

Klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvok-
lī nonākušo Mājas dzīvnieku izķeršanu 
attiecīgajā teritoriālajā vienībā organizē 
attiecīgās administratīvi teritoriālās vie-
nības vadītājs.

Pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr. 6  32. punktā teikts:

,,Jebkura persona ir tiesīga Madonas 
pilsētā un lauku apdzīvotā vietā dzīvo-
jamo māju tuvumā turēt sterilizētu bez-
saimnieka kaķi, ja tiek nodrošināta tā lab-
turība un apzīmēšana”. 

plašāk lasiet www.madona.lv
Varat izteikt savu viedokli ,,Aronas 

Vēstīs” par bezsaimnieku kaķu baroša-
nu.

 L. Vanaga

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksas iespējām 

portālā www.latvija.lv
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2011. gadā stājās spēkā Ministru ka-
bineta noteikumi Nr. 491 „Mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, nosakot 
pārejas periodu līdz 2016. gada 1. jūlijam.

Tā kā ir bijis pietiekoši ilgs laiks – 5 
gadi, lai sagatavotos suņu čipošanai un re-
ģistrācijai. Ar jauno sistēmu iecerēts sakār-
tot īpašumtiesību un suņu īpašnieku atbildī-
bas jautājumu. Reģistrs ir nepieciešams, lai 
novērstu pārkāpumus mājdzīvnieku turēša-
nā- noklīdušie un pazudušie, pamestie, pret 
trakumsērgu nevakcinētie suņi, kā arī lai 
nodrošinātu, lai klaiņojošie dzīvnieki neap-
draudētu cilvēkus un citus dzīvniekus. Pare-
dzams, ka noklīdušo vai saimnieka pamesto 
suņu nākotnē būs mazāk.

Mikročipa ievadīšana suņiem ir diez-
gan vienkārša un mazsāpīga procedūra. 
Nelielais, rīsa graudiņa lieluma čips ar 
unikālu kodu tiek injicēts sunim zem ādas, 
parasti kakla kreisajā pusē. Unikālais kods 
būs sunim pases vietā, kurā būs norādīts 

Jau ilgu laiku ir aktuāls jautājums par suņu čipošanu
suņa vārds, vecums, šķirne, īpašas pazīmes, 
saimnieks, dzīvesvieta, saņemtās potes, kas-
trācija. 

Saimniekiem būs jāsedz čipa ievadīša-
nas izmaksas, kuras veterinārārstiem ir dažā-
das, atkarīgas no cenrāža, vizītes, transporta 
izdevumiem, ja brauc uz mājām utt.. Suns 
obligāti jāreģistrē Lauksaimniecības datu 
bāzē, nomaksājot vienreizējo valsts nodevu 
27,11 euro. LDC speciālists Madonā, Rīgas 
ielā 4 (310. kabinetā) apmeklētājus pieņem 
trešdienās, tel. 26510578, 22041998. Var re-
ģistrēt Madonā, Saieta laukumā 1., 114. ka-
binetā, tel. 64860998., kā arī portālā www.
latvija.lv, un LDC mājas lapā. 

Pašreiz reģistrē arī kolēģi, dakteri Ud-
rasi, bet jārēķinās, ka privātpraktizējošiem 
veterinārārstiem tas ir maksas pakalpojums, 
valsts iestādēs darbinieki par to saņem algu. 
Reģistrējoties īpašniekam līdzi jābūt per-
sonu apliecinošam dokumentam (pase vai 
personas apliecība), kā arī mājas (istabas) 

dzīvnieka pasei, ja dzīvnieks piedalās izstā-
dēs vai tiek vests uz ārzemēm, vai vakcinā-
cijas apliecībai. 

Suņiem, kas būs sasnieguši 6 mēnešu 
vecumu šā gada 1. jūlijā, jābūt mikročipē-
tiem un reģistrētiem. Sesku un kaķu mikro-
čipēšana un reģistrācija ir brīvprātīga. 

Izsekot, vai suns ir čipots un reģistrēts, 
varēs diezgan vienkārši, sevišķi laukos, kur 
pārsvarā ir viensētas – pārbaudot ar lasītā-
ju mikroshēmu sunim un paskatoties pēc 
saimnieka vārda informāciju datu bāzē. 

Pašreizējais sods par likuma neievēro-
šanu fi ziskām personām – no 7 līdz 210 euro.
Jāatceras, ka no pagājušā gada 1. jūlija suņa 
īpašnieks suņa atdošanas, dāvināšanas, pār-
došanas gadījumos nodrošina, lai sunim, 
kucēnam būtu implantēta mikroshēma un 
tas tiktu reģistrēts datu bāzē uz jaunā īpaš-
nieka vārda (izņemot suni, kas tiek atsavi-
nāts patstāvīgai turēšanai ārvalstīs).

vetārste Rudīte Ozoliņa

2015. gada septembra sākumā Kusas 
bibliotēkā jau trīspadsmito gadu darbu 
sāka „Bērnu žūrija” –  tā ir Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 
2009. gada Latvijas Bibliotekāru biedrības 
īstenota programma, ko fi nansiāli atbalsta 
Valsts Kultūrkapitāla fonds. Daļa no 
programmas īstenošanai nepieciešamajām 
grāmatām ir jāsagādā bibliotēkām, kas ir 
pieteikušās žūrijas darbam, bet otru daļu 
bibliotēkas saņem no Valsts Kultūrkapitāla 
fonda. Gadu ritumā ir mainījies arī „Bērnu 
žūrijas” nosaukums un darba procesi – 
jaunas, pēdējā gada laikā izdotas grāmatas, 
lasīt un izteikt par tām savas domas tiek 
aicināti gan bērni, gan jaunieši, gan arī 
pieaugušie, un pati žūrija saucas „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija”. Ļoti patīkami, 
ka arī mūsu pagastā ir pieaugušie, kuri 
piedalās žūrijas darbā.

Projekta ietvaros žūrijas dalībnieki 
tiek aicināti izlasīt un novērtēt grāmatas, 
kas pēc satura ir piemērotas lasīšanai 
dažāda vecuma cilvēkiem – 1. un 2. klašu 
skolēniem, 3. un 4. klašu skolēniem, 5. – 7. 
klašu skolēniem, 8. – 12. klašu skolēniem, 
un vecākiem (pieaugušajiem). Šogad katrā 
vecuma grupā bija jāizlasa un jānovērtē 
sešas grāmatas.

Grāmatu lasīšanas un novērtēšanas 
laiks ilga no 2015. gada septembra sākuma 
līdz pat 2016. gada 1. februārim. Tie, kas 
piedalījās „Bērnu žūrijas” darbā:

pieteicās Kusas bibliotēkā pie 
bibliotēkas vadītājas;

līdz 2016. gada 1. februārim 

lasīja savas vecuma grupas grāmatas (ar 
grāmatām var iepazīties bibliotēkā);

3 savas vecuma grupas grāmatas 
drīkstēja nomainīt ar citu vecuma grupu 
grāmatām, ja tās likās interesantākas, vai 
arī ilgi bija jāgaida savas vecuma grupas 
grāmatas;

pēc grāmatu izlasīšanas tās 
nominēja – izvērtēja, kuras grāmatas 
ir patikušas labāk, un savu vērtējumu 
ierakstīja elektroniskajā anketā, pēc 
anketas aizpildīšanas katrs dalībnieks 
saņēma apliecinājumu, ka visas grāmatas 
ir izlasītas un anketa aizpildīta, šoreiz katrs 
dalībnieks saņēma atstarotāju ar lukturīti;

žūrijas dalībnieki piedalās 
dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos 
– viktorīnā, grāmatu svētkos Madonā.

Pavisam šajā gadā darbam „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijā” pieteicās 34 
dalībnieki, bet līdz galam izturēja, un 
visas grāmatas izlasīja 26 dalībnieki. 
Īpaši jāpiemin Sintija Valdberga un 
Līna Maskaļenoka – viņas žūrijas darbā 
piedalījās jau astoto gadu.

Pēc visu balsu saskaitīšanas, 
noskaidrojās, ka mūsu pagastā populārākās 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” ir 
šādas:

1. – 2. klašu grupā
Jānis Rainis – „Puķu lodziņš”
Pija Lindenbauma „Brigita un brāļi 

aļņi”
Tjerī Roberešts „Vilks, kurš izvēlās no 

grāmatas”

„Bērnu žūrijas” darbošanās
2. – 4. klašu grupā
Ieva Samauska „Ķiķināšanas 

gadalaiks”
Rūse Lāgerkranca „Mana laimīgā 

dzīve”
Sinika Nopola „Tā stunda ir situsi, 

Risto Reperi!”
5. – 7. klašu grupā
Kristīna Olsone „Stikla bērni”
Anna Karija „Īstā Rebeka”
Ieva Melgalve „Bulta, Zvaigzne un 

Laī’ 
8. – 12. klašu grupā
R. Dž. Palasio „Brīnums”
„Zilie jūras vērši”
Volfgangs Herndorfs „Čiks” 
Oidira Ava Olafsdotira „Astoņu 

ziedlapu roze”
Vecāku žūrijā
Inga Gaile „Vai otrā grupa mani 

dzird?”
Māris Bērziņš „Svina garša”
Pulkinena Rīka „Patiesība”
Visu „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijas” dalībnieku balsis tiks saskaitītas 
kopā, tādējādi noskaidrosies, kuras no 
grāmatām būs ieguvušas lielāko atzinību 
Latvijas mērogā. Ar šī kopējā balsojuma 
rezultātiem var iepazīties Kusas bibliotēkā.

2016. gada rudenī jaunus dalībniekus 
atkal aicinās „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija: 2016”, un zinātkāros lasītājus gaidīs 
jaunas, interesantas grāmatas. 

Solveiga Sāre,
Aronas pagasta 

Kusas bibliotēkas vadītāja

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS



4 Aronas Pagasta Vēstis
MARTS 2016 SPORTS

Sporta zāles jaunumi
Jaunais 2016. gads Aronas pagasta 

sporta dzīvē ir iesācies ar volejbola turnī-
riem. Janvāra beigās (24.01.) norisinājās 
Aronas pagasta volejbola turnīrs sievietēm. 
Tika uzaicinātas arī no kaimiņu pagastiem 
komandas („Mixlis” (Kusa,Madona), „Ma-
dona” (Kusa, Madona) un  Barkava), kā arī 
no kaimiņu novadiem Cesvaines un Lubā-
nas. Kopumā startēja 5 komandas un vis-
spēcīgākās izrādījās ciemiņi no Lubānas. 2. 
vietā palika Barkava, bet 3. vietā komanda 
„Mixlis” (Lāsma Pļaviņa, Benita Romule, 
Tatjana Ertmane, Valērija Pleskača, Tīna 
Zālīte un Kristīne Krūgļauža-Lielbārde). 
Spēles bija ļoti interesantas un neprognozē-
jamas, līdz pēdējai spēlei no 2. līdz 5. vietai 
nebija nekas izšķirts.

13. februārī Aronas pagasta sporta zālē 
norisinājās Latvijas volejbola čempionāta 
posms meitenēm U-19 grupā. Posma ie-
tvaros notika 4 spēles, divās no tām cīnījās 
Madonas komanda. Spēles bija ļoti līdzīgas 
un interesantas, bet Madona negaidīti cieta 
zaudējumu pirmajā spēlē pret daudz mazā-
kām auguma ziņā meitenēm no Aizkraukles 
(1:3) un pēc tam atzina Jelgavas novada ko-
mandas pārākumu (3:0). 

27. februārī Kusas sporta zālē norisinā-
jās Aronas pagasta atklātais volejbola tur-
nīrs vīriešiem. Turnīrā piedalījās 4 koman-
das „CF MOTO” (Madona), „DZIRIŅA” 
(KUSA), „Pilna māja” (Barkava, Kusa, 

Sauleskalns) un „Kaive” (Kaive, Vecpieb-
alga). Komandas izspēlēja 1 apļa sistēmu 
(katra komanda ar katru līdz 2 setu uzvarai), 
bet pēc tam izspēlēja „krustu” 1. vieta ar 4. 
vietu un 2. vieta ar 3. vietu – uzvarētājs tiek 
fi nālā. Ļoti sīvas izvērtās spēles aplī, kur ko-
mandas spēlētāji skaisti lidoja pēc bumbām 
pakaļ un izspēles bija krietni garākas kā 
sieviešu volejbolam. Spraigā cīņā 1. vietu 
izcīnija komanda „Kaive”, 2. vietā „Pil-
na māja” (startēja pasākuma organizators 
V. Ikaunieks), 3. vietā CF Moto un parādot 
labu spēli, dažās epizodēs pietrūkstot veik-
smei 4. vietā komanda no Kusas, kurā star-
tēja V. Duncis, M. Harunža, K. Novikovs, 
A. Krasovskis, O. Saliņš un N. Stupāns. 
Uz šīm spēlēm arī skatītājus varēja dzirdēt 
atbalstot savus favorītus. Paldies Aronas 
pagasta pārvaldei par fi nansiālo atbalstu un 
visiem līdzjutējiem, kuri bija atnākuši un at-
balstīja komandas. 

Ar Aronas pagasta pārvaldes atbalstu 
sporta zālē tiek atjaunots inventārs (feb-
ruāra sākumā tika iegādāts jauns sacensību 
volejbola tīkls un 2 sacensību volejbola 
bumbas). Tāpat martā tiks iegādātas jaunas 
2 – 3 kvalitatīvas basketbola bumbas. Pal-
dies pārvaldes vadītājam A. Piekalnam. 

Sporta zāle strādā katru darba dienas 
vakaru no plkst. 18.00, izņemot trešdienas 
vakarus, kuros zāle tiek iznomāta Madonas 
volejbolistiem. Ceturtdienas vakaros pagas-

ta sievietes sacenšas volejbola spēlēs. Pārē-
jās darba dienās zālē var spēlēt basketbolu, 
fl orbolu un citas sporta spēles. Katru darba 
dienas vakaru sporta zālē ir pieejami 2 tenisa 
galdi, kuros šobrīd kustība ir diezgan liela, 
reti kad kāds galds ir brīvs. Pirmdienās un 
ceturtdienās sporta zālē notiek aerobikas no-
darbības, kuras vada Sanita Kolna. Sestdie-
nas un svētdienas tiek atvēlētas sacensībām. 

Turpmākā darbība. 
Marts – aprīlis Madonas novada čem-

pionāts fl orbolā, šogad doma ir spēlēt šajā 
turnīrā, jo pagājušajā gadā Kusas komanda 
startēja ar ļoti labiem panākumiem (3. vie-
ta). Neilgi pirms šī turnīra tiks organizēts 
fl orbola turnīrs. Aprīlī vēlētos aicināt ri-
teņbraucējus uz velosprintu. Pēdējā maija 
nedēļa ir Veselības nedēļa, tādēļ iespēju ro-
bežās katru dienu mēģināsim izveidot ma-
zus turnīrus Aronas pagasta iedzīvotājiem 
(pievilkšanās pie stieņa, basketbola soda 
metieni u.c. pasākumi). Veselības nedēļas 
noslēgumā notiks ikgadējais, nu jau tradī-
cijas vērtais, pasākums „Ģimeņu skrējiens 
Kusā”, kurš plānots tiek uz 28. maiju.

Lielais vasaras pasākums Sporta svēt-
ki Aronas pagastā tiek plānoti uz 30. jūliju. 
Visi datumi jau ir tikai ieskicēti, nākot tuvāk 
informācija tiks precizēta.

Novēlu visiem sportisku un panāku-
miem pilnu gadu!

Sporta organizators V. Ikaunieks

Madonas novada futbola čempionāts norisinājās no 2015. gada 
oktobra līdz 2016. gada 12. martam. Čempionātā piedalījās 8 komandas, 
izspēlējot katra ar katru 2 riņķus. Uzvarēja mūsu pagasta komanda – KUSA 
– no 14 spēlēm uzvarot 11, kā arī ciešot 2 zaudējumus un 1 neizšķirts. 
Komandā KUSA spēlēja Armands Kecko, Ints Radziņš, Oskars Saliņš, 
Jānis Purviņš, Gints Cimers, Artūrs Krasovskis, Normunds Stupāns, 
Jānis Radziņš, Klāvs Sveķis, Renārs Asaris. Pirms pēdējās kārtas, 
diezgan droši jau zelta medaļas bija nodrošinājusi Kusas komanda, kas 
pārliecinoši bija aizvadījusi visa čempionāta spēles. Sudraba medaļas 
Varakļānu komandai un bronzas medaļas Kvarca komandai.

Ar rezultātu tabulu un spēļu rezultātiem plašāk var iepazīties www.
futzals.lv sadaļā novada čempionāts.

Paldies puišiem par teicami aizvadīto čempionātu telpu futbolā, kuri 
Aronas pagasta un Kusas vārdu dara atpazīstamu ārpus Madonas novada 
robežām!

Sporta pasākumu organizators 
V. Ikaunieks

Madonas novada atklātais čempionāts telpu 
futbolā – uzvarētāji – Komanda „KUSA”!

Kusas komanda (1. rindā no kreisās: G. Cimers, 
A. Kecko, A. Krasovskis, R. Asaris; 2. rindā no kreisās: 
N. Stupāns, O. Saliņš, I. Radziņš, K. Sveķis, J. Purviņš)

Liezēres un Aronas pagasti – kaimi-
ņi, ko šķir Ogres upīte. Viegli pārvarams 
šķērslis uz Madonas – Bērzkroga šosejas... 
Sadarbība starp abiem pagastiem pastāvē-

Kopā mēģinājums, kopā koncertos, kopā – ballē!
jusi gadiem – uz Kusas pamatskolu – savu 
pirmo darba vietu joprojām dodas sākum-
skolas un tautisko deju skolotāja Iveta Ļu-
bovicka. No Ozoliem – PII „Sprīdītis” sko-

lotājas, liezērietes Lilita Biķerniece, Aija 
Rolova. Sadarbojušās Liezēres uun Kusas 
pamatskolas – pat viens 4. – 6. klašu deju 
kolektīvs pagājušajā mācību gadā, kurš mē-
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ģināja arī Lauterē un uzstājās kopā Ozolos 
un Madonas novada skatē.

Arī Liezēres pagasta pārvldes vadī-
tājs Viktors Abramovs ir aizvietojis mūsu 
Andreju Piekalnu atvaļinājuma laikā.

„Aroniešu” un „Reālistu” aktieri ne-
pieciešamības gadījumā ir izlīdzējuši iz-
rādēs, piemēram, Vincents Sipovičs, Aivis 
Mizuks, Harijs Vanags, līdērietis Andris 
Kļaviņš ir „Reālistu” pamatsastāva aktieris, 
līdērietes – liezērietes Zanes Imšas balss 
skan tradīciju ansamblī „Mežābeles”, kopā 
ar mūsu autorēm savas dzejas lasījušas Mā-
rīte Fiļova un Regīna Paegle.

Šobrīd cerīga šķiet abu deju kolektīvu 

sadarbība – Rolands Spirģis un Ieva Gau-
jēna dejo abos, Gatis Polna var palīdzēt 
liezēriešiem, ja kāds viņu dejotājs devies 
ārzemju darbos.

Lauteres Kultūras nama vadītājas Ru-
dītes Prikules idejai par kopīgu pašdarbnie-
ku koncertu un balli atsaucās Liezēres KN 
vadītāja Lelde Pieta.

27. februārī skatītāju priekam, gan 
abu deju kolektīvu azartiskais dejojums 
(vadītājas Lelde Pieta un Zane Cakule),  
gan Liezēres „Jautro mājsaimnieču” snie-
gums (vadītāja Lelde Pieta), gan Kusas 
sieviešu ansambļa „Mārtiņrozes” (vadītā-
ja Iveta Bērziņa) dziesmas, gan skeči, abu 

pagastu amatierteātra aktieru spēlēti. 
Savu devumu pašdarbniekiem un 

skatītājiem sniedza mūsu mūziķis Gunārs 
Mednis, kurš ne tikai aizrautīgi muzicē un 
dzied, bet arī prot iesaistīt visus balles ap-
meklētājus dejās un rotaļās, tā ka liezērie-
tim aizmirsās pat sāpošā kāja un šajā vakarā 
izveidojās pat savdabīgs dejas solis – apkārt 
zālei uz vienas kājas vai visu vakaru, ko so-
lidaritātes dēļ iemēģināja gan mazie, gan 
lielie dejotāji. Priecīgs prāts, jaunības azarts 
– un viss izdodas. 

Paldies, ka dāvājāt pašadrbniekiem šo 
vakaru!

Laima Vanaga

Jau trešoreiz Siguldā Jauniešu teātra 
festivāls Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”. 
Esam gandarīti, ka mēs, Kusas pamatskolas 
teātra draugi, kā dalībnieki un skatītāji esam 
bijuši visas trīs reizes.

Arī šoreiz festivāla izrādes varēja vērot 
2 dienas – 18. un 19. martā. 20 izrādes di-
vās dienās – daudzveidīgas pēc formas un 
satura, atšķirīgas pēc dalībnieku vecuma un 
pieredzes.

Festivāla saimnieki – „Baltā Flīģeļa” 
darbinieki: gan dežuranti, gan direktora viet-
niece mācību darbā, gan teātra nodaļas va-
dītāja Ārija Liepiņa-Stūrniece – ļoti sirsnīgi 
un viesmīlīgi. Gan viņus, gan mūs, festivāla 
dalībniekus, vienoja teātra mīlestība, spēlēt-
prieks un skatītprieks.Tik atsaucīgs skatītājs 
spēj būt pats teātra spēlētājs, kas izdevušās 
replikas, spilgtu tēlojumu apbalvo ar aplau-
siem, pat stāvot kājās izrādes nobeigumā, tā 
izrādot cieņu un pateicību par grūtajā darbā 
gūto rezultātu, kas spēj aizraut skatītāju.

Festivālu uzsāka Siguldas Mākslu sko-
las „Baltais Flīģelis” Teātra nodaļas 3. kursa 
audzēkņi, rādot savas diplomdarba izrādes 
fragmentu no Neretieša „Mammu, es pre-
cos!”

Interesants ir Daugavpils Medumu 
pamatskolas „Marionešu teātris”, kas ie-
priecināja ar „Eirovīziju 2016”: aizrautīgas 
koncerta vadītājas, leļļu darbinātāji, kurus 
ieraudzījām tikai izrādes nobeigumā, izpel-
nījās skatītāju atzinību.

Madonas BJC Leļļu teātris „Delve-

ri” parādīja latviešu tautas pasaku „Vecīša 
cimdiņš” Daces Caunes dramatizējumā un 
režijā.

Amatas novada Sērmūkšu un Vecpieb-
algas novada Skujenes pamatskolām ir viens 
apvienotais kolektīvs „Mēs”, kuru vada Bai-
ba Jukņeviča, „ Nekādas kārtības” bija jautra 
kostīmu izrāde.

Ļoti „ smagas” izrādes bija atvedušas 
teātra studijas „Spogulis” no Rīgas un Auces 
vidusskolas „Kaķi” –  J. Pulinovičas „Nata-
šas sapni” (režis. I. Bauma) un I. Ziedoņa 
„Zilo pasaku” (režis. Eva Medne), kurai bija 
izvēlēta , manuprāt, neparasta forma – it kā 
pasaku runātu garīgi slima meitene. Jūtam 
līdzi arī Lailas mācītajiem „ Rīdzes” bēr-
niem izrādē „Nekad, atkal un vienmēr”.

Festivāla otro dienu uzsāka Limbažu 
BJC teātra studija „Kriksis” –  no 1985. gada 
to vada režisore Inta Kalniņa. Gan skatuves 
kustības vienotos tērpos, gan Kerola „Alises 
sapņu” tēli radīja iespaidīgu priekšnesumu. 
„Kriksis” ir piedalījies starptautiskos jau-
niešu teātru festivālos ar citām izrādēm. Rī-
gas Katoļu ģimnāzijas jaunieši pārsteidza 
ar B. Kaufmanes „Augšup pa lejupejošām 
kāpnēm” Beatas Bērziņas režijā.

Mūsu uzstāšanās – festivāla otrajā die-
nā. Esam trešie, Oskars aizskrien uz veikalu 
nopirkt rekvizītus – burkānus,  sakārtoja-
mies, vēl pārrunājam, kā labāk, mūziķim 
līdzās sēž mana Laila, Oskars un Ivita gaida 
uznācienu, pretējā skatuves pusē – Mon-
ta, es meklēju vietiņu skatītāju zāles otraja 

Vidzemes reģionālais teātra sportas turnīrs
11. marts – pēdējā diena pirms pava-

sara brīvlaika, skolā POP iela , bet varbūt 
„Izskaties redzēts?”, diskotēka.

Mēs posāmies uz turnīru, cerot paspēt 
uz skolas pasākumu plkst. 13.30.

Mūsu komandai bija jāsacenšas ar Val-
mieras sākumskolas 1. – 4. klašu koman-
du.

Trīs „bargi” tiesneši no Rīgas, visu vē-
roja arī Ligita Smildziņa, kas koordinē sko-
lu improvizatorus visā Latvijā. Pasākumu 
organizēja Inese Zīle un viņas improvizato-

ri no  „Pilnpiena”.
Visu mācību gadu esam septiņi pirm-

dienas un ceturtdienas rītu „agrie putniņi”, 
piedalījāmies ari Ilzenes turnīrā, nedaudz 
uztraucāmies.

Tiesneši bija izdomājuši, ka vienu te-
ātra sporta spēli izvēlas pati komanda, bet 
otru mums uzdod pretinieki. 

Izvēlējāmies „Atdzīvojušos fotogrāfi -
ju”, mums uzdeva „Inteviju ar kurlmēmo 
tulku” ( kā TV ziņās plkst. 18.00). Kap-
teinei Ivitai Kļaviņai bija jāsacenšas spēlē 

„Lielīšanās”. Nebija viegli, bet interesanti. 
Toms Drozds un Rūta Liepiņa no 2. klases, 
Ivita Kļaviņa, Endijs Kārkliņš un Pēteris 
Supe no 3. klases, Marta Deniāra Liepiņa 
no 5. klases – viņi piedalījās turnīrā, taču 
treniņos interesantus priekšlikumus prot iz-
teikt arī Viesturs Priednieks no 5. klases.

Paldies, deju skolotāja Iveta, ka uzticē-
jāt mums zaļos dejotāju krekliņus!

Bet visiem improvizatoriem – paldies 
par dzīvesprieku un sacensību garu!

Teātra pulc. vad. sk. Laima

„Laimes Lācis 2016”...
rindā. Ieskanas mūzika, Pūce savā vietā gai-
da Zaķēnu, garlaikojas un dzied Vilcēns... 
Monta Jansiņa, Ivita Kļaviņa, Oskars Jan-
sons – aizrautīgi aktieri, patiesām acīm un 
spēles priekā viņi aizmirst uztraukumu. Iz-
rāde skatītājiem patika, aplausi un Ārija Lie-
piņas – Stūrnieces atzinīgi vārdi ir viņu alga 
par sagatavošanos divu gadu garumā...

Programmiņā aicinājums tikties pēc 
diviem gadiem 2018. gadā. Iespējams. Cen-
tīsimies turpināt Ainas Spūles, Edgara Kal-
niņa, Evitas Zelčas, Evelīnas Pētersones, 
Valda Dunča aizsākto tradīciju.

Paldies jums, Monta, Oskar, Ivita, par 
aizrautību, paldies jūsu vecākiem, kas uz-
mundrināja brīvdienu mēģinājumu dienās 
un festivālā. 

Man gandarījums arī par to, ka iepazi-
nu tuvāk šos trīs teātra spēlētājus, redzēju, 
kā 9. klases Monta atrod kopīgu valodu ar 
jaunāko klašu skolēniem un bez mana atgā-
dinājuma meklē sava nejaušā atraduma īpaš-
nieku, secināju, cik interesants sarunu biedrs 
ir Oskars, kurš ar savu laipnību lielveikala 
rindā aizkustināja pat svešu kundzi labāka-
jos gados, ievēroju, ka Ivita māk saprasties 
ar citu skolu bērniem, kopā ar madoniešiem 
braucot ekskursijā pa Siguldu, ka visu triju 
dzīvesprieks nebija zudis arī pēc nemierīgās 
nakts.

Paldies Aronas pagasta pārvaldei par 
transportu un materiālo atbalstu!

Teātra pulc. vad. Laima
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Pietura...
JUBILĀRI

Pik – pak, pik – pak – reizē ar lietus un kūstošā sniega lāsēm pieturam pavasa-
rī – ar domām, ilgām, cerībām  un  atmiņām par gada pirmo cēlienu mūsu pagasta 
nozīmīgo jubilāru dzīvēs. 

Starp mūsu pagasta gaviļniekiem ir divi pāri, kas pierāda  mīlestības un laulības 
spēku gan 60 gadu, gan 55 gadu vērtībā.

Šoreiz mūsu ceļojums  sākās Ziemassvētkos un turpinājās līdz marta pirmajai 
nedēļai, kur pieturam, lai ļautu Jums piedalīties.

Auseklis Miezājs – 90

Auseklim ar gadu ir kas kopējs – tā 
ir dzimšanas diena Jaungadā, tāpēc svētki 
vienmēr ir dubultā. Pārsteidza viņa prasme, 
zināšanas un orientēšanās mūsdienu tehno-
loģijās, bet tas ir saistīts ar darba mūžu radio 
rūpnīcā. Viņa mīļie – ģimene, modernais te-
lefons, dators ir drošs patvērums un spēks.

Zaiga Gailīte – 75

Zaigas mēnesis ir janvāris, kas iespē-
jams, savu sīkstumu ir Zaigai devis līdzi 
dzīvē, lai varētu visus pārbaudījumus iztu-
rēt un iet ar smaidu tālāk, radot  skaistāku 
savu pasauli un pasauli sev apkārt ar saturu 
un izskatu. 

Ir pietiekami jauna, lai ar ieinteresē-
tību būtu sabiedrisko aktivitāšu īstenotāju 
rindās.

Vija Meldere – 85

Vijas darba gadi ir saistīti ar Rīgu, kas 
ir atstājuši paliekošu vietu viņas sirdī. Vijas 
ikdienas soli palīdz dalīt viņas radi un drau-
gi, gan klātienē, gan telefonsarunās.

Jānis Leitis – 75
Jānis ir darba cilvēks ar izsūtījuma 

rūdījumu. Jāņa lepnums ir viņa meitas un 
mazbērni, kuri katru gadu uzdāvina Jānim 
īpašu fotokalendāru, kas ikdienā sasilda. 
Lai diena būtu skanīgāka, Jānim pie rokas 
ir akordeons.

Irēna Bardziņa – 80

Drošs smaids, droši gadi, drošas mājas, 
drošs dēla atbalsts – drošums bija visapkārt, 
viesojoties pie Irēnas. Drošumam blakus 
humors, optimisms, dzīves pieredze un dar-
bīgums.

 Veronika Vanadziņa – 80

Darbīga, rosīga mājas dvēselīte. Lauki, 
daba ir Veronikas dvēseles spēks un veselī-
ba.  Pašu audzētajam, gatavotajam ir liela 
vērtība, lai justos labi. Veronikas darba gadi 
pavadīti Rīgā, tomēr sirdij tuvākas ir mājas 
laukos, un tās ir atrastas mūsu pagastā jau 
ilgāku laiku.

Milija Rubene – 85

Viss Milijas mūžs un darbs pieder 
mūsu pagastam. Milija ir patstāvīga, bet, 
kad vajadzīgs atbalsts, viņai ir blakus at-
saucīgi cilvēki, uz kuriem var paļauties. Ar 
mīļajiem tikties sanāk retāk, tomēr sirdī, 
domās, telefonsarunās tiem ir īpaša vieta.

Jānis Briedis – 75

Jāņa steiga ir palikusi darba gados, 
tagad izdzīvo lauku dzīves mieru, rūpējo-
ties par kazām, kas reizē ir atbildība un arī 
disciplinētība, lai rastu vienkāršās dienas 
piepildījumu.

Jānis Strauts – 75 

Jānis ar savu stāju pauž pārliecināta, 
apmierināta, nosvērta cilvēka raksturu. Jā-
nis neatsaka palīdzību kaimiņiem, prieks 
arī vadīt mašīnu, kad aktīvā darba gadi ir 
aiz muguras. 
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Elvīra Pappe – 90

Elvīra dzimusi Meirānos, bet dzīves 
lielāko daļu ir bijusi madoniete, gadiem 
ejot, ir arī kļuvusi aroniete. Elvīras prieks 
ir viņas bērni, mazbērni, viņai ir pamatots 
lepnums par tiem.

Elvīra ir pietiekami stipra, lai vingrotu 
un rūpētos par sevi, lai liktu gadiem justies 
mazākiem.

Andra un Jānis Šņucīši – 
60 kāzu jubileja

Prieku kā saules glāstu
Ik rītu no jauna rast,
Un laimi ikdienas stāstā
Allaž nosargāt prast.

Zoja un Oļģerts Antuļi – 
55 kāzu jubileja

Dzīvē vieglu ceļu nav ne taku.
Katram laimes graudam rūgtums klāt,
Tādēļ vēja stundā ejiet cieši blakus,
Lai līdz mūža liktenim var aizstaigāt.

Skaidrīte Petrova, 
Sociālā darbiniece L.Tipaine

Pagājušā gada nogalē pensionāru kopā 
būšanā pie Ziemassvētku eglītes Lauteres 
KN tikās varošākie, spēcīgākie un satikties 
gribošie.

Ar koncertprogrammu mūs iepriecinā-
ja Kusas jauniešu centrs „1.stāvs”. Mūs pa-
godināja arī Ziemassvētku vecītis (Edgars 
Kalniņš) ar savu Rūķu komandu. Paldies 
viņiem!

Cilvēki, aizgājuši pensijā, savu dzīves 
ritmu nav pametuši, darbojas iespēju robe-
žās, dzīvo līdzi laikmetam. Gribētu piemi-
nēt īpašos cilvēkus, par kuriem es zinu, ko 
viņi dara.

Ar biškopību nodarbojas Viktorija 
Gražule, Rita Grīnberga, Dainis Putniņš, 
kas katru gadu apceļo pasauli. 

Guntis Ezis – arī liels ceļotājs, kārtīgi 
kopj mežus, ir mednieks.

Ārenti, Oļukalni, Maija Grāvīte, Mod-
ris Roģis, Sarmīte Strade – aktīvi pasākumu 
apmeklētāji. Ināra Akmentiņa – sastāv put-
nu novērošanas biedrībā.

Modra Ābola – pēc pasūtījuma cep 
garšīgu maizīti. 

Zigrīda Kurzemniece – ir „ronis”, kas 
peldas ziemā jebkuros laika apstākļos.

Laima Vanaga – izpalīdz sēru cermoni-
jās, vada Liezēres un Aronas pagasta ama-
tierteātrus, ir avīzes redaktore.

Haralds Sīmanis – sacer un komponē 
dziesmas.

Tiltiņu ģimene – piedalās pasākumos. 
Lillija joprojām apmeklē keramikas nodar-
bības pie sk. Seiksta.

Pensionāru tikšanās

Kas vajadzīgs, lai Ziemas nogurumu 
atņemtu kā ar roku? C vitamīns, D vita-
mīns? Jā, tie arī, bet man palīdz smiekli...

Tieši bargajā puteņu mēnesī – febru-
ārī  jau 15 reizes lubānieši un viņu draugi 
pārpildītā skatītāju zālē priecājas un smejas 
„Skeču parādē”. Tas Lubānas amatierteātra 
„Priekšspēle” izlolots un organizēts pasā-
kums. 

Mūsu pagasta amatierteātris šajā jaut-
rības un smieklu vakarā piedalās jau sen- 
Silvijas aktieri Lubānas skatītājus savulaik  
iepriecinājuši pārpratumiem, kas radās, sa-
jaucot adreses fotogrāfam un ģimenes „pa-
līgam”, smieklīgiem mednieka piedzīvoju-
miem, mūķenes bēgšanu no vajātāja. Tos 
azartiski izspēlēja Mareks Kļaviņš, Ineta 
Stasjule un citi.

Mēs esam parādījuši gan „Filipu”, gan 
taksometra šofera piedzīvojumus, gan „Kur 
ir mana sieva?”, gan „Drukas kļūdu” un 
jaunās zooloģiskā dārza priekšnieces rīko-
jumus.

Iespējams, nenosaucu visus, bet Gu-

Mirdza Valdberga – dzied ansamblī 
„Mežābeles”.

Dzidra Lēle – 86 g.v. – ravē dārzu, ga-
tavo ēdienu savai mājas saimei.

Runģu pāris joprojām glezno un pieda-
lās plenēros. Hiršs Jānis (86 g.v.) – aktīvi 
gleznoja un cerēja uz savu darbu izstādi.

Zelgauskā – Zaiga, Agnese, Skaidrīte, 
Marija, Valda ir aptamborējušas visu Ze-
meslodi.

Aija Ķimene – rokdarbniece, adītāja, 
tamborētāja, pērļotāja, kaislīga makšķer-
niece.

Daina Bērziņa – dzied ansamblī „Mār-
tiņrozes” un vēl Madonas korī.

Zina Bernāne – dzied ansamblī  „Mār-
tiņrozes”

Anastasija Graudiņa – rokdarbniece, 
tamborē segas un spilvenus.

Lai šis pasākums izdotos, ir jāpateicas 
Aronas pagasta pašavaldības vadītājam 
Andrejam Piekalnam par sapratni un fi nan-
siālu atbalstu. Paldies par vasarā atbalstīto 
pensionāru organizēto ekskursiju uz Jaun-
piebalgas novadu. Paldies arī sociālajai 
darbiniecei Lolitai Tipainei par sadarbību, 
atsaucību un iejūtību pensionāru priekos un 
bēdās.

Paldies Rudītei – par tējas galda sakār-
tošanu un noformēšanu, Gunāram Mednim 
– par mūziku un atraktivitāti kopā ar pen-
sionāriem. Vislielākais paldies, protams, 
pensionāriem, kas ieradās lielā skaitā uz 
mūsu piedāvāto pasākumu.

Dzidra Petrova

Lai dzīvo SPĒLE SPĒLĪTE!
nāra Andersona, Intas Grudules, Sarmas 
Dzenes, Andra Jansona, Ināras Siņicinas, 
Lilitas un Aivara Kazušu, Rutas Krasov-
skas un Ainas Spūles spēlētprieku atceras 
vēl šobrīd.

Šoreiz Ilzes Kraukles vadītajai „Priekš-
spēlei” 20 darbības gadu jubileja, tādēļ visi 
amatierteātri, kas bija piedalījušies, tika 
lūgti uz „Skeču parādi” kā skatītāji, bet 
32 Lubānas esošie un bijušie aktieri mūs 
iepriecināja ar 19 skečiem. Divas stundas 
aizritēja nemanot.  Skeči bija izvēlēti no 
iepriekšējo gadu repertuāra, jo katrreiz visi 
spēlētie gabaliņi tika apkopoti mapē un 
doti kolektīviem līdz: no mūsu repertuāra 
lubānieši  rādīja „Kur ir mana sieva?” un 
pārpratumus, kurus ar Mareku un Inetu ie-
studēja Silvija. 

Dejās saksofonists un dziedātājs Arnis 
Graps bija lielisks, jubilejas torte garšīga, 
un skeču apkopjuma grāmata – noderīga.

Jutāmies atpūtušies un iedvesmoti!

Laima Vanaga

TEĀTRIS IEDVESMO



8 Aronas Pagasta Vēstis
MARTS 2016

STĀRĶA NESUMS

ARONAS PAGASTA PĀRVALDES 
IZDEVUMS

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

Madonas novads, LV-4847
Avīzes redaktore – Laima Vanaga, 

palīgi: Ina Cimere, Aina Spūle, 
Rudīte Prikule, Dzidra Petrova, 

Valda Aroniete, 
Lolita Tipaine, Laila Jēkabsone. 
Reģistrācijas apliecība Nr. 310. 

Metiens 400 eks. 
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 

atbild raksta autors.
Iespiests  SIA Erante, Madona, 

Saieta lauk. 2, LV-4801

NEPALIEC MĀJĀS

27. marts – 
Starptautiskā teātra diena.

Sveiciens mūsu svētkos, amatierteātra  
,,Aronieši’’ aktieri, Kusas pamatskolas 
aktieri un improvizatori, bērnudārza 
,,Sprīdītis” teātra un dzejas draugi!

  Laima

Lauteres kultūras nama tautisko deju 
kolektīvs izsludina konkursu uz 

SKANĪGĀKO KOLEKTĪVA 
NOSAUKUMU.

Savus priekšlikumus lūdzam izteikt 
rakstiski uz e-pastu: ruditeprikule@inbox.lv 

vai vita.lepere@gmail.com 
 Zvanīt vai sūtīt SMS uz tel. 26531050 – 

Rudīte.

Ansamblis ,,Mežābele” aicina 
 3. aprīlī plkst. 12.00 

Lauteres kultūras namā 
uz draudzīgu pasēdēšanu un 

padziedāšanu pasākumā ,,Tējas pauze”

9. aprīlī plkst. 18.00
 Lauteres kultūras namā 

Madonas novada tautisko deju 
kolektīvu KONCERTS – SKATE

Ieeja brīva.
21.00  BALLE. Ieeja EUR 3,00

15. aprīlī plkst. 19.00 
Lauteres kultūras namā

Mētrienas TN amatierteātris izrādīs 
A. Bankas lugu ,,Visi radi kopā”

Ieeja EUR 1,50, bērniem ieeja brīva

23. aprīlī plkst. 18.00
 Lauteres kultūras namā grupas 

,,Dricānu dominante” KONCERTS. 
Vadītājs Andris Eriņš

Ieejas biļete EUR 3,00

8. maijā plkst.13.00
Lauteres kultūras namā 

PAVASARA KONCERTS 
,,Ziedu reibumā, kad mīlestība plaukst”
Piedalās pagasta pašdarbnieki, Kusas 

pamatskolas un PII ,,Sprīdītis” audzēkņi
Ieeja brīva

Cik skaidri mirdz bērna acis, 
Jo ģimenē mīlēts viņš nācis!
 (V. Kokle-Līviņa)
Aronas pagastā reģistrētie 

jaundzimušie:
JASMĪNA VOVERE dzimusi 
06.12.2015. vecākiem Ajadam 
Abdelbasetam Ahmedam Abdallam un 
Līgai Voverei,
KARLĪNA LAZDIŅA dzimusi 
05.01.2016. vecākiem Raivo Lazdiņam 
un Sandijai Ločmelei,
DANIELS MATISĀNS dzimis 
22.01.2016. vecākiem Mārcim 
Matisānam un Sanitai Kalniņai,
ROBERTS JUKŠS dzimis 26.01.2016. 
vecākiem Jānim Jukšam un Signei Pūcei,
ALEKSIJA PASTARE dzimusi 
19.02.2016. mātei Jūlijai Pastarei.
IEVA KUĻKA dzimusi 15.03.2016. 
vecākiem Vikai Siņicinai-Kuļkai un 
Valdim Kuļkam.

MŪŽĪBAS BALSS
Lūgsim Tavai dvēselītei
Debessceļā mieru gūt, 
Lai ar Tevi zvaigznes starā
Varam domās kopā būt.
 (V. Kokle-Līviņa)

Reģistrētie mirušie 
Raitis Pilsētnieks miris 31.12.2015. 
46 gadu vecumā,
Jānis Gruduls miris 13.01.2016. 
28 gadu vecumā,
Guntis Reinsons miris 10.02.2016. 
64 gadu vecumā,
Aina Rozentāle mirusi 12.02.2016. 
90 gadu vecumā,
Mirdza Līvija Dzene mirusi 
22.02.2016. 91gada vecumā,
Maiga Dzintra Kļaviņa mirusi 
26.02.2016. 68 gadu vecumā,
Jānis Hiršs miris 12.03.2016. 
86 gadu vecumā,
Mirdza Līce mirusi 17.03.2016. 
81 gada vecumā.

Paldies avīzes veidotājiem – 
korespondentiem – Ventam Ikauniekam, 

Inai Cimerei, Dzidrai Petrovai, 
Lolitai Tipainei, Rudītei Prikulei, 
Rudītei Ozoliņai, Ainai Spūlei.

Mednieki un 
makšķernieki atpūšas

Lauteres Kultūras namā par tradīci-
ju kļuvušais pasākums pulcēja aroniešus, 
praulēniešus, saikaviešus, madoniešus, 
aiviekstiešus, liezēriešus un sarkaniešus. 
Dzīvespriecīgus un atsaucīgus kungus 
un dāmas, kas aizrautīgi dejoja un pie-
dalījās kultūras nama vadītājas Rudītes 
sagatavotajās atrakcijās.

Īpašu akcentu ienesa Rutas Kaļvas 
līnijdejotājas, sagaidot ciemiņus, ieprie-
cinot ar teatralizētām dejām. „Aroniešu” 
(mūsējo) un „Reālistu” (liezēriešu) aktie-
ri Ināra Siņicina, Edīte un Uldis Maršāni, 
Jānis Cīrulis, Lelde Pieta, Laila Valaine, 
Aija Rolova parādīja viszinošas dāmas 
un aktīvas atpūtas cienītājas likstas, at-
klāja „blondīņu” loģiku, ļāva ielūkoties 
laulātā pāra autobraukšanā pēc labi pa-
vadītas ballītes. Muzikants no Gulbenes 
atzinīgi novērtēja mūsu deju publiku.

Atpūtas vakars izdevās!
Laima Vanaga

Mācīsimies priecāties!
ES ESMU PRIECĪGA– par savu bērnu, • 
kas nemazgā traukus, bet skatās televi-
zoru, jo tas nozīmē, ka viņš ir mājās un 
nav uz ielas.
Par ienākuma nodokli, kas man • 
jāmaksā, jo tas nozīmē, ka man ir 
darbs.
Par savandīto māju, kas jāsakopj pēc • 
viesībām, jo tas nozīmē, ka pie manis ir 
bijuši draugi.
Par apģērbu,  kas kļuvis par mazu, jo • 
tas nozīmē, ka man ir, ko ēst.
Par ēnu, kas noraugās manā darbā, jo • 
tas nozīmē, ka esmu saulē.
Par mauriņu, kas jāpļauj, par logiem, • 
kas jāmazgā, notekām, kas jāsalabo, jo 
tas nozīmē, ka man ir māja.
Par sūdzībām par mūsu valdību, jo tas • 
nozīmē, ka mums ir vārda brīvība.
Par sievieti, kas dzied baznīcā • 
nepareizā meldiņā, jo tas nozīmē, ka es 
dzirdu.
Par mazgājamās un gludināmās veļas • 
kaudzi, jo tas nozīmē, ka man ir drēbes.
Par nogurumu un sāpošiem kauliem • 
vakarā, jo tas nozīmē, ka esmu varējusi 
strādāt.
Par modinātāja pulksteņa zvanu rīta • 
agrumā, jo tas nozīmē, ka esmu dzīva.

Dz. Petrova


