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sākas pavasaris

Mirklis.

Vēl mirklis, un manī ieplūdīs 
saldais, spēcinošais zemes spēks. 
Tas trauksies no saknēm caur 
stumbru augšup uz zariem. 
Vēl mirklis, un plīsīs pumpuri, 
un lapu vainags pildīsies ar 
skanīgām putnu dziesmām. 
Vēl mirklis...

***

Pavasaris nevienu neatstāj 
vienaldzīgu. Pat lielie ledus 
blāķi, kas visu ziemu sargājuši 
upi, no sajūsmas raud. Pirmo 
dzērvju kāšu klaigas un 
strazdu dziesmas aizkustina 
ledu.  Prieka asaru sagrauzts, 
ledus lēnām pazūd, dāvājot 
pavasarim spoguli upes 
atspulgā.

*** 

Pavasara atbalss ir ielauzies arī 
zemes dzīlēs. Trauslā krokusa 
sirsniņa no uztraukuma trīs. 
Nevaldāmās ilgas pēc prieka, 
ko krokusa zieds spēj sniegt, 
izrādās stiprākas par salto 
zemes klēpi.

(T. Ābeltiņa)

25. marts – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

Visi neatgriezās.
Lai veselība un spēks  Aronas pagastā 
mītošajiem, represijās cietušajiem!

Ilgai Bartuševičai
Birutai Cimerei
Intai Bergmanei
Raitai Briedei
Jānim Leitim
Maigai Lielupei
Ārijam Pūcem
Jānim Mednim
Helēnai Gailumai
Kārlim TIpainim

Vēsturi nelabojiet,
Lai paliek viss kā no likteņa ierakstīts.
Skaudrāk par jūsu sāpēm un sāpītēm
Sāpēs tā Bēda, kur tautai un Tēvzemei 
Pāri ir nodarīts... 
(Sk. Kaldupe)

„Vai reiz apklusīs sirdi
Plosošās sliedes uz ziemeļiem,
austrumiem, nāvi?
Vai aizaugs ar zāli,
Aizvilksies lēni kā brūce?”
Vienā naktī  15424 dvēseles. Un tad četrās 
naktīs 42125 dvēseles. „Sašķirotas” un 
sadzītas lopu vagonos. Bez izmeklēšanas, 
aizstāvības, pierādījumiem, tiesas.
(V. Beinerte)

No  mūsu pagasta pretī nezināmajam, 
smagiem pārbaudījumiem, ciešanām un 
grūtam darbam svešā  vara izsūtīja daudzus 
iedzīvotājus.j

Šajā dienā plkst. 11.00  tiksimies atceres brīdi Kusā pie piemiņas akmens

Sirsnīgi sveicam visas Aronas pagasta 
Mātes un Vecmāmiņas. Jūsu rokas 

ir lolojušas gan zemes kopējus, gan 
karavīrus, gan politiķus, gan mediķus 
un skolotājus, gan autoatslēdzniekus 
un elektriķus... Varētu vēl turpināt un 

turpināt...
Visiem, visiem sākums ir māmuļas klēpī. 

Daudz krāšņu ziedu un mīļu pateicības 
vārdu Jūsu svētkos!

Tu – māmiņ – biji, esi
Un man vienmēr būsi,
Jo tāda mīlestība
Nepāriet.
Tā tikai turpinās,
Un manā sirdī
Kāds nenovīstošs zieds –
Zied tikai un zied.
 (M. Svīķe)

14. maijs – Mātes diena
15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena
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Seno latviešu Lieldienu tradīcijas
Lieldienas ir laiks, kad latvieša klētij ir 

jābūt iztukšotai, un laiks, kad sākas pava-
sara darbi. Ar Lieldienām saistās arī laika 
pareģošana. Ja Pirmajās Lieldienās līst, 
tad govis dos daudz piena un katru svēt-
dienu līdz Vasarassvētkiem būs lietains 
laiks. Ja vardes Lieldienās iet pāri ceļam, 
būs gaidāma lietaina vasara. Lieldienās 
pastāv neskaitāmas tradīcijas, kuras tiek 
piekoptas jau kopš seniem laikiem. Dažas 
no tām tiek ievērotas arī mūsdienās.

Lieldienu rītā ir agri jāceļas. Tas ga-
rantēs možumu un laimi visu gadu.

Kurš pirms saules lēkta paspēs no-
mazgāties skaidrā avota ūdenī, tas visu 
gadu būs mundrs un jautrs. Mazgāšanās 
tekošā ūdenī, kas tek pret sauli, ir sens 
un maģisks šķīstīšanās rituāls, kas palīdz 
iegūt možumu, gaišu prātu, veselību un 
skaistumu.

Neatņemama Lieldienu tradīcija ir 
pēršanās ar pūpoliem vai izplaucētiem 
bērza zariem, sakot „apaļš kā pūpols, 
lunkans kā žagars” vai „veselība iekšā, 
slimība ārā”. Agrākos laikos saimnieks 
Lieldienu rītā devās ar pūpoliem nopērt 
arī zirgus, bet saimniece – uz laidaru pie 
govīm un citiem kustoņiem, lai tie vasarā 
nebizotu.

Lieldienās olas vārot nedrīkst pūst 
uguni, jo tad olas plīsīs.

Olu krāsošanā dominē dabiskie 
materiāli – sīpolu mizas, vilnas dzijas 
dzīpari, bērzu lapas, alkšņu pumpuri, 
kumelītes. Jo vairāk olu saimniecei, jo 
vairāk nākamajā gadā vairojās lopi.

Arī olu ēšanai šajā dienā piemīt 
sava zināšana: apēdot nepāra olu skaitu, 
cilvēku varēja piemeklēt kāda nelaime. 
Kas olas ēd bez sāls, tas melos visu gadu. 
Nemiers un nesaticība valda tajās mājās, 
kur olu čaumalas nesargā un samin. Ja 
Lieldienās zog olas, tad zaglis paliek tikpat 
pliks kā ola. Lieldienās bērniem vajag ēst 
daudz olu, lai augtu apaļi kā olas.

Atsevišķi arī saimniecībā tika 

piekoptas dažas tradīcijas. Lai vistas 
labi olas dētu, tad tās Lieldienas rītā 
jāsabarojot ar sakapātām pupiņām un 
sakapātiem kartupeļiem un Lieldienās 
olu čaumalas jāber caur vīrieša biksēm, 
tad vārnas cāļus neēdīs.

Lieldienās ar olām jāiet sisties, kam 
stiprāka ola, tas ilgāk dzīvos. Pirmajās 
Lieldienās sitas ar olas tievo galu, Otrajās 
Lieldienās – ar olas resno galu.

Lieldienās vajag kārtīgi izšūpoties, 
tad vasarā dunduri, odi un čūskas ne-
kož, būs brangas aitas un gari lini. Šūpuļu 
kārēji un šūpotāji bija puiši, bet meitas 
par šūpošanu maksāja vai nu ar olām, vai 
ar cimdu pāri. Lieldienās pirmos izšūpoja 
mājas saimnieku un saimnieci. Par šū-
pošanu un šūpoļu kāršanu puiši dabūja 
olas, cimdu pāri, alu vai ko tamlīdzīgu. 
Agrāk šūpojās visas trīs Lieldienas un bieži 
vien arī nedēļu pēc tām. Pēc šūpošanās 
šūpoles nedrīkstēja atstāt, tad putniem 
nebūšot olu un vārnas aiznesot cāļus. 
Šūpoles parasti izjauca un sadedzināja, 
lai raganām nebūtu kur šūpoties.

Mainīšanās ar olām un to dāvinā-
šana Lieldienās ir jāveic ar visdziļāko 
jēgu – tas kalpo labvēlības un simpātiju 
radīšanai.

Senie latvieši Lieldienām posās un 
gatavojās īpaši rūpīgi. Folkloras materiā-
los ir fi ksēts, ka Alsungā saimnieki esot 
cūku vilkuši atmuguriski uz dīķi mazgāt, 
lai visu gadu mājās būtu tīrība un zirnekļi 
neaustu tīmekļus. Cilvēki Lieldienu rītā 
vilka mugurā tīras un jaunas drēbes.

Lejaskurzemē sastopama īpatnēja 
Lieldienu tradīcija – putnu dzīšanu. 
Simboliskā putnu dzīšana notikusi tādēļ, 
lai putni neknābātu sējumu sēklas.

Latgalē mazliet atšķiras Lieldienu 
tradīcijas; tās vairāk balstās uz baznīcas 
tradīcijām. Lieldienu rītā visi steidzas uz 
baznīcu, mājās paliek tikai bērni, veci un 
slimi cilvēki. Brokastis neviens nedrīkst 
ēst, kamēr saimnieks no baznīcas nepār-
ved „svētību” (olas, gaļu, sāli, sviestu un 

maizi). Šīs Lieldienu brokastis Latgalē 
sauc par atgavēšanos. Baznīcēni 
sacentās savā starpā: kurš pir-

mais pārbrauca no baznīcas, 
tas visu gadu būs pirmais 

darbā un turībā.

(http://epadomi.lv/
tradicijas/lieldienas_

galds_rotajumi_
pantini/20042011-
seno_latviesu_liel-

dienu_tradicijas)

Šogad 9. aprīlī – Pūpolsvētdiena.Šogad 9. aprīlī – Pūpolsvētdiena.
Kā bērnam, kas mostas no miega,
Ir zemei Dievs uzsmaidījis.
No viņa acīm šorīt debesis zilas,
No viņa smaida – balti pūpolzari,
No viņa rokas es saņēmu dāvanā
Vēl vienu pavasari.

13. aprīlī – Zaļā ceturtdiena13. aprīlī – Zaļā ceturtdiena
– Tas ir mans Dzīvības kauss,
Ņemiet, – viņš teica, – un dzeriet!
No manas rokas caur manu sirdi
Dzīvības vārtus veriet.
Ne zariņa nenolaužot,
Ne asna, ne pumpura viena,
Basām kājām caur sidraba birzi
Iet Zaļā ceturtdiena.

14. aprīlī – Lielā Piektdiena14. aprīlī – Lielā Piektdiena
Šīs Dievišķās un Cilvēciskās rokas –
Tās mūžam mani nesušas kā krustu.
Viņš lūdz par mani savās krusta 
mokās,
Lai dvēsele man tumsā nepazustu.

Kāds žēlums Viņa mīlošajās acīs.
Kāds gaišums  Viņa vaiga sāpju 
rievās!

15. aprīlī –  Klusā sestdiena.15. aprīlī –  Klusā sestdiena.
Klusi, mans bērniņ, klusi,
Redzi, Māte ir raudājusi.
Redzi, uz debess vaiga
Viņas asaru pēdas.
Smagākas par akmeni
Ir mātes bēdas.

Klusi, mans bērniņ, klusi,
Redzi, caur savu Dēlu
Māte mūs visus
Un arī Tevi, bērniņ,
Žēlo.

16. aprīlī – Pirmās Lieldienas16. aprīlī – Pirmās Lieldienas
17. aprīlī – Otrās Lieldienas17. aprīlī – Otrās Lieldienas
Kā brīnumā pumpurā raugos
Un ieklausos Lieldienu zvanos.
Caur gargaru ziemu es nācu
Uz atkalredzēšanos.
Kāds milzīgs akmens šorīt
No manas dvēseles vēlies –
Viss ir piepildīts:
Kristus ir augšāmcēlies!

Dzeja no Kristīnes Dinas Bitēnas 
Lieldienu cikla
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Sportiska un saliedēta, 
atbildīga un draudzīga... Mam-
ma Lāsma, tētis Andrejs un 2 
dēli – Niks un Klāvs. Lāsma 
un Andrejs – vecāki, kas prot 
atrast laiku būt kopā ar dēliem, 
ne tikai interesējoties par viņu 
sasniegumiem orientēšanās 
sportā, bet arī paši piedaloties 
tajā. Bērni pie mums ir uz 
laiku, bet vai visi mēs protam 
šo laiku izmantot, palīdzot 
ģimenē veidoties personībām 
– mūsu turpinājumam un 
nākotnei. Pļaviņu ģimenē tas 
izdodas. 

Nedaudz par katru no 
viņiem.

Lāsma – Kusas friziere 
jau no 2000. gada, tādēļ viņa 
mums, sievietēm, labi zināma. 
Slaida, izskatīga tumšmate, 
laipna un runātīga, prot ieteikt 
un pārliecināt par tādu matu 
griezumu un frizūru, kas pie-
stāvēs vislabāk. 

Dzimusi cesvainiete, bēr-
nībā aktīvi darbojusies šķirnes 
lopu audzēšanas „Cesvaine” 
jāšanas sekcijā, kur trenēja 
sporta zirgus  šķēršļu pārvarē-
šanā un pati trenējās. Jau pēc 
9. klases devusies uz Vecbeb-
riem, kur tehnikumā apguvusi 
pārtikas tehniķa tehnologa 
profesiju.

Kad sākās darba dzīve, 
izmēģinājusi veiksmi dažādās 
darba vietās – maizes ceptuvē, 
bērnudārzā, līdz nonākusi pie 
atziņas, ka sirdij vistuvākais 
būs frizieres arods, un mācību 
centrā „Elizabete” Rīgā līdzte-
kus darbam bērnudārzā, to 
iemācījusies.

Andrejs ir atvedis Lāsmu 
uz Kusu. Abi audzina dēlus. 
Andrejs – Kusas pamatskolas 
absolvents. Bērnībā un arī vēl 
salīdzinoši nesen aizrautīgs 
futbolists, tagad startēja vairākās vasaras 
orientēšanās kārtās, ziemā paslēpo dē-
liem līdz. Viņam Cēsu arodvidusskolā ap-
gūtā galdnieka profesija ļāvusi izveidot 
galdniecības uzņēmumu SIA „TRISA”

Jaunākais dēls Klāvs – mūsu pamat-
skolas 7. klases skolēns – orientēšanās 
sportā jau no bērnudārza, kad skrēja 
līdzi brālim Nikam. Vasarā skrien un 
orientējas, ziemā orientējas uz slēpēm. 
Piedalās arī distanču slēpošanas sacensī-

Pļaviņu ģimene

bās. 2015. gadā bija arī Sporta laureāts. 
Abiem dēliem klases audzinātāja bija Ine-
se Ikauniece, viņa vadīja arī orientēšanās 
pulciņu, skolas koncertiem iestudēja gan 
dejas, gan ludziņas, un Klāvs iemācījās 
brīvi justies uz skatuves, ir dzīvespriecīgs 
un jautrs.

Vecākais dēls Niks – Madonas  valsts 
ģimnāzijas 11. klases skolnieks. Orientē-
šanās viņa sporta veids jau no 3. klases, 
daudzkārtējs Sporta laureāts, talants un 

uzcītība treniņos ļāvuši pie-
dalīties sacensībās ārzemēs 
– Somijā, Norvēģijā, Austrijā, 
Turcijā, Polijā, Igaunijā, Lie-
tuvā. Labos startos punktus 
vācot, jānopelna vieta Latvijas 
izlasē. Niks startē gan vasa-
ras, gan ziemas orientēšanās 
sacīkstēs. 

„Sacensības, treniņno-
metnes ir ļoti nozīmīga Nika 
dzīves daļa, bet mācības  ģim-
nāzijā?” jautāju Lāsmai.

„Visi darbi jānokārto – ie-
skaites, kontroldarbi jāraksta 
individuāli. Ģimnāzijā jāveic 
ZPD – materiālu vākšana, 
uzrakstīšana, zinātniskā darba 
prezentēšana.  Niks ir veidojis 
darbus par „Dzimtas māju”,  
un „Zīmolu preču pieprasīju-
mu pusaudžu vidū”. Agrā bēr-
nībā viņam patika un padevās 
zīmēšana. Sports vai mākslas 
skola? Abus nepaspēt. Dēls 
izvēlējās sportu.

Skolēnu Ziemas olimpi-
ādē Ērgļos 2017. gadā  ieguva 
1. vietu orientēšanās sacen-
sībās savā grupā.  Valmierā 
pārstāvēja Madonas  novadu  
vasaras olimpiādē orientēša-
nas sportā.

Ir arī grūti brīži, kad tre-
nerim Gunāram Ikauniekam 
un mums, vecākiem, jāprot 
dēls uzmundrināt, jābūt psi-
hologiem.”

Tālāk Lāsma piebilst, ka 
ģimene ļoti pateicīga orien-
tēšanās trenerim Gunāram 
Ikauniekam par prasmīgo 
trenera darbu, arī par viņa or-
ganizatora spējām, meklējot 
līdzekļus, piesaistot sponso-
rus, lai būtu iespējami starti 
ārzemēs.

Lāsma darbojas arī sko-
las vecāku padomē, spēlē 
volejbolu mūsu sporta zālē, 

šo spēli viņa tā pamatīgāk apguva pēc 
sporta zāles uzcelšanas.

Jā, manuprāt, Nikam un Klāvam ir 
paveicies, jo viņu vecāki ir viņu draugi 
un domu biedri, patiesākie atbalstītāji 
uz izvirzītajiem mērķiem.

To novērtēja arī pagasta sabiedrība, 
kad 18. novembra Latvijas Valsts svētkos 
Pļaviņu ģimeni sveica Lauteres kultūras 
namā.

Pirms starta  Ziemas olimpiādē Ērgļos 
(no labās Klāvs un Niks).

Pļaviņu ģimene Sporta laureātā.
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Silvija – „Lielo Kupru” saimniece…
Silvija – viena no Latvijas TV šova „Īs-

tās latvju saimnieces” 7 dalībniecēm. Šī 
pārraide liek mūsu pagasta ļaudīm treš-
dienu vakaros būt tik vienotiem pie tele-
vizoru ekrāniem, kļūt par visuzmanīgāka-
jiem skatītājiem. „Mēs visi bijām un esam 
ar tevi, Silvij!” droši varu apgalvot.

No TV ekrāna skanēja apgalvojums, 
ka esi visaktīvākā. Piekrītu! Tu taču spēj 
gan aizrautīgi dejot ballēs kultūras namā, 
gan eksotisko deju grupā „Amara”, gan 
dziedāt „Ķekarā” – „jaunizveidotajā” 
koncertapvienībā, izjusti runāt dzeju un 
iestudēt teātra izrādes gan lielajiem, gan 
PII „Sprīdītis” audzēkņiem un dzejas uz-
vedumus savām skolotājām, vadīt „Sprī-
dīti”, saimniekot brīvdienu mājās „Kalna 
Kupri”, ciemiņus sagaidīt un gādāt par 
atpūtnieku ērtībām, arī zemeņu lauku iz-
ravēt un novākt…

„Kalna Kupri” – vīra Gunāra dzimtas 
īpašums – atrodas gleznainā vietā, tur, at-
pūšoties vasarā, iespējams redzēt ģimenes 
darbīgo roku veikumu. Vīrs Gunārs, mei-
ta Laila, dēls Arvis – Silvijas ģimene. Arvis 
pabeidzis Rēzeknes augstskolas celtniecī-
bas inženierus, „Kalna Kupros” pielietojis 
iegūtās zināšanas celtniecībā, pēc tam 
pabeidzis Priekuļu tehnikumu, lai apgūtu 
lauku saimnieka gudrības, kas palīdzētu 
realizēt savas un ģimenes ieceres.

Meita savulaik ieguvusi neparastu 
izglītību – LU kļuvusi arābu valodas spe-
ciāliste, šobrīd strādā Nīderlandē un, ne-
domājot tur palikt, Rīgā Alberta koledžā 
studē tūrismu.

Ne tikai bērniem, arī Silvijai, kas dzi-
musi Dricānos, kaimiņu novadā Latgalē, 
ir divas augstākās izglītības – masu pasā-
kumu režisores (Rīgas Kultūras koledža) 
un pirmskolas pedagoģe pēc Daugavpils 
universitātes absolvēšanas. Mūsu Laute-
res kultūras nams ir viņas pirmā darba 
vieta, kur viņa nomainīja kultūras nama 
direktori Birutu Ceriņu.

Interesēties par vietu, kur lemts dzī-
vot, ne tikai brīvdienu mājas tuvumā, 
bet arī visa pagasta mērogā – Silvijas va-
ļasprieks. Viņa ir apguvusi arī vides gides 
prasmes, vada ekskursijas pa interesan-
tiem apskates objektiem gan mūsu pa-
gasta ļaudīm, gan citiem Madonas novada 
cilvēkiem.

Silviju interesē arī pagasta vēsture, 
bērnudārzā viņa izveidoja Jāņa Ruņģa fo-
togrāfi ju izstādi, iespējams, tieši šī izstāde 
bija ierosme Ivetai un Ilzei multifunkcio-
nālajā centrā „1. stāvs” vākt atmiņu stās-
tījumus, fotogrāfi jas un priekšmetus no 
veciem ļaudīm – Aronas pagasta vēstures 
lieciniekiem, cerot, ka līdz Latvijas simtga-
dei paveikts būs daudz.

Silvija aktīvi piedalījusies dažādos 
projektos, pati pabijusi partneru zemēs 

Autors – Matīss Markovskis 

vissirsnīgākais un skaistākais! Tu parādīji 
„Sprīdīti”, tu cepi maizīti vecajā maizes 
krāsnī un dāvāji viešņām, tāpat ciemojies 
Zemgalē, Kurzemē, pie Māras Siguldā biji 
asprātīga un sirsnīga. Tā jau ir, bērnudār-
za ļaudīm jāsaglabā sevī prasme lūkoties 
pasaulē gaišu, zinātkāru bērna skatienu, 
tu tā proti.

„Mazs cinītis gāž lielu vezumu”, vēstī 
tautas sakāmvārds. Tevis paveiktais aplie-
cina šo vārdu patiesumu (raksta tapšanas 
laikā raidījums vēl nebija ēterā). Vēl nere-
dzējām Antras un Ilzes veidotās tikšanās 
savās mājās. Vēl tu divreiz „bērsi tos kartu-
peļus”. Un visās izdarībās tev pazīstamie 
ļaudis ekrānā meklēs tevi.. 

Tu būsi tuvāk iepazinusi, kā ļaudis 
dzīvo Zemgalē, Kurzemē. Latgalē, un ci-
tiem parādījusi, ko zinām un protam mēs 
Aronas pagastā. „Kalna Kupri” ir skaista 
un viesmīlīga māja. Brauciet atpūsties!

L. Vanaga
 Foto no Silvijas personiskā  arhīva

 Saimnieces „Lielajos Kupros”.

Kopā ar Ilzi Stabulnieci

un uzņēmusi „Kalna Kupros” ārzemju vie-
sus Jāņu noskaņās, Igauņu kapellas dzies-
mās klausoties, dejojot un līdzi dziedot. 
Tālajiem viesiem ļoti paticis!

Šis TV šovs – stāsts par katru cilvēku, 
kur Silviju pieteikusi kolēģe Egija Vilcāne-
Smilga, kura kopā ar saimniecības pārzini 
Ināru Siņicinu palīdzēja fi lmēšanas dienā, 
kura bija ne tikai, maigi izsakoties, trauk-
smaina pašai saimniecei, bet arī necerēti 
skaista – saulaina, sniegota un mierīga. 
Lai arī tu nesaņēmi maksimālo punktu 
skaitu, mums tu esi vislabākā un raidījums 
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Zvanīja pavasaris tāds jautrs, priecīgs.
Es viņam prasu: „Kur esi?” 
Viņš man atbild: „Nāku, jau nāku!”

Turpinājums 6. lpp.

JAUNIEŠU CENTRĀ

LĪDZCILVĒKI

18. janvārī Lauteres KN tikāmies 
ar Laimoni Ķirsi – krāsaino fotogrāfi -
ju izstādes autoru.  Fotogrāfi jas bija 
aplūkojuši daudzi kultūras nama 
apmeklētāji, jo izstāde bija iekārtota 
uz pensionāru eglīti un Vecgada balli  
decembra nogalē. 

Laimoņa Ķirša fotogrāfi jas – ap-
liecinājums tam, ka ar mākslinieka 
acīm var ieraudzīt skaistumu vien-
kāršajā, kam mēs ikdienā nepievēr-
šam uzmanību – saulrieta rotaļās, 
mākoņos, tauriņos, motociklā „lido-
jumā”, upes līkuma mierā vasarīgā 
pēcpusdienā.  Uzzinām, ka fotogra-
fēšana – pašmācības ceļā apgūta aiz-
raušanās jau no Kusas pamatskolas 
laikiem. Viņa pirmais fotoaparāts 
„Smena”, tad otrais – „Zenit”, bet 
pēdējos gados Laimonis fotografē ar 
„Canon” fotoaparātiem.

Laimonis dzimis Sarkaņu pagas-
ta „Norās”, mācījies Kusas  skolā un 
Ropažu vidusskolā, tad VEF 2. teh-
niskajā skolā apguvis radioaparatū-
ras regulētāja arodu.

Kad dienējis netālu no toreizē-
jās  Ļeņingradas, darbojies armijas daļā 
gan kā noformētājs un fotogrāfs, gan kā 
kluba vadītāja vietnieks, dīdžejs un kino-
mehāniķis.

Pēc dienesta strādājis VEFā, bet no 
1976. gada Kusas PMK vieglās automa-
šīnas šoferis. 

Viņa intereses ir daudzpusīgas. 
Sirdslieta – noformēšana, kuras aizsā-

Neparastais līdzās

kums jau vidusskolas gados, kad afi šas 
zīmējis, turpinājums – armijā, veicot no-
formēšanas darbus muzejam. 

No 1978. līdz 1989. gadam gatavojis 
vimpeļus motokrosiem, Gaiziņa karne-
vālam un citiem Madonas rajona sporta 
un saimnieciskajiem pasākumiem. 

Datorgrafi ka – līdz ar datortehnikas 
parādīšanos, apgūta „Photoshop” prog-

ramma, kura apstrādā dažādas fo-
togrāfi jas un veido zīmējumus – ai-
navas, retro automašīnas u.c.

Modelēšana – tas ir dažādu 
marku auto mēroga modeļu izga-
tavošana. 

Koka virpojumi un pinumi – 
Laimoņa aizraušanās. 

Skolā mēs pazinām Laimoni kā 
Indras, Evitas un Daces tēti. Meitas 
ir savās dzīvēs. 

Laimonis ir vectēvs, lūk ko par 
savu vectēvu raksta mazmeita,  Ku-
sas pamatskolas devītklasniece Egi-
ja Jermacāne:

,,Noteikti katram bērnam ir 
savs vectētiņš. Mans vectētiņš ir 
ļoti jauks un nopietns. Viņu sauc 
Laimonis Ķirsis un viņš ir vislabā-
kais! Es pati līdz galam nesaprotu, 
kā viņš māk visu izdarīt! Viņš ir 
mednieku kolektīva vadītājs, foto-
grāfs, automehāniķis, mākslinieks 
un prot visu, ko viņam pajautā! Es 
tiešām nepazīstu nevienu citu cil-
vēku, kurš prastu darīt tik daudz 
lietu, cik prot mans vectētiņš! Viņš 

vienmēr gādā, lai ģimenei būtu viss, kas 
nepieciešams. Viņš vienmēr palīdz man 
jebkurā lietā, atliek tikai pajautāt! Man ir 
ļoti paveicies. Es priecājos un lepojos ar 
savu vectētiņu!” 

Patiesi interesants, talantīgs un zi-
nošs cilvēks dzīvo mums līdzās.

L. Vanaga 

Sveiciens martā, kas 
latviešu spēka zīm-
ju kalendārā ir zem 
LAIMAS SLOTIŅAS zī-
mes, kas lūdz mūs ar 
pateicību pieņemt to, 
kas Tev pieder šajā brīdī. 
Esi radošs, uzņēmīgs, visu nevēlamo 
aizslaucīs Laimas slotiņa.*

Radoši, interesanti un aktīvi MC 
„1.stāvs” ir iesācies jaunais 2017. gads. 
Nedaudz atkāpjoties solīti iepriekšējā 
gadā, aicinu apmeklēt projekta „Aronas 
pagasts laikmetu griežos” izstādi, kurā ir 
apkopota informācija par Aronas pagastu 
100 gadu griezumā. 

Bet nu par jaunumiem šo-
gad. Kopš š.g. 12. janvāra pie 
mums darbojas radošā studija 
„ARONA”, kuras moto ir: „Tikai 
dāmām? Nē! Tikai rokdarbi? 

Nē! Skatīsimies plašāk!”. Šīs 
studijas iniciatore ir Ilze Mediniece, 

kura centram pirms 2 gadiem uzdāvināja 
stelles no Latgales puses. Šobrīd lielākās 
aktivitātes mums saistās tieši ar aušanu 
– gan pašas apgūstam jaunas prasmes 
un iemaņas, gan nododam tās bērniem 
un jauniešiem. Paldies jāsaka Ārijai kun-
dzei, kura mums atdeva savas stelles, jo 
mēs nevarējām pieļaut, ka šāda vērtība 
pagrabā stāv neizmantota! Stelles tiešām 

ir labi saglabājušās un pavisam drīz jau 
varēsim sākt aust linu veselības dvielīšus 
un citus izstrādājumus. Ideju un ieceru 
mums patiešām ir daudz! Aicinām pievie-
noties ikvienu, kam ir interese par auša-
nu un ne tikai! Varbūt kādā lauku mājā 
bēniņos vai pažobelē stāv stelles, kurām 
Jūsmājās nav īsti vietas un iespējas atjau-
not – dodiet ziņu, jo vēl vienām stellēm 
noteikti vieta atradīsies. Mūsu pulciņam 
ir pievienojusies Daina Ārente, kura būs 
mūsu padomdevēja aušanas lietās, jo 
mācīsimies aust ne tikai grīdas deķus, 
kurus joprojām var aplūkot izstādē MC 
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„1.stāvs” telpās, bet arī apgūsim aprocīšu 
un tautisko jostu aušanu. Šobrīd ir izslu-
dināti jauni projektu konkursi, ļoti ceru, 
ka nākošajā numurā jau varēsim informēt 
par daudzveidīgu piedāvājumu brīvā laika 
aizpildīšanai Aronas pagastā, ko varēsiet 
darīt pie mums „1. stāvā”.

Ja sekojiet MC „1. stāvs” aktivitātēm 
www.draugiem.lv lapā, tad 
esiet pamanījuši, ka jau otro 
mēnesi  pēc kārtas aktivitāšu 
plānam ir nosaukums „FOTO 
MEDĪBAS ARONAS PAGASTĀ”. 
Biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS” 
izsludina foto konkursu „Aro-
nas pagasts foto mirkļos gada 
griezumā”. Lūdzam tvert in-
teresantākos foto mirkļus par 
cilvēkiem, notikumiem, dabas 
skaistumu visos gadalaikos mūsu pagastā! 
Pārskatiet savus foto krājumus – tajos 
arī ir kāda foto pērle, kuru vērts atnest 
uz MC „1. stāvs” (mēs to noskenēsim 
un atdosim) vai nosūtīt elektroniski uz 
e-pasta adresi: mc1. stavs@madona.lv . 
Fotogrāfi jas var iesūtīt katru mēnesi līdz 
15. oktobrim. Jūsu iesūtītās fotogrāfi jas 
tiks apkopotas un saliktas kolāžās pa 
mēnešiem un izdotas 2018. gada Aronas 
pagasta kalendārā. Jaunais kalendārs būs 
dāvana Latvijas 100-jā dzimšanas dienā!

Sagaidot Latvijas 100. dzimšanas die-
nu, sadarbībā ar Kusas bibliotēkas vadītā-
ju Solveigu Sāri ir izveidojies pasākumu 
cikls „Izzinām Latviju!”, kura ietvaros kat-

ra mēneša trešajā trešdienā MC 
„1. stāvs” notiek tikšanās. Esam 
jau izzinājuši tēmas „Latvijas 
ūdenskritumi”, „Latvijas alas” 
un trešdien, 22. martā plkst. 
17:00 būs trešā tikšanās par 
tēmu „Latvijas kalni”. Solveiga 
ir rūpīgi sagatavojusies katrai 
tikšanās reizei – ir bijusi iespēja 
aplūkot un iepazīt skaistākos 
ūdenskritumus, alas, kā arī kat-
ram dalībniekam tiek izsniegta 
krustvārdu mīkla, kuru kopīgi 
risinām pēc izveidotās prezen-
tācijas. Tikšanās noslēgumā 
Solveiga ir parūpējusies arī par 

kādu saldu kārumiņu, ar ko pacienā katru 
dalībnieku. Gribētos, lai uz šīm tikšanās 
reizēm nāk vairāk dalībnieku, jo informā-
cija ir tik interesanta, ka jau var ieplānot 
noteiktas vietas, ko vasarā varētu apskatīt, 
piemēram, ģimenes ceļojumu laikā. 

Janvārī un februārī pie mums ir vie-
sojušies ciemiņi – gan Madonas novada 

tūrisma speciālisti, gan Iršu 
Ģimenes krīzes centra dar-
binieki, gan Alūksnes jau-
natnes lietu speciālisti, kā 
arī paši esam piedalījušies 
vairākās aktivitātēs ārpus 
centra – svinējuši Madonā  
JC „Burbulim 10” dzimšanas 
dienu, piedalījušies apmā-
cībās par to, kā jauniešus 
iesaistīt vietējās kopienas 

iniciatīvu plānošanā un realizēšanā. Aktīvi 
esmu darbojusies arī Madonas novada 
jaunatnes darbinieku sanāksmēs, kurās 
plānojām vairākus novada mēroga pro-
jektus, kuru realizācijā iesaistīsies arī MC 
„1. stāvs” – atliek vien sagaidīt pozitīvus 
rezultātus un viss notiks!

Jauniešiem  šogad pie mums ir jauns 
izaicinājums, jo pagājušā gada rudenī 
tika apstiprināts JSPA Erasmus+ jauniešu 
apmaiņas projekts „Switch to Explore” 
(projekta Nr.2016-3-LV02-KA105-001369), 
kura ietvaros pie mums jūnijā (no 11. līdz 
17.) viesosies Bulgārijas jaunieši, taču 
2 cilvēki pie mums jau ieradīsies aprīlī 
iepazīšanās vizītē. Projektā darbosies 

12 Latvijas un 12 
Bulgārijas jaunie-
ši, no katras valsts 
viens pieaugušais 
un jauniešu līderis. 
Starp citu, jaunieši 
vecumā no 16 līdz 
25 gadiem – mūsu 
grupā ir vēl 3 – 4 
brīvas vietas. Sā-
kot no 21. janvāra, 
mūsu darba grupa 
regulāri tiekas kat-

ru otro sestdienu, lai gatavotos apmai-
ņas projekta realizācijai, kas sevī ietver 
dažādas aktivitātes. Piemēram, projekta 
ietvaros katras valsts jaunieši veidos vi-
deorecepti par kādu no nacionālajiem 
ēdieniem, to pagatavošanu. Mēs bulgā-
riem mācījām cept speķa pīrādziņus un 
gaidam videorecepti arī no bulgāriem. 
Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu inicia-
tīvas apziņu un komunikācijas prasmes, 
radot starpkultūras dialoga vidi ar iero-
bežotu pieeju viedierīcēm. Ir veikts pētī-
jums, cik ilgi jaunieši laiku pavada savos 
„gadžetos”, lietojot Facebook, WhatsApp, 
Twitter, Instagram utt. Ielādējot savā tele-
fonā aplikāciju PhoneUsage, var noteikt 
kopējo screen time (ekrāna laiks, kas tiek 
izmantots) dienā. Līdz šim ilgākais laiks, 
kas pavadīts „gadžetā” ir 15 stundas 12 
minūtes, bet īsākais laiks – 1 stunda 13 
minūtes. Ja vari pārspēt ilguma rekordu, 
dod ziņu! Bez šīm aktivitātēm, kas jau 
ir realizētas, mūs gaida vēl interesantas 
tikšanās un darbošanās, lai veiksmīgi 
uzņemtu ciemiņus, jo jūnijā visi kopā 
dzīvosim 4 „Smeceres sila” namiņos – tā 

būs kā interesanta, aktīva, jaunu draugu 
un dažādu prasmju iegūšanas nometne. 
Pievienojies, vēl ir laiks!

Laima seko cilvēka liktenim, ir 
dvēseles sargātāja, rāda ceļu, tai ir 
spēks palīdzēt, visu redzēt. Uzrunā-
sim katrs savu Laimu, lai piesaista 
veiksmi, izdošanos, labvēlīgu mūža 
plūdumu, ideju realizēšanos. Iesim 
Laimas iemītās pēdiņās, ko simbo-
lizē Laimas slotiņa, un dzīve kļūs 
vieglāka!*

Uz tikšanos un aktīvu darbošanos!

MC „1. stāvs” vadītāja Iveta K.
*Teksts no kalendāra „Latviešu spēka 

zīmes 2015”

Turpinājums no 5. lpp.
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Sāk ieskanēties pavasaris un šķiet, 
ka ziema šogad ir bijusi pret mums 
saudzīga, varbūt tieši tāpēc tā atmiņā ir 
palikusi kā ļoti maiga un žigla. Lai cik 
arī ātri ir aizsteigusies ziema, tomēr tajā 
bija laiks pieturēt un apstādināt ikdie-
nas steigu pie mūsu pagasta jubilāriem, 
kopā atskatoties atmiņās, steidzīgajā šo-
dienā un rītdienas cerībās.

Regīna Kuļikova –75

Regīna ir ziemas jubilāre, ar ziemas 
sīkstumu. Viņai piemīt humors, kas 
vienmēr ir ļāvis labi saprasties ar saviem 
kaimiņiem. Regīnas prieks, drošība ir 
vedekla un dēls. 

 

Aija Jekimova – 75

Aiju uz mūsu pagastu atvilināja darbs 
fermā un vēl joprojām tas turpinās, tikai 
mazākos apjomos, rūpējoties par saviem 
mājdzīvniekiem. Aijā ir darba spīts, kas 
reizēm spēkojas ar veselību, bet, neskato-
ties ne uz ko, Aijas smaids izstaro apmie-
rinātību. Viņa liek justies ļoti gaidītiem 
un lutinātiem.

Pietura...
Silvija Andersone – 80

Silvija ir uzticīga Kusai. Viņa ir augusi 
pieticībā, bet vienmēr ir jutusies labi un 
mācējusi redzēt pozitīvo un pati uzņē-
musies atbildību par savu dzīvi. Prieku 
un enerģiju sniedz darbošanās -  ziemā 
putnu barošana, bet siltākā laikā sava 
dārziņa un ziedu kopšana.

 

Emīlija Nagle – 85

Ar Emīliju iepriekšējā tikšanās bija 
pirms pieciem gadiem, bet liekas, ka 
pavisam nesen, jo līdzi dotās sajūtas ir 
sildījušas visu šo laiku un tas ir licies 
tik ātrs. Emīlija kā arvien staro ar savu 
dzīvesprieku, labsirdību, dāsnumu un 
apmierinātību, jo meitu, dēla un mazbēr-
nu dāvātā mīlestība un rūpes liek viņai 
tādai justies.

 

Monika un Jānis Breidaki 
– 55 kāzu jubileja

Tiem gariem gadiem,
Ko par mūžu sauc,
Tu lemta man, es Tev,
Un tas ir ļoti daudz.

 Skaidrīte Petrova 
Sociālā darbiniece Lolita Tipaine

Anastasija Graudiņa – 80

Anastasija – cēla, stāvoša pāri sīku-
miem. Viņas labsajūta ir gaumīgi izveido-
tie akmens dārzi, dažādie augi un skaista, 
izsmalcināta mājas vide. Prot dalīties ne 
tikai ar ziediem un ar lietām, bet arī ar vie-
dokli, idejām kopienas attīstībai. Liktenis 
ir atsūtījis lielu dzīves pārbaudījumu, ko 
ar saviem mīļajiem – meitu, dēlu, mazbēr-
niem kopā cenšas izturēt un uzvarēt.

 

Liesma Fiļipova – 75

Liesma ir dzimusi gulbeniete, bet 
nu jau kādu gadu desmitu mājas ir Kusā. 
Viņai gandarījumu sniedz rūpes par kādu. 
Savu laiku izbauda, iepazīstot arvien 
jaunu garšas pasauli un šujot. Nebaidās 
no datora. Ir sunīte, kurai ir vienlīdzīgas 
tiesības Liesmas ģimenē. Liesmai ir daudz 
vieglāk, jo blakus ir savējo plecs.

 

Ausma Galdiņa – 80

Mēs viņu atpazīstam kā līdērieti un 
vienu no pagasta sabiedriskās dzīves 
aktivizētājām un darītājām. Varbūt solis 
ir kļuvis lēnāks un nedrošāks, bet mājas 
siltumā ir droši un stabili, par ko jāpatei-
cas meitai un viņas ģimenei.
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Lepojamies!
SKOLAS ZIŅAS

Latviešu valodas un literatūras skolo-
tājas Ilonas Sāres idejas, aktīvi iesaistījās 
arī 9. kl. latviešu valodas skolotāja Aina 
Spūle un sākumskolas skolotājas Iveta 
Ļubovicka un Vita Frīdvalde.

Skolēni piedalījās un piedalās vietvār-
du talkā un vietvārdu spēlē (pa koman-
dām), valodas vingrotavā 5. – 9. klasei, 
februāra, marta un aprīļa spēlēs. Glītrak-
stu konkursā 1. – 2. kl.

Latviešu valodas olimpiādes kla-
sēs un novadā 

Jau notikusi starpnovadu olimpiāde 
8., 9. klasei, atklātā olimpiāde 5., 6. kl., 
starpnovadu olimpiāde 3. klasei.

Starpnovadu olimpiāde 4. klasei 
notiks 30. martā.

Jau uzrakstīts diagnostikas darbs 
latviešu valodā 3. un 6. klasei.

6. – 9. klases skolēni līdz 19. martam 
iesniedz domrakstus Ilzes Indrānes 7. 
literārās jaunrades konkursam.

Pirmdienas rītā (06.03) skolas direk-
tors Agris Sārs pateicās veiksmīgākajiem 
skolas un novada olimpiāžu dalībnie-
kiem.

No 1. klases: 
1. vieta – Eduardam Ābrāmam;
2. vieta – Lāsmai Beķerei;
3. vieta – Madarai Pūcei-Freijai.
No 3. klases:
1. vieta – Sanijai Kruglovai (pateicība 

starpnovadu olimpiādē);

Ar Mārtiņu Dvēselīti – Vidzemes jau-
no ģeogrāfu skolā kopvērtējumā 1. vieta 
atklātajā ģeogrāfi jas olimpiādē (skolotāja 
Ērika Pūce);

ar 9. klases skolnieci Egitu Blaus – 
Madonas novada matemātikas olimpiādē 
3. vieta (skolotāja Zaiga Stupāne);

ar 7. klases skolnieku Uģi Beķeri – 
skolēnu ziemas olimpiādē orientēšanās 
Ērgļos 14 – 16 gadīgo grupā 1. vieta 
(treneris Gunārs Ikaunieks, skolotāja 
Agnese Caune);

ar 9. klases meiteņu – Sintijas Vald-
bergas, Vinetas Šakinas, Egitas Blaus – 
erudītu komandu, kura novembrī ieguva 
2. vietu novadā, balvā saņemot ekskursiju 
uz Rīgu, lai aplūkotu Stūra māju, Ministru 
Kabinetu. Komandas konsultante skolotā-
ja Inese Briška pastāstīja, ka bija jāparāda 
zināšanas gan ekonomikā un matemātikā, 
gan vēsturē, gan sportā, gan ģeogrāfi jā 
un latviešu valodā. Tātad pateicība arī šo 
priekšmetu skolotājiem Inesei Briškai, 
Zaigai Stupānei, Agnesei Caunei, Ērikai 
Pūcei un Ainai Spūlei, kuri māca šos 
priekšmetus.

Atkal pirmā posma riteņbraucēji sa-
censībās Baložos panākumus guva:

3. kl. skolēns Ludvigs Sidrevics – 1. vieta • 
savā grupā;
4. kl. skolēns Intars Miklašonoks – 2. • 
vieta savā grupā;
4. kl. skolniecei Paulai Ābolai un 3. kl. • 
skolniecei Sanijai Kruglovai 4. vieta 
savā grupā;
3. kl. skolniecei Evijai Muraško 5. vieta • 
savā grupā.

20.02. – 06.03. dzimtās 
valodas laiks Kusas 

pamatskolā

Kā jau katru gadu, arī šogad 
Kusas pamatskolā norisinājās po-
piela, šogad gan nedaudz vēlāk 
– martā, bet šo pasākumu cenša-
mies neizlaist. Šoreiz bija tikai četri 
priekšnesumi, viens no tiem bija 1. 
– 3. klasei, divi 2. klasei un viens 4. 
klasei, bet katrs no tiem bija īpašs 
un katram priekšnesumam bija sava 
„odziņa”. Protams, kur  gan ir bijis 
redzēts talantu šovs bez žūrijas, 
tāpēc mūsu šovā bija trīs žūrijas 
pārstāvji – divas dāmas un viens 
kungs. Dāmas – iepriekšējā līdz-
pārvaldes vadītāja, kurai vienmēr 
ir labas idejas, Iveta Kaparkalēja. 
Un vēl viena dāma bija atsaucīgā 
matemātikas skolotāja Zaiga Stupā-
ne. Bet kungs bija skolas direktors 
Agris Sārs, kuram ir talants mākslā. 

Popiela

2./3.  vieta – Evijai Muraško un Inta-
ram Miklašonokam.

No 4. klases: 
1. vieta – Sabīnei Bērtiņai (veiksmi 

30. martā starpnovadu olimpiādē);
2. vieta – Aigaram Černiševam;.
3. vieta – Kristapam Ozoliņam.
No 6. klases:
1. vieta – Oskaram Jansonam;
2. vieta – Anetei Annijai Romuļai;
3. vieta – Martai Sīmanei.
(Visiem arī pateicība par sekmīgu 

piedalīšanos atklātajā latviešu valodas 
olimpiādē Rēzeknē).

No 7. klases: 
1. vieta – Adriāna Jūlija Bagātā un 

Intars Kalniņš;
2. vieta – Jurita Laine Dzene;
3. vieta – Santa Bērtiņa.
No 9. klases:
1. vieta –  Egita Blaus (veiksmīgi pie-

dalījās arī starpnovadu olimpiādē);
1. vieta – Sintija Valdberga.
Grupu sacensībās labākie bija: 
4. klasē – Paula Ābola, Ralfs Vilciņš, 

Kristaps Ozoliņš;
5./6. klasē – Oskars Jansons, Aleksis 

Rubenis, Artis Miklašonoks;
7. klasē – Adriāna Jūlija Bagātā, Mar-

kuss Prauliņš, Mārtiņš Dvēselītis;
8. klasē – Vineta Šakina, Samanta 

Stafecka, Ivis Bogdanovs.

Izvēlējāmies tieši tādu žūriju, lai būtu 
viedokļi no dažādiem skatu punktiem 
cilvēkiem ar atšķirīgiem hobijiem. 
Šogad pasākumu vadīja līdzpārvaldes 
vadītāja Vineta Šakina (9. klase) ar 
savu vietnieci Egiju Jermacāni (9. kla-
se). Pasākumu apmeklēja arī vecāki 
un vecvecāki, ka arī skolēnu vidū šis 
pasākums vienmēr ir bijis gaidīts.   

Vineta Šakina,
Līdzpārvaldes vadītāja 

 Mans jautājums: ,,Kāpēc nepie-
dalījās sestās un piektās, septītās, 
astotās un devītās klases mākslinie-
ki? Jau daudzi gadi pagājuši, kad 
Līga Aņisimova (Maikls  Džeksons) 
uzstājās pat Rīgā. Varbūt vairs nav 
interesanti?”

                                 Laima
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2017. gada 28.februārī jau pavadot ziemu un gaidot pavasari, 
skolas pagalmā norisinājās „Jautrais nobrauciens no skolas kalna”. 
Pasākumu vadīja līdzpārvaldes dalībnieces no 7. klases Semija un 
Adriāna. Dalībnieku skaits bija diez gan liels, piedalījās visas skolas 
klases un pat direktors Agris Sārs. Visiem bija pašu meistaroti šļū-
camie un katram bija savādāks. Pierādījās cik dažādas var būt idejas 
un pieejamo materiālu pielietojums. Klases startēja komandas, kā 
arī bija individuālie braucieni. Pēc tam individuālajiem braucējiem 
bija nelielas dāvaniņas un klases komandām balvā bija picas. Šāds 
pasākums skolā norisinājās pirmo reizi un noteikti nākamajos gados 
šis pasākums tiks atkārtots un cerams, ka kļūs arī par tradīciju. 

Vineta Šakina,
Līdzpārvaldes vadītāja 

Piebilde.
Lieliski, ka šoziem uzlēja slidotavu, kuras lietderību sākumā 

daudzi apšaubīja – dīķa ledus tak esot labu labais... Bet piekritēji 
bija gana daudz, pat kusēniešu 1. hokeja sacensības notika. Skolas 
direktors Agra Sāra iniciatīva izrādījās veiksmīga, bet slidotājiem – 
svaigs gaiss,  ne tikai telefons...

Laima

Jautrais nobrauciens 
no skolas kalna

Sportiskās aktivitātes
2017. gads Aronas pagastā ir iesācies 

ar ļoti sportiskām aktivitātēm un lielisku 
novērtējumu sporta dzīvē. 28. janvārī 
notika Madonas novada Sporta laureāts, 
kurā atskatījās uz 2016. gadā paveikto. 
No mūsu pagasta arī bija vairāki laureāti 
– Agita Lapsa un Ritvars Raize (distanču 
slēpošana), Niks Pļaviņš un Uģis Beķeris 
(orientēšanās sports), kā arī Ingars Kal-
niņš (futbols) un Evita Bišuka (karatē 
sports). Madonas novada pašvaldība 
turpina tradīciju katru gadu noteikt arī 
sportiskākās pašvaldības. Par aktīvu sporta 
pasākumu organizēšanu pagājušajā gadā 
šoreiz sveica pat divas – Aronas pagasta 
pārvaldi un Barkavas pagasta pārvaldi. 

Šogad Aronas pagastam ir uzticēts 
organizēt Madonas novada pašvaldību 
sporta spēles, kuras plānotas augustā. 

Jaunajā gadā sporta pasākumus pa-
gastā atklājām ar sieviešu volejbolu, kurā 
piedalījās 3 komandas, bez mūsu pagasta 
sievietēm spēlēja vēl Barkavas un Cesvai-
nes komandas. Pirmo vietu aizraujošās 
cīņās izcīnīja Aronas pagasta sieviešu 
komanda,,Rigerte” (komandā startēja K. 
Buiķe, K. Krūgaļauža-Lielbārde, D. Ruk-
mane, I. Gulbe, B. Romule, V. Pleskača). 
Šoreiz mazā atsaucība bija izskaidrojama 
ar gripas epidēmiju valstī un novadā, jo 
komandas bija plānotas krietni vairāk.

Nākošais pasākums – hokeja turnīrs 
3:3 bez sporta pasākuma organizatora 
notika 11. februārī. Hokeja turnīrs tika 
organizēts tikai pagasta iedzīvotājiem un 

turnīrā piedalījās 4 komandas (Matrix, 
Melioratori, Trakie un Ašie). Visveiksmīgā-
kie izrādījās komanda Matrix (M. Kļaviņš, 
V. Duncis, A. Breidaks), kuri neatstāja 
nekādas cerības pārējām komandām uz 
pjedestāla augstākā pakāpiena. 2. vietu 
izcīnīja komanda Melioratori (A. Sārs, J. 
Sārs, M. Sārs, O. Dārznieks) un trešie pa-
lika komanda Trakie (K. Ozoliņš, M. Pelšs, 
E. Lācis, R. Drozds). Liels paldies jāsaka 
laukuma veidotājiem un it īpaši Agrim 
Sāram un Aigaram Breidakam. Pasākumu 
noorganizēja Valdis Duncis un galvenais 
tiesnesis Armands Kecko. Paldies vīriem 
par lielisko atbalstu!

Marta sākumā notika Aronas pagasta 
atklātais volejbola turnīrs vīriešiem, kurā 
piedalījās 7 komandas. Šoreiz spēlētāji 
bija braukuši no ļoti dažādām vietām – 
Madonas, Vecpiebalgas, Cēsīm, Valmieras, 
Kusas, Varakļāniem un citām vietām). 11 
stundu ilgušajās cīņās visveiksmīgākie iz-
rādījās komanda no Cēsīm, 2. vietā palika 
ciemiņi no Vecpiebalgas un trešajā vietā 
komanda no Madonas 2. vsk. 4. vietā 
palika komanda TABORS, kura pārstā-
vēja Aronas pagasta godu (A. Krasovskis, 
J. Kļaviņš, V. Ikaunieks, T. Ābolkalns, 
S. Ābolkalns, N. Timofejevs). Cīņa par 
trešo vietu izvērtās ļoti interesanta un 
līdzīga, tikai mazliet neveiksmīga priekš 
vietējiem līdzjutējiem. Paldies atnākuša-
jiem līdzjutējiem par atbalstu!

Nākošais pasākums būs 18. un 19. 
martā – atklātais nakts fl orbola turnīrs, 

kurš sāksies 18. marta vakarā un norisi-
nāsies visu nakti, no mūsu pagasta arī būs 
komandas, tā kā līdzjutējiem ar skaļām 
balsīm vēlams ierasties uz pasākumu. 19. 
martā ap plkst. 12.00 pēc nakts turnīra 
jaunieši un sievietes (bez vecuma iero-
bežojuma) varēs pārbaudīt savus spēkus 
fl orbola spēlē. Šim pasākumam ir iepriek-
šēja pieteikšanās, skatīties afi šā. 

Aprīlī plānotas galda tenisa turnīrs. 
Marta sākumā ar pārvaldes atbalstu (A. 
Piekalna vadībā) sporta zāle tika pie 2 jau-
niem tenisa galdiem, jo esošie galdi jau 
savu laiku bija nokalpojuši. Liels paldies 
par sagādātajiem galdiem, tie lieti node-
rēs ikvakara treniņiem pagasta iedzīvotā-
jiem un sacensību organizēšanai.

20. maijā plānojas „Ģimeņu orien-
tēšanās sacensības”. Šogad pasākumu 
plānojam mazliet ātrāk nekā ierasts, jo 
27. un 28. maijā ir Stipro skrējiens. Tā kā 
būs lielisks treniņš pirms vislatvijas sporta 
pasākuma. 

Arī šogad Aronas pagasts plāno pie-
dalīties Latvijas Veselības nedēļā, kura no-
risināsies no 29. maija līdz 4. jūnijam. 

Paldies jāsaka Aronas pagasta pār-
valdei (A. Piekalna vadībā) par fi nansiālo 
atbalstu pasākumu organizēšanā un 
visiem tiem, kuri pieliek savu palīdzīgo 
roku kāda pasākuma novadīšanā!

 Vents Ikaunieks, 
Sporta pasākumu organizators 

Apsveicam!
Viesu nama ,,Kučuru dzirnavas” 

īpašniekus Dainu un Jāni Medņus ar 
augsto darba novērtējumu – kvalitātes 
zīmes ,,Zaļai sertifi kāts” saņemšanu.

Ingūnu Rogu – Saulīti ar jaunās grāmatas 
,,Ābolu dūmi “” iznākšanu.

Par sakopšanas talku 
ziņosim atsevišķi 
informatīvajā lapā 
aprīlī.
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27. martā  Starptautiskā teātra diena
Mēs, amatierteātris „Aronieši”, ga-

tavojamies novada skatei, „Preilenīte’’ 
ir redzējuši skatītāji gan Vestienā, gan 
Liezerē, gan Jaunkalsnavā, gan Ļaudonā, 
gan Meirānos, gan Nagļos un Dzelzavā, 
Mārcienā un Mētrienā, protams arī Lau-
terē un Kusā.

Roberta lomas atveidotājs Aivis  Mi-
zuks  devies strādāt uz ārzemēm, esam 
pateicīgi Armandam Kecko , kurš tagad 
atveido jauno precinieku Silapuķi, tāpat 
Intai Grudulei, kura atkal mums pievie-
nojusies. 

Ir sestdienas, 11. februāra, rīts.
Mēs, Lauteres kultūras nama tradīciju ansambļa „Mežābeles” dalībnie-

ces, esam ielūgtas draudzības pasākumā Lēdmanes tautas namā, bet ļoti 
negribas, jo tādi pasākumi mūsu pašu novadā, kā sadejošanās Lauteres 
kultūras namā, sporta deju festivāls „Madonas valsis”sporta hallē Madonā, 
Gaiziņkalnā spēkratu sacensības – ir ko redzēt!

Bet variantu nav, solījušas esam, kuras varam, tās braucām (puse no 
sastāva). Bez entuziasma...

Lēdmanē mūs sagaida jaukā ansambļa un tautas nama vadītāja Inese 
Nereta ar savām meitenēm un Aizkraukles sieviešu, vīriešu  ansambļi. 
Lēdmanietēm ar Aizkraukles ļaudīm jau senāka pazīšanās, bet tā kā viņas 
nesen sniedza koncertu Lauteres kultūras namā, tās bija nolēmušas draugu 
pulkam pievienot arī mūs.

Visapkārt valdīja neuzspēlēta sirsnība un vienkāršība, kaut arī kultūras 
darbiniekiem atvēlētas gaužām trūcīgas telpas pagasta bērnudārza ēkā. Tur 
skatuves vispār nav, lielāka mēroga pasākumi tiek organizēti skolā. Tā kā mēs 
varam būt lepni par savu grezno kultūras namu, bieži to paši nenovērtējam. 
Vakara gaitā viņas par to  ne reizi vien atgādināja.

Inese ir arī komponiste. Katrs kolektīvs izpildīja kādu viņas dziesmu. 
Liekas, ka noturējāmies līmenī.

Pēc koncerta sekoja atpūtas vakars ar dejām, spēlēm, atrakcijām. Visi 
jutāmies atraisīti  un pozitīvi uzlādēti visai nedēļai līdz 17. februārim, kad 
esam gaidīti Vestienas kultūras namā. Un tas ir labi, ka tik bieži jāuzstājas, 
jo 18. martā Madonā paredzēta novada ansambļu skate, tāpēc, jo vairāk 
dziedam, jo labāk.

Lai veicas arī turpmāk, arī novada ansambļu skatē – lai augsti novērtēts  
visu ansambļu sniegums! Lai veiksme pavada mūs visus gada garumā!

                   Dz. Raubiška

Lai arī Andris Jansons priecē klausī-
tājus  dziedot „Ķekarā’’  un lasot humo-
ristisku dzeju, mēs būtu priecīgi, ja viņš 
atkal atgrieztos amatierteātrī...

Teātra izrādē ir iespēja iejusties da-
žādās dzīvēs, un tas ir aizraujoši.

Trešdienas vakarā mēs – Lilita un Ai-
vars Kazuši, Ināra Siņicina, Sarma Dzene, 
Gunārs Andersons, Ruta Krasovska, Aina 
Spūle, Ina Grudule, Armands Kecko, 
Harijs Vanags– „noslīpējam” „Preilenīti”, 
iestudējam jaunus skečus.

Paldies jums par uzņēmību un opti-

mismu, radošām iecerēm un nesavtīgu 
sava brīvā laika ziedošanu!

Paldies pagasta pārvaldei un vadītā-
jam Andrejam Piekalnam, Kultūras nama 
vadītājai Rudītei Prikulei, lieliskajiem 
autobusa šoferiem Gunāram  Mednim, 
Aigaram Breidakam, Valdim Grīnbergam 
par atbalstu.

Sveiciens mūsu svētkos arī PII 
„Sprīdītis” un Kusas pamatskolas teātra 
draugiem – jaunajiem aktieriem!

Laima Vanaga,
Amatierteātra „Aronieši” režisore

Draudzības pasākums 
Lēdmanē 11.02. plkst. 19.00  Lauteres kultūras namā 

deju kolektīvu sadancošanās koncertu „Raiti soļi, 
raitai dejai”

Skatītājus priecēja: 
Sauleskalna VPDK „Atāls”;
Ērgļu VPDK „Rūdolfs”; 
Saikavas VPDK „Saikavieši”;
Mazozolu deju kolektīvs „Līčupīte”;
Kalsnavas JDK „Kalsnava”; 
Sarkaņu JDK „Resgaļi”; 
Madonas SDK „Atvasara”; 
Taurupes deju kolektīvs „Degsme”;
Lauteres VPDK „Ritsolis”.
Lauterieši sevišķi atsaucīgi uzņēma mūsu 

„Ritsoļa” uzstāšanos. Man personīgi ļoti patika arī 
„Rūdolfa, „Atāla” un „Atvasaras” dejas.

Novada deju kolektīvu skate jau 18.03. Veik-
smi visiem, it sevišķi mūsējiem! 

Jau par tradīciju kļuvusi Lauteres mednieku 
un makšķernieku balle, kurā piedalās ne tikai no 
Aronas pagasta, bet arī šī vaļas prieka cienītāji no 
Liezēres, Saikavas, Sarkaņiem, Madonas.

Šoreiz atpūtas vakars notika 25. februārī, 
mūsu un ciemiņu priekam pašdarbnieku kon-
certs:

Dziedāja ansamblis „Mārtiņrozes” (vadītāja 
Iveta Bērziņa) un koncertapvienība „Ķekars” (Gu-
nārs Mednis, Andris Jansons, Silvija Čurkste, Iveta 
Kaparkalēja, Rudīte Prikule un Laila Jēkabsone).

Eksotisko deju grupa „Amara”.
Jautrus skečus piedāvājām mēs, „Aronieši”, 

un Liezēres kultūras nama „Reālisti”: „Nelaimīgo 
piektdienu”, „Leopoldu”, un „Sievu sarunas”.

Deju mūzika? Mūsu Gunārs Mednis, kas prot 
ne tikai dziedāt un spēlēt, bet arī iesaistīt kopīgās 
aktivitātēs. 

Jāpateicas kultūras nama vadītājai Rudītei 
Prikulei par uzņēmību un izdomu šī pasākuma 
veidošanā.

Apmeklēji?

Šī pasaule uz mīlestības turas,
Uz tās, ko saņem un ko citiem 
sniedz...
/K. Apškrūma/

Sirsnīgi sveicam Lauteres 
kultūras nama direktori 
Rudīti ar divdesmitgadi 
kultūras darbā mūsu pagastā!
Paldies par silto mājīgumu, 
labestīgo sapratni un 
dažādajiem sarīkojumiem!

Lauteres kultūras nama 
amatierteātris  ,,Aronieši”
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JOKA PĒC...Vai zināt un ievērojat?
1. KO NEDRĪKST IZMEST SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINEROS 
UN MAISOS:

- Būvgružu atkritumus
- Lielgabarīta atkritumus
- Auto riepas (tās pieņem pārkraušanas  stacijā Augu ielā 29,  
  Madonā, pie nosacījuma, ja viņiem ir kur tālāk nodot. 
  Kontakttelefons 25425568)
- Iepakojumus ar eļļām
- Eļļas fi ltru iepakojumus
- Dienasgaismas lampas
- Iepakojumus ar ķīmikālijām
- Izlietotās baterijas u.c.

1. ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA:
- Samazinās vides piesārņojuma apjomi
- Samazinās noglabājamo atkritumu daudzumus, svars, kā
  rezultātā iedzīvotāju ikmēneša maksājuma apjoms samazinās.
- Šķirotie atkritumi ir otrreiz izmantojams materiāls, tā ir dabas
  resursu taupīšana.

1. aprīlī 
jāmānās un 
jāsmejas...
Vai tu to zināji?

Ja tu kliegtu 8 ga-
dus, 7 mēnešus un 6 
dienas no vietas, tu būtu 
saražojis pietiekami ska-
ņas enerģijas, lai uzsil-
dītu vienu kafi jas tasīti 
(nav tā vērts...)

Ja vēders pūstos 6 gadus un 9 mēne-
šus no vietas, būtu saražots pietiekami  
daudz gāzes, lai radītu atombumbu. (Lūk, 
tas jau ir ko vērts, bet vai vajadzīgs?)

Cilvēka sirds rada tik lielu spiedienu, 
pumpējot  ķermenim asinis, lai aizšautu 
asinis 30 pēdu tālu. (Ak, mans Dievs!)

Sitot galvu pret sienu, tu zaudē 150 
kalorijas stundā (nemēģiniet ko tādu 
mājās, darbā varbūt...)

Blusa var aizlekt 350 reižu lielāku 
attālumu par sava ķermeņa garumu.
(Tas ir kā cilvēkam pārlēkt futbola lau-
kumam...)

Samam ir vairāk nekā 27000 garšas 
kārpiņu. (Cerams upes ūdeņos ir daudz 
baudāmu našķu!)

Taurenis jūt garšu ar kājām. (Jābūt 
uzmanīgam ar vietām, kurās staigā!)

Kaķa urīns spīd neona gaismā. (Diez 
kurš maksāja, lai kaut ko tādu izpētītu?)

Strausa acis ir lielāka par tā smadze-
nēm. (Es dažus tādus pazīstu attiecībā 
uz cilvēkiem )

Jūras zvaigznēm nav smadzeņu! (Arī 
tā var salīdzināt cilvēkus)

No žurnāla materiāliem.
Dzidra Skaidrīte Petrova

SAPŅI PIEPILDĀS...
Īsi pirms Kalvīša valdības „krišanas’’ 

redzu sapni:
Eju pa ielu. Pretī nāk ministrs Kalvī-

tis. Pēkšņi kāja kaut kur aizķeras  un es 
nokrītu. Kalvītis arī krīt un uzkrīt man 
virsū. Es viņu grozu uz visām pusēm. 
Nevaru nogrūst no sevis. Ir tik smaga 
sajūta. Dusmojos: „Ak, tu resnais tusnis  
tāds, ko moki cilvēkus!?’’

Tomēr pamostos  un redzu, ka man 
uz vēdera guļ mans mīļais kaķītis. Labi, 
ka tā!

Dzidra Skaidrīte Petrova

2. Vientuļiem pensionāriem laukos un pilsētas privātmājās, kā arī 
klientiem, pie kuriem nav iespēja piebraukt ar speciālo atkritumu 
izvešanas mašīnu, ir iespēja iegādāties trafarētus  atkritumu maisus. 
Piepildītie maisi ir jānovieto saskaņotā vietā, kas atrunāta līgumā. 
(Kontakttelefons 27095245).

KONTEINERS
STIKLAM

KONTEINERS
IEPAKOJUMIEM, 
PAPĪRAM

KONTEINERS
BŪVGRUŽIEM 

Tīras stikla pudeles
(bez korķiem), burkas.

Biroja papīrus, avīzes,
žurnālus, grāmatas,
kartonus, plastmasas                                 
dvieļus, pudeles, 
skārda bundžas

Atbilstoši līguma 
nosacījumiem
drīkst mest: 
betonu, cementu, 
dzelzsbetonu,
konstrukcijas, ķieģeļus, 
fl īzes, kokmateriālus, riepas.

Stikla un keramikas 
traukus, logu stiklu,
auto stiklu, lampu                          
kupolus, spoguļstiklu.

Vienreizējas lietošanas 
traukus, papīra
tualetes papīru, 
krējuma, 
olu iepakojumus.

Ko nedrīkst mest:
Eļļas, azbesta 
izstrādājumus, 
ķimikālijas,naftas 
produktus, lampas, 
eļļas fi ltrus.

Ko drīkst mest                Ko nedrīkst mest   
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MŪŽĪBAS BALSS

Bērniņ!
Nāk tikai mana mīlestība viegli,
Tā tikai tev dāvināta par neko,
Tā sargā tavus bezrūpīgos 
smieklus,
Tā tavā vietā tumst un asaro.
  /A. Elksne/
Reģistrēts jaundzimušais:

MIKS SAULĪTIS dzimis 
23.01.2017 vecākiem 
Aivim Saulītim un Ingunai 
Rogai-Saulītei. 

... vienalga, ko gūsi,
Tu pats par daļu no klusuma  
kļūsi.
(Ā. Elksne)

Reģistrēts mirušais:

ZENTA BUKOVSKA mirusi 
26.12.2016. 88 gadu vecumā.

25. martā plkst. 18.00 Lauteres kultūras namā 
Sarkaņu pagasta TN „Kalnagravas” pašdarbības 

kolektīvu un Lauteres kultūras nama VPDK ,,Ritsolis”

KONCERTS
Ieeja brīva

Pateicība
Pateicos Ainai Spūlei. Lailai 
Jēkabsonei, Inai Cimerei, Dzidrai 
Skaidrītei Petrovai, Lolitai 
Tipainei, Rudītei Prikulei, Ventam 
Ikauniekam, Ivetai Kaparkalējai, 
Egijai Jermacānei un Vinetai 
Šakinai par atbalstu avīzes numura 
sagatavošanā.

Laima

Latvijā maz ir vietu, kurās 
savulaik nebūtu muzicējusi grupa 
„Lauku Muzikanti”. Viegli var 
atpazīt samtainās balss īpašnieku 
Normundu Ķieti un virtuozo 
akordeonisti Initu Āboliņu. 

Tiksimies ar abiem 
mūziķiem koncertā 
14. maijā plkst. 16.00 
Lauteres kultūras namā!
Biļetes cena 5,00 eiro
Biļetes varēs iegādāties arī 
iepriekšpārdošanā no 5. maija
Aronas pagasta grāmatvedībā un 
Lauteres kultūras namā.

NEPALIEC MĀJĀS

STĀRĶA NESUMS
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