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Satikšanās un radīšanas prieks
Kad ārā vēl īsta ziema, bet gribas sajust pavasarīgu dzīvesprieku, talkā nāk
pamatskolas un pirmskolas bērni, kuru
spridzinošā enerģija „uzlādē” visus apkārtējos. 5. – 7. klašu audzēkņi iepazinās
ar dzeju fotogrāfijās, bet ar mazajiem ielūkojāmies pasaku pasaulē. Skatījāmies
dažādas pasaku grāmatas, Ezītis Edzītis
pastāstīja par labsirdību un bērni čakli
izkrāsoja katrs savu krāsaino sapņu ežuli.
Turpinot sadarbību ar pirmsskolu,
līdz marta beigām bibliotēkā var apskatīt
5 – 6 gadīgo bērnu radošo darbu izstādi.
Vestienas bibliotēkas vadītāja
Jūsma Ogorodņikova

Vestiena ir manas bērnības Saulainais stūrītis
Vienmēr smaidīga, atsaucīga un darbīga – Laila Jēkabsone, vestieniešiem
vairāk pazīstama kā Laila Vanaga. Strādā
Rīgā, dzīvo Lauterē, bet daļa viņas sirds
pieder Vestienai.
Tu dzīvo Lauterē, strādā Rīgā, bet
esi Vestienas patriots. Kā tā ir sanācis?
Dzīvē reizēm notiek interesantas lietas, dažādas sakritības, neparedzēti notikumi... Pa nedēļu esmu pamatskolā „Rīdze”, tur pirms 22 gadiem sāku strādāt,
jo vilināja Rīga ar tās daudzajām iespējām, gribējās izmēģināt savu varēšanu
un kaut ko jaunu, turklāt kādā no pasākumiem satiku kādreizējo kolēģi Solvitu Spruksti, kura uzaicināja uz šo skolu,
aicinājumu pieņēmu. Kopā ar jūsu Dinu
biju beigusi Rēzeknes augstskolu kā veselības mācības un bioloģijas skolotāja.
Liezēres skolā darba apjoms mazinājās,

tā nonācu Rīgā... Par īstu pilsētnieci tā arī
neesmu kļuvusi, jo katru nedēļu braucu

uz Lauteri pie mammas, te dažādu darbu
pietiek: gan mājās, gan Lauteres KN, gan,

Intervija
piedodiet, tuvākos un tālākos kapos!
Kādas ir tavas bērnības atmiņas
par Vestienu?
Vestiena ir manas bērnības Saulainais stūrītis. Skolotāju Vanagu ģimenē
piedzimu tajā pavasarī, kad Voldemārs
Pūce te uzņēma „Mērnieku laikus”, pirmās dzīves nedēļas Ērgļu slimnīcā pavadot ar klasesbiedriem Bičevski Oskaru,
Tipaiņu Jānīti un Ķīpu Gundaru. Visjaukākās atmiņas ir par Vestienas bērnudārzu. Cik interesanta dzīve tur bija! Nodarbības, dziedāšanas, dejošanas, augstu
viesu uzņemšanas, pasākumi vecākiem!
Vienīgā sāpe bija, kad vecāki aizbrauca
uz savām neklātienes sesijām, bija uz
nedēļu jāpaliek bērnudārzā pa nakti. Bet
tad atnāca Ainītes naktsauklīte un kopā
radio klausījāmies „Mikrofonu” un estrādes dziesmas, īpaši atceros, kā dziedājām
„...kaktusi reti zied, lēni jo lēni aug...” vai
„klau, kā nāk uz pirkstu galiem miega
rūķis klāt...” Bērnudārzā es iepazinu un
ieguvu izziņas prieku, man joprojām ļoti
patīk mācīties!
Ļoti interesanta bija arī „pagalmu”
dzīve. Sajūtās atceros to laiku, kad pavasarī no sniega atkusa stūrītis pie Krasta
ielas mājas un varējām spēlēt bumbu
pret mājas sienu, par ko saņēmām aizrādījumus, un pirmās māllēpes un vizbulītes, un Dzeņkalniņu. Mēs mācējām
paši sevi izklaidēt, gājām viens pie otra
ciemos, durvis nebija aizslēgtas, „savējie” bija gan Lāsmas, gan Lindas, gan
Gundara dzīvokļi, kur trakojot viss bija
apgriezts kājām gaisā. Un kur vēl foršās
dzimšanas dienu svinēšanas, kad vecāki
bija sagādājuši ko garšīgu. Linda, atceros tās garšīgās ķilavmaizītes ar olu, ko
tavs tētis vienmēr gatavoja. Un gatavošanās, un dāvanu iegāde! Un, ja vecāki bija
darbā un nebija, kas sapin bizes, varēja
ieskriet pie kaimiņiem. Mēs mācējām brīnīties un priecāties! Un tas jaukais bērnu
laukums ar šūpolēm un smilšu kasti pie
Krasta ielas, un ledus uz skolas dīķa, un
tā slīpie krasti, no kuriem ziemās tika izveidoti slidkalniņi...
Skola... vasara likās tik gara, augusta
pēdējās nedēļas vilkās tik lēni... nelielas klases, kur kaut ko neiemācīties bija
neiespējami, jo pie tāfeles izsauca katru stundu. Fantastiski, zinoši skolotāji,
kuriem no sirds pateicos, interesanta
sabiedriskā dzīve: aģitbrigādes, ciemošanās citās rajona skolās, dziedāšana,
dejošana, protams, teātra spēlēšana, kad
mamma nekad man nedeva galvenās lomas, bet nekas, pārdzīvoju, īpaši „Čipolino”, ar kuru uzstājāmies Rīgā jaunatnes
teātrī. Neaizmirstamās civilās mācības,
logu līmēšana ar papīra krustiem, Vitas
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vadītie sanitārie posteņi, godasardzes
gan pie vēlēšanu urnām, gan padomju
tanka Ērgļos, ekskursijas, lāpu gājieni,
pārgājieni... Jā, vēl, protams, kartupeļu

talkas, biešu vākšana, ražošanas brigādes, teātru iestudēšana vasarās ar Virsi
Birutu... Viss, kas vajadzīgs, lai būtu interesanta, saturīga bērnība...

Intervija / Skolas ziņas
Un protams, Alīdas pašdarbība, dziedāšana, dejošana, koncerti, kino. Māsa
vienmēr brīnījās, kā es tik daudzus vestieniešus pazīstu? Kā tu nepazīsi, ja mēs:
es, Šitcu Dina, Vīle Artūrs, Īvān Valdis bijām galvenie puķu pasniedzēji sovhoza
gada sapulcēs, kur visi traktoristi un lopkopējas bija jāzina pēc vārda un izskata.
Un bija daudz skumju un asaru, kad
partija un vecāki man to visu atņēma...
Vai tu domā kādreiz šeit atgriezties?
No Vestienas tā pa īstam vismaz
emocionāli neesmu aizgājusi nekad,
reizēm uzdodu sev jautājumu – kāpēc?
Bet gan jau atbildi atradīšu! Ik pa laikam
„pamaisos” kādā kultūras pasākumā, arvien sekoju līdzi tam, kas notiek dzimtajā
pagastā. Ar aizrautību savulaik priecājos
par Jolantas ievietotajām senajām fotogrāfijām sociālajos tīklos, kur jāatpazīst
vestienieši. Atgriezties, ja nemaz neesi
aizgājis? Man trīsreiz mūžā, pašai braucot pie stūres, ir saplīsusi mašīna un
vienmēr – braucot prom no Vestienas! Tā
kā – vēl nesaprotu, ko Dievs ar to man
gribēja pateikt, bet – dzīvē daudz kas ir
iespējams! Bet neceriet, es neesmu ne
mierīga, ne „ērta”!
Tu dari tik daudz lietu – strādā
skolā, vadi Lauterē ansambli, pati
dziedi ansamblī, esi izvadītāja. Kā tu
visu paspēj? Kas tev dod enerģiju?
Kādā piektdienā, kad skolā posos uz
autobusu, lai brauktu uz Lauteri, man
klases meitene pavaicāja: „Skolotāj, ko
jūs darīsiet pa brīvajām dienām? “ Es nostāstīju: palīdzēšu mammai, aiziešu uz
bērēm, tad vēl ansambļa mēģinājums...
Skolniece noteica: „Jums gan ir interesanta dzīve!” Jā, es nodomāju, interesanta! Darīt daudz esmu iemācījusies tieši
Vestienā, kad vajadzēja paspēt gan labi

mācīties, gan pie Alīdas klubā padziedāt
un padejot, gan Madonas mūzikas skolā klavieres spēlēt. Kā gudri ļaudis saka:
„Kustībā ir attīstība!” Kad dzīvoju laukos,
kadreiz likās, ka īstā dzīve ir tur, kur manis nav – pilsētā! Bet tagad esmu nonākusi pie atziņas, ka pilsētā ir darbs, bet
īstā dzīve rit te, laukos. Ar visām būšanām un nebūšanām, bet mieru, kuru var
gūt kaut vai šopavasar pa sērsnu saulītē
ar suņiem staigājot. Paspēt? Ja grib, paspēt var daudz, visa māksla – plānot, ko
labi iemācīja mūzikas skolas laiks. Spilgti
atceros, kā Madonas vidusskolā skolotāja
Āriņa mūs mācīja: „Mums visiem diennaktī ir tieši 24 stundas laika. Visiem, gan
tiem, kas paspēj, gan tiem, kas nepaspēj!
Dariet!” Tā mācu arī saviem skolēniem
un daru. Enerģiju? Ziniet, spēku gūstu
dziedot, runājot ar gudrajām sievām,
mammām gan ansamblī „Mežābele”, gan
savulaik biedrībā „Mēs saviem bērniem”,
mācoties no viņām izturību, nečīkstēšanu, spēku un darītprieku. Un tad , kad es
paviesojos Vestienā, kur esmu tikusies ar
skolotājiem, skolasbiedriem, man ir tik
daudz enerģijas!!!!
Ko tu novēlētu Vestienai, tās iedzīvotājiem?
Es tomēr novēlētu būt lielākiem savas Vestienas patriotiem. Negribētos ticēt, ka Vestienā, kā mana mamma saka,
ir palikuši divi patrioti – Veibu Ēriks un
Ozoliņa Anita. Vajadzētu vairāk uzticēties
saviem spēkiem un savai varēšanai. Nu
nenāks neviens no malas un nekārtos ne
vestieniešu dzīvi, ne sadzīvi. Novērtējiet
un izmantojiet tos cilvēkus un tos resursus, kas ir uz vietas. Un tie ir! Un tie var!
Es visiem kā vislabāko piemēru stāstu
jūsu kopīgos Vecgada vakarus, uz kuriem
pati braucu ar vislielāko prieku! Kur vēl
citur, sagaidot Jauno gadu, pašdarbnieki
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pulcina kopā pagasta iedzīvotājus! Tas ir
Kultūras Kanona cienīgs pasākums! Es
zinu, ka laukos reizēm traucējošs faktors
ir tas, ka visi viens par otru par daudz
zina gan to, kas ir, kas to, kas vēl būs!
Gribētos vēlēt, lai tas jums netraucē UZDRĪKSTĒTIES un SARUNĀTIES! Nekas
labāks par sarunāšanos uz pasaules nav
izdomāts, sarunāšanās ved pie sadarbošanās, un ja vajag kopīga darba un idejas
vārdā, tad jāaizmirst savstarpējas nepatikšanas. Manuprāt, tieši sarunāšanās un
tai sekojoši darbi varbūt būtu paglābuši
arī mūsu skolu. Godīgi atbildiet sev uz
jautājumu – ko tieši tu pats darīji, lai tas
nebūtu noticis? Tieši tu? Cik reižu gāji ar
saviem ierosinājumiem darba dažādošanai vai uzlabošanai vai vienkārši aizmuguriski kritizēji, garām pagāji, galvu
uz otru pusi pagriežot? Varbūt kāds nepiekritīs, bet neuzskatu, ka pie visas šīs
situācijas vainīgi tikai un vienīgi priekšnieki no cita pagasta. Paši, ko mēs paši
izdarījām, lai tā nenotiktu? Paši - ne tikai
skolotāji, bet vestienieši, kuru bērniem
šo skolu vajadzētu? Un tieši tas bija visspēcīgākais arguments, lai skolas vairs te
nebūtu.
Varbūt sanāca paskarbāk, bet tā ir
arī mana sāpe. Būs vēl daudz situāciju,
kad vestieniešiem būs vajadzīga vienotība, tikai kopā jūs varat, jūs paši. Piedodiet, bet es domāju, ka no skolas kā
Baltās mājas vislabākajās tās izpausmēs
ir arī pienācīgi jāatvadās, tāpēc ar prieku
palīdzēšu organizēt salidojumu, ko vēlos
ne tikai es, bet gan audzēkņi, gan skolotāji, kuriem Vestienas skolas vārds ir
dziļi sirdī. Es ticu, ka kopā mēs varēsim
Vestienas muižas ēkai dot jaunu dzīvi! Es
ticu, ka visi kopā! Es ticu!

gasta ļaudis, lai būtu vienoti ar ukraiņu
tautu tās varonīgajā cīņā pret brutālo agresoru. Skanēja dziesmas, klausījāmies
dzejas vārsmas, visus vienoja ticība tam,
ka Ukrainas tauta uzvarēs un piedzīvos

Intervēja Agnese Gērķe

Ko tu vēlies? Ko tu patiesi vēlies no
savas dzīves? Mēs vienmēr varam pateikt
to, ko mēs nevēlamies, vai kas mums nepatīk, bet retais var pateikt to, ko viņš
vēlas.
Pasaulē ir tāds interesants nerakstīts
likums – tas, kam mēs dodam savu spēku un enerģiju, piepildās. Tas nesaprot
„ne…” vai „negribu”. Tas mums dod tieši to, ko mēs palaižam Visumā.
Ja es vēlos vairāk naudas, man atnāk
vairāk naudas, ja es atkārtoju atkal un atkal pie sevis „man nav naudas” vai „man
nepatīk trokšņaini kaimiņi”, tad tas būs
tas, ko es dabūšu atkal un atkal, situācijas, kad man nav naudas, vai trokšņainus
kaimiņus.
Izklausās jocīgi, vai ne? Kā tā var
būt? Ja man to negribas, tad dodiet
man lūdzu pretējo. Ja man nav naudas,
tad dodiet man naudu, ja man nepatīk
trokšņaini kaimiņi, tad dodiet man klu-

Dabas mošanās prieks
Nāk dabas mošanās mirkļa prieks
Un pirmās dzīvības trauslā dvesma.
Tik bezgala mīļa mums šķiet
Sengaidītā pavasara vēsma...
Pēc garās ziemas esam sagaidījuši
pirmo pavasara mēnesi. Marts ir kontrastu mēnesis, un šie kontrasti visspilgtāk izpaužas dabas procesos. Mēneša sākumā vēl jūtama ziema ar pamatīgu salu
un lēni kūstošā sniega elpu, bet beigās –
pavasaris ar lāsteku garajiem deguniem,
sērsnu, pirmajām sniegpulkstenītēm un
kļavu sulu saldo garšu. Latvijas austrumu novados pilnā sparā baudām ziemas
priekus, bet valsts vidienē un Kurzemes
pusē sniegs jau nokusis, un lauku ļaudis

gatavojas sējas darbiem. Diemžēl savu
netikumu ir atsākuši kūlas dedzinātāji.
Martā skolas bērni dodas pavasara
brīvdienās, lai nedēļu atpūstos un krātu
spēkus jaunajam darba cēlienam. Katrs
domās apņemas sekmīgi noslēgt šo mācību gadu un saņemt liecību ar ierakstu
par pārcelšanu nākošajā klasē. Ļoti atbildīgs dzīves posms iestājies 9. klases skolēniem – nopietni jāgatavojas eksāmeniem. Pēc sekmīgi nokārtotiem četriem
eksāmeniem absolventi saņems svarīgu
dokumentu – apliecību par pamatizglītību. Lai visiem skolēniem un pedagogiem veiksmīgs mācību gada noslēguma
posms!
24. februārī pasauli pāršalca ziņa

Skolas ziņas/ Aktuāli

par Krievijas bruņoto spēku uzbrukumu
Ukrainas valstij. Mēs nosodām agresoru,
mēs atbalstām Ukrainas tautu tās varonīgajā cīņā par savas zemes brīvību un
neatkarību. Solidarizējoties ar Ukrainas
iedzīvotājiem, pie pašvaldību namiem
Latvijā redzam plīvojam Ukrainas valsts
karogus. Ukrainas karoga dzeltenā krāsa
simbolizē labības laukus, bet zilā – mierīgas debesis. Pirms vairākiem gadiem,
viesojoties Ļvivā pie radiem, es iepazinu
Ukrainas cilvēkus, skaisto dabu un sajūsminājos par plašajiem labības laukiem,
kuri plešas līdz horizontam.
2. marta pievakarē visās Latvijas pašvaldībās notika Ukrainas atbalstam veltīti pasākumi. Vestienas parkā pulcējās pa-

savas zemes atdzimšanu un uzplaukumu pēc postošā kara.
Pavasaris ir atmodas, iedvesmas un
labo darbu laiks, jo atmoda dabā liek
cilvēkam sarosīties un paveikt ko labu

5
savās mājās, savā skolā, pagastā, novadā
un valstī. Būsim aktīvi labo darbu veicēji!
Skolotāja Elita Leiboma

Šis karš mums jāizcīna dziļi sevī
Ir grūti šajā laikā. Pilnīgi visiem ir
grūti. Jo karš notiek tepat, tas ir ārkārtīgi reāls un mūsu ikdiena piepildīta ar
kara tuvplānu faktos, bildēs, stāstos. Tas
ceļ augšā mūsu bailes, nedrošību, izmisumu un mūsu senču piedzīvotās sāpes
un zaudējumus. Ko ar to visu darīt, kā to
uztvert un, kā to salāgot ar mūsu ikdienu, kas arī prasās sevi piedzīvot?
Mēs visi atkal esam ierauti krīzē.
Pandēmiju nomainījis reāls karš. Visticamāk, tas nebeigsies rīt vai parīt.
Krīzei ir savs algoritms, dinamika un
likumi. Ilgstošai krīzei, kāds ir arī šis karš
Ukrainā, arī ir „izdzīvošanas algoritms”,
kuru ir vērts zināt un pielietot.
Pirmais – emocijas. Nekontrolētas
emocijas krīzē ir pazudinošas. Vienkāršojot, – krīzē mums ir tikai divi aktīvi režīmi – vai nu tu „jūti” vai „darbojies”. Un
viens, protams, izslēdz otru...
Ko darīt? Ļoti apzināti un strikti dalīt savu laiku un uzmanību. Vērot, kas ar
mani šobrīd notiek? Vai es neesmu ierauts vienā no atvariem? Vai es tieku galā
ar šo situāciju? Ko es reāli šobrīd varu
darīt savā, savas ģimenes un sabiedrības
labā. Jā, tieši tādā secībā – savā, savas ģimenes un tad sabiedrības labā.
Otrs – resursi. Krīzes pārvarēšanai ir

nepieciešami resursi, jo krīze mobilizē
visu resursu un tas der, ja krīze ir īslaicīga, jo tad darbojas „izturi, pēc tam atpūtīsies”! Ilgstošās krīzēs, ir jāplāno resursi
režīmā – „patēriņš/atjaunošanās”, jo tikai tā ilgstoši vari būt funkcionāls.
Karš Ukrainā nebūs īslaicīga krīze.
Pat tad, ja rītdien tas laimīgi beigtos, ar
sekām mēs visi saskartos vēl ilgi. Tāpēc
padomā, cik regulāri un kādos veidos Tu
vari atjaunot savus resursus? Pievērsies
šim tikpat nopietni, kā palīdzības sniegšanai citiem. Ir ārkārtīgi svarīgi noturēt
sevi resursu stāvoklī, jo pretējā gadījumā
nebūsi palīdzētājs, jo pašam būs nepieciešama palīdzība.
Trešais – saskaņota rīcība. Jo krīzē ir
vairāk iesaistīto pušu, cilvēku, jo saskaņotākai un harmoniskākai jābūt rīcībai.
Pretējā gadījumā labi domāta, bet individuāla rīcība, var krīzi pat padziļināt. Un
šis tiešā veidā ir par palīdzības sniegšanu Ukrainai. Iedomājies, krīzes vietā ir
cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība,
bet ap šo krīzes vietu vienmēr, burtiski
vienmēr, ir šaurais pudeles kakls, šaurākā vieta, kur kārtība un organizēta loģistika ir izšķiroši svarīga. Tai šeit ir pat
dzīvību cena. Palīdzi gudri, nekaitē!
Ceturtais – vienoties, nevis šķelties.

Mans personīgais viedoklis, – šis ir viens
no krīžu virsuzdevumiem. Kad mēs, kā
sabiedrība, kļūstam par daudz sašķelti,
kašķīgi, necienīgi, neizbēgami nāks kāda
krīze, kas mūs saliedēs. Tā ir mana pieredze un mans skatījums. Piemēru šeit
daudz gan pasaules, gan lokālā mērogā.
Būsim cilvēki! Dziļi sevī un cits pret citu.
Bez nacionalitātēm, bez pareizās vai nepareizās valstiskās un nacionālās piederības. Ieraugi cilvēkā cilvēku. Savējo. Iemāci to saviem bērniem – cienīt cilvēku,
būt vienotiem, atbalstīt citam citu. Un šis
ir izšķiroši, jo tikai iemācoties to visiem
kopā, krīzei zūd jēga un tā var beigties.
Šis karš mums katram jāizcīna dziļi
sevī. Cik manī ir tīras cilvēcības, miera
un mīlestības, ko es varu dot pasaulei?
Svētās dusmas un naids vienmēr rada
vēl vairāk naida un dusmu. Kļūsti par
mazu miera un mīlestības saliņu šajā
bangojošajā pasaulē. Jo vairāk tādu, jo
mierīgāka būs pasaule. Tava personīgā
micro, gan lielā macro pasaule. Ko mēs
sēsim, to mēs pļausim. Visi kopā. Kā planētas Zeme iedzīvotāji.
Sigita Pildava,
Transformācijas trenere, koučs,
komandu un līderības trenere

Ko tu patiesi vēlies?
sus kaimiņus vai vēl labāk nevienu kaimiņu.
Tas izklausās loģiski, bet tikai mums.
Visuma vai Dieva darbs nav minēt vai atšifrēt tavu domu gājienu, tas dod to, ko
tu dod uz āru. Kā pie ātrās apkalpošanas
kases, kasieris neminēs tavas domas, to,
ko tu pateiksi, to tu arī dabūsi.
Tātad? Ko tu vēlies? Grūti, ne? Mēs
neesam mācīti atbildēt uz šādiem jautājumiem. Pārāk bieži mēs esam nolikti
fakta priekšā, šis ir tas, kas ir iespējams,
ņem vai neņem, bet nekas cits nav.
Bieži vien mēs neatzīstam paši sev,
ko vēlamies, jo mēs neticam, ka varam
to iegūt. Tas ir daudz sāpīgāk, gribēt
kaut ko un nedabūt, nekā vispār nesapņot un samierināties ar to, kas ir.
Bet Visums (Dievs) tevi dzird, tas
varbūt nāks lēnāk, bet tas atnāks. Galvenais būt skaidram par to, ko tu vēlies.
Pirms pāris gadiem man bija tāda

situācija. Man vajadzēja samaksāt vienu
rēķinu un uz to brīdi nebija naudas par
ko to nomaksāt. Divas nedēļas es lauzīju
galvu par to, kā to nomaksāt un domāju par to kā man nav naudas ar ko maksāt. Divas nedēļas es mocījos un rēķins
nemaz nebija tik liels. Vienā brīdī man
šī cīņa ar sevi bija apnikusi, es padevos
un pie sevis jautāju „Ko es patiesi vēlos
no šīs situācijas?” Mana atbilde bija „Nomaksāt šo rēķinu”. Viss. Punkts. Neko
citu. Tajā brīdī iestājās miers un vētra
manā galvā norima. Divu dienu laikā es
to rēķinu samaksāju.
Šis nav vienīgais šāds piemērs, bet
to mirkli es atceros kā nozīmīgu.
Mainot fokusu no problēmas uz risinājumu, tas atnāk.
Tātad? Ko tu patiesi vēlies?
Ar savām pārdomām dalījās
Līga Dzene
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pie muižas ar koncertprogrammu

„Es mīlu dzīvi
skaisto”,
„Kalnagravu” jauktais vokālais
ansamblis „Rondo”,
vadītāja Dace Kalniņa.

Tautas nama vadītāja
Jolanta Bardziņa

Klausījos, brīnījos,
kas aiz kalna gavilēja;
Lieldieniņas braukšus
brauca,
asnus veda vezumā.
Tuvojas pavasaris, sniegs nokūst, parādās pirmie asni un zaļa zāle un ļaudis
prieku par Lieldienu tuvošanos izrāda
ar rotāšanu un gavilēšanu. Nozīmīgākie
Lieldienu priekšdarbi ir apģērba gatavošana, lai varētu greznoties (sevišķi pieminētas villaines un sagšas), ēdienu gatavošana – mielastā netrūkst alus, bet goda
vieta ir olām un plācenim, kas abi simbolizē sauli un saules atmodu, attēlo saules
Vestienas pagasta pārvaldes
informatīvais izdevums „Pie Mums”
„Pagastmāja”, Vestienas pag.,
Madonas nov., LV-4855
Informāciju apkopoja
Ināra Viļķina
Iespiests SIA „Erante”,
Saieta laukumā 2, Madona,
LV-4801
Tirāža 250 eksemplāri.
Informatīvo izdevumu var lasīt
Facebook Vestienas pagasta
grupā https://www.facebook.com/
groups/173348683116362

gaitu debesīs, tās ir auglības un spēka simbols. Viduslaikos iecienīta ir
olu krāsošana. Svarīgs priekšdarbs
ir šūpoļu kāršana – cērt ozola vai
oša kārtis, izvēlas šūpoļu vietu, par
labāko uzskatot augsta kalna galu,
kur tās iekar starp diviem kokiem.
Lieldienu izdarības sākas ar
rīta ausmu, kad pats Dievs, saulei
lecot, apstaigā laukus, ceļas laudis
un steidzas mazgāties tekošā ūdenī,
jo Lieldienu rītā ūdenim piemīt sevišķs dziedniecisks spēks. Tos, kuri
vēl guļ, per ar pūpolu zariem, tas
veicina modrību un veselību (kaut
gan vēlākos laikos šīs izdarības pārceltas uz svētdienu pirms Lieldienām – Pūpolu svētdienu). Viena
no senākajām darbībām ir putnu
dzīšana, kas nozīmē aizdzīt no mājām visas raizes, ļaunumu un slimības. Putnu dzīšana notiek ar lielu
troksni: sit klabatas, klaigā un šauj,
trokšņo un dzied. Kad putnu dzinēji atgriežas sētā, viņus sagaida saimniece un aicina azaidā. Pati galvenā
izdarība ir šūpošanās, kas nozīmē
auglības veicināšanu un to, ka vasarā nekodīs odi. Pie šūpolēm sanāk
daudz ļaužu: puiši, meitas, vecāki
cilvēki, bērni. Meitām un saimniecei līdzi ir olas un plāceņi, ko dod
par šūpoļu kāršanu un šūpošanu.

Ko es došu šautējam,
ko šūpoļu kārējam?
Olu došu šautējam,
olas čaulu kārējam.
Šūpošanās izdarībā iesaista visus sanākušos, jo reizē ar šūpošanos notiek arī
apdziedāšana un sišanās ar olām, lai mājās
nāktu svētība. Šis ir arī laiks, kad jauni ļaudis var arī viens otru nolūkot, iepazīties un
sadraudzēties.
Kad beidzas Lieldienu svinēšana, šūpošanās, olu un plāceņu ēšana, ripu sišana,
lieldienas izvada pār kalnu ar dziesmām, soloties tās atkal sagaidīt citu gadu.

Gaiši nāca, drīz pagāja
tā bagāta liela diena,
Trīs dieniņas trīs
naksniņas
iet pār kalnu dziedādama.
Ej ar Dievu, Lieladiena,
mēs tev skaisti vadīsim;
Nāc atkal citu gadu,
mēs tev skaisti saņemsim.
Avots: Svetvietas.lv.

