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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 6 (295)  2020. GADA  JŪNIJS / JŪLIJS

Un vispār mīliet pāri lielām un stiprām lietām!
         I. Ziedonis

Darbs  un  pacietība  pārspēj  visu!

Labdien, lasītāj!
Straujiem soļiem ir aizritējis jūnijs - vasarīgs, sau-

lains, karsts, spēcīgu jasmīnu smaržas pilns. Vēl lielā-
kiem un knašākiem soļiem esam iesoļojuši arī jūlijā, 
kad nu gaisā virmo spēcīgais liepziedu aromāts. Pir-
mie šo koku ziedi jau noplūkti un nolikti kaltēties, lai 
vēlā rudens vakarā no tiem izvārītu siltu tēju, kas at-
gādinās par šo vasaru. Mūsu skaisto, mīlestības pilno 
vasaru.

Es atvainojos tiem lasītājiem, kas tik cītīgi katru 
dienu, tuvojoties mēneša beigām, pārbaudīja savu 
pastkastīti, lūkojoties pēc „Ļaudonas Vēstu” jūnija 
numura. Uzskatīju, ka nebūtu jau tik traki uztaisīt kār-
tīgu avīzīti, kas ir pilna ar jaunumiem un citu noderīgu 
informāciju. 

Ļaudonas asfalts (posms: Brīvības iela, sākot no 
Ļaudonas Brāļu kapiem, - Madonas 10. CP Ļaudo-
nas iecirknis) nu ieguvis papildinājumu - ceļš sada-
līts divās joslās. Piemēram, es esmu sākusi vēl vairāk 
piedomāt pie manevriem, kurus veicu, caurbraucot 
Ļaudonu. Arī jums iesaku! Ievērojiet trajektorijas! 

Gan pie trijstūra pirms Svētupes tilta, braucot Jaun-
kalsnavas virzienā, gan no Brīvības ielas nogriežoties 
uz Miera ielu! Ir bijuši vairāki gadījumi, kad ļaudonie-
šu automobiļi, veicot pagriezienu, iebrauc nevis sev 
paredzētajā joslā, bet gandrīz manas mašīnas sānos! 
Trajektoriju, lūdzu!

Aizritējis arī izlaidumu laiks gan A. Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolā, gan PII „Brīnumdārzs”. Šķirot avīzī-
tes lapaspuses, redzēsiet arī nelielu ieskatu par šiem 
notikumiem. Tāpat lasiet arī par turpmāk gaidāmajiem 
pasākumiem, par izmaiņām pasākumos. 

Estrādes parkā pie volejbola laukuma vienā no lī-
dzās esošajiem bērziem jūnija vidū iespēra zibens, sa-
vukārt jūlija sākumā zibens saspertais koks vējā krita. 
Jau tās pašas dienas pēcpusdienā, pateicoties vairāku 
ļaudoniešu kopdarbam, lauztais koks tika gan atzarots, 
gan sazāģēts. Notikuma vieta tika sakopta. Paldies par 
iniciatīvas izrādīšanu un darbošanos - Oskaram Ča-
kānam, Edgaram Biķerniekam, Marekam Zagors-
kim, Ralfam un Rovenam Miškiniem, kā arī Jānim 
Trušus! Ļaudona var un ļaudoniešos ir spēks! 

Lai laba avīzītes lasīšana, tiekamies jau augusta nu-
murā!

Laimīgu dienu vēlot, 
Katrīna Melānija

A. Kļaviņas foto O. Čakāna foto K. M. Kļaviņas foto

Koks pēc tam, kad tajā 
iespēris zibens. Vējā koks nu jau nolūzis. Notikuma vietas sakopšanas laikā. 
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turpinājums 3. lpp.Paldies Dinai Simsonei un Sandrai Zavalei par paveikto darbiņu - gaiteņa sienas apgleznošanu!

MēneŠa jubiLāri

Palūdz pavasari, 
Lai tas dod spēku. 
Palūdz puteņiem, 
Lai gadiem pēdas jauc. 
Palūdz pašai sirdij - tā vislabāk zinās, 
Kādus gadus atpakaļ lai sauc. 
Gadu straumē nestas, aiziet dienas, 
Dzīves jūrā saplūst vienuviet. 
Lai vēl ilgi mirdz Jums ceļa zvaigzne, 
Darbi veicas, gaišas domas rit! 
                        K. Apškrūma

2. jūnijā ANITA PĒTERSĪLE 
atzīmēja 75 gadu jubileju!

Katrīna Kļaviņa

sveicam savu pirmo klases audzinātāju 
anitu jubilejā!
1973. - 1977. gada audzināmā klase

14. jūnijā  JĀNIS VEIKŠĀNS 
atzīmēja 75 gadu jubileju!

17. jūnijā RUTA BĒRZIŅA
 atzīmēja 75 gadu jubileju!

29. jūnijā ANDRIS MARKVARTS 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

6. jūlijā JĀNIS STŪRAINIS 
atzīmēja 75 gadu jubileju!

7. jūlijā ZIGRĪDA KALNIŅA 
atzīmēja 75 gadu jubileju!

20. jūlijā TATJANA KĻIMOVIČA
 atzīmēja 80 gadu jubileju!

vēstis nO  iZGLītības  iestāDēM
vēstis nO pii „brīnuMDārZs”

Paldies sakot...
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turpinājums no 2. lpp.

Izlaidums 26. jūnijā

L. Rūtenbergas foto
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9. klases izlaidums 16. jūnijā
vēstis nO  anDreja  eGLīŠa  ĻauDOnas  viDussKOLas

9. klases audzinātāja Rita Avotiņa.
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors Guntis Lazda, 

saņemot 9. klases dāvinājumu skolai - māla vāzi. 

1. rindā no kreisās: Mareks Babris, Ralfs Pētersons, Mārtiņš Zeps, Andris Mugurēvičs, Markuss Suščenko. 2. rindā no kreisās: Krista 
Solovjova, Diāna Praškēviča, Karīna Orlovska, klases audzinātāja Rita Avotiņa, Agnese Tutina, Valērija Ulase, Kadrija Zālīte.
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12. klases izlaidums 17. jūnijā

12. klase, aizejot no vidusskolas, sagatavoja īpašu 
dāvanu. Tagad 3. stāva plašo un mūždien mierīgo gai-
teni rotā grandiozs sienas apgleznojums. Loreta Du-
cena atklāj: “Ideja nāca no Lindas mammas Solvitas, 
īpašo darbiņu kopīgi paveicu ar Lindu. Sienas apglez-
nošanas mērķis bija radīt gaišāku mūsu trešo stāvu, 
jo šajā stāvā parasti nav nekā jauna un tajā atradās 
mūsu klases telpa. Šis stāvs man vienmēr asociējies 
ar vidusskolu un vidusskolēniem, mieru un klusumu, 
kā arī domām par tālākajiem dzīves mērķiem un ceļu 
pēc panākumiem. 3. stāvs ir kā mūsu skolas virsotne 
un, pabeidzot skolu, mēs atrodamies Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas zinību kalna pašā virsotnītē, kas 
sasaistās ar šo gleznojumu.”

Katrīnas Kļaviņas teksts un foto

No kreisās: Anita Sindija Skrupska, Nauris Krišjānis Kuprans, Eva Stradiņa, Renāts Cvetkovs, Viktorija Brutāne, klases audzinātāja Antra 
Punovska, Loreta Ducena, Markuss Gābers, Linda Rūtenberga, Kristers Kuprans, Enija Zaķe.

12. klases audzinātāja Antra Punovska kopā ar Ļaudonas 
pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu.
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Dienā, kad Diāna tika uzņemta programmā.

turpinājums 7. lpp.

ĻauDOna, LepOjies!

Ar prieku vēlos pastāstīt, ka kārtējais Ļaudonas pa-
gasta jaunietis ir iesaistījies “Southwestern Advantage” 
programmas aktivitātēs.  2019. gada „Ļaudonas Vēstu” 
septembra numurā (4, 287) tika publicēta intervija ar 
Reini Veikšānu, kur rakstījām par to, kā ir pagājusi viņa 
vasara, iesaistoties šajā programmā, kādi ir bijuši darba 
augļi un kāds ir viņa fantastiskais pieredzes stāsts.

Šoreiz aicinu izlasīt Diānas Cīrules iespaidus. 
Mans piedzīvojums ar “Southwestern Advantage” sā-

kās 2019. gada septembrī. Septembra vakarā man pie-
zvanīja, tagad jau mana menedžere, Linda Čevere. Viņa 
pastāstīja, ar ko nodarbojas, kas viņa ir, un uzaicināja 

„Esi labākais un dari  labāko, kas iespējams. Ja kaut kas tevi nedara 
laimīgu, rīkojies un izlabo to!” (H. Švāla Bernere)

mani satikties. Es arī piekritu, lai vairāk uzzinātu par 
programmu, kurā Linda darbojas. Pirms tam mazliet 
par to jau biju dzirdējusi no Reiņa Veikšāna, jo arī viņš 
pirms gada bija devies uz Amerikas Savienotajām Val-
stīm, lai pārdotu grāmatas.

Sākumā nebiju par to ļoti ieinteresēta un nebija ne 
mazākās domas par to, ka 2020. gada vasarā došos uz 
Ameriku pārdot grāmatas, jo septembrī biju uzsākusi 

mācības augstskolā, kas prasīja 
daudz uzmanības un laika.

Pēc vairākām tikšanās reizēm 
sapratu, ka tomēr tas ir tas, ko es 
vēlos darīt. 

Vēl joprojām atceros to sajū-
tu, kad pirmo reizi iegāju “Sou-
thwestern Advantage” birojā. 
Tur bija pilns ar jauniešiem, 
no kuriem staroja pozitīvisms. 
Viņu acīs redzēju degsmi, mī-
lestību pret to, ko viņi dara.

Tajā brīdī es sapratu, ka vē-
los strādāt ar sevi, attīstīt savas 
prasmes un pilnveidot sevi katru 
dienu.

Gribu arī pateikties, pirmkārt, 
savai ģimenei, no kuras saņēmu 
vislielāko atbalstu un ticību ma-
niem spēkiem, un, otrkārt, Mon-
tai Konopackai, jo viņa bija tā, 
kas ieteica mani Lindai, manai 
menedžerei, kā studenti, kurai 

Diānas komanda.

CEĻĀ!
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turpinājums no 6. lpp.

vēstis nO  bjic „acs”

piezvanīt un pa-
stāstīt par prog-
rammu.

T u r p m ā k i e 
mēneši pēc ie-
saistīšanās “Sou-
thwestern Ad-
vantage” tika 
aizvadīti, prakti-
zējoties un mā-
coties sākumā 
aci pret aci, bet 
martā, balsto-
ties uz notiekošo 
valstī saistībā ar 
koronavīrusu, to 
turpinājām darīt 
attālināti. Turpi-
noties ārkārtas 
stāvoklim, gaidījām ziņu un atļauju, lai dotos uz Ame-
riku. Lai nesēdētu uz vietas un turpinātu attīstīt savas 
prasmes un raksturu, pieteicāmies palīdzēt labdarbības 
projektā „Atbalstu Latviju”.

Tā kā ”Southwestern” cilvēki vienmēr atradīs izeju vi-
sās dzīves situācijās, tā arī, nesaņemot zaļo gaismu doties 
uz Ameriku, atradām iespēju palīdzēt cilvēkiem Anglijā.

Pilnīgi un noteikti tagad varu teikt - šis ir labākais, kas 
ar mani līdz šim noticis!

Nu es ielecu jaunā piedzīvojumā! Tiksimies septembrī!

Ļaudonietes Diānas Cīrules teksts un foto

turpinājums 8. lpp.

Beidzot vasara!
Šī vasara iesākās savādāk nekā citas. Stingrie ierobe-

žojumi aizliedza pulcēties jauniešiem jauniešu centrā. 
Bija klusi, bet laiku izmantojām lietderīgi un pārkārto-
jām, iekārtojām un uzlabojām telpas. Bija liels prieks 
10. jūnijā atvērt centru bērniem un jauniešiem. Prieku 

darīja tikai lielāku daudzie jaunieši, kas centru atnāca 
apskatīt, iepazīties ar jauno vadītāju, pulciņa vadītāju, 
spēlēt spēles ar draugiem un labi pavadīt laiku. 

Jūnijā BJIC instagram kontā norisinājās divi konkursi 
ar vērtīgām balvām. 1. jūnijā bija iespēja laimēt dāva-
nu komplektiņu no www.apimi.lv, kuru laimēja Daniela 
Strode. Sadarbībā ar Ļaudonas kultūras namu 10. jūni-
jā bija iespēja laimēt divas biļetes uz filmu “Apskrien 
Latviju”. Laimīgā uzvarētāja bija Krista Solovjova, kas 
līdzi ņēma arī draudzeni. Filma “Apskrien Latviju” ne-
bija tikai par skriešanu, cilvēka spēju robežām, bet arī 
par Latvijas skaisto dabu un cilvēkiem, kas vēlējās būt 

BJIC „ACS” darbinieces Anete Smirnova un Gita Dzene.

No kreisās: Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs, 
jaunā BJIC „ACS” vadītāja Anete Smirnova, Madonas novada 

pašvaldības priekšsēdētājs Agris Lungevičs. 

Gitas Dzenes foto

Signes Prušakevičas foto
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turpinājums 9. lpp.

19. jūnija centra aktivitātes 
„Uztaisi savu netradicionālo vainagu!” rezultāts. 

turpinājums no 8. lpp.

klāt līdzskrienot. Filmas seanss bija ar ekskluzīvu iespē-
ju pēc filmas uzdot jautājumus pašam filmas varonim 
Dinam Vecānam, izmantojot zoom platformu.

Šī vasara ir īpaša mūsu čaklajiem brīvprātīgajiem, kas 
absolvēja Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolu. Īpaši 
apsveicam Viktoriju Brutāni, Loretu Ducenu, Kristeru 
Kupranu, Lindu Rūtenbergu, Eniju Zaķi, Kristu Solov-
jovu un Andri Mugureviču! Paldies par padarīto darbu 
centrā, pagasta un novada pasākumos! Ceram, ka labos 
darbus darīsiet arī turpmāk un gaidīsim jūs centrā.

Vasaras saulgriežos bija daudz saulainu brīvdienu, 
kuru laikā tika pastrādāti daudz labu darbu un arī ne-
darbu. Aicinām bērnus, jauniešus un viņu vecākus iz-
vērtēt savas darbības un to sekas. Vecāki, pārrunājiet ar 
saviem bērniem un jauniešiem drošību pie ūdens un uz 
ceļa!

26. jūnijā centrs rīkoja sportiskas aktivitātes Ļaudo-
nas estrādē “Nosporto pīrādziņus!”. Paldies jauniešiem, 
kas piedalījās, par spīti karstumam! Spēlējām badminto-
nu, volejbolu, “kartupeļus”, pentaku un iepazīstinājām 
jauniešus ar interesanto ķegļu spēli Mölkky. Komandu 
spēles saliedēja dalībniekus un parādīja kopā būšanas 
spēku. Spēles pārtraukumos veldzējāmies ēnā, dzērām 
avota ūdeni un limonādi no cidoniju sīrupa. Paldies par 
to zemnieku saimniecībai “Vecdieviņi”! Dienas noslē-
gumā uzvarēja draudzība un balvā kopīga konfekšu pau-
ze. 

Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs Agris 
Lungevičs apmeklēja 1. jūlijā jauniešu centru. Izrādījām 
centru, izdekorētās un uzlabotās telpas, kuras atzinīgi 
tika novērtētas. Pārrunājām jauniešu centra darbinieku 
un jauniešu vēlmes un vajadzības un mūsu nākotnes 
plānus. Ceram uz aktīvu turpmāko sadarbību ar novada 
domi, jo kopā mēs varam vairāk.

Kā jau centra apmeklētāji un centra sociālo tīklu seko-
tāji būs pamanījuši, esam aktīvi atsākuši darboties, katru 
piektdienu rīkojot kādu interesantu nodarbību, mēģinot 
apvienot dažādas intereses. 3. jūlijā kopīgi gatavojām 
plānās pankūkas, kuras pildīt varēja katrs pēc savām 
velmēm. Kopīgi gatavojām mīklu, katrs varēja darīt 
kādu darbiņu. Jaunieši aktīvi līdzdarbojās un bija prie-
cīgi, ka paši var sagatavot mīklu, cept pankūkas, pildīt 
tās un izrotāt. Bija arī audzinātāji, kuriem varēja palūgt 
padomu. Paldies Lidijai Smirnovai par gardajām zeme-
nēm! Saņēmām labas atsauksmes par nodarbību un vēl-
mi kaut ko iemācīties un pēc tam  patstāvīgi darboties.

Jūlija otrā nedēļa atnāca ar lietu, bet tas netraucēja 
mums 10. jūlijā izstaigāt tuvākos Teiku loku objektus. 
Prieks, ka jaunieši atnāca, līdzdarbojās. Kā atzina bērni, 
viņi nezināja Teikas un kur tās atrodas. Ceļā pārrunā-
jām uzzināto par Ļaudonu, ļaudoniešiem un apkārtnē 
esošajām ēkām. Atgriežoties centrā, uzrīkojām pikniku 
siltumā. Iekurinājām krāsniņu, dzērām siltu tēju, ēdām 
gardas maizītes un našķus. Sasildoties un iepriecinot 
sevi ar vēderpriekiem, jaunieši turpināja centrā spēlēt 
galda spēles, dalīties savos piedzīvojumos un jautri pa-
vadīt laiku.

Esam čakli pastrādājuši. Jauniešu centrā norisinā-
sies bezmaksas nometne no 20. līdz 24. jūlijam  par 
tēmu “Noķer vasaru!”. Tā domāta bērniem un jaunie-
šiem vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Dalībnieki varēs 
pieteikties no 10. līdz 15. jūlijam, zvanot pa tālruni: 
+371 26146765. Nometnē jaunieši varēs iegūt izpratni 
par veselīgu dzīvesveidu, saturīgi un lietderīgi pavadīt 

Gitas Dzenes foto

„Nosporto pīrādziņus!” 26. jūnijā.

Anetes Smirnovas foto
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turpinājums no 8. lpp.

„Pasaulē gardākās pankūkas” 3. jūlijā. 

brīvo laiku bez viedierīcēm, attīstot sociālās prasmes 
savstarpējā saskarsmē. Nometnē notiks jaunu zināšanu 
un prasmju apgūšana, paplašinot dalībnieku redzesloku 
izglītojoši radošās nodarbībās. Nometnes norises laikā 
jauniešu centrs būs slēgts.

Jūlijā jauniešu centrā vēl notiks biljarda, novusa tur-
nīri un kino vakars gan bērniem, gan pusaudžiem. Seko-
jiet līdzi informācijai mūsu sociālo tīklu profilos: www.
facebook.com/LaudonasBJIC un www.instagram.com/
Laudonasbjic. Pasākumu plakāti tiek izlikti arī pie ziņo-
jumu stendiem. Aicinām centru aktīvi apmeklēt arī ik-
dienā - spēlēt spēles, lasīt jaunās grāmatas, nodarboties 
ar rokdarbiem, izmantot bezmaksas internetu un pavadīt 
laiku kopā ar vienaudžiem.

Ceram uz saules atgriešanos un jaunām draudzībām 
jauniešu centrā!

Anete Smirnova, 
bērnu un jauniešu iniciatīvu centra “Acs” vadītāja

Kopābūšanas laiks centriņā.

Anetes Smirnovas foto

Anetes Smirnovas foto

Pikniks ar pārgājienu 10. jūlijā, izstaigājot tuvākos 
„Ļaudonas teiku lokā” objektus.  

Gitas Dzenes foto

Gitas Dzenes foto
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turpinājums 11. lpp.

vēstis  nO  bibLiOtēKas

vēstis  nO  Dabas  aiZsarDZības  pārvaLDes
Sikspārņu un tauriņu nakts

3. jūlija vakarā pie Dabas aizsar-
dzības pārvaldes biroja Ļaudonā 
notika sikspārņu un tauriņu nakts 
pasākums. Lai nodrošinātu valstī 
noteiktā sanitārā protokola ievēro-
šanu, dalībnieku skaits bija ierobe-
žots un pasākumu varēja apmeklēt 
20 dalībnieki. Šāds dalībnieku skaits 
bija optimāls, jo tehnisku iemeslu 
dēļ pasākuma pirmā daļa bija jāvada 
iekštelpās, kur lielākam dalībnieku 
skaitam nodrošināt distancēšanās 
prasības nebūtu iespējams. 

Pasākuma pirmajā daļā bija ska-
tāma prezentācija par sikspārņu 
sastopamību un dažādību pasaulē. 
Apmeklētāji tika iepazīstināti ar 
sikspārņu dzīvesveidu, dažādajiem 
pielāgojumiem, kas ļauj tiem būt ak-
tīviem naktī, pārlaist ziemošanu mīt-
nēs, kāpēc sikspārņi guļ ar galvu uz 
leju. Tika stāstīts par sikspārņu ciešo saistību ar cilvēku 
apdzīvotajām mītnēm kā vasarā (dzīvojamās ēkas, baznī-
cas), tā ziemā (pagrabi). Tāpat tika runāts par sikspārņu 
aizsardzību. Visas 16 Latvijā sastopamās sikspārņu sugas 
ir aizsargājamas un ir aizliegta tīša šo dzīvnieku traucē-
šana vai nogalināšana. Neapšaubāmi, sikspārņi ir inte-
resanti un tā ir sarežģīta dzīvnieku grupa, kas apvīta ar 
mītiem un nostāstiem. 

Pasākuma otrajā daļā devāmies apraudzīt pārvaldes 
darbinieka un entomologa Gunta  Akmentiņa uzstādīto 
gaismošanas telti kukaiņu pievilināšanai. G. Akmentiņš 
pastāstīja par  kukaiņu  pētīšanas metodēm, par to, kādas 
kukaiņu sugas un kur sastopamas, pieminot, ka lielākā 
sugu bagātība ir vietās, kur robežojas vairāki biotopi 
(piemēram, uz robežas starp pļavu un mežu, un ūdenstil-
pi). Tika pieminēts, ka no tauriņiem lielākā daļa sugu ir 
tieši naktstauriņi, kamēr dienas tauriņu sugu ir salīdzino-
ši daudz mazāk.

Vakaram satumstot, devāmies vērot pirmos izlidoju-
šos sikspārņus. Uz Svētupes varējām noraudzīties, kā 
virs pašas ūdens virsmas kukaiņus ķer ūdeņu naktssik-
spārņi un cik veikli savā lidojumā tie ir. Vēlāk pie koku 
galotnēm savu lidotprasmi demonstrēja arī vairāki zie-
meļu sikspārņi. Diemžēl citas sikspārņu sugas šajā va-
karā neparādījās,  jo, neņemot vērā to, ka nebija ne vēja, 
ne lietus, sikspārņu aktivitāte bija maza. Tāpat ļoti kūtri 
šajā vakarā sevi parādīja naktstauriņi. Kopā novērotas 10 
sugu kukaiņu sugas, tajā skaitā, graudzāļu vērpējs, spalv-
spārnis,  iepelēkais līkvēderis, vairākas tinēju sugas. 

Šī nebija pirmā reize, kad Dabas aizsardzības pārval-
de Ļaudonā rīko sikspārņu un tauriņu nakti, tāpēc ļoti 
ceram, ka arī turpmākos gadus šādi pasākumi  notiks un 
gaidīsim ciemos arī citus interesentus. 

Alda Stepanova, 
Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve

Sintijas Balodes foto 

Jūnijs atnāca ar ilgi gaidīto vasarīgo tveici un skaisti zie-
došo dabu. Neraugoties uz čaklo rosīšanos dārza un citos 
saimnieciskos darbiņos, Ļaudonas pagasta bibliotēka mu-
dināja ikvienu uz mirkli apstāties, ievilkt elpu un atnākt uz 
bibliotēkā organizētajām radošām aktivitātēm, lai kopā ar 
Dzintru Viļeviču apgūtu dekupāžas tehniku. Ar ko gan šī 
tehnika ir īpaša?! Te apvienojas kopā gan radošums, gan 
praktiskā puse. Ar šo nodarbi mēs spējam lietām piešķirt 
otro elpu, radot unikālus mākslas darbus, izmantojot jau ie-
priekš izlietotas dažādas tukšas pudeles un burciņas. Sākot-
nēji uz Lieldienām plānotās radošās darbnīcas, ko visiem 
zināmu tā brīža apsvērumu dēļ nācās atcelt, tika īstenotas 
īsi pirms Līgo dienas - 18. jūnijā - ar mērķi iemācīties paga-
tavot sev vai kā dāvaniņu kādam tuvam draugam oriģinālu 
trauku, vāzīti  šajā gadījumā vasarīgā Līgo svētku noskaņā. 
Prieks, ka radoši un ar lielu aizrautību darbojās dažāda ve-
cuma dalībnieces. Paldies visiem par atrasto laiku, ieguldī-
to darbu un vienkārši sirsnīgu kopā būšanu!  Uzskatu, ka 
ikvienas gūtās prasmes un zināšanas mūs tikai bagātina. 
Bija pašiem iespēja izbaudīt to, cik darbietilpīgs process ir 
šķietami vienkāršās lietās un cik daudz pacietības un rūpī-
guma prasa gala rezultāts. Iespēja bija ne tikai darboties, bet 
varējām arī uzzināt visu par dekupāžas procesam nepiecie-
šamajiem materiāliem - kādas krāsas, lakas labāk izmantot, 

kur to visu iegādāties. Dzintra labprāt dalījās ar savā praksē 
apgūtiem dažādiem knifiņiem, kas ļautu rezultātu panākt 
iespējami labāku, kā arī saņēmām atbildes uz visiem sev in-
teresējošiem jautājumiem.  Vienlaicīgi iedvesmu un idejas 
varēja smelties, aplūkojot bibliotēkā Dzintras darbiņu izstā-
di, kas būs apskatāma līdz pat vasaras beigām. 

Ja esi nolēmis kļūt par “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 
dalībnieku 2020”, tad ir īstais laiks apmeklēt pagasta biblio-
tēku (no 3. augusta) un sākt aizraujošo piedzīvojumu vasaru 
kopā ar žūrijas grāmatu varoņiem. 

IEPAZĪSTIES ar šī gada žūrijas grāmatu kolekciju:
5+
Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās. Sabīne Košeļeva. 

Rīga: Pētergailis, 2019.
Zvēri, kurus neviens nav redzējis, tikai mēs. Ulfs 

Starks, Linda Bundestama.  Rīga: Liels un mazs, 2019.
Svizis. Marjus Marcinkevičs, Lina Dūdaite. Rīga: Jāņa 

Rozes apgāds, 2019.
Rasas vasara. Juris Zvirgzdiņš, Lina Dūdaite. Rīga: Pē-

tergailis, 2020.
Krāsu mošķis. Anna Ļenasa. Rīga: Latvijas Mediji, 

2020.
Dzejnieks un smarža. Lote Vilma Vītiņa. Rīga: Aminori, 

2019.
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Hei, ļaudo-
nieši!

Iespē jams , 
ka daudziem 
no jums val-
stī izsludinā-
tajā ārkārtas 
stāvokļa lai-
kā bija laiks 
pieķerties sen 
atliktiem dar-
biņiem, pie-
mēram, skap-
ju un mantu 
k ā r t o š a n a i , 
kārtīgai mājas 
revīzijai!? 

Mums kat-
ram ir kādas 
lietas, kuras 
ir palikušas 
liekas, bet kā-
dam citam tās varētu būt tieši laikā, tāpēc aicinām  pie-
dalīties  tirdziņā: “Kas vienam lieks, tas otram prieks!”.

Tirgot var jebko, kas pašiem nav vajadzīgs, bet ir lie-
tojamā kārtībā - apģērbi, apavi, grāmatas, trauki, vāzes, 
rotas, aksesuāri, somas, bērnu mantas, instrumenti, mē-
beles u.c. lietas.

Šī tirdziņa mērķis ir lēti pārdot mantas, kas pašiem 
kļuvušas liekas, un kādam lēti tās iegādāties.

Pārskati savus plauktus, piesakies un tiekamies tirdzi-
ņā „Kas vienam lieks, tas otram prieks”!

Pieteikšanās līdz 20. jūlijam pa telefona  nr. 
26590186.

KuLtŪras  vēstis

turpinājums no 10. lpp.

LEKCIJU  KURSS  NOVADA  
KULTŪRAS  DARBINIEKIEM

9+
Bērns, kas neiekrita. Inese Zandere. Rīga: Liels un 

mazs, 2019.
Poķu grāmata. Edgars Valters. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2019.
Šušnirks un pazemes bubuļi. Arno Jundze. Rīga: Zvaig-

zne ABC, 2019.
Papus Tru. Dzintars Tilaks. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019.
Vilka midzenis. Anna Starobiņeca. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2019.
Meža meitene Maija. Viesturs Ķerus. Rīga: Liels un 

mazs, 2019.
11+
Lidostas blaktis nepadodas. Kairi Looka. Rīga: Pēter-

gailis, 2019.
Marks, maģija un vilkate Vilma. Rēli Reinausa. Rīga: 

Jāņa Rozes apgāds, 2020.
Sibīrijas haiku. Jurga Vile, Lina Itagaki. Rīga: Liels un 

mazs, 2020.
Ērgļu klints noslēpums. Kristīna Olsone. Rīga: Zvaig-

zne ABC, 2020.
Pērtiķa zvaigzne. Frīda Nilsone. Rīga: Jāņa Rozes ap-

gāds, 2020.
Ballīte ar nakšņošanu. Māra Cielēna. Rīga: Lietusdārzs, 

2019.
15+
Māra. Osvalds Zebris. Rīga: Dienas Grāmata, 2019.

Laikā, kad aktīvā kultūras dzīve pierimusi, Madonas 
novada kultūras darbinieki tika aicināti piedalīties lek-
ciju kursā, kas sastāvēja no trīs tikšanās reizēm. 

Šīs lekcijas organizēja Madonas  novada pašvaldības 
vecākā  speciāliste kultūras jomā Daiga Torstere.

Lekciju tēma bija interesanta un īpaši noderīga šajā 
neskaidrajā laikā - “Kultūras dzīves restarts pēc krī-
zes. Personīgs pieskāriens”. Lekcijas vadīja KĀRLIS 
ANITENS. Kārlis ir pazīstams arī kā TV personība un 
pasākumu producents, režisors. Tieši šī lielā pieredze 
pasākumu jomā ļāva mums, lekciju kursa klausītājiem, 
iepazīties ar dažādiem pieredzes stāstiem un pasākumu 
organizēšanas aizkulisēm, dažādiem knifiņiem - to visu 
varēja uzzināt no Kārļa Anitena  stāstījuma.

Pirmajā daļā tika apskatītās tādas tēmas kā  kultūra 
un tās dažādās definīcijas, kultūras organizāciju iedalī-
jums, organizācijas kultūra. Kas ir krīze un kā organizēt 
kultūru pēc krīzes. Savos privātajos pierakstos varējām 
veikt kultūras dzīves inventarizāciju savā iestādē, atbil-
dot uz vairākiem jautājumiem.

Otrajā tikšanās reizē skatījām plašākas tēmas - pasā-
kums, sarīkojums, māksla. Veidojām savam izvēlētajam 
pasākumam eksplikāciju jeb aprakstu, kas sastāv no vai-
rākām sadaļām.

Trešajā lekciju kursā veidojām pasākuma projek-
ta dienasgrāmatu jeb projekta pieteikumu. Arī šī plašā 
tēma sevī ietvēra vairākas sadaļas.

Ieguvām ne tikai  teorētiskās zināšanām, bet ar lielu 
interesi noklausījāmies arī Anitena pieredzes stāstos.

Signe Prušakeviča, 
Ļaudonas kultūras nama vadītāja

“KAS VIENAM LIEKS - 
TAS OTRAM PRIEKS!”

Laika bikses. Juris Kronbergs. Rīga: Liels un mazs, 2019.
Ragana manā skapī. Gatis Ezerkalns. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2019.
Puika, kurš redzēja tumsā. Rasa Bugavičute-Pēce. Rīga: 

Latvijas Mediji, 2019.
Kā suns kā kaķis. Pērs Nilsons. Rīga: Liels un mazs, 

2019.
Trīspadsmit iemesli. Džejs Ašers. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2020.
Vecāku žūrija
Tētis uz pilnu slodzi. Eve Hietamies. Rīga: Latvijas Me-

diji, 2019.
Brīnumu istaba. Žiljēns Sandrels. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2019.
Aizliegtais pianīns. Māris Bērziņš. Rīga: Dienas Grāma-

ta, 2019.
Vilcēni. Andra Manfelde. Rīga: Dienas Grāmata, 2020.
       
Bibliotēka strādā ierastajā laikā un kārtībā, vien atliek at-

cerēties par 2m distances ievērošanu un roku dezinfekciju!
ATVAĻINĀJUMS - bibliotēka slēgta no 13. jūlija līdz 

2. augustam un no 24. augusta līdz 6. septembrim. 

Ieva Skušķe, bibliotēkas vadītāja

Sāvienas bibliotēka slēgta no 17.08.2020 līdz 13.09.2020. 
Bibliotekārei atvaļinājums.

Ar cieņu Sāvienas bibliotēkas bibliotekāre 
Gunta Matīsa
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IELĪGOŠANAS  PASĀKUMS  ĻAUDONĀ
Lai arī šogad  nevarējām pulcē-

ties pie kopīga ugunskura un līgot 
līdz rīta gaiļiem, tomēr radījām 
svētku sajūtu visi kopā.

Šajā gadā saprotot, ka Līgo svēt-
kus tradicionālā formā organizēt 
nevarēs, novada kultūras vadība 
pagastu kultūras iestāžu darbinie-
kus aicināja veidot vienotu akciju 
- Līgo vainaga kopīga veidošana. 
Vasaras saulgriežos katrā pagastā  
notika sava Līgo vainaga veidoša-
na.

Lai vainags pie ļaudoniešiem no-
nāktu stabils un krāšņs, šajā pasā-
kumā tika iesaistīti vairāki pagasta 
darbinieki. Paldies  Jurijam Sim-
sonam  un īpašumu nodaļai, dārz-
niecei Ingai Zālītei un atsaucīgajai 
palīdzei - Sarmītei Mūrmanei. Pal-
dies, ka kopā mums izdevās  reali-
zēt manu ideju! 

Arī mēs veidojām mūsu pagasta 
Līgo vainagu, ievijot  tajā labās do-
mas un vēlējumus cits citam. 

Vasaras saulgriežos Ļaudonā skanēja Līgo dziesmas, 
smaržoja  Jāņu siers un kopīgi tika radīta svētku noskaņa. 

Paldies ikvienam, kas  atnāca vai garāmbraucot apstā-
jās, lai gūtu patiesu Vasaras saulgriežu sajūtu! Kopīgi tapa 
unikāls svētku noformējums, kas ļaudoniešus priecēja no 
Līgo svētkiem līdz pat Pēterdienai.

Signes Prušakevičas, 
Ļaudonas kultūras nama vadītājas, teksts un foto

Kopīgi veidotais Līgo vainags, ko papildināja tautumeitas un tautudēla tēli, 
lieliski kalpoja par svētku fotostūrīti, kur ne viens vien ļaudonietis un 

garāmbraucējs vēlējās nofotografēties.

Vainagā varēja ievīt savas līdzpaņemtās jāņuzāles, arī uz 
vietas bija sagādāti ziedi.

Sirsnīgs paldies tautumeitām no vidējās paaudzes deju 
kolektīva “Grieze” Lienītei Akmenei un Jutai Eglītei  par 

laipno līgotāju sagaidīšanu!

Pasākuma laikā ikvienam bija iespēja nodegustēt un 
iegādāties mūsu pusē -“Burkānciema” saimniecībā - ražoto 

kazas un govs sieru. 
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SUŅU  IZSTĀDE

4. jūlijā pl. 11.00 Ļaudonas estrādē norisinājās Latvijas Mednieku kineloģiskās apvienības 
Austrumlatvijas zonālā medību šķirnes suņu izstāde.

Māra Akota foto

SVARĪGA  INFORMĀCIJA
Mīļie skolas absolven-

ti, kādreizējie skolotāji un 
darbinieki!

Vēlamies jūs informēt 
par lēmumu, kas pieņemts, 
balstoties uz pašreizējo un 
tuvākās nākotnes situāciju 
saistībā ar Covid-19 vīru-
su, ar tā izplatības ierobe-
žojumiem un noteiktajiem 
drošības pasākumiem.

A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas salidojums 
PĀRCELTS uz 2021. 
gada 29. maiju.

Mēs ikviens vēlamies sa-
lidot Ļaudonā droši un at-
bildīgi, tādēļ tiksimies pa-
vasarī un baudīsim svētkus 
un atkal satikšanās prieku 
ar dubultu sparu!

Signe Prušakeviča
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turpinājums 15. lpp.

vecās  sKOLas  LOGu  stāsti
Manas skolas gadu atmiņas

Mans skolas gadu sākums saistās ar pēckara periodu 
- 1947. gadu. Šo grūto un trauksmaino laiku uztvēru ar 
maza zēna acīm un izpratni. Atmiņas ir fragmentāras un 
spilgtāko iespaidu diktētas. Mana dzimta pieder pie Ļau-
donas pagasta Kalnāju ļaudīm. Tēva mājas atradās nepil-
nus 7 km no Ļaudonas, un tas bija ceļš, ko nācās mērot 
līdz skolai. Pirmās nopietnākās atmiņas bija 1944. gada 
augustā, kad mūsu mājās ieradās vācu zaldāti un lika at-
stāt māju. Ar pajūgu devāmies uz attālāku mežu Svētupes 
krastos (Krustkalnu rezervāta teritorijā). Kad atgriezā-
mies, pat maza zēna acīm sapratu postu - visu saimnie-
cības ēku vietā tikai krāsmatas. Kādu laiku mūsu ģime-
ni izmitināja kaimiņi, mazliet vēlāk iekārtojāmies mazā 
lauku pirtiņā, kura vienīgā nebija 
nodegusi. No mazās pirtiņas sep-
tiņu gadu vecumā sākās mans ceļš 
uz skolu. Vasarā mans un mana 
divus gadus vecākā brāļa uzde-
vums bija lopu ganīšana. Tēvs 
bija nolēmis uz skolu sūtīt tikai 
brāli, bet man vajadzētu turpināt 
ganu gaitas. Par skolu man nebi-
ja ne mazākā priekšstata, taču par 
visu cenu gribēju iet līdzi brālim. 
Liela raudāšana beidzās ar manis 
sēdināšanu ratos blakus brālim, 
lai sāktu pirmo ceļu uz skolu. No-
pietnākais notikums bija Aiviek-
stes šķērsošana. Upes tiltu vācieši 
bija uzspridzinājuši, un nedaudz 
augstāk bija ierīkota pārceltuve. 
Likās dīvaini, ka viens cilvēks 
-pārcēlājs - ar roku spēku spēj peldināt lielu plostu, uz 
kura atradās vairāki pajūgi un ļaudis. Skatījos uz nopos-
tītā tilta konstrukcijām un straujo Aiviekstes ūdeņu vir-
mošanu gar pārceltuves pontoniem, līdz nokļuvām otrā 
krastā. Pārceltuve vēl darbojās ilgus gadus, līdz blakus 
vecajam uzcēla jauno tiltu, kas kalpo vēl šodien. 

Pārceltuve, kura darbojās pēckara gados.

Sagrautais tilts pār Aivieksti.

Iebraucām skolas pagalmā, kur jau bija vairāki pajūgi 
ar mazākiem un lielākiem skolas bērniem. Mātei pie ro-
kas abi ar brāli tikām vesti pie pirmās klases audzinātājas 
skolotājas Apsītes.  Atceros laipno skolotājas sarunu ar 
māti un nomierinošos vārdus, kas mazināja manas bailes. 
Satraukumu radīja lielā klases telpa, daudzi svešie bērni. 
Radās iespaids, ka es te apmaldīšos un netikšu ārā. Vie-
nīgā cerība bija uz brāli. Un tiešām, skolotāja nosēdināja 
mūs blakus otrajā solā. Tā brālis man kļuva par atbalstu 
visos vēlākajos skolas gados. Par piedzīvojumu kļuva pir-
mā skolas kopbilde 1947. gadā, jo līdz tam tādu notikumu 
nebiju piedzīvojis. Šo fotogrāfiju saglabāju, kaut gan lie-
lāko daļu no skolēniem vairs neatpazīstu.

Ļaudonas vidusskolas skolēni un skolotāji 1947. gadā.

Man grūtības sagādāja rakstīšana ar spalvaskātu un tin-
ti, jo spalva bieži tintes pudelē iemērcās pārāk dziļi un uz-
meta klekšus uz tīrajām burtnīcas lapām. Tas šķita bēdīgi, 
bet tādas klekšu fantāzijas šolaiku skolēni nevar iepazīt. 
Tā sākās mana skolas dzīve 12 gadu garumā. Skolas laiks 
saistās  ar daudziem interesantiem un neaizmirstamiem 
notikumiem un jaukām atmiņām. Taču visbriesmīgāko 
pārdzīvojumu, tāpat kā Astrīdai Aizsilniecei un pārējiem 
3. klases skolēniem, izsauca bruņotu zaldātu iebrukša-
na klasē un divu klasesbiedru izvešana līdzi raudošiem 
vecākiem. Skolas dzīve zem Staļina portreta turpinājās. 
Baiļu atmosfēra pārņēma visus Ļaudonas zemniekus, arī 
manus vecākus. Daudzmaz atjaunotā saimniecība tika 
otrreiz izpostīta. Lai dzīvi Latvijā padarītu pēc iespējas 
līdzīgāku dzīvei Krievijas laukos, lauciniekiem lika at-
teikties no dzīves viensētās un veidot ciematus. Nonāca 
pat līdz tādiem kurioziem, ka bija paredzēts ar traktoriem 
pārvilkt koka celtnes tuvāk kolhoza kantorim, lai veidotu 
ciematu - līdzīgu sādžai. Viena pārvilktā celtne vēl ilgus 
gadus nostāvēja pie kantora ceļa malā, netālu no Blei-
vas mājām. Par laimi, šī iniciatīva apsīka. Lai piespies-
tu iestāties kolhozos, saimniecības aplikta ar milzīgiem 
nodokļiem. Pakļauti represijām, zemnieki atdeva savus 
zirgus un tehniku koplietošanai un kļuva par  kolhoznie-
kiem. Man visvairāk žēl bija mūsu skaistā zirga, ko biju 
iemīļojis un kurš mūs vizināja uz skolu.  Lai aizvestu 
bērnus uz skolu,  tagad nācās lūgt zirgu kolhoza briga-
dierim. Autobusu satiksmes toreiz vēl nebija. Attālāk dzī-
vojošiem bērniem skolā noorganizēja internātu, kas bija 
izvietots skolas ēkas trešajā stāvā. Ēdamzāle sākumā bija 
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turpinājums no 14. lpp.

turpinājums 16. lpp.

otrajā stāvā, līdz vēl nebija iekārtota atsevišķa saimniecī-
bas ēka. Gulējām no mājām atvestās koka gultiņās, pro-
duktus glabājām lādītēs. Tika noorganizēts arī kopgalds, 
kura vajadzībām produktus (kartupeļus, gaļu, miltus u.c. 
produktus) vecāki piegādāja no mājām. Skolēni paši de-
žūrēja virtuvē, kur nepatīkamākais darbs bija kartupeļu 
mizošana. Saimniecības ēkā tika iekārtoti visiem vienādi 
produktu skapīši, jo brokastis un vakariņas, izņemot ka-
fiju un tēju, bija pašu ziņā. Vēl tagad, braucot cauri Ļau-
donai, atceros mazo kiosku skolas alejas galā, pie  kura 
stāvējām rindā pēc maizes. Maizi pieveda agri no rīta, bet  
tās bieži vien aptrūkās, tāpēc mēs cēlāmies stundu agrāk 
un laikus ieņēmām rindu.

Skolas ēka 1947. gadā.

Pēc mācību stundām liela daļa skolēnu devās mājās, 
bet internātā esošiem sākās brīvais laiks. Mazāko klašu 
zēni aiz skolas saimniecības ēkām aizrautīgi nodevās 
spēlei „Klimpiņu sišana”. Viens spēlētājs ar koka nūju 
sita apmēram  sprīdi garu kociņu no dažādām pozīcijām, 
pārējiem tas bija jānoķer. Viss gāja labi, līdz kādam zē-
nam kociņš trāpīja pa aci, un klimpiņu sišana tika aizlieg-
ta. Vecākās klasēs galvenā spēle brīvlaikos bija volejbols. 
Lai spēli netraucētu vējš un nebūtu jāskrien pakaļ tālu 
aizsistai bumbai, lielākie zēni izdomāja par volejbola lau-
kumu izmantot kara laikā nodegušās pareizticīgo baznī-
cas mūrus. Pēc stundām slepus devāmies uz netālo baznī-
cas vietu, jo skolas teritoriju atstāt nebija ļauts. Tādējādi 
mēs lietderīgi izmantojām pamestos baznīcas mūrus, bet 
tajā daļā zem krusta gan nespēlējām. 

Pareizticīgo baznīcas mūri.

Vēl varu piemetināt, ka krūmājos ap skolu bieži spē-
lējām „kariņus”, ziemā rīkojām sniega kaujas un slēpo-
jām pa Šaujamkalniem. Tomēr skolotāji mūsu brīvsoļus 
uzmanīja un uz mācību sagatavošanas  stundām bija jā-
ierodas laikus. Fiziskās aktivitātes gan nekad netika iero-
bežotas, regulāri notika fiziskās audzināšanas stundas un 
sacensības. Cik atceros, jau no pamatskolas mūs mācīja 
iepazīt dabu. Kādā gadā, kad Aiviekstē bija lieli plūdi, 
mūsu klase skolotājas pavadībā devās vērot gulbju baru, 
kas bija apmeties palienes applūdušajās pļavās. Bieži 
lejup pa Aivieksti peldēja plosti. Garos plostus vadīja 
divi plostnieki ar gariem airiem. Mums stāstīja, ka koki 
aizpeldēšot līdz Daugavai un pat līdz Rīgai. Vienu dienu 
skolas pagalmā atnāca plostnieks, līdzi nesdams lielu jo 
lielu samu, kādu redzējām pirmo reizi. Zivs esot iesprū-
dusi starp plosta baļķiem. Kādā ziemas dienā mednieki 
rādīja mežā nošautu vilku, ko mēs, mazie bērni, redzējām 
pirmo reizi. 

Baļķu plosts pie Pļaviņām.
Vecākajās klasēs mūs veda iepazīt Ļaudonas elektrosta-

ciju, kas deva elektrību Ļaudonai un atradās  uz Svētupes 
veco dzirnavu vietā. Apmeklējām arī mašīnu un traktoru 
staciju (MTS), kur darbnīcās remontēja lauksaimniecības 
tehniku. Daži nolietotie traktori ar skolotāja Holšteina 
gādību tika atvesti uz skolas pagalmu skolēnu apmācī-
bai. Skolotājs izstāstīja dīzeļdzinēja darbības principus, 
un mums pie traktora pa izņemto sprauslu vajadzēja 
noteikt kompresijas takti. Viens traktors „Stalinets-80” 
(līdzīgs attēlā) bija braukšanas kārtībā, un zēniem tika 
atļauts pamēģināt braukšanu pa skolas pagalmu. Laikam 
šajā iespaidā vairāki skolas vecāko klašu zēni, arī mans 
brālis, vasarās sāka strādāt par traktorista palīgiem, daži 
iesaistījās palīgdarbos MTS darbnīcās.  

Traktors „Stalinets-80”.
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turpinājums no 15. lpp.

No mākslinieciskās pašdarbības veidiem skolā aktīvi 
darbojās jauktais koris un deju kolektīvs. Mūsu dejotāji 
uzstājās Madonas rajona skolu pašdarbības skatēs. Rīko-
jām klases vakarus, kur uzstājāmies ar dejām, skečiem, 
vingrojumiem. Tos apmeklēt aicinājām ne tikai vecā-
kus, bet arī parējos ļaudoniešus. Mācoties 8. klasē, man 
radās interese par muzicēšanu. Liekas, ka iedvesmojos 
no skolotāja Mihailova, kurš brīvajā laikā bieži spēlēja 
klavieres. Pašmācības ceļā biju apguvis muzicēšanu ar 
akordeonu. Ņēmu to līdzi uz skolu un pēc stundām klasē  
spēlēju ziņģes. Drīz radās interesentu pulks un izveido-
jās dažādu instrumentu ansamblis, kur skanēja akordeo-
ni, ģitāras, vijoles, mandolīnas un arī trompete. Nekāda 
mākslinieciskā vadītāja vai skolotāja mums nebija, bet 
pašdarbība skolas telpās turpinājās visu vidusskolas lai-
ku. Gribu pieminēt mūsu muzikantus, kuri ir iemūžinā-
ti arī tā laika fotogrāfijās. Ilgvars Batrags - akordeons, 
ģitāra, Jānis Ābols - vijole, trompete, akordeons, Ludis 
Apsītis - vijole, Miervaldis Āboliņš - vijole, mandolīna, 
Jānis Iesalnieks - mandolīna.  

No kreisās:  P. Ošs, J. Ābols, I. Batrags.

M. Āboliņš, P. Ošs.

L.  Apsītis, P. Ošs.

No kreisās: I. Batrags, M. Āboliņš, J. Iesalnieks, P. Ošs.

1958. gada izlaidums. Pēteris Ošs otrajā rindā trešais 
no labās.

Par spīti grūtajiem pēckara un okupācijas gadiem, 
trūcīgiem materiālajiem apstākļiem, atmiņas par skolas 
gadiem ir gaišas, mīļas un neaizmirstamas. Mācības vi-
dusskolā beidzās ar skaistu izlaidumu un smeldzīgām 
skumjām par priekšā stāvošo šķiršanos. 1958. gada jū-

nijā pēdējai kopbildei svinīgā 
gaisotnē pulcējās 14 Ļaudonas 
vidusskolas absolventi. Meite-
nes skaistās baltās kleitās, puiši 
tumšos uzvalkos. Saņēmām kla-
ses audzinātāja Indriksona no-
vēlējumus un pēc atvadu balles 
teicām sveikas savai iemīļotai 
vecajai skolas ēkai. Tagad vecā 
skolas ēka ir tukša, bet lielu gan-
darījumu rada tas, ka tā ir kļuvusi 
par mākslas objektu ar krāšņām 
gleznām logu vietās un diženā 
novadnieka Andreja Eglīša dze-
jas rindām uz fasādes. Par šo 
lielisko ideju un tās īstenošanu 
varam teikt lielu paldies Ļaudo-
nas vidusskolēniem un tiem, kuri 
Ļaudonu visvairāk mīl. 

Pēteris Ošs



   2020. GADA  JŪNIJS / JŪLIJS                              “Ļaudonas Vēstis” Nr. 6 (295)                              17

LŪKOjOties  vēsturē..

2020. gada 13. jūnijā latviešu meklēšanas grupa “Le-
ģenda” Stopānos atrada un ekshumēja 14 sarkanarmie-
šu mirstīgās atliekas no Suvorova divīzijas 26. kājnie-
ku Staļingradas Sarkanā karoga ordeņa vienībām. Visi 
bija miruši no karā gūtajām traumām 30. medicīniskajā 
bataljonā 1944. gadā no 13. līdz 20. augustam un tika 
apbedīti saskaņā ar ziņojumu par 26. štāba zaudējumiem 
600m uz dienvidiem no Stopāniem.

Sarkanās armijas zaldātu mirstīgās atliekas izdevās 
atrast, pateicoties vietējā iedzīvotāja stāstītajam. Kā iz-
rādās, aptuveni pirms desmit gadiem vietā, kas aizaugusi 
ar eglītēm, brāļu kapu atrada melnais racējs - kara laika 
trofeju mednieks. Tad vietējie iedzīvotāji atrada virspu-
sē atstātus cilvēku kaulus un apraka tos zem eglēm.

Pēc desmit gadiem šis nostāsts nonāca līdz “Leģen-
das” komandierim Tālim Ešmitam, un mēs devāmies uz 
Ļaudonas mežiem zaldātu meklējumos. 

Ekshumācijas laikā apstiprinājās arī vietējā leģenda, 
kā arī pierādījās informācija, kas iegūta no kara ziņo-
jumiem.

Apbedījuma virskārta tika traucēta, taču zemāk zaldā-
ti gulēja gluži tā, kā tika apglabāti kara laikā.

Turklāt antropoloģiskās izmeklēšanas laikā tika at-
klātas medicīniskā bataljona ziņojumā aprakstīto brū-
ču pēdas: uz vēdera traumām norādīja atrastie gumijas 
katetri, uz galvas traumām norādīja raksturīgie galvas-
kausa bojājumi, iegurņa brūces - pilnīga iegurņa kaula 
ligācija.

Izbrīnu gan raisa tas, ka visu 14 zaldātu vārdus jau 
tagad var redzēt Ļaudonas Brāļu kapos, lai gan 76 gadus 
tie ir bijuši apbedīti mežā.

Regīnas Ločmeles Luņovas teksts un foto
No krievu valodas tulkojusi K. Kļaviņa

“Leģendas” meklēšanas komanda.

“Leģendas” komandieris T. Ešmits.

Meklējumu laikā. 

Melnais racējs ir traumējis virskārtā atrasto līķu kaulus.
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pasāKuMu  aFiŠa   paGasta  svētKieM!

1.  AUGUSTS - ĻAUDONAS  PAGASTA  SVĒTKI
Kā ik gadu, augusta pirmajā sestdienā tiksimies Pa-

gasta svētkos. Pagasta svētki allaž pulcē kuplu apmek-
lētāju skaitu, tiekoties gan ļaudoniešiem, gan pagasta 
viesiem un ikvienam, kam sirdī īpaša vieta Ļaudonai.

Kādas būs šī gada svētku aktivitātes? Ceru, ka ik-
viens atradīs ko sev tīkamu un varēs izbaudīt dienu īs-
tenā svētku atmosfērā.

MAKŠĶERĒŠANAS  SACENSĪBAS
Līdz ar pirmajiem saules stariem sāksies Madonas 

novada Ļaudonas pagasta atklātais čempionāts mak-
šķerēšanā ar pludiņmakšķeri.

Dalībnieku pulcēšanās un reģistrēšanās pie Aiviek-
stes tilta no plkst.5.00 līdz 5.30,  sacensību sākums plkst. 
5.30. Plkst. 9.30 lomu svēršana un labāko apbalvošana.

Skat. sacensību nolikumu nākamajā lpp. 

RĪTA MODINĀŠANA
Jau par tradīciju kļuvušajā rīta modināšanā  ir patiess 

prieks redzēt smaidu  ļaudoniešu sejās, kad gar māju 
norībina modinātāju ansamblis. Kāds tas būs šogad, lai 
paliek pagaidām noslēpums… 

Lai rīta dziesma cauri visai Ļaudonai sniedz pozitī-
vas emocijas un uzlādē ļaudis visai dienai!

PLUDMALES VOLEJBOLA TURNĪRS
estrādē plkst.11.00
Sportiskākie svētku apmeklētāji aicināti piedalī-

ties volejbola sacensībās! Komandu reģistrēšanās no 
plkst.10.30.

Papildu info: 28649688.

“STREET WARRIORS” AKROBĀTIKAS 
ŠOVS

Plkst.14.00 esat aicināti doties uz estrādi, lai vēro-
tu patiesi elpu aizraujošus priekšnesumus.

Baltijas šova komanda “Street Warriors” veic profe-
sionālus akrobātikas šovus, kuri spēs pārsteigt ikvienu 
skatītāju, jo priekšnesumi tiek papildināti arī ar ielu 
vingrošanas, karsēju sporta un deju elementiem, kopā 
veidojot ko patiešām unikālu un vēl neredzētu.

AMATNIEKU UN MĀJRAŽOTĀJU TIRDZIŅŠ
No plkst.10.00 līdz 14.00 pie kultūras nama ik-

viens aicināts atbalstīt Madonas un kaimiņnovadu 
amatniekus un mājražotājus - dažādi labumi un gardu-
mi. 

Šajā laikā apmeklētājiem būs atvērta arī kafejnīca 
“Mokka”.

IZKLAIDES LIELIEM UN MAZIEM
Laikā no plkst.11.00 līdz 14.00 pie kultūras nama 

dažādas sportiskas aktivitātes, ko nodrošinās  Ļaudo-
nas bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs “ACS”. Droši 
nāciet un iemēģiniet veiksmi dažādās spēlēs un akti-
vitātēs!

IZSTĀDE “SEN BIJ’ ŠIS LAIKS...’’
Pagasta bibliotēkā no plkst.11.00 līdz 13.00 būs ie-

spēja atgriezties pagātnē - unikāla iespēja redzēt afišas, 
kas liecina par kultūras dzīvi Ļaudonā vairāk nekā 100 
gadus senā pagātnē. Afišas savulaik saņemtas no Viļņa 
Strautiņa (ilggadējs Indrānu pagasta vadītājs).

Kādi pasākumi tolaik bija cieņā? Cik maksāja ieejas 
biļetes un kur tika izlietots skaidrās naudas atlikums? 
To visu un vēl vairāk varēsiet uzzināt, aplūkojot afišas.

Kad afišas būs izpētītas, esiet aicināti turpat biblio-
tēkā piedalīties aktivitātēs, lai pārbaudītu savas zināša-
nas vecās drukas lasītprasmē vai lai iepazītos, kāds ir 
senais alfabēts...

Tāpat arī pagasta bibliotēkā joprojām apskatāma 
Dzintras Viļevičas dekupāžas darbu izstāde.

ILUZIONISTA EDŽUS ŠOVS
Plkst. 12.00 kultūras namā ļaujieties burvju ma-

ģijai!
Iluzionistam Edžum ir izveidots īpašs humora pilns 

priekšnesums tieši bērniem. Burvju triku priekšnesumā 
tiek iesaistīti bērni un viņu vecāki. Priekšnesuma laikā 
bērniem ir iespēja iemācīties pāris burvju trikus, lai arī 
viņi pēc tam var pārsteigt savus draugus. Priekšnesuma 
laikā vecāki var aizmirst “mammas un tēta pienāku-
mus”, jo iluzionists spēj padarīt pat enerģiskākos bēr-
nus  rāmus, jo viņi seko visam uzmanīgi līdzi, lai ne-
palaistu garām kādu triku, tādējādi ļaujot arī vecākiem 
baudīt priekšnesumu.

KINO  SEANSS  BĒRNIEM
Plkst.13.00 kultūras namā aizraujoša animācijas 

brigādes filmu izlase: “Zirņa bērni” (rež. D. Rīdūze); 
“Zaķu lielā diena” (rež. D. Rīdūze); “Londonas brīv-
dienas” (rež. J. Cimmermanis), “Cūkas laime” (rež. D. 
Rīdūze), “Parīzes noslēpumi” (rež, J. Cimmermanis). 

Programmas garums ~1h

KONCERTS  “AUGUSTA DEBESĪS”
Plkst.15.00 esiet aicināti uz Vecās skolas parku, 

lai ļautos vasarīgam brīvdabas koncertam. Koncertā 
jūs priecēs Ļaudonas pagasta amatiermākslas kolektī-
vi - jauktais koris “Lai top!” (diriģents Jānis Trūps), 
senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti” un vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs “Grieze” (vadītāja Aija 
Kreile).

Ērtākai koncerta baudīšanai esiet aicināti nodrošinā-
ties ar sedziņu/spilvenu/krēslu - jebko, uz kā var sēdēt 
netālu esošajā zālienā un brīvā atmosfērā vērot kon-
certu.

IZRĀDE “ONTANS  I ANNE” 
Plkst. 18.00 estrādē iemīļotais Baltinavas pagasta 

amatierteātris “Palādas” ar izrādes “Ontans i Anne” 5. 
daļu - “Ontans i plāšnīki (ekstrasensi)”- pie Annas un 
Antona uz divām nedēļām ierodas Annas dēla ģimenes 
draugi - laulāts pāris no Rīgas. Antons jūt, ka mājās 
notiek dīvainas lietas. Atklājas, ka atbraukusī kundze 
ir zīlniece un ekstrasense.

SVĒTKU BALLE
No plkst. 20.30 līdz 24.00 estrādi pieskandinās gru-

pa “Sokrāta brīvdienas” - mūzika visām gaumēm un 
iespēja izdejoties pēc sirds patikas!

No plkst.18.00 līdz 24.00 estrādē darbosies izbrau-
kuma kafejnīca.

Visās svētku norisēs ieeja - bez maksas

Ļaudonas pagasta pārvalde svētku apmeklētājus 
aicina būt atbildīgiem un  visās norises vietās ievērot 
noteikto 2m distancēšanos COVID-19 vīrusa ierobe-
žošanas nolūkos. 

Lai izdevušies un priecīgi svētki! Uz tikšanos!
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NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis
1.1. Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu mak-

šķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu un lai 
noteiktu labākos sportistus šajā makšķerēšanas disciplīnā.

2. Sacensību laiks un vieta
2.1. Sacensības notiks Ļaudonā, Aiviekstes upē, pie tilta.
2.2. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrēšanās š.g. 1. au-

gustā no plkst.5.00 līdz 5.30, sacensību  sākums plkst. 
plkst. 5.30.

2.3. Sacensību ilgums - 4 stundas (5.30 - 9.30).

3. Sacensību dalībnieki
3.1.Sacensībās piedalās Ļaudonas pagasta iedzīvotāji un 

viesi. Sacensības notiek gan individuāli- vīriešu, sieviešu 
un jauniešu grupā ( līdz 16 gadu vecumam), gan komandu 
cīņā.

Komandas sastāvs 3 cilvēki – 2 vīrieši un sieviete vai 
jaunietis līdz 16 gadiem.

4. Sacensību vadība
4.1. Sacensības organizē un vada Ļaudonas pagasta 

pārvalde.

5. Sacensību sarīkošanas noteikumi
5.1. Sacensības notiek pēc makšķerēšanas sacensību 

noteikumiem un pilnā saskaņā ar Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi”, izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 
13. panta pirmās daļas 3. punktu.

5.2. Sacensību dalībniekam jāievēro noteiktie atļautie 
zivju izmēri.

5.3. Zivis jāsaglabā dzīvas sīku acu uzglabājamos tīkli-
ņos. Līdz svēršanai zivju uzglabājamajiem tīkliņiem jāat-
rodas ūdenī.

5.4. Atļauts piebarot zivis. Barības sastāvdaļām jābūt ar 

MaDOnas  nOvaDa  ĻauDOnas  paGasta  atKLātais 
ČeMpiOnāts  MaKŠĶerēŠanā  ar  pLuDiŅMaKŠĶeri

dabisku izcelsmi, netiek atļautas sintētiskās piedevas.
5.5. Dalībnieks drīkst sagatavot jebkuru makšķeru skai-

tu, bet sacensībās drīkst makšķerēt vienlaikus tikai ar vie-
nu makšķeri, kurai ir pludiņš, svariņš un viens vienžubura 
āķis.

5.6. Atļauts lietot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un 
beigtas zivtiņas, kā arī zivju ikrus.

5.7. Ir aizliegts makšķerēt ar makšķeri, kura ar pludiņu 
vai bez tā ar smagiem svariņiem ir nogremdēta uz grunts, 
ar mormišku, ar vizuli, ar mākslīgajām mušiņām, ar sāniski 
piesietām pavadiņām.

5.8. Sacensību dalībniekiem aizliegts savstarpēji mainī-
ties vai palīdzēt ar makšķerēšanas piederumiem un ēsmām, 
ņemt no kāda un dot citiem dalībniekiem zivis.

5.9. Atļauts makšķerēt no krasta tikai sacensību rīkotāju 
norādītajā upes sektorā. Sacensību dalībnieks, atrodoties 
pie upes, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības notei-
kumu ievērošanu. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai 
makšķerēšanas kartei. Sacensību beigās dalībnieki ievieto 
zivis plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.

6. Sacensību uzvarētāju noteikšana
6.1. Individuālos uzvarētājus nosaka pēc sacensībās no-

ķerto zivju svara. Vienāda svara gadījumā augstāko vietu 
iegūst dalībnieks, kuram ir lielākā zivs. Komandu vērtēju-
mā uzvar komanda ar trīs dalībnieku noķerto zivju kopējo 
svaru.

7. Uzvarētāju apbalvošana
7.1. Individuālos uzvarētājus vīriešu, sieviešu un jaunie-

šu grupās un komandu uzvarētājus - 1., 2., 3. - vietu iegu-
vējus apbalvo ar kausiem un diplomiem.

7.2.  Specbalvas.
 
Sīkāka informācija par sacensību norisi pa telefona 

numuru 29322503 (Ilze).

Reģionālo maršrutu pieturās uzsākta vienota satura un dizaina autobusu 
kustības sarakstu izvietošana

inFOrMatīvi  jaunuMi

Ir uzsākta jauno  vienotas informācijas un dizaina  
reģionālo maršrutu autobusu kustības sarakstu plākšņu 
izvietošana pieturās. Tādējādi turpmāk pasažieriem būs 
pieejama visa aktuālā informācija par reisiem, kuros 
konkrētā pietura ir iekļauta.

Plānots, ka visās reģionālo maršrutu autobusu pieturās 
tiks izvietoti vairāk nekā 9000 jaunu kustības sarakstu. 
Sākotnēji tie tiks uzstādīti Vidzemē, bet visu plākšņu 
nomaiņu paredzēts veikt līdz 2021. gada beigām.

Līdz ar jauno kustības sarakstu plākšņu uzstādīšanu 
pasažieri varēs ērtāk plānot savu braucienu, jo tajās tiks 
attēlota informācija par maršrutiem, kuros konkrētā pie-
tura iekļauta; būs norādīts visu autobusu, kas konkrētajā 
pieturā apstājas, izbraukšanas laiks no šīs pieturas, kā 
arī sezonalitāte un nedēļas dienas, kurās reisi tiek izpil-
dīti; būs norādīti reisi, kuros kursē personām ar funkcio-
nāliem traucējumiem pielāgoti autobusi, kā arī reisi, kas 
tiek izpildīti tikai pēc pieprasījuma, piesakot iepriekš. 
Tāpat neskaidrību gadījumā pasažieri varēs sazināties ar 
pārvadātāju vai Autotransporta direkciju, jo kustības sa-

raksta plāksnē būs norādīta aktuālā kontaktinformācija.
Šobrīd jau ir uzstādītas 160 kustības sarakstu plāksnes 

Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Burtnieku, Valkas, 
Beverīnas un Strenču novadā. Sākotnēji attiecīgās plāk-
snes tiks uzstādītas visā Vidzemes reģionā, pēc tam tās 
turpinās izvietot pieturās Latgales, Zemgales un Kurze-
mes reģionā, bet pēc tam - Rīgas reģionā.

Līdz šim par kustības sarakstu izveidi un uzstādīšanu 
atbildīgi bija pasažieru pārvadātāji, kā rezultātā to saturs 
un dizains būtiski atšķīrās. Lai pasažieriem informāciju 
būtu vieglāk uztvert un tā būtu ērti pieejama, Autotrans-
porta direkcija uzņēmās iniciatīvu izveidot vienota sa-
tura un dizaina kustības sarakstus un veikt pirmreizēju 
attiecīgo sarakstu plākšņu saražošanu un uzstādīšanu. 
Savukārt pēc tam izmaiņu gadījumā informāciju pēc no-
teiktā standarta aktualizēs pārvadātājs. 

Lilita Pelčere, 
VSIA Autotransporta direkcijas 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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uZsKates  MateriāLi  ar  paDOMieM  īpaŠuMa  DrOŠībai
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“ZELTA  ŠLĀGERIS  2020”
KuLtŪras  pasāKuMi  MaDOnas  nOvaDā

Madonas novada pašvaldība un mūzikas producen-
tu kompānija “Forte Production” tradicionāli, nu jau 
desmito gadu, piedāvā vasaras pilnbrieda festivālu 25. 
jūlijā Madonas pilsētas estrādē - “Zelta šlāgeris 2020”!

Kaut arī valstī  noteikto ierobežojumu dēļ pasākuma 
apmeklētāju skaits nedrīkst būt lielāks  par tūkstoš  cilvē-
kiem, festivāla programma šogad būs gan īpaši veidota, 
gan sirsnīga.

Koncertu virkni sāksim ar šī  gada “Sirdsdziesmu” ap-
taujas uzvarētāja Jāņa Moiseja uzstāšanos pulksten sešos 
vakarā. Pēc stundas, septiņos, izskanēs divas jaunas kom-
ponista Raimonda  Paula programmas - Mārtiņa Ruska  
“Piparmētru tēja” ar Guntara Rača vārdiem un populārā  
aktiera Gunta Skrastiņa absolūts jaunums -pirmatskaņo-
jums Madonā (!) - vēl nedzirdētas  Maestro dziesmas ar 
Jāņa Petera un mūsu novadnieka Leona Brieža vārdiem  
koncertprogrammā  “Nopietni pa jociņam”. Starp citu, 
arī “Piparmētru  tējai” šis būs tikai otrais koncerts - pir-
matskaņojums paspēja izskanēt īsi pirms  apmeklējumu 
ierobežojuma sākuma.

Koncerta  īpašais viesis - pirmo reizi “Zelta  šlāge-
rī” - būs maestro Raimonds Pauls! Pavadījumu spēlē 
talantīgu mūziķu kopa pianista Jura Kristona vadībā  - 
Jānis Kalniņš, Modris Laizāns, Ivars  Kalniņš un sakso-
fonists Zintis Žvarts. Koncerta skanējumu ar piebalsīm 
rotās “Oranžo meiteņu trio” - Anita Levša, Olga Stupiņa 
un Inta Gudovska. Deviņos vakarā sāksies festivāla kon-
certballe ar  grupām “Galaktika”, “Tērvete”, “Dobeles 
Zemessargi” un “Mīlas snaiperi”. Pasākumu vada  atrak-
tīvais Guntis Skrastiņš.  

Festivāla radošās komandas vadītājs - producents Jā-
nis Kļaviņš saka: “Ļoti žēl, ka pasākumā var būt tik maz 
klausītāju. Mēs bijām iecerējuši plašu festivāla desmitga-
des programmu, tomēr to  realizēt šobrīd nav iespējams, 
tāpēc pārkārtojām festivāla saturu tā, lai mana dzimtā 
Madonas novada klausītāji dzirdētu pašu jaunāko un 
labāko latviešu  populārajā mūzikā. Lielāku un kuplāk 
rīkotu pasākumu rīkosim nākamgad, jo  nekur taču nav 
teikts, ka nedrīkst svinēt Madonas “Zelta šlāgera” vien-
padsmito dzimšanas dienu!”  

Festivāla biļetes meklējiet “Biļešu paradīzes”  kasēs un 
internetā, Madonas kultūras nama un Madonas kinoteātra  
“Vidzeme” kasēs. Pirmo 300 biļešu cena (un arī tā ir Ma-
donas tradīcija) ir 5.00 EUR, nākamās 400 biļetes maksā 
10.00 EUR, tad atlikušās  300 biļetes maksā 15.00 EUR. 
Tātad ir vērts padomāt pat festivāla apmeklējumu laikus!

Laipni lūdzam pirmajā šīs vasaras Madonas lielajā pa-
sākumā!

Informācija no madona.lv
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MŪŽīGā  pieMiŅā
NEKROLOGS

Piemiņa - pagātnes sargātāja

Lai paliek ābele, ko iestādīju,
Un vārds, ko kādam teicu mierinot,
Lai godīgs darbs 
bez skaļuma ir vainags,
Pie zemes vārtiem ko man līdzi dot. 
                                       K. Apškrūma

Laimonis Dreimanis 
(29.10.1934. - 26.05. 2020.)

85 gadu vecumā pa Mūžības ceļu aizgājis ilggadē-
jais Ļaudonas vidusskolas fizikas, darbmācības, rasē-
šanas un astronomijas skolotājs.

Skolotāja  Laimoņa dzimtā vieta  -  Liepājas rajona 
Tāšu ciema “Dreimaņi”.

Pirmo pieredzi darbā ieguvis studiju gados, strādā-
dams Liepājas pusē un vēlāk Ļaudonas vidusskolā. 
Darba mūžs Ļaudonas skolā bija no 1955. līdz 1994. 
gadam.

Augstu tika novērtētas Laimoņa Dreimaņa   intelek-
ta  spējas gan skolas laikā, gan pildot skolotāja profe-
sionālo pienākumu. Skolēni, kolēģi un ļaudonieši  tei-
ca: “Tas ir cilvēks ar plašu redzesloku un  ar lielisku 
atmiņu, ar humora dzirksteli.”

Darbā skolotājs bija ļoti precīzs, strādāja radoši, ar 

entuziasmu vadīja skolā fotografēšanas, kinoamatie-
ru, kokapstrādes, radioelektronikas pulciņu. Skolotājs 
prata atvērt durvis uz daudzām nezināmām lietām: 
ļāva filmēt, fotografēt. Kinopulciņš bija viens no vis-
apmeklētākajiem, un pulciņa dalībnieki ar ļoti labiem 
sasniegumiem startēja dažādos konkursos un pieda-
lījās skolas pasākumos, demonstrējot savu veikumu. 
Pulciņa dalībnieki iemūžināja skolas dzīves notiku-
mus, kas kļuva par lielisku materiālu nākotnei.

Skolotājs Laimonis Dreimanis atzina: “Dzīve jāaiz-
pilda ar labiem darbiem un jauniem mirkļiem, ejot pa 
dzīves ceļu ar gaišām domām, skaidru sirdi, atklātu 
skatu, mirdzošām acīm un saulainu smaidu!”

Par skolotāja darba mūžu, par gudrību, par  inte-
reses radīšanu  skolēnos, paverot durvis uz tehnikas 
pasauli un rosinot skolēnus aktīvi darboties, par lab-
sirdību un atvērtību sakām  viņam - Paldies!

Paldies par tavu spēku visu,
Ko prati šajā zemē iestādīt …

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Laimoņa Dreimaņa  
ģimenei un  visiem piederīgajiem. 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas kolektīvs

Mēs klusējot paliekam 
                        atmiņu krastā,
Vēji šalko un mierina mūs - 
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr tava tik būs.
                                         N. Dzirkale

21. jūnijā mūžībā aizgājusi
Klaudija Ņikitina 

(14.06.1932.-  21.06.2020.)
Vasaras saulgriežos 88 gadu vecumā pa Mūžības 

ceļu aizgājusi  ilggadējā Ļaudonas vidusskolas sā-
kumskolas skolotāja.

Skolotājas  K. Ņikitinas  dzimtā vieta  -  Ļeņingra-
das  apgabala “Staraja Rusa”. 1942. gada kara noti-
kumi atveda viņu uz Latviju - uz nometni. Un  1943. 
gada pavasarī ģimenes liktenis mainās, jo ieradās lat-
viešu turīgie zemnieki un izvēlējās mazās Klaudijas 
ģimeni sev par darbaspēku. Sākās jauns posms Klau-
dijas dzīvē - ganos iešana Rēzeknes pusē.

Skolas gaitas viņa uzsāka Rēzeknes rajona Ozolmui-
žas pamatskolā. Pēc skolas beigšanas iestājās Rēzek-
nes Pedagoģiskajā institūtā. 1954. gadā studijas tika 
pabeigtas un sākās darba gaitas Bauskas rajonā par 
sākumskolas skolotāju. No 1974. līdz 1977. gadam  
darba gaitas turpina  Ļaudonas pamatskolā - Tocē, kas 
agrāk bija 7.gadīgā krievu plūsmas skola. 1977. gadā 
Ļaudonā uzcēla jaunu skolas ēku, un visi skolēni no 
1. līdz  3. klasei no Toces pārcēlās uz jauno skolas 
ēku.  Daudzus gadus skolotāja strādāja apvienotajās 

klasēs. Ļaudonas vidusskolā nostrādāts no 1977. līdz 
1992. gadam. Tad sākās jauns dzīves posms - pensijas 
gadi. Grūti bija uzreiz pierast pie jaunā dzīves ritma, 
jo pedagoģiskajā darbā nostrādāti 38 darba gadi, Ļau-
donā - 18 gadi.

Klaudija Ņikitina ir dzimusi Krievijā, izglītību ie-
guvusi Latvijā un te arī aizvadījusi savus darba ga-
dus, mācīdama mazajiem ļaudoniešiem lasīt, rakstīt 
un rēķināt, pieklājīgi uzvesties un prast darbus veikt 
ar mīlestību.

Skolotāja uz darbu gāja kā uz svētkiem. Strādājot ar 
bērniem, vienmēr jutusies jauna un enerģiska.

Darbā skolotāja bija ļoti precīza, prasīga pret sevi 
un citiem, ar augstu atbildības sajūtu pildīja savu pe-
dagoga pienākumu, strādāja radoši, ar milzīgu enerģi-
ju un entuziasmu. 

Skolotāja sniegusi dziļas un stabilas zināšanas, 
mācījusi strādāt patstāvīgi un pavērusi skolēniem re-
dzesloku, dodoties ekskursijās un pārgājienos. Jauka, 
sirsnīga, saprotoša, bet prasīga audzinātāja saviem 
daudzajiem audzēkņiem. Vienmēr vēlējusies, lai sko-
lēni novērtētu izglītības nozīmi un uzcītīgi mācītos.

Par skolotājas mērķtiecīgo darba mūžu sakām  viņai 
- Paldies!

Zeme ieliek rokās mūžībai tevi,
Atmiņā atstājot dzīvajiem
Labo un skaisto, ko devi.
Ar gaišām atmiņām un izsakot patiesu  līdzjūtī-

bu skolotājas Klaudijas Ņikitinas   ģimenei un  vi-
siem piederīgajiem. 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas kolektīvs
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KrustvārDu  MīKLa
Vertikāli
1. Ciems Tukuma novadā.
2. Apdzīvota vieta Rīgas jūras līča krastā.
3. V. Lāča romāns „Zītaru ...”
4. Pilsēta ASV.
5. Daudzgadīgs orhideju dz. lakstaugs 
(pļavās, krūmājos).
7. Bieza auduma aizkari durvīm, nišām.
8. Pildīts konditorejas izstrādājums.
9. Izgatavotas stellēs.
17. Latviešu mākslas filma „Rīgas ....”
18. Jūrmalas pilsētas daļa.
19. Cilvēki, kas nodarbojas ar koka 
ogļu ieguvi dedzinot.
20. Ierasts, nepiespiests ķermeņa stāvoklis.
23. Dārzeņi ar sīvu garšu.
24. Majestātisks.
25. Pastkartes.
27. Vētra.
29. Cietgumija.
30. Dienas nobeigums.
31. Sitieni.
33. Sena Sēlijas pilsēta Ilūkstes novadā.
34. Ciems Ķekavas pagastā.
35. Suns – filmu zvaigzne.
Horizontāli
1. Pilsēta Talsu novadā.
6. Bites, kas atstāj stropu ar veco māti (ģen.)
10. Galvenais pārtikas produkts.
11. Eiropā dzīvojošas tautas pārstāvis.
12. Airis.
13. Dusmīgs.
14. Dot dzīvību putnu mazuļiem.
15. Pārvietojams ziemeļu tautu mājoklis.
16. Ārstniecības augs.
21. Matemātikas nozare.
22. Akmeņogles ar augstu oglekļa saturu.
26. Kādas darbības iniciators.
28. Eiropas valsts.
31. Grāmatas īpašumzīme.
36. Latv. upe ar nosaukumu vīr. dzimtē.
37. Apdzīvota vieta Ventspils novadā.
38. Sena mācību iestāde Lielbritānijā.
39. Apledojuma veids.
40. Peldoša iekārta ūdensbaseinu tīrīšanai, padziļināšanai.
41. Koka lāpstiņa maisīšanai.
42. Sadauzīt.
43. Zvaigznājs debess ziemeļu puslodē.

Sastādījusi Sarma Barkovska

Atminējumi „Ļaudonas Vēstu” maija numura (5, 294) 
krustvārdu mīklai

Vertikāli:
1. Notis, 2. Sece, 3. Amata  4. Arfa, 5. Sanpaulu, 6. Eseja, 8. 

Alsunga, 9. Pededze, 14. Māls, 15. Skaras, 16. Pasts, 17. Malta, 
18. Baiga, 24. Aklis, 25. Kastas, 27. Lukss, 28. Nātre, 29.Vis-
tene, 30. Gailenes, 31. Paltuss, 32. Inta, 38. Ilkss, 40. Klāni, 41. 
Bakas, 43. Dogs, 45. Solo.

Horizontāli:
5. Slocene, 7. Hamburga, 10. Inki, 11. Ezere, 12. Farss, 13. 

Dāmas, 16. Pamale, 18. Bēne, 19. Ludza, 20. Delta, 21. Sils, 22. 
Reina, 23. Maskava, 26. Kalsnas, 31. Pīles, 33. Skat, 34. Tanks, 
35. Rūķis, 36. Alus, 37. Taisne, 39. Skate, 42. Lurda, 44. Nakts, 
46. Anna, 47. Segments, 48. Saldais.

sēru  vēsts

Atstājiet mani šai vietā,
Kur bērzi un vītoli plaukst,
Kur pļavas izsmaržo rietā,
Kur gājputni rudeņos sauks!
   R. Urtāne

Mūžības ceļos aizgājuši:

Laimons Dreimanis
miris 26.05.2020. 85 gadu vecumā;

Juris Krauklis
miris 04.06.2020. 66 gadu vecumā;

Gunta Vāle
mirusi 20.06.2020. 84 gadu vecumā;

Klavdija Ņikitina
mirusi 21.06.2020. 88 gadu vecumā;

Antons Šķēle
miris 22.06.2020. 85 gadu vecumā;

Anna Praškeviča
mirusi 26.06.2020. 76 gadu vecumā;

Jānis Birnītis
miris 26.06.2020. 84 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem!

KapusvētKi
Mētrienas kapos 2. augustā plkst. 14.00


