
    JŪNIJS 2011              “Ļaudonas Vēstis” Nr. 6 (205)                               1

ĻAUDONASĻAUDONASĻAUDONAS

  Novada domē,Novada domē,
          pagasta pārvaldē          pagasta pārvaldē

 Lielā talka

Vēstis

  Es nāku no Ļaudonas

  InformācijaInformācija

Jūnijs. Šobrīd mums visapkārt tik daudz saulainās krā-
sas! Daba smaržo no ziedu bagātības un dāvā prieku ik-
vienam.  Jūnijs mēneša sākumā mūs šogad pārsteidza ar 
lielo karstumu, un tā vien gribējās no debesīm sagaidīt 
kādu atspirdzinošu lietus lāsi. Daudz kas vairs dabā nerit 
tā kā senos laikos. 

Priecājamies par sakoptu katru mazāko zemes stūrīti, 
esam lepni par lieliem, apsētiem tīrumiem, par apstrādā-
tajiem piemājas dārziņiem, jo, kā tautā saka, ko pavasarī 
sēsi, to rudenī pļausi. 

Jūnijs – izlaidumu laiks mūsu novada izglītības iestā-
dēs. 

Dabā valda īpaša noskaņa, spēka pilna un reibinoša. 
Bērziem matos jūnijs, ziedos skan daudzbalsīgs bišu ko-
ris. Jau pļavās gulst pirmie smaržojošie siena vāli, kas 
sniedz vienreizēju, neatkārtojamu aromātu. Aiviekstē sā-
cies samu vilkšanas laiks. Drīz, pavisam drīz zāļu vainagu 
galvā liks vasaras saulgriežu nakts, visīsākā no visām, ar 
mazliet maģisku pieskārienu, apvīta ozolu vainagiem. Pēc 
tam, tiesa gan, nemanot laikam būs savādāks ceļš. Uz 
vasaras pilnbrieda pusi, bet tas jau viss būs pēc tam. Šo-
brīd jānotic Līgo nakts brīnumam, jātiecas darīt daudz un 
labu! Līgo vakarā caur baltu miglu, ziedošām pļavām un 
daudzajiem Līgo vakara ugunskuriem skan latviešu Līgo 
dziesmas, smaržo jāņusiers un puto latviešu alutiņš. Dabā 
smaržo jāņuzāles, un pasaules acis šajā vakarā ir tik gai-
šas, gaišas. 

 Priecīgu Līgo vakaru un Jāņu dienu! 
Lai visiem jauka vasara! 
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14. jūnijs – latviešu tautas sēru diena. 
Valsts karogi pusmastā pie mājām ar sēru 
lenti. Pirms 70 gadiem, 1941. gada 14. 
jūnijā, no Latvijas moku ceļos uz Sibīriju 
lopu vagonos tika izsūtīti 15 443 cilvēki, 
arī zīdaiņi, sievietes, veci un slimi ļaudis. 
Netika šķirots krievs, polis, ebrejs, latvie-
tis, visi bija padomju varas ienaidnieki. Šī 
ideja dzima Maskavā un vienlaikus tika 
realizēta visās trijās Baltijas valstīs. No 
1941. gadā deportētajiem vīriešiem at-
griezās tikai retais, nemaz nerunājot par 
nošautajiem Latvijas armijas virsniekiem. 
Jau ar 1940. gada jūliju katru mēnesi tika 
arestēti līdz 300 cilvēkiem, kas tika mocīti 
un noslepkavoti Centrālcietumā, Balteze-
rā, Valmierā, Balvos, Gulbenē, Rēzeknē, 
Liepājā un citviet. Bez tiesiska pamata 
slepkavoja un izsūtīja. Turklāt ieslodzīju-
ma vietās tika nošauti 700 cilvēki, nomira 
3453, nometinājuma vietās – vēl 1940 
mūsu tautas piederīgo. Starp viņiem bija 
arī sāvēnieši un ļaudonieši.

Šajā atceres dienā politiski represētie 
pagasta iedzīvotāji pulcējās pie piemi-
ņas akmens, lai iestādītu ābeli par pa-
gātni, tagadni un nākotni. Ābele latviešu 
mitoloģijā simbolizē dzīves gudrību un 
labvēlību, kas ļauj cilvēkam, sastopoties 
ar sarežģījumiem, vērsties pie ābeles un 
meklēt gan mierinājumu, gan padomu tā-
lākai dzīves gaitai.

Klātesošos uzrunāja pagasta kultūras 
nama direktore Signe Smirnova. Kopā ar 
pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi Dreimani 
politiski represētie iestādīja ābeli pie pie-
miņas akmens. Pagasta pārvalde bija sa-
rūpējusi transportu, lai šajā dienā pagasta 
represētie varētu doties uz Likteņdārzu 
Koknesē. 

Likteņdārza apmeklējums politiski re-
presētos saviļņoja emocionāli. Piestājot 
un lasot pie iestādītajiem kociņiem pie-
vienotās zīmītes, daudziem acīs sariesās 

asaras, jo tik daudziem liktenis bija lēmis 
vairs Latviju neredzēt.

Likteņdārza gides, jaunas meitenes, 
pastāstīja par dārza tapšanu un turpmā-
kajām iecerēm līdz projekta realizācijai –
2018. gada 18. novembrim.

Politiski represēto vārdā Liels 
PALDIES pagasta pārvaldes vadītājai 
Ilzei Dreimanei un kultūras nama direk-
torei Signei Smirnovai par doto iespēju 
apmeklēt Likteņdārzu Koknesē.

Latviešu tautas ticējumi 
vēsta, ka “Jāņu ugunskurs 
jākur kalna galā, tad Die-
viņš ugunskura pelnos nau-
du kaisa”, savukārt “Līgo 
vakarā plūktās jāņuzāles 
ārstē visas kaites”.  Lai iz-
dodas ieraudzīt un piepildīt 
vismaz vienu Jāņu nakts 
brīnumu ikvienam līgotā-
jam! Novēlu skaistus un ie-
dvesmojošus svētkus, bet jo 
īpaši sveicieni visām pagas-
ta Līgām un Jāņiem!

Pārvaldes vadītāja Ilze 
Dreimane

Iestāda ābeli – par pagātni, 
tagadni un nākotni!

Rutas VizānesRutas Vizānes teksts un foto. teksts un foto.

Uz avotu līgot gāju Uz avotu līgot gāju 
Pašā Jāņu vakarā. Pašā Jāņu vakarā. 
Salīgoju zelta kroni Salīgoju zelta kroni 
Ar visām pazarēm.Ar visām pazarēm.

Nākamais avīzītes Nākamais avīzītes 
numurs iznāks numurs iznāks 
augusta beigās.augusta beigās.

Represētie iestāda ābeli.Represētie iestāda ābeli.

Likteņdārzā.Likteņdārzā.

Daugavas krastā pie topošā Sāpju baseinaDaugavas krastā pie topošā Sāpju baseina
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Ir aizritējis pavasaris, atnākusi siltā, 
jaukā, visu tik gaidītā vasara, bet tāpēc 
lasītāji neaizmirstiet arī par bibliotēkas 
apmeklējumu, jaunu grāmatu apmaiņu, 
interneta portālu aplūkošanu.

Maijā bibliotēkā: izstādes  „Darba 
svētki. Ģimeņu svētki”

Jauno grāmatu diena
Jubilāri maijā: dzejniecei V. Belševicai 

apritētu – 80
Jūnijā bibliotēkā: izstāde „Laba uz-

vedība jeb ceļvedis pieklājības pasaulē” 
(bērniem)

Jubilāri jūnijā: rakstniecei D. Zigmon-
tei būtu –  80

„Jāņi – latviešu literatūrā”
Aizritējuši Grāmatu svētki, no kuriem 

iemantojām nedaudz grāmatu fonda pa-
pildināšanai: 

Augļu un ogu konservēšana.
Grāmatā stāstīts par augļu un dārza 

un meža ogu nozīmi uzturā, sniegta in-
formācija, kā pagatavot vērtīgus, aromā-
tiskus džemus, biezeņus, ievārījumus, 
marmelādes, kompotus. Dotas daudzvei-
dīgas receptes.

Grāmata Meža veltes veselībai un uz-
turam. Grāmatā aprakstīti Latvijas me-
žos, pļavās un purvos sastopamie augi un 
to augļu ienākšanās laiks, pastāstīts, kā 
tos pareizi ievākt, sagatavot un izmantot 
gan tautas medicīnā, gan arī vērtīgu pār-
tikas krājumu gatavošanai. Mākslinieks – 
Dainis Lapsa.

Apgāds “Tapals” izdevis Nikolasa 
Evansa romānu Drosmīgie.

Pasaulslavenā “Zirgu vārdotāja” au-
tora Nikolasa Evansa episkā sāga par 

tēva un dēla attiecībām un pagātnes kļū-
du labošanu latviešu lasītājiem noteikti 
kļūs par aizraujošu atkalredzēšanos ar 
šo rakstnieku. Turklāt, kā apgalvo viņa 
angļu valodā lasošie fani, tad Drosmīgie 
esot pat pārliecinošāki un iespaidīgāki 
par leģendāro “Zirgu vārdotāju”. Piebil-
stams, ka romāns oriģinālā izdots tikai 
pērn, tāpēc pievērsiet tam uzmanību, 
pirms Holivuda no tā uztaisījusi kārtējo 
kinogabalu.

Jūnijā atzīmējam latviešu skaistākos 
svētkus – Līgo, Jāņus. Sveicu savus bib-
liotēkas apmeklētājus, kā arī visus pagas-
ta iedzīvotājus.

Ņem spēku no Jāņu dziesmām,
Kas līgo visapkārt tev –
Tās paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut vārdi būs zuduši sen.

Aija,
 Sāvienas bibliotēkas vadītāja

  Kā jau vasarā pienākas, te no nekā, 
kā zibens no skaidrām debesīm. Tā arī 
man kāda šīs vasaras diena sākās ar tele-
fona zvanu un aicinājumu uzrakstīt – “Es 
nāku no Ļaudonas”.

Nu jau vairāk nekā trešdaļu gadsimta, 
tā var teikt, Ļaudonā esmu pavadījis savu 
dzīves lielāko daļu, jo nu jau kā nepilnus 
sešus gadus uz Ļaudonu dodos ciemos 
pie vecākiem, uz dievkalpojumiem un lai 
atpūstos no dzīves straujā ritējuma.

Mani dzīves pirmie gadi pagāja, dzī-
vojot pašā Ļaudonas centrā. Atceros, kā 
gāju uz pārtikas veikalu, kas atradās aiz 
pašreizējā “Dīvari” veikala, gaidīt no 
Madonas atvesto maizi, kas dažreiz bija 
vēl pavisam silta.  Tad palīdzēju pārdevē-
jām to izlikt plauktos, līdz ar to tiku ātrāk 
pie silti smaržojošā baltmaizes kukulīša.

 Tad vecāki tika pie mājas un pārcēlā-
mies  uz dzīvi “Līvānu miestā”, no ku-
rienes tad sākās manas skolas gaitas, kad  
pa taciņu caur daudzdzīvokļu mājām mē-
roju ceļu uz skolu.

Ar skolu man saistās daudz jauku un 
dažādu atmiņu, kā nekā trešdaļu savas 
dzīves esmu pavadījis skolā.  Skolas 
gados skolā tika pavadīta dienas lielākā 
daļa, gan mācoties, gan radoši darbojo-
ties, gan palīdzot mammai ikdienas dar-
bos. Cauri visai skolai mani faktiski iz-
vadīja divas klases audzītes (A.Driksna, 
L.Calmāne).  Ar  patīkamām izjūtām at-
ceros skolotāju O. Grundmani un to, kā 
mēs viņas vadībā darbojāmies Zinātkāro 
pulciņā. Pateicoties skolotājai A. Uržai, 
man bija iespēja izbaudīt aktiera mākslu 
un spēlēt teātra izrādi uz kultūras nama 
skatuves. 

Politisko iekārtu un valsts struktūru 
maiņas griežos skolas gados paspēju 
izbaudīt gan oktobrēnus, gan pionierus, 
gan ierindas mācību, gan gājienus uz 
Brāļu kapiem, gan civilās aizsardzības 
mācības, gan to, kā no ceturtās klases 
pārlēcām uz sesto, gan izvēles priekšme-
tu vidusskolā.

Skola man iedeva daudz. Ja vien būtu 
apzinājies un vēlējies, iedotu vēl vairāk. 
Bet to jau izjūt tikai tad, kad tu skolu esi 
beidzis un sācis studēt.

Studēt devos uz Rēzekni, kur pavadīju 
četrus neaizmirstamus gadus. Šai laikā 
tuvāk iepazinos ar Latgali, jo, braucot ie-
stāties augstskolā, pirmo reizi biju Latga-
lē. Sākotnēji bija grūti pierast, ka daudzi 
runā krieviski, bet tas ātri pagaisa. Stu-
diju gados izbaudīju Latgales viesmīlību, 
Rāznas skaistumu un cilvēku sirsnību, 
kas te mājo.

Pēc studijām atgriezos Ļaudonā un 
sāku meklēt darbu. Tā nonācu Latvijas 
Unibankas Madonas fi liālē. Nu jau vairāk 

nekā vienpadsmit gadu esmu nostrādājis 
tur.  Piecus gadus mēroju ceļu no Ļaudo-
nas uz Madonu un atpakaļ, sākumā ar sa-
biedrisko transportu, vēlāk pats ar savu. 
Izbaudīju mūsu ceļu skaistos līkločus un 
“labo “ceļu stāvokli. Bija jau tā pierasts, 
ka aizvērtām acīm varēja braucot pateikt, 
kur pašreiz esam.

Pirms vairākiem gadiem mani dīdīja 
iekšējs nemiers, ka gribējās kaut ko savu. 
Nespēju īsti izvēlēties, no sākuma domā-
ju par dzīvokli Madonā, tad par guļbūves 
pirtiņu. Pateicoties straujajam dzīvokļu 
cenu kāpumam Madonā un lielākai vēl-
mei baudīt atpūtu un pirtī relaksēties, no-
lēmu celt pirti pie tēva mājām. Vieta, kur 
tagad varu baudīt koka smaržu, klusumu 
un mieru, vieta, kur relaksēties pēc ikdie-
nas drudžainā rituma.

Uz Madonu pārcēlos, pateicoties sie-
vai Ingai, jo, kad iepazināmies, viņa ne-
sen kā bija iegādājusies namiņu un sāku-
si to remontēt.

Kā ļoti daudzi, tā arī mēs par mūsu 
kāzu dienu izvēlējāmies 07.07.07. Cere-
monija notika Liepājas Svētās Trīsvienī-
bas katedrālē. To, ka laulāšos es tur, jau 
zināju kopš vidusskolas laikiem. Tā ir 
baznīca, ko apmeklēja mana ome, tā  vie-
ta atstāj ļoti lielu emocionālu un fascinē-
jošu iespaidu. 

Pēc pāris gadiem manā dzīvē parādījās 
vēl viens “saules stariņš” – dēls Dāvids 
Jānis. Dēlam par diviem vārdiem izšķī-
rāmies tādēļ, lai saglabātu no mana tēva 
puses nākušo dzimtas Jāņu saiti.

Šis gads man ir nesis daudz pārdomu 
brīžu, jo gada sākumā samērā ātri nācās 
atvadīties no mammas. Un tagad ar vēl 
lielāku spēku kaut kas velk mani uz Ļau-
donu.

Šogad esmu saņēmis jaunu pienāku-
mu – tas ir būt par Ļaudonas ev. lut. 
draudzes priekšnieku, turpinot mammas 
iesākto kalpošanu draudzē. Līdz ar to 
arvien biežāk esmu Ļaudonā, vietā ar nu 
jau  gan izretināto “tumšo meža vīli”.

Jānis Uberts

ES NĀKU NO ĻAUDONASES NĀKU NO ĻAUDONAS

SĀVIENAS BIBLIOTĒKĀ
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Ieskaties pasaulē ar bērna acīm,
Ieklausies pasaulē ar bērna sirdi.
Vai redzi? Vai dzirdi?
Ar smaidu bērns pasaulē iet,
Sirds priekam atvērta kā puķe zied!

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē 
„Brīnumdārzs”  27. maijā sagatavošanas 
grupa svinēja svētkus. Izlaidums ir kaut 
kas īpašs gan skolotājiem, gan bērniem 
un viņu vecākiem. Mazais bērns pēkšņi 
ir izaudzis jau tik liels un gatavs doties 
skolas gaitās. 

Mums, darbiniekiem, izlaiduma svētki 
ir reizē priecīga un mazliet skumja diena. 
Prieks par padarīto darbu, par bērnu sa-
sniegumiem, par viņu darbošanos. Skum-
jas, ka atkal kāds posms dzīvē ir aizritējis 
un jāšķiras no „saviem” vairākus gadus 
izlolotiem audzēkņiem. 

Vēl priekšā vasara. Bērni varēs 
atpūsties, izbaudīt brīvlaiku, krāt spēkus, 
lai rudenī varētu doties uz skolu. 

Novēlu visiem bērniem, vecākiem, 
darbiniekiem izbaudīt vasaru, sauļoties 
un peldēties, ēst saldējumu, zemenes, 

gulēt zālē un lūkoties mākoņos, ķert 
tauriņus un izlasīt kādu skaistu grāmatu. 
Ļauties sapņiem – gan lieliem, gan ma-

ziem. Esiet kopā ar savu ģimeni un, lai 
jūs katru dienu vada mīlestība! 

Ināra Krasnova,
Ļaudonas pirmsskolas izglītības 

iestādes ”Brīnumdārzs”  vadītāja 

IZLAIDUMS „BRĪNUMDĀRZĀ” 
PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒSPAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Absolventi: Diāna Praškeviča, Krista Solovjova
Dāvis Āboliņš, Matīss Calmāns, Artis Rajevkis, Markuss Bērziņš, Andis Mugu-
revičs, Mārtiņš Zeps, Ralfs Artūrs Pētersons, Gatis Pētersons. Darbinieki: Dina 

Simsone, Ilze Barūkle, Gundega Apša, Ligita Edelberga, Ināra Krasnova.

NO SKOLAS IKDIENASNO SKOLAS IKDIENAS SKOLAS NOVADPĒTNIEKU 
PANĀKUMI

Mūsu skolas novadpētnieki piedalījās 
3. starpnovadu skolēnu radošo un 
pētniecisko darbu konkursā „Latviešu 
pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”. 
Iepazināmies ar skolas muzeja materi-
āliem par represēto sarežģīto mūžu – 
briesmīgo pagātni. Pētot represēto dzīves 
stāstus un foto liecības par to laiku, labāk 
sākam apzināties, ka ar ļaudoniešu dzīvi 
un likteni saistītā pagātne allaž neredza-
ma dzīvo arī tagadnē. Izlasot „Ļaudonas 
Vēstīs” Rutas Vizānes publicētos rak-
stus par deportēto iedzīvotāju likteņiem 
izsūtījuma laikā , varam tikai apbrīnot šo 
cilvēku ticības un gara spēku, sīkstumu 
un darba spējas, cilvēcību. Tie ir stāsti ne 
tikai par ciešanām, nāvi, pazemojumu, 
par moku ceļiem, bet arī par cilvēcību, 
draudzību, biedriskumu un mīlestību, 
un tas viss deva spēku izturēt un atgriez-
ties mājās – pie savējiem. Piedzīvojot 
badu, netaisnību, kā arī dzimtās mājas 
zaudēšanu, represētie spēj atsaukt atmiņā 
to dienu notikumus, saglabājot sirds 
cēlumu, dvēseles gaišumu, neizjūtot 
atriebības alkas.

 Šīs atziņas dzirdējām šī gada 24. 
februārī, kad skolas novadpētnieki tikās 
ar skolotāju Olgu Grundmani. Skolotāja 
piedzīvoja šo briesmīgo pagātni, jo arī 
viņa tika izsūtīta 1941. gadā.

Izpētes darbā tika sniegta informācija 

par šo notikumu piemiņas tradīcijām 
pagastā un skolā. Mūsu apkopoto 
materiālu papildinājām ar bagātīgu foto 
materiālu klāstu. 

Marta vidū saņēmām ielūgumu 
piedalīties Gulbenē lielajā konferencē 
ar prezentāciju, iepazīstinot konferences 
dalībniekus ar izpētes materiāliem. Mums 
bija liels gods un reizē liela atbildība, 
jo vajadzēja pārstāvēt visu novadu. 
Aicinājām mūs atbalstīt šajā svarīgajā 
notikumā skolotāju Olgu Grundmani. 
Mēs bijām ļoti pateicīgi skolotājai, ka  
viņa pieņēma mūsu ielūgumu.

18. marta rītā devāmies uz Gulbeni 
ar sagatavoto prezentāciju. Uztraukums, 
reizē arī nedrošība un īpašs saviļņojums – 
bija mūsu emocionālie „pavadoņi” visu 
konferences laiku. Īsts miers iestājās 
tikai pēc tam, kad nokāpām no skatuves. 
Mūsu uzstāšanās bija izteiksmīga, ar 
labi veidotu saturu, bet apgrūtināja 
negaidītās tehniskās problēmas. Vēl 
lielāks saviļņojums bija, kad uzzinājām, 
ka esam ieguvuši 1. vietu pētniecisko 
darbu konkursā. Sniedzot katram mūsu 
dalībniekam diplomus un piemiņas bal-
vas, žūrija atzīmēja mūsu novadpētnieku 
skanīgās un izteiksmīgās balsis.

Lielu pateicību izsaku šiem skolēniem 
un viņu vecākiem, jo man laimējies 
iepazīt ļoti zinātkārus, neatlaidīgus, 

uzcītīgus un disciplinētus skolēnus. 
Tie ir 6. klases zēni: Saivis Kalniņš, 
Krišjānis Beļaunieks, kuri ļoti apzinīgi 
piedalījās nodarbībās un veiksmīgi 
pielietoja datorprasmes un praktiskās 
iemaņas prezentāciju veidošanā. Tas bija 
milzīgs atbalsts visai komandai. Aktīvi 
darbojas Igors Plaunovs un Dmitrijs 
Šmeiss. Vienmēr prezentācijās piedalās 
7. klases meitenes Lauma Iesalniece un 
Dina Celiņa. Ir apbrīnojamas šo meiteņu 
izteiksmīgās runas prasmes. Veidot 
konkursa darbu palīdzēja Liene Dundure 
un Laura Pelse.

14. jūnijs ir sēru diena daudziem Lat-
vijas iedzīvotājiem, kuru bērnība pagāja 
tālu prom no dzimtenes – svešumā. Agri 
nācies piedzīvot zaudējuma un šķiršanās 
sāpes, jo kopā ar vecākiem tika izsūtīti no 
dzimtās zemes – Latvijas. Aprit 70 gadi 
kopš šīs drausmīgās pagātnes notiku-
miem, bet pārdzīvotais un izjustais kaut 
kur dziļi dvēselē tika apslēpts šos ilgos 
gadus.

Paldies Rutai Vizānei par vēsturiskās 
atmiņas saglabāšanu, publicējot aktuālo 
notikumu aprakstus, kā arī  pagasta 
iedzīvotāju dzīves atmiņu stāstus. 

Lilija Jakubjaņeca,
novadpētniecības pulciņa vadītāja
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STARPNOVADU MAZPULKU SALIDOJUMĀ 
BĒRZAUNES PAMATSKOLĀ

Vasaras brīvlaiks Ļaudonas 117. maz-
pulkam sākās ar triju dienu  salidojumu 
Bērzaunes pamatskolā, kur pulcējās maz-
pulcēni no Liezēres, Kusas, Lubānas, 
Bērzaunes, Ļaudonas mazpulkiem un  
skolēni no Meirānu pamatskolas topošā 
mazpulka.

No mūsu mazpulka salidojumā 
piedalījās Samanta Baltiņa, Diāna Cīrule, 
Artūrs Kronbergs, Artūrs Biķernieks, 
Katrīna Melānija Kļaviņa, Megija 
Kristīne Cera, Baiba Dauģe, Reinis 
Veikšāns, Kristiāns Kalniņš un Nauris 
Pelsis.

Katra salidojuma diena bija rūpīgi 
izplānota, mums bija iespēja piedalīties 
dažādās radošajās darbnīcās, skolēni 
iemācījās un uz savām mājām atveda iz-
gatavotas  lietas: apgleznotu stikla pude-
li, batikotu sedziņu, krūzītes paliktni, 
suvenīru no čiekuriem, zīmējumu , kurš 
tika veidots no dažādu augu krāsām. 

Pirmās dienas noslēgums izvērtās 
ar draudzības ugunskuru un mazpulku 
prezentācijām – priekšnesumiem. Nakts 
trasīte bija gana aizraujoša, attālums, 

ko skolēni veica, neliels, bet uzdevumu  
daudz. Šāda veida pasākumi komandu 
saliedē, īpaši naktī, kad visiem ir jābūt 
vienotiem, jāatbild ne tikai par sevi, bet arī 
par savējiem. Ceturtās klases mazpulcēni 
nakts trasītē gāja pirmo reizi, turpretī 5. 
klases skolēniem tā jau bija pazīstama 
lieta  no nakts pārgājiena pirms diviem 
gadiem Lubānā.

Otrajā dienā devāmies ekskursijā 
uz Kalsnavu  LVM „Sēklas un stādi”. 
Izsekojām līdzi stāstījumam, kā no 
priežu čiekuriem tiek iegūtas sēklas. Tas 
ir diezgan garš process, tagad to visu 
mēs pratīsim izstāstīt biedrības ”Latvi-
jas mazpulki” projektā „ No čiekura līdz 
lietaskokam”. Apmeklējām arī Kalsna-
vas arborētumu. Īpašs prieks bija par 
ziedošajām peonijām.

Ciemojāmies SIA” TURRBO AK” un  
viesu namā ” Atpūtas”. Piepildījās visu 
mazpulcēnu vēlēšanās – izpeldēties, jo 
dienas bija nežēlīgi karstas. Pēdējā diena 
tika veltīta sporta aktivitātēm ”Jautrie 
starti”.

Man kā mazpulka vadītājai šīs dienas 
sniedza gandarījumu, jo sāk piepildīties  
sapnis – redzēt apzinīgus, disciplinētus 

bērnus. Tādi viņi bija visu salidojuma 
laiku. 

Ar mazpulcēniem kopā bija 
Līga Grāvīte

Īsa, īsa Jāņu nakts
Pār visāmi naksniņāmi,
Te satumsa, te uzausa
Pie Jānīša uguntiņas.

Pošaties, Jāņa bērni, līgo, līgo.
Sagaidiet Jāņa dienu, līgo.
Jāņa diena spodra nāca, līgo, līgo.
Ugunīs mirdzēdam.

Jāņa diena, Jāņa diena, 
Kā mēs tevi sagaidām? 
Ar dziesmām sagaidām, 
Sējas darbus pabeiguši. 

Nāc nākdama, Jāņu diena, 
Mēs jau tevi gaidījuši:
Mīkstu sieru sasējuši, 
Saldu alu darījuši. 

Alutiņi, vecais brāli, 
Tu par mani vecākais. 
Es piedzimu, tev’ atradu, 
Es nomiršu, tu paliksi. 

Lec, Jānīti, kur lekdamis, 
Lec kāpostu dārziņā! 
Lai aug balti kāpostiņi 
Kā Jānīša cepurīte. 

Diāna Cīrule.

Samanta Baltiņa.Ļaudonas vidusskolas mazpulcēni.



                      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 6 (205)                           JŪNIJS 20116

28. maijā Ļaudonas vidusskolas 1. 
– 4. un 6. – 8. klašu tautisko deju kolektī-
vi piedalījās deju festivālā ,,Latvju bērni 
danci veda’’ Jēkabpilī. Ļaudonieši kopā 
ar 32 novadu (ap 3500 dalībniekiem) 
tautisko deju kolektīviem skatītājus un 
dejas apbrīnotājus priecēja koncert-
programmā ,,Zem Sprīdīša cepures’’. 
Šo festivāla lielkoncertu varēja redzēt 
atjaunotajā Krustpils saliņā, bet citās 
pilsētas daļās šī festivāla dalībnieki savu 
dejotprasmi un krāšņos tērpus ļāva skatīt 
visas dienas garumā.

Rīta agrumā vērojām festivāla atklāša-
nu, kur iepazinām Meža māti no Jēkab-
pils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļas 
,,Sēļu sēta’’, Vēja māti no Vecpilsētas 
laukuma, Lutausi no Palejas ielas, prin-
cesi Zeltīti no Krustpils pils un Lienīti 
no Kena parka. Šajās pilsētas daļās uz 
improvizētām skatuvēm uzstājās dziedo-
ši un dejojoši bērni un jaunieši. Paralēli 
ielu koncertiem svētku dalībnieki varēja 
atklāt savu talantu mākslas un radoša-
jās darbnīcās. Mūsu meitenēm darbnīcā 

tapa ,,sūkļu lelles’’, bet puiši izvēlējās 
sportiskākas aktivitātes.

Katram deju kolektīvam visas dienas 
garumā bija sava pavadošā persona, kas 
palīdzēja tikt galā ar dažādiem organiza-
toriskiem jautājumiem.

Ceru, ka dalībniekiem un skolotājām 
(S. Sīlei, A. Pētersīlei, A. Iesalniecei, E. 
Punovskai) šī ļoti garā diena, kas tika 
pavadīta kopā mēģinājumā, gājienā un 
koncertā, ir gaišu mirkļu caurausta. 

Antra Punovska,
kolektīvu vadītāja

Latvju bērni danci veda

SKOLAS ZIŅAS
Mana skola, gluži kā dzijas kamoliņš,
tieši sirdī prot tīties,
tinas, tinas un tinas 
ap mani, pār mani un manī –
vairs nevaru atšķetināt,
jo mēs vienā kamolā satīti. 

/M. Laukmane/

Gaidot gājienu.Gaidot gājienu.

Pirmssvētku koncerts.

1. rindā – Edgars Rizgis, 
Anda Kristkalne, Ilga Čulkova, 

bijusī audzinātāja Lelde Elijāse, 
Viktorija Mincāne, audzinātāja 
Vija Toča, Zita Tropa, Amanda 

Prušakeviča, Liene Dārta Dumpe

2. rindā – Emīls Veikšāns, 
Kristaps Jakubjaņecs, Mārtiņš 

Krusietis, Mārtiņš Stūrainis, 
Dainis Pelsis

Fotogrāfi jā nav Lolitas Kaulačas.
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Maijā atzīmējām Ģimenes dienu. 
Šim notikumam bija veltīta prāta spē-
le „Brīnumu lauks”. Spēles jautājumi 
bija saistīti ar ģimenes tēmu.  Šo spēli 
jaunieši ļoti iecienījuši, spēlēt gribētāju 
bija divreiz vairāk, nekā  paredzēts spē-
les noteikumos.  Par uzvarētāju kļuva un 
visvairāk saldumu nopelnīja NAURIS 
ANDERSONS.

Divu nedēļu garumā notika fotokon-
kurss „Mans pavasaris Ļaudonā”. Jaunie-
ši fotografēja Ļaudonu un tās cilvēkus pa-
vasarī, bildes ievietojot datorā. Fotografēt 
varēja gan ar digitālajiem fotoaparātiem, 
gan ar mobilajiem telefoniem. Pavisam 
vērtēšanai tika iesniegti 25 fotoattēli.

Vērtēšana notika kolektīvi – visi klāt-

esošie jaunieši atklāti  piešķīra punktus 
katram fotoattēlam. Visaugstāko vērtēju-
mu saņēma divi fotoattēli: Normunda Ri-
nāsa fotogrāfi ja „Pirms negaisa” un Kris-
tīnes Kupranes darbs „Pavasara debesis”. 
Trešo vietu ieguva Andreja Aleksandrova 
iesūtītā fotogrāfi ja „Sāvienas ezers pava-
sarī”.  

Atvaļinājumu dēļ vasarā Centrs netiks 
slēgts, taču mainīsies Centra darba laiki. 
Sekojiet informācijai!

Vēlu visiem jauniešiem vasarā atpūs-
ties, jautri un priecīgi pavadīt brīvdienas 
un uzkrāt spēkus jaunajam mācību ga-
dam!  

   B. Calmane, 
BJIC vadītāja

MAIJS  JAUNIEŠU CENTRĀ

KULTŪRAS DZĪVE 3. – 5. JŪNIJS – MADONAS PILSĒTAS SVĒTKI
Jūnija pirmās nedēļas nogalē Madona 

pulcēja viesus no tālākiem un tuvākiem 
pagastiem un novadiem, lai priecētu pil-
sētas viesus ar dažādām aktivitātēm trīs 
dienu garumā par godu Madonas pilsē-
tas 85. jubilejai.

Svētku kulminācija bija 4. jūnija liel-
koncerts „Daudz laimes dzimšanas dienā, 
Madona!”, kurā piedalījās arī Ļaudonas 
pagasta pašdarbības kolektīvi – vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Divi krasti” un 
jauktais koris „Lai top!”. Jau kopš paša 
rīta un dienas karstumā kolektīvi mēģi-
nājumos gatavojās vakara koncertam, 
lai priecētu skatītājus ar interesantiem, 
pārdomātiem priekšnesumiem.

Svētku koncertu kuplināja Latvijas 
Nacionālās operas solists Jānis Apeinis, 
kas uzstājās kopā ar kopkori. Vienu no 
izpildītajām dziesmām „Mosties agri, 
Madona!” diriģēja kora „Lai top!” diri-
ģente Anita Melnupa.

Svētku koncertu vadīja bijušais mado-
nietis Valmieras Drāmas teātra aktieris 
Māris Bezmers.

Koncerta laikā svinīgi tika pasniegti 
Madonas novada pašvaldības apbalvoju-
mi – Goda diploms, Goda zīme un Atzi-
nība. Ļaudonieši var lepoties, jo godāja-
mo personu vidū Atzinība tika pasniegta 
arī Rutai Vizānei – „Par ilggadēju un 
labu darbu Ļaudonas pagastā”! Pateico-
ties Rutai Vizānei, ik mēnesi ļaudonieši 
savās mājās saņem avīzīti „Ļaudonas 
Vēstis”, viņa ir arī bāriņtiesas locekle. 
Madonas novada domē Ruta pārstāv 
partiju „Jaunais laiks”, ir fi nanšu un at-
tīstības komitejas deputāte, teritoriālās 
un vides jautājumu komitejas deputāte, 
vada novada Administratīvo komisiju un 
darbojas iepirkumu komisijā.
Ļaudoniešu vārdā sveicu Rutu Vizā-

ni un vēlu radošas idejas, neizsīkstošu 
enerģiju un darba sparu!

Signe Smirnova

Dejo vidējās paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti”.

Normunds Rinārs un 
Kristīne Kuprane.

Dzied jauktais koris “Lai top!”.
 I. Vizānes foto
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Mūžībā aizgājis

JĀNIS MĀLNIEKS 
12.06.2011. 91 gada vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Pastāvēsim klusu brīdi
Diža ceļa krustcelēs...

APSVEICAM!                INFORMĀCIJAI

Tik dažādas Tik dažādas 
ir mana dārza puķes:ir mana dārza puķes:
gan gavilē,gan gavilē,
gan rasas lāsēm raud,gan rasas lāsēm raud,
bet, kamēr varubet, kamēr varu
būt es viņu vidū,būt es viņu vidū,
ne stress, ne vientulība ne stress, ne vientulība 
neapdraud. neapdraud. 

/K. Apškrūma//K. Apškrūma/

SVEICAM  SVEICAM  
50 gadu jubilejā50 gadu jubilejā

Vilni Viļeviču 1. jūnijāVilni Viļeviču 1. jūnijā

55 gadu jubilejā55 gadu jubilejā
Andri Bogdānu 1. jūnijāAndri Bogdānu 1. jūnijā
Birutu Boktu 3.jūnijāBirutu Boktu 3.jūnijā
Mariju Čebikinu 27. jūnijāMariju Čebikinu 27. jūnijā

60 gadu jubilejā60 gadu jubilejā
Jāni Šmeisu 8. jūnijāJāni Šmeisu 8. jūnijā

65 gadu jubilejā65 gadu jubilejā
Mārīti  Atvari 2. jūnijāMārīti  Atvari 2. jūnijā

70 gadu jubilejā70 gadu jubilejā
Mihailu Vdovičenko       15. jūnijāMihailu Vdovičenko       15. jūnijā
Ilonu Lapsu 20. jūnijāIlonu Lapsu 20. jūnijā

75 gadu jubilejā75 gadu jubilejā
Annu Mūrmani       6. maijāAnnu Mūrmani       6. maijā
Rutu Balodi        27.maijāRutu Balodi        27.maijā

 80 gadu jubilejā 80 gadu jubilejā
Intu Gailīti   27. jūnijāIntu Gailīti   27. jūnijā

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

RADOŠO DARBU KONKURSS “MANS LĪGO – LĪGO!”
Līdz 20. jūnijam Ļaudonas kultūras namā iesniedz savu radošo darbiņu, 

kurā realizējas tavas fantāzijas par tēmu „Līgo svētki” – 
darbi iesniedzami jebkurā tehnikā

(zīmējums, gleznojums, datorgrafi ka, adījums, 
fl oristika, kolāža, dzeja, utt.)

Kāda ir tava Līgo nakts- jāņuzāles, dziesmas un dejas, ugunskurs, limuzīns 
Jāņu nakts krāsā?! Kādās krāsās un sajūtās ietērpts tavs „Līgo, Līgo!”?

Ļauj vaļu savai fantāzijai, piedaloties radošo darbu konkursā 
„Mans Līgo – Līgo!”

KAPUSVĒTKI  ĻAUDONAS 
PAGASTA  KAPSĒTĀS

Ļaudonas kapos 26. jūnijā plkst. 14.00 
(ev. luteriskā draudze);
Pārupes kapos 9. jūlijā plkst. 14:00 (kato-
ļu draudze) 10. jūlijā plkst. 14.00 (pareiz-
ticīgo draudze);
Mētrienas kapos 7. augustā plkst. 14.00 
(ev. luteriskā draudze).

PLĀNOTIE PASĀKUMI
23. jūnijs – LĪGO SVĒTKI

*Plkst. 11:00 Ļaudonas estrādē uz lustīgu, muzikālu izrādi aicina Degum-
nieku pašdarbības kolektīvi – B.Jukņēvičs 

„Ak, šī jaukā lauku dzīve!”
Sveiksim Ļaudonas pagasta cienījamos Jāņus, cienāsimies ar sieru, grez-

nosimies ar Līgo vainagiem
Lai Līgo svētku sajūta valda ikvienā no mums!

*Plkst. 23:00 Ļaudonas estrādē uz lustīgu balli ar mūziku visām gaumēm 
un paaudzēm aicina DJ Māris!

Ieeja pasākumos bez maksas. Esiet atsaucīgi, 
lai Līgo svētki pavadīti lustīgi un kuplā kompānijā 

kopā ar savējiem – ļaudoniešiem!

9. jūlijs – BĒRNĪBAS SVĒTKI
*Plkst. 12:00 Ļaudonas kultūras namā

*Ģimenes aicinātas pieteikties līdz 5. jūlijam (Signe – 26590186)
*Dalības maksa no bērna – 2 Ls

*Par svētku atmosfēru rūpēsies Ziedu feja
*Piesakies un dāvā bērnam un krustvecākiem svētkus!

23. jūlijs – SPORTA DIENA ĻAUDONIEŠIEM 
„DAR’KO VAR!”

6. augusts – ĻAUDONAS 10. PAGASTA SVĒTKI

5. jūlijs – LATVIJĀ RAŽOTU 
DĪVĀNU TIRDZNIECĪBA

*no 15:00 – 17:00 Ļaudonas kultūras namā
*Latvijā ražoti jauni dīvāni, gultas un matrači
*Plaša izvēle dizaina modeļos, funkcijās, krāsās.    *www.latvijasdivani.lv


