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q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

Vēstis

q Kultūras dzīves 
         norises

q Informācija

Jūlijs-augusts. Vasara – vēl baudām to, kaut arī apzinā-
mies, ka dienas jau paliek īsākas un rītos Aiviekstes krasti 
tinas baltos miglas plīvuros. Dabā savāktās tējzāles nu 
smaržo mūsu istabās. Mazāk dabā skan dziedošo putnu 
balsis, svēteļi jau lasās baros, mežos pagājis melleņu lasī-
šanas laiks, tagad brūkleņu un sēņu laiks. Dārzos jau no-
baudām izaugušo ābolu garšu. Pavisam drīz jau tuvosies 
dzērveņu laiks. Saimnieces turpina sagatavot krājumus 
ziemai, mainoties dažādām marinēšanas un konservēša-
nas receptēm un tā papildinot savu ģimeņu budžetu.

Zemnieki jau paspējuši novākt lielākās graudaugu platī-
bas, pavisam drīz uz laukiem parādīsies kartupeļu vācēji. 
Augustā arvien biežāk mūs pārsteidz lietus.

23. jūlijā esam aktīvi piedalījušies tautas nobalsošanā 
par Saeimas atlaišanu.

Izskanējuši 10. Ļaudonas pagasta svētki ar plašu pasā-
kumu piedāvājumu, ikvienam bija dota iespēja tos apmek-
lēt. Kad vēl ir tik daudz iespēju un tik daudz piedāvājumu 
atpūtai kā vasarā!

Jā, bet dārzos jau zied asteres un gladiolas, kas liecina 
par 1. septembra tuvošanos. Visiem skolēniem un stu-
dentiem novēlēsim veiksmīgu jauno mācību gadu.

Neaizmirsīsim 17. septembrī piedalīties 11. Saeimas vē-
lēšanās.
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q Mēneša jubilāri

10. pagasta svētku dalībnieki ceļā uz estrādi.
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Aktuāli

Paldies saņēmēji.

Ceru, ka ikvienam pagasta iedzīvotā-
jam ārpus ikdienas darba ritējuma bija 
vēlme un iespēja piedalīties kādā no 
notikumiem, ko piedāvāja šī vasara gan 
mūsu pašu pagastā, Madonas novadā vai 
kādā citā vietā Latvijā. 

Ļaudonas pagasts 6.augustā svinēja 
svētkus – 10.pagasta svētkus. Īpašs pal-
dies visu iepriekšējo svētku organizē-
tājiem un dalībniekiem, jo tikai ar viņu 
gādību šogad varējām būt šīs tradīcijas 
turpinātāji un atbalstītāji. Svētki visas 
dienas garumā bija patiess apliecinājums 
tam, ka Ļaudonā ir daudz atsaucīgu, ta-
lantīgu cilvēku, kuri savās zināšanās, 
prasmēs un veikumā vēlas dalīties arī ar 
citiem. Novēlējumu sienā pie Aiviekstes 
tilta sarakstīti patiesi un labi vēlējumi 
mūsu pagastam, kas pierāda, ka spējam 
publiski ne tikai kritizēt un nonievāt, bet 
arī labus vārdus teikt. Turklāt, rakstot 
laba vēlējumus, netiek slēpts rakstītāja 
vārds!

Būtiskas pārmaiņas vasaras laikā noti-
kušas lielākajā pagasta iestādē – Ļaudo-
nas vidusskolā. Oficiāli ar 1.septembri 
direktora pienākumus sāks pildīt Gun-
tis Lazda, kurš amatā tika apstiprināts 
16.augustā ar Madonas novada domes 
lēmumu. Ar pagasta avīzes starpniecī-
bu tuvāk ar jauno direktoru noteikti būs 
iespēja iepazīties kādā no nākamajiem 
“Ļaudonas Vēstis” numuriem. 

Būtiski zināt, ka kandidātu pieteikša-
nās vidusskolas direktora amatam tika 
izsludināta divas reizes. Gala lēmums 
tika pieņemts pēc darba intervijām, 
kurās piedalījās Izglītības un kultūras 
komitejas deputāti un pārvaldes vadītā-
ja, uzklausot visus kandidātus. Guntim 
Lazdam atbalstu pauda arī vidusskolas 
pedagogu kolektīvs un skolēnu vecāki, 
kas bija ieradušies uz tikšanos ar kan-
didātiem. Tagad, manuprāt, svarīgākais 
ikvienam ir nesteigties ar pārsteidzīgiem 
secinājumiem un vērtējumiem, bet ļaut 
jaunajam direktoram strādāt un kopīgi 
ar pedagogu kolektīvu īstenot iecerēto. 
Patiesi vēlu, lai veidojas veiksmīga sa-
darbība ar pedagogiem, visiem skolas 
darbiniekiem, skolēniem un viņu vecā-
kiem!

Neapšaubāmi, liels paldies līdzšinējai 
vidusskolas direktorei Lidijai Kaufeldei 
par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu 
Ļaudonas vidusskolā! Vēlu, lai tagad iz-
dodas paveikt pēc iespējas vairāk no tā, 
kam darba dēļ nav atlicis laika līdz šim. 
Paldies arī Izglītības un kultūras depu-
tātu vārdā, ka visu šo vasaru skolā tika 
organizēti darbi, lai to sagatavotu 1.sep-
tembrim. 

 Ilze Dreimane,
pagasta pārvaldes vadītāja

Tautas nobalsošanas 2011. gada 23. jūlijā 
REZULTĀTI Ļaudonas pagastā

(izraksts no balsu skaitīšanas protokola)

Vēlēšanu iecirknis nr.668
Balsotāju kopskaits – 551
Balsošanas zīmju skaits ar atbildi 

„PAR” – 526
Balsošanas zīmju skaits ar atbildi 

„PRET” – 25
Nederīgo zīmju skaits – 0
Centrālā vēlēšanu komisija, pamato-

joties uz 23. jūlija tautas nobalsošanas 
par 10. Saeimas atlaišanu rezultātiem, 
ir noteikusi, ka šā gada 17. septembrī 
notiks 11. Saeimas vēlēšanas.

11. Saeimā no Rīgas vēlēšanu ap-
gabala būs jāievēl 30 deputāti, no         
Vidzemes vēlēšanu apgabala – 27, no 
Latgales vēlēšanu apgabala – 15, no 
Zemgales vēlēšanu apgabala – arī 15 
un no Kurzemes vēlēšanu apgabala –
13 deputāti.

Tiesības piedalīties 11. Saeimas vē-

lēšanās būs visiem balsstiesīgajiem 
Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu 
dienā būs sasnieguši 18 gadu vecu-
mu.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi 
būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 
20.00. Vēlēšanas tiks organizētas 
arī ārvalstīs. Iespēja balsot savā at-
rašanās vietā būs vēlētājiem, kuri 
veselības stāvokļa dēļ nevarēs no-
kļūt vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju 
aprūpētājiem. 

Ļaudonā vēlēšanu iecirknis atra-
dīsies pagasta kultūras namā Dzir-
navu ielā 7.

Sīkāka informācija pa tālruni 
64860893, 26528041 

Dzintra Seržāne, 668. vēlēšanu 
iecirkņa komisijas priekšsēdētāja

Veterinārārsta Jāņa Uržas atbilde
Jūlijā saņēmu anonīmu vēstuli, kurā 

mani lūdza nošaut kādu Ļaudonas 
iedzīvotājam piederošu suni, jo viņš 
izkašņājot kapu kopiņas un katru die-
nu ejot uz pansionātu un baidot vecos 
ļaudis.         

Tā kā vēstules autors nav zināms, 
rakstītājam atbildu ar avīzes starpnie-
cību.

Šaut ar medību ieroci apdzīvotā te-
ritorijā nav atļauts. Tāpat nav atļauts 
dzīvniekus iznīcināt nošaujot, šim 
mērķim ir daudz citas humānākas 
metodes,  piemēram,  – iemidzināt ar 
medikamentiem. Tas, protams, maksā 

naudiņu.
Varu piebilst, ka vēstulē minētais 

suns nav vakcinēts pret trakumsēr-
gu.

Šī jautājuma  vispareizākais risi-
nājums ir griezties pagasta pārval-
dē, kur ar šādiem un līdzīgiem jau-
tājumiem nodarbojas pašvaldības 
darbinieks.

Šo vēstuli esmu nodevis Ļaudo-
nas pagasta pārvaldē un ceru, ka šis 
jautājums tiks atrisināts likumā no-
teiktā kārtībā.

Ar cieņu-
Jānis Urža, veterinārārsts  

Balsošanas dienā.
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Paldies saņēmēji.

MĒNEŠA JUBILĀRI
Skaistā, saulainā 27. jūnija die-

nā dzīves 80 gadu jubileju svinēja 
Inta Gailīte.  Jubilāres dzīves ceļš 
sācies Ļaudonas pagasta „Krūmi-
ņu” mājās Kalnājos. Pirms kara 
vecāki pārcēlušies uz Lazdonas pa-
gastu, un tā nu mazajai Intai skolas 
un kara gadi pagājuši Lazdonā.  

Jaunības gados Intā ieskatījās 
puisis no Mārcienas. Abi jaunieši 
izveidojuši ģimeni un par dzīves-
vietu izvēlējušies Mārcienu. Inta 
savas darba gaitas turpinājusi Mār-
cienas linu fabrikā, vēlāk arī Mār-
cienas kolhozā. Jaunajā ģimenē 
auga meita Rita un dēls Gunārs.

Spēka gados dziedāts un dejots 
pašdarbības kolektīvos. Brīvajā 
laikā adīts un tamborēts. Īpaši jau-
najai sievai un mātei paticis ēst ga-
tavot, un daudzi apbrīnojuši Intas 

pavāres mākslu.
Intas vecāki mantojumā saņēmuši 

māju Ļaudonā, un, kad vecāki paliku-
ši veci, tad meita atgriezusies pie ve-
cākiem. Tā nu atkal Intai dzīve sākās 
Ļaudonā kopā ar saviem vecākiem. 
Inta savas darba gaitas turpinājusi 
padomju saimniecībā lopkopībā, bet 
pirms pensijas strādājusi Ļaudonas 
slimnīcā.

Tagad cienījamās jubilāres sabied-
rotais ir televizors, no kura viņa sme-
ļas visu informāciju. Priecājas par 
savu bērnu veiksmēm, pārdzīvo viņu 
neveiksmes. Cienījamai jubilārei ir 
pieci mazbērni un pieci mazmazbērni, 
ar kuriem viņa ļoti lepojas. Kā pati ju-
bilāre smej: nu tagad uz bodi varu tikt 
ja mani kāds aizved un atved.

 Cienījamai jubilārei vēlēsim veselī-
bu un vēl daudz saulainu vasaru!

    Kalnvirsas pusē „Joku” mājās 7. 
jūlijā dzīves 85. jubileju svinēja Bi-
ruta Birnīte.

Cienījamās jubilāres dzīvesceļš 
sācies Sāvienas pagasta „Grīvnie-
kos”, Aiviekstes krastā pretim Aro-
nas upes ietekai. Bērnība pagājusi 
kopā ar diviem brāļiem, kuri bijuši 
vecāki par viņu. Jubilāre atceras to 
bērnības laiku Aiviekstes krastā, 
kad katru dienu no Cūku kroga pa 
upi brauca kuģītis „Kultūrtehniķis”, 
tas skats ir palicis neaizmirstams no 
bērnu dienu atmiņām.

Mācības mazā Biruta uzsākusi 
Sāvienas pamatskolā, bet pēc pa-
matskolas beigšanas tās turpinājusi 
Jēkabpils vidusskolā. Cienījamā 
jubilāre atceras, ka smagi saslimu-
si māte, tēvs bijis šķūtīs un viņai 
nācies strādāt vecāku saimniecībā. 
Kara laikā brāļi karojuši vācu armi-
jā, vecākais brālis kritis kaujā pie 
Opočkas, par viņu ģimenei vairāk 
nav nekādu ziņu. Kara laikā ģimene 
devusies bēgļu gaitās uz Kurzemi, 
jo tēva dzimtā puse bijusi Rendas 
pagastā. 1945. gadā atgriežoties no 
bēgļu gaitām, dzimtu māju vietā 
bija palikuši tikai mūri un pagrabi. 
Ģimene iekārtojusi mājvietu vienā 
pagrabā, lopus izvietojusi otrā pag-
rabā. Tā nu visi četri uzsākuši jaunu 
dzīvi. Bet drīz vien brāli paņēmuši 
krievi un viņš ticis nosūtīts uz filtrā-

cijas nometni Krievijā.
Pēc kara cienījamā jubilāre uzsākusi 

darba gaitas Jaunkalsnavas zāģētavā, 
vēlāk Kalsnavas spirta brūzī. Vecāku 
mājas saimniecība ieskaitīta kulakos. 
1949. gadā ģimeni no izsūtījuma iz-
glābis kāds labs cilvēks, kuru vēlāk 
par to izslēdza no partijas. Pēc Staļi-
na nāves jubilāre iestājusies Saulaines 
lauksaimniecības skolā, vēlāk skola  
pārcelta uz Rīgu, un visbeidzot 1958. 
gadā jaunā meitene ieguva izvēlēto iz-
glītību.

Brālis Jānis bija sarunājis darbu 
Kalnvirsā, bet pati jubilāre to bija sa-
meklējusi Kalsnavas MPS, bet tomēr 
jubilāre palika Kalnvirsā. Kalnvirsā 
jaunā darbiniece veikusi brigadieres 
pienākumus kolhozā, vēlāk strādā-
jusi arī visādus citus darbus. Jaunās 
darbinieces dzīvesvieta bija nozīmē-
ta „Joku” mājās, jo māju saimnieki 
Dūmi bijuši izsūtīti. Mājas otrajā pusē 
dzīvojusi Birnīšu ģimene, kurā tolaik 
auga stalts jauneklis Jānis. Staltais jau-
neklis Jānis nolūkoja jauno un strādī-
go kaimiņieni un pavisam drīz, 1960. 
gadā, svinēja kāzas. Kopā ar vīru Jāni 
jau nosvinētas zelta kāzas, izaudzināti 
bērni Astrīda un Jānis. Dzīvē ir bijuši 
gan prieka un laimes mirkļi, gan neiz-
stāstāmi sāpju brīži. Tagad vecākiem 
ik dienu ir blakus dēls Jānis un meitas 
Astrīdas ģimene. Cienījamā jubilāre 
priecājas par meitas audžudēlu Tāli, 

kuram arī šajā dienā ir dzimšanas 
diena.

Cienījamā jubilāre savā dzīvē 
ļoti mīlējusi un vēl joprojām mīl 
lasīt grāmatas, daudz adījusi un vēl 
to turpina darīt, cepusi īstu lauku 
maizi un gatavojusi dažādus kulinā-
rijas gardumus. Jaunības gados ak-
tīvi piedalījusies vietējā pašdarbībā, 
dziedājusi korī.

Cienījamajai jubilārei vēlēsim 
labu veselību un dzīvesprieku nāka-
majos dzīves gados!
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PAgAstA IzgLītīBAs IEstĀdĒs

16. jūlijā dzīves 85. dzimšanas 
dienu svinēja Jānis Bērtulis. Cienī-
jamā jubilāra dzimtā vieta ir Sāvie-
na. Bērnība pavadīta Sāvienā kopā 
ar brāli Arni. Jubilārs atceras, kā iets 
ganos  agros rasotos rītos Sāvienas 
pļavās un laukos. Sāvienā uzsākta 
un pabeigta tā laika pamatskola. Pēc 
skolas strādājis saimniecībā „Lauri” 
par puspuisi. Sākoties karam, ie-
saukts leģionā un tur nodienējis no 
1942. līdz 1944. gadam. Kurzemes 
katlā saņemts gūstā un nosūtīts uz 
Maršansku, aiz Maskavas, kur atra-
dies līdz pat 1946. gadam, bet pēc 
tam krievu armijā līdz pat 1948. 
gadam.  Pēc visiem kara pārdzīvo-
jumiem un pārciestajiem gūstiem 
Jānis atgriezies savā dzimtajā pusē 
Sāvienā.

Visu savu darba mūžu veltījis 

celtniecībai, strādājis celtniecības bri-
gādē padomju saimniecībā „Kirovs” 
līdz pat aiziešanai pelnītā atpūtā.

Sāvienā 1951. gadā nodibinājis ģi-
meni un kopā ar sievu Veru izaudzi-
nājuši divus dēlus. Dzīvesbiedre Vera 
jau atdusas kapu kalnā, turpat arī viens 
no dēliem. 

Cienījamais jubilārs šobrīd dzīvo pa-
gasta pansionātā un ar dzīvi tajā ir ļoti 
apmierināts. Brīvajos brīžos jubilāram 
patīk makšķerēt un to viņš izmanto, 
kad laika apstākļi un veselība atļauj, 
jo aiziet līdz  Aiviekstei nav tālu.

Vectētiņš priecājas par tām tikšanās 
reizēm, kad viņu apciemo dēls Vitālijs 
un visi pieci mazbērni. Priecājas par 
izdevību apmeklēt kultūras pasāku-
mus pagastā, jo pansionāta darbinie-
ces to vienmēr cenšas nodrošināt, ir 
tikai pašam jāgrib.

17. augustā 80. dzīves jubileju 
svinēja pagasta iedzīvotāja Daina 
Meldere, bet tā kā jubilāre nedzīvo 
pagastā, ciemošanās pie viņas izpa-
lika.

Cienījamai jubilārei vēlam izturību 
un dzīvesprieku nākamajos dzīves ga-
dos!

 R. Vizānes teksts un foto

Cienījamam jubilāram vēlēsim 
veselību un dzīvesprieku nākamajos 
dzīves gados!

Jaunā mācību gada sākums 
Ļaudonas vidusskolā 

1. septembrī plkst. 10.00

Vasara ir tas gadalaiks, kad jauniešiem 
vairāk laika gribas pavadīt pie dabas un 
ūdeņiem. Taču daļa jauniešu priekšroku 
tomēr deva Jauniešu centram. Pieska-
ņojoties apmeklētāju kontingentam un 
vēlmēm, organizējām pasākumus un 
nodarbības JC.

Jūnijā notika dambretes čempionāts. 
Rezultāti tika vērtēti grupās. Jaunākajā 
grupā labākais rezultāts bija Jūlijam Ra-
jevskim, bet vecākajā grupā – Andrejam 
Aleksandrovam. Uzvarētāji saņēma sal-
das balvas.

Jūlijā atcerējāmies skolā iegūtās zinā-
šanas un iemācījāmies arī ko jaunu lat-
viešu dzejniekiem un dzejai veltītajā pa-
sākumā – viktorīnā. Viktorīnas pirmajā 
daļā vajadzēja atpazīt latviešu dzejnie-
kus pēc viņu fotoattēliem.  Viktorīnas 
otrajā daļā  bija jāpasaka dzejas rindu 
autori, bet trešajā daļā atcerējāmies 
dzejnieku pseidonīmus, šī daļa izrādījās 
visgrūtākā. Visvairāk pareizu atbilžu sa-
krāt  izdevās Viktorijai Rajevskai, līdz 
ar to nopelnot visvairāk saldumu.

Sagaidot JC 5 gadu jubileju, centrā 
veicām remonta darbiņus. 

Paldies pagasta pārvaldei par atvēlē-
tajiem līdzekļiem telpas remontam.  

Liels paldies trim puišiem, kuri kvali-
tatīvi veica šos remontdarbus: Linardam 
Dunduram, Andrejam Mutoram un Gu-
nāram Jankiļevičam. 

 B. Calmane,  BJIC vadītāja

Vasara 
Jauniešu centrā

Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’
aicina savus audzēkņus kopā ar vecākiem uz 

2011./2012. mācību gada atklāšanas pasākumu 
2. septembrī (piektdiena) plkst. 9.30

 Pēc tam vecāki aicināti uz kopsapulci, kurā būs jaunākā informācija un tikšanās ar 
Madonas novada deputāti, Madonas novada bāriņtiesas pārstāvi Rutu Vizāni.
 Savus ierosinājumus, jautājumus, priekšlikumus varat sūtīt uz e-pasta adresi: 

laudonapii@inbox.lv vai zvanīt pa t. 26425048.
Lai vasarā uzkrātais saules siltums mums palīdz veiksmīgi sadarboties visa gada 

garumā!

Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’
vadītāja Ināra Krasnova
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VAsARAs PAsĀkUMI ĻAUdoNAs kULtūRAs dzīVĒ
Līgo diena

23. jūnija rītā ļaudonieši tika aicināti uz estrādi, lai Līgo dienu 
iesāktu ar brīvdabas teātra apmeklējumu. Ar jautru B.Jukņēviča 
komēdiju „Ak, šī jaukā lauku dzīve!” viesojās Degumnieku tau-
tas nama pašdarbības kolektīvi – amatierteātris „Cits modelis” 
(vad. I.Šķēle); vokālais ansamblis „Harmonija” (vad. I.Strode); 
jauniešu deju kolektīvs „Delveri” (vad. I.Melngaile).

Īpaši tika godināti arī Ļaudonas pagasta vecākie Jāņi –
Birnītis Jānis, Marāns Jānis, Elmeris Jānis, Andersons Jānis, 

Āboliņš Jānis, Reinbahs Jānis, Zvaigzne Jānis, Bērtulis Jānis, 
Dobrajs Jānis, Melnis Jānis, Vilciņš Jānis, Krēsliņš Jānis.

Ļaudonieši tika aicināti piedalīties radošo darbu izstādē 
„Mans līgo – līgo!”, kur varēja iesniegt paša veidotus darbiņus 
par Līgo tēmu. Paldies dalībniekiem – PII „Brīnumdārzs” ko-
lektīvam, Dzintrai Viļevičai un Veltai Smirnovai, ka padalījās 
savās radošajās fantāzijās!

Lai arī ik pa laikam smidzināja lietus, Līgo diena iesākās 
pozitīvā atmosfērā – godājot pagasta cienījamos Jāņus, vērojot 
komēdiju, kurā bija gan dziesmas, gan dejas, gan kolorīti tēli!

Uz šādas jautras nots līgotāji (Aija un Dzintars Driksnas, 
Selga Balode, Iluta Biķerniece un Signe Smirnova) devās pie 
pagasta iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem, lai Līgo dienā ie-
priecinātu ar mājās sietu sieru (par ko paldies Gundegai Apšai) 
un īpaši sacerētu Līgo dziesmu!

Paldies atbalstītājiem: SIA „LI&KO”, „Papardes”, Gundegai 
Apšai.

Ceļojums uz Brīnumu salu 
kopā ar Pepiju Garzeķi!

18. jūnija rītā Ļaudonas kultūras namā uz atraktīvu kopā bū-
šanu bērnus un viņu vecākus aicināja Pepija Garzeķe. Bērniem 
kopā ar Pepiju bija iespēja ceļot pa dažādām interesantām sa-
lām – ar spēlēm, rotaļām un radošām izpausmēm.

Vislielāko prieku bērniem sagādāja Brīnumu salas pārstei-
gums – iespēja vizināties zirga mugurā vai skaistos pajūga ra-
tos.

Vokālais ansamblis “Harmonija”.

Līgodziesmas dziedāja Aija un Dzintars Driksnas, 
Selga Balode un Iluta Biķerniece.

Līgodienas vainagi pagasta vecākajiem Jāņiem.

Deju kolektīvs “Delveri”.

Amatierteātris “Cits modelis”.

Pasākuma brīdī.
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Sporta diena ļaudoniešiem „Dar’ ko var!”
23. jūlijā Ļaudonas vidusskolas spor-

ta laukumā pulcējās ļaudonieši, lai ko-
pīgi izmēģinātu spēkus dažādās sporta 
spēļu disciplīnās – gan individuāli, gan 
komandās.

Tradicionālie sporta veidi – basket-
bols, volejbols, šautriņu mešana, orien-
tēšanās mijās ar ne tik tradicionāliem 
sporta veidiem – sievu ilgturēšana, bēr-
nu nešana kukaragās, kristāla kurpītes 
mešana un citas sportiskas aktivitātes, 
kā arī tradicionālais skrējiens apkārt 

Ļaudonas 10. pagasta svētki – svētki Ļaudonai un 
ļaudoniešiem

Šā gada 6. augustā tika atzīmēti 
Ļaudonas 10. pagasta svētki – jau 
no paša rīta Ļaudonā virmoja svēt-
ku noskaņa – ikvienam bija iespēja 
izvēlēties sev atbilstošāko aktivitā-
ti, būt par ciemiņu kādā no pagasta 
iestādēm.

Iepazīt senlaicīgus darba rīkus, 
ikdienā lietojamus priekšmetus bija 
iespējams Upes ielā 27 – Ādolfa 
Smirnova veidotajā senlietu krātu-
vē.

Tāpat Upes ielā uz tikšanos aici-
nāja Voldemārs Māliņš, kurš Ļau-
donā zināms kā klūgu pīšanas meis-
tars. Māliņa kungs laipni izrādīja 
savu veikumu, kā arī pastāstīja par 
savu talantu.

Arī Ļaudonas vidusskola svētku 
dienā vēra durvis ciemiņiem, izstā-
dot skolēnu darbus floristikā (skolo-
tāja Dzintra Viļeviča) un vizuālajā 

mākslā (skolotāja Vija Toča) – krāš-
ņais skaistums priecēja un mudināja 
arī pašus ciemiņus pielikt savu roku, 
lai kopīgi izveidotu ziedu gleznu, kurā 
katrs ļaudonietis varēja iepīt savu at-
nesto ziedu.

Atjaunotajā muzeja telpā savu vei-
kumu sniedza skolas novadpētniecības 

Ļaudonai.
Apbalvotas tika godalgotās 1.-3. vieta, 

izšķirot grupas: bērni, dāmas, kungi un 
komandas.

Kopvērtējumā labākie sporta spēlēs 
„Dar’ ko var!”– bērnu grupā Jānis Kras-
novs, dāmu grupā Juta Eglīte, kungu 
grupā Raivis Jezuns, kā labākā koman-
da–„SiJaši”

Paldies visiem, kuri piedalījās! Lai 
pozitīvā atmosfēra un veselīgais dzīves-
veids ir kopā ar jums!

pulciņš (skolotāja Lilija Jakubjaņe-
ca), prezentējot darbiņu „Ļaudona– 
cildens mans novadiņš”, bet litera-
tūras un latviešu valodas skolotāja 
Sarmīte Sīle prezentēja skolēnu sa-
gatavoto materiālu par novadnieku 
dzejnieku Andreju Eglīti.

Apmeklējot PII „Brīnumdārzs”, 
tā vadītāja Ināra Krasnova intere-
sentiem laipni piedāvāja ekskursi-
ju pa bērnudārza telpām – atmiņu 
takām bērnībā, bet pēc tam bija 
iespēja piemērīt krāšņos „Brīnum-
dārza” tērpus un iemūžināt skaisto 
mirkli fotostudijā.

Savukārt Ļaudonas kultūras namā 
valdīja mākslinieciska atmosfēra, 
jo bija atceļojušas gleznas no tēlo-
tājmākslas studijas „Madona” (va-
dītāja Līga Kalniņa). Paldies māks-
liniecēm par radīto skaistumu!

Uz aicinājumu uzņemt ciemiņus 

Stafetē sāvēnieši.

Sievu turēšana.

Iesildīšanās pirms sacensībām. Jānis Sūcis ar meitu Danu. “Aklais” volejbols.

Tāllēkšanas sektorā Una Pētersīle. Šautriņas met Aigars Krēsliņš.

Pasākuma vadītāji 
Signe un Mārtiņš Smirnovi.
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Ļaudoniešiem un pagasta viesiem bija iespēja ierakstīt 
labus vārdus Novēlējumu sienā. Lūk, daži no novēlēju-
miem:

„Šeit es iemācījos braukt ar trīsriteni.
Šeit es pie Aiviekstes sniedzu pirmo skūpstu puisim.
Šeit es savu dēlu kristīju baznīcā.
Šeit ir manas mājas.
Šeit ir Ļaudona.
Un tā arī lai paliek!” /Linda/

„Topi skaista, mana mīļā Ļaudona!” /Lāsma/

„Ļaudona ir visskaistākā vieta uz pasaules” /Artūrs/

„Ļaudonai zelt un plaukt!” /Iluta/

„Vasaras vakars un vīgriežu vāli mums smaržo pēc lai-
mes pie Aiviekstes un Ļaudonas!” /Pommeru ģimene/

Šie pagasta svētki bija īpaši ne tikai ar to, ka atzīmē 
10. jubileju, bet arī ar to, ka akcentē vērtības, talantus 
Ļaudonā. Svētku dienā Ļaudonas pagasta iestādes un 
iedzīvotāji aicināja ciemiņus, lai pastāstītu, iepazīstinā-
tu ar savu veikumu. Arī svētku koncertā uzstājās tikai 
Ļaudonas pagasta mākslinieciskie kolektīvi – Ļaudonas 
jauktais koris „Lai top!” (diriģente Anita Melnupa); vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs „Divi krasti” (vadītāja Aija 
Kreile); senioru vokālais ansamblis „Sendienas” (vadītā-
ja Malda Eglīte); Ļaudonas vidusskolas bērnu vokālais 
ansamblis (vadītāja Selga Balode); PII „Brīnumdārzs” 
dejotāji (vadītāja Signe Smirnova).

Īpašs paldies svētku atbalstītājiem – SIA ”LI & KO”, 
personīgi Nikolajam Hačatrjanam un z/s „Papardes”, 
personīgi Skaidrītei Stepanovai.

Ļaudona – vieta, kur ir ar ko lepoties! Paldies, ka kopā 
radījāt svētku noskaņu! Paldies ikvienam, kurš palīdzēja 
svētku tapšanā!

Signes Smirnovas teksts, Rutas Vizānes foto

atsaucās arī Dabas aizsardzības pārvaldes administrāci-
jas birojs Ļaudonā – Andris Avotiņš interesanti pastāstīja 
par dabas vērtībām un Dabas aizsardzības pārvaldi, kā 
arī bija iespēja aplūkot fotoizstādi „Teiču un Krustkalnu 
dabas rezervāti”.

Visas dienas garumā saimniecības „Zara - Leitāni” 
saimniece Mairita Ducena uzņēma ciemiņus, lai iepa-
zīstinātu ar gandrīz 700 dažādu sugu augiem izveidotajā 
daiļdārzā un sniegtu padomus puķkopībā.

PII “Brīnumdārzs” dejotāji.

Deju kolektīvs “Divi krasti”.

Ansamblis “Sendienas”.

Koris “Lai Top!”.

Uz Liteni...
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Mūžības ceļā aizgājuši: 

JĀNIS KRĒSLIŅŠ
miris 1. jūlijā 58 gadu vecumā;

DZIDRA LEONTĪNE BIRZNIECE 
mirusi 23. jūlijā 86 gadu vecumā;

AUSMA ASMUSA 
mirusi 20. augustā 70 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Tu, lielais Dievs, ļauj sirdi klusināt,
Šai brīdī, kad tā dziļās bēdās skumst;
Ar labiem vārdiem vari mierināt,
Kad gaišai dienai vakars tumst.

APsVEICAM!                

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
“Tīrs dzintars!” varam secināt.

SVEICAM jūlija mēneša jubilārus
50 gadu jubilejā

Viktoru Trofimovu        4.jūlijā
Intu Fjodorovu            14.jūlijā
Juri Kozindu                31.jūlijā

55 gadu jubilejā
Antonu Jakubjaņecu    1.jūlijā

70 gadu jubilejā
Ritu Krēsliņu          5.jūlijā
Miervaldi Kriškānu     22.jūlijā
Vitoldu Smelteri          27.jūlijā

85 gadu jubilejā
Birutu Birnīti                  7.jūlijā
Jāni Bērtuli                   16.jūlijā

SVEICAM augusta mēneša jubilārus

55 gadu jubilejā
Aivaru Sirmo          17.augustā
Andri Podnieku     24.augustā

60 gadu jubilejā
Edgaru Bebri          16.augustā

75.gadu jubilejā
Dzidri Kasparu         8.augustā

80.gadu jubilejā
Dainu Melderi        17.augustā
Albertu Pupausi     29.augustā

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara,
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt.

Sveicam jaundzimušos un viņu 
vecākus:

KRISTIĀNS GURSKIS 
dzimis 29. jūnijā vecākiem 

Anatolijam un Airai Gurskiem;
MONIKA GRUNDMANE 

dzimusi 10. jūlijā vecākiem Valdim 
Grundmanim un Annai Kļaviņai;

ENIJA BERELE 
dzimusi 11. jūlijā vecākiem Edgaram 

Berelim un Gitai Lavrenovai;
ALEKSEJS BURCEVS 

dzimis 29. jūlijā Irinai Burcevai.

PAtEICīBAs          Mēs, sporta nometnes “Sportiņš” da-
lībnieki – Salaspils bērnu sporta skolas 
vieglatlētikas grupas 1.-6. klašu skolēni 
un treneri Ināra Znūtiņa un Vita Dindune 
vēlamies pateikties viesmīlīgajiem Ļau-
donas ļaudīm par neaizmirstamo nedēļu 
Ļaudonā:

– skolas direktorei Lidijai Kaufeldes 
k-dzei par milzīgo atsaucību, laipnību un 
pretimnākšanu;

– latviešu valodas skolotājai par 
mūsu “apvāršņa” paplašināšanu;

– Teiču rezervāta darbiniekiem par 
jauko ekskursiju, īpaši Uldim Ceruka 
k-gam un šoferītim Valdim par peldēša-
nās –  braucieniem uz Baltezeru un Sā-
vienas ezeru;

– visām virtuves saimniecēm un viņu 
vadītājai  Ināras k-dzei par izcilajām 
maltītēm.

Lai jums jauka, saulaina vasara! Pal-
dies jums visiem!

trenere Vita Dindune
trenere Ināra Znūtiņa

Mūsu vissirsnīgākā pateicība AGRIM 
DAUĢIM un ULDIM CERUKAM, kā arī 
visiem labajiem cilvēkiem, kuri bija kopā 
ar mums, meklējot mežā apmaldījušos 
Ievu.

Dārziņu ģimene

Izsakām sirsnīgu pateicību Ilmāram 
Smirnovam par ieceri pilnībā atjaunot Pā-
rupes kapu kanceli. 

Paldies par ieguldīto darbu jaunās kan-
celes celtniecībā Ilmāram un viņa dēlam 
Mārtiņam, Mārtiņam Stūrainim, Edga-
ram Bebrim, Gunāram Smirnovam un 
Guntim Vizānam.

Lai Dieva svētība jums visiem par šo 
labi paveikto darbu!

Ļaudonas pareizticīgo draudzes 
priekšnieks Jāzeps Mikanovs

Vasaras nesmukumi
Jau vairākas reizes ir nācies pie-

dzīvot nepatīkamu skatu, kad uzlik-
tās afišas par pasākumiem Ļaudonā 
un ārpus tās no afišu dēļiem ir no-
rautas.

Kādu iespaidu tas rada par Ļaudo-
nu? 18. jūnija rītā, kad Ļaudonā no-
tika Reģionālā medību suņu izstāde, 
mūsu pagastu apmeklēja viesi no tu-
vākām un tālākām vietām, taču viņus 
sagaidīja nepatīkams skats– autobu-
sa pieturā blakus zemē izmētātajiem 
atkritumiem mētājās arī norautās 
afišas.

Afišas tiek rautas tikai no viena afišu 
dēļa, kas atrodas pie autobusa pieturas – 
kurā gan jauniem, gan veciem patīk sēdēt 
un pavadīt laiku pie alus pudeles...

Jebkura afiša informē par gaidāmo pa-
sākumu. Vai šie afišu rāvēji vēlētos, lai par 
tiem informē pie afišu dēļa piesprausta ne-
manāma lapiņa?! Par katru afišu tiek īpaši 
padomāts – lai tā uzrunātu ļaudoniešus, 
vēstītu par pasākuma formu, tādēļ ir ļoti 
žēl, ka kāds tās vienkārši norauj, lai sabur-
zītu un nomestu turpat zemē!

Par pasākumiem tiek informēti visi ļau-
donieši, tādēļ afišas joprojām tiks izliktas 
tām paredzētajās vietās. Tomēr aicinu ļau-
doniešus būt acīgiem – ziņot par šiem huli-
gāniem un nepalikt vienaldzīgiem!

Jūlijā tika izpostīta atpūtas vieta pie 
Driksnas ezera, par kuru ir ierosināts kri-
minālprocess. Ļoti gribētos uzzināt, ku-
riem traucēja šī sakoptā vide ezera krastā.

Tāpat gribas atgādināt, ka autobusu pie-
turas ir domātas sabiedriskā transporta iz-

mantotājiem, nevis vietējiem dzērājiem, 
kuri joprojām turpina iemalkot alu auto-
busu pieturās un atstāt aiz sevis nekārtī-
bas, kas citiem jāsavāc. Atgādināšu, ka 
šie alus dzērāji var tikt sodīti administra-
tīvi ar naudas sodu.

S. Smirnova, R. Vizāne

SĒRU VĒSTS


