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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 7 (228) JŪLIJS 2013. G.

Aizvadīti latviešu tautas unikālākie svētki –Dziesmu 
un deju svētki. Ceru, ka ikvienam no jums izdevās 
izbaudīt šo svētku burvību. Tieši tādēļ šajā reizē vēlos 
slejā iekļaut citātu, kas izskanēja deju lieluzveduma 
„Tēvu laipas” finālā un līdz ar tūkstošiem citu latviešu 
aizskāra arī manu patriotisma stīgu…

„Tas viss jau tur debesīs turas. Un nevajag teikt, ka 
burās nav vēja un laukam trūkst sēklas sējai, jo,  kamēr 
mums vajadzēs māju un sievu ar staltu stāju, un puišu 

AIZVADĪTI XXV VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU 
UN XV DEJU SVĒTKI

ar tikušām rokām, tikmēr debesīs rakstā lielā vai tepat 
- pilsētās mazās uz ielām, baltu lielceļu vijumos, rudzu 
rugāju klajumos, laukos zaļos un zilganos novakaros 
Latvija būs.

Ne jau ar mums Latvija ir sākusies un ne ar mums 
Latvija izbeigsies. Mūsu tēvos tā sākusies, mūsu 
bērnos tā nebeigsies. Latvija ir ideja, kurā mēs visi 
spoguļojamies. Mēs esam Latvijas nesēji. Mēs nesam 
baltu ideju – nemirstīgu kā akmeņi, mainīgu kā ūdeni, 
bezgalīgu kā debesis.”

Signe 

Turpinājums 4. un 5. lpp.

Mirkli pirms lielajiem svētkiem visā Latvijā tika pacelts Dziesmu un deju svētku karogs, kas simbolizēja 
kopīgu svētku atklāšanu un kalpoja kā ceļavārdi dalībniekiem un svētku simbols mājās palicējiem. Svētku 
karogam plīvojot, Ļaudonas pašdarbības kolektīvi - jauktais koris „Lai top!” un senioru paaudzes deju kolektīvs 
„Divi krasti” devās uz Rīgu, lai godam pārstāvētu Ļaudonu un savu kolektīvu svētkos. Lai arī mēģinājumu 
grafiks bija ļoti blīvs un nogurums darīja savu, emocijas, kas tika gūtas koncertu laikā, to visu atspēkoja un 
uzlādēja ar jaunu enerģiju un lielu gandarījumu.
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SVEICAM MĒNEŠA JUBILĀRUS

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Vēlam jubilāriem veselību un laimes mirkļu 
piepildītas dienas!

Signes Smirnovas teksts un foto

JĀNIS KRĒSLIŅŠ 12. jūlijā 
atzīmēja 80 gadu jubileju.

Jānis jau kopš bērnības sevi dēvē par īstenu ļaudonieti. Tā 
kā Jāņa vecāki bija rentnieki, dzīvots tika dažādās mājās, taču 
Jānim pret to nebija iebildumu. Interesanti bija jebkurā vietā, 
jo kompāniju allaž sastādīja vecākais brālis Alberts un māsa 
Lillija. Pirmos gadus skolnieka kārtā Jānis pavadījis Tocē, taču 
1942. gadā zināšanas turpinājis apgūt Ļaudonas pagasta skolā. 
Diemžēl karš aprāva arī mācības šajā skolā. Jānis apzinīgi 
turpināja mācības Ļaudonas lauksaimniecības skolā, nemaz 
nenojauzdams, ka arī šo skolu nāksies pamest. 1949. gada 25. 
marts izrādījās liktenīgs arī Jāņa ģimenei. Vecākais brālis un 
māsa jau bija nodibinājuši savas ģimenes, tādēļ tālais ceļš uz 

31. jūnijā 85 gadu jubileju atzīmēja JĀNIS 
VILCIŅŠ.

ANNA BRIEDE 
11. jūlijā atzīmēja 
cienījamo 90 gadu 

jubileju.

AUSMA DĀRZIŅA 21. jūlijā bijušo audzēkņu un kolēģu sirsnīgo 
sveicienu lokā atzīmēja 85 gadu jubileju.

Amūras apgabalu skāra Jāni un viņa vecākus. Sibīrijā Jānis 
pavadīja 7 gadus, kuru laikā strādāja dažādus darbus kolhozā – 
par darbu uzskaitītāju traktoristu brigādē, vēlāk ieguvis tiesības 
vadīt traktoru un strādājis valsts darbā. Atgriežoties dzimtajā 
zemē, Jānis izmantojis iespēju apgūt šofera prasmes Madonā, 
taču dienā, kad kursi beidzās un varētu sākt lūkoties pēc kāda 
darba, Jānis iesaukts armijā. No dienesta Murmanskas apgabalā 
Jānis atgriezās 1959. gadā. Atgriezies no dienesta, Jānis varēja 
izmantot iegūtās šofera tiesības, strādājot kolhozā par šoferi. 
Par armijā sapelnīto naudu Jānis iegādājās māju „Mežāres” un 
sāka domāt par ģimenes veidošanu. Jānis noskatīja kaimiņu 
meiteni, ar kuru saticīgā laulībā jau nosvinētas Zelta kāzas. 
Ģimenē izauguši divi dēli – Juris un Ilgvars, kuri dzimtu 
kuplinājuši, dāvājot Jānim ar sievu 5 mazbērnus.
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VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

PII “Brīnumdārzs”

Foto mirkļi no ekskursijā gūtajiem iespaidiem.

A. EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLA IEKĻŪST LABĀKO MAZO SKOLU 
REITINGA TABULĀ

9. jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) tika pasniegta 
ceļojošā balva “Lielā Pūce” un “Mazā Pūce”, kas jau 24 gadus 
tiek nodota labākajiem skolu kolektīviem mācību gadā par 
sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā. 

  Ik gadu Valsts izglītības satura centrs (VISC) rīko dažādas 
olimpiādes, sacensības, zinātniski pētniecisko darbu lasījumus, 
kas ir veids, kā skolām parādīt savus talantus. Talantu ceļš 
gan pašam jaunietim, gan tam, kas to palīdz iet, ir grūts. Un 
tieši skolotājs ir tas, kas virza jaunieti, ir balsts brīžos, kad tas 
nepieciešams.

 Šī gada pasākumā tika apbalvotas 10 labākās lielās uz mazās 
skolas. 2012./2013. mācību gada novērtējums veidots, iekļaujot 
mācību priekšmetu valsts un atklāto olimpiāžu, zinātnisko darbu 
konferences, kā arī 2012. gada starptautisko olimpiāžu rezultātus. 

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

NOPELNĪTĀ EKSKURSIJA UZ VENTSPILI

Ir pagājis vēl viens gads Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā. 
Šogad pirmo gadu skola rīkoja konkursu „Labākā klase”, un 
uzvarētāji varēja doties ekskursijā. Gadu noslēdzot, ar lielu 
sajūsmu un neviltotu prieku šo titulu saņēma 4.-9. klašu grupā 
4.klases kolektīvs ar skolotāju Ilutu Biķernieci un 10.- 12. klašu 
grupā 10. klases kolektīvs ar skolotāju Ingu Avotiņu.

26. jūnijā abas klases draudzīgi devāmies uz Ventspili. 
Cēlāmies agri, jo no Ļaudonas izbraucām plkst. 5.00 no rīta. 
Skolēnu actiņas mirdzēja, prieks par šādu labi nopelnītu 
ekskursiju. Ventspilī mūs sagaidīja brīnišķīgs gids Viktors, kas 
mūs izklaidēja, pastāstīja, izrādīja un izvadāja veselas 3 stundas 
pa Ventspils skaistākajām vietām. Bērni ar lielu sajūsmu tvēra 
katru gida izteikto vārdu.

    Tālāk mūsu prieki turpinājās uz kuģīša „Hercogs Jēkabs”, 
ar kuru vizinājāmies pa Ventas grīvu. Ļāvāmies vējam, putnu 
balsīm, baudījām jūras gaisu un viļņu šļakstus. Veselu stundu 
šūpojāmies savās pārdomās un emocijās. Pirmo dienu noslēdzām 
ar aktivitātēm ūdens atrakciju parkā. Kas par priekiem, ovācijām, 
traucoties lejā pa dažādām „trubām”, arī skolotājām patiess prieks 
par pasēdēšanu burbuļu vannās. Ļoti ātri paskrēja 2 stundas ūdens 
priekos. Pavisam nemanot pienāca vakars, un tālāk devāmies 
uz naktsmītnēm – Usmas kristīgo tautskolu, kur mūs sagaidīja 
brīnišķīga, garīgi bagāta, patiesa, mūsdienīgi nesabojāta būtne 
Karīna Brūklene. Ierādīja mums guļvietas, pabaroja ar gardām 
vakariņām un nedaudz pastāstīja par sevi un saviem izcilajiem 
darbiem – pašas uzbūvētu baznīcu.

 Tā kā nakšņojām ēkā, no kuras katra stūra virmoja padomijas 
elpa – ar nolūku saglabāta, arī pati ēka lielu koku ieskauta, tad 

4. klases audzinātājas Ilutas Biķernieces un skolotājas 
Selgas Balodes teksts un foto

bērniem vakars pagāja jautros, nedaudz arī baisos spoku stāstos.
Otro dienu sākām ar „Demo” centra apskati, kas bērniem atkal 

lika elpai aizrauties ar to, ka ikviens varēja izmēģināt dažādas IT 
tehnoloģijas. Lai gan jūras vēji bija diezgan spēcīgi un uzbāzīgi, 
tas neliedza iespēju bērniem pārbaudīt arī jūras ūdens siltumu, 
metoties augsto viļņu apskāvienos. 

Saņēmuši garīgo lādiņu un pozitīvu emociju pārpilni, varējām 
doties mājup, jo nekur jau nav tik labi kā mājās.

Daudzi bērni atzina, ka šī ir bijusi brīnišķīgākā ekskursija viņu 
mūžā, tāpēc milzīgu paldies sakām skolas direktoram Guntim 
Lazdam, pagasta pārvaldei, brīnišķīgajam un saprotošajam 
autobusa šoferītim Valdim un skolotājiem, kuri bija atbalsts un 
palīgs ekskursijas vadītājam. 

Aicinām arī citus izbaudīt šādas iespējas, jo Ventspils ir tiešām 
pilsēta ar rītdienu!

Latvijas skolu novērtējumā šajā mācību gadā iekļuvušas (atzinību 
talantu izvērtēšanas pasākumos guvušas) 111 lielās un 129 mazās 
skolas. Novērtējumā apkopoti olimpiāžu un konferenču rezultāti, 
kas publiskoti Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā 
vai kurus Ata Kronvalda fonds saņēmis no atklāto olimpiāžu, 
valsts mēroga zinātnisko konferenču, tehnisko un radošo skašu 
organizatoriem.

 Varam lepoties, jo Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 
iekļuvusi labāko mazo skolu reitinga tabulā, ierindojoties 35. 
vietā (kopā 38 vietas). Lai šie sasniegumi ir kā motivācija gan 
skolotāju, gan skolēnu kolektīvam turpmākajā darbā!

Informāciju no portāla www.delfi.llv apkopoja 
Signe Smirnova
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KULTŪRAS DZĪVES NORISES

raksta turpinājums no 1. lpp.

AIZVADĪTI XXV VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU 
UN XV DEJU SVĒTKI

Senioru paaudzes deju kolektīvs 
„Divi krasti” uz Rīgu devās 1. 
jūlija agrā vakarpusē – cits pēc cita 
dejotāji sanāca skolas pagalmā, 
arī pavadītāju pulciņš, kas teica 
sirsnīgus ceļavārdus un noskatījās, 
kā izpušķotā autobusā aizbrauc 
dejotāji, bija liels. Savukārt jauktā 
kora „Lai top!” dalībniekiem 
satraucošs bija 4. jūlija agrs, agrs 
rīts, kad jau no plkst. 3:00 Madonas 
novada kori pulcējās pie Madonas 
dzelzceļa stacijas. Rīta krēslas 
ieskauti, koru dalībnieki salika 
savas mantas speciāli sagatavotā 
automašīnā, kas tās tālāk nogādāja 
Rīgā, savukārt paši koristi, dzies-
mām skanot, līksmā noskaņojumā 
kāpa vilcienā, lai uzsāktu savu ceļu 
uz Dziesmu svētkiem. Arī vilciena 
galapunktā tika piedomāts par muzikālu 
koristu sagaidīšanu. Vilcienam piestājot un 
pasažieriem par lielu pārsteigumu, peronu 
pieskandināja Madonas pūtēju orķestris. 
Cilvēku interese bija liela. Kam par godu 
šāda sagaidīšana? Vien Madonas novada 
koristi, kāpjot ārā no vilciena, atplauka 
platā smaidā, redzot sava novada cilvēkus, 
kas ieradušies viņus sagaidīt. Arī televīzijas 
žurnālistu interese bija liela par šāda veida 
dalībnieku nokļūšanu uz svētkiem. Pēc 
šādas grandiozas sagaidīšanas kora „Lai 
top!” dalībnieki devās uz Mežaparka estrādi, 
kur viņus jau gaidīja pirmie mēģinājumi. 

      Rīgas 3. ģimnāzija bija visu Madonas 
novada svētku dalībnieku apmešanās vieta, 
par ko jāpateicas Madonas novada kultūras 
nodaļas vadītāja Jāņa Kļaviņa organizatora 
spējām, jo sākotnēji 3. ģimnāzijas vadība 

bija devusi piekrišanu skolā 
nakšņot 400 dalībniekiem. 
Taču tika atrasts risinājums, 
lai skolā varētu apmesties visi 
novada kolektīvu dalībnieki, 
kuru skaits sniedzās tuvu 700. 
Skolā allaž kūsāja dzīvība. 
Pat pēc vēlajiem vakaru 
mēģinājumiem kāds steidza 
gludināt koncerttērpus, 
kāds atsvaidzināties dušā 
un, protams, neiztrūkstošie 
dziesmu vakari. 

 Dalībnieki nespēja ne 
attapties, kad pirmie koncerti 
jau bija klāt. Šķita, vēl 
tikko apgūts mēģinājumos 
iemācītais, kad Daugavas 
stadionā un Mežaparka 
Lielajā estrādē jau pulcējās 
skatītāji, kas ar satraukumu 
sirdī gaidīja lieluzvedumus.

      Svētku nedēļā Madonas 
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novada vārds izskanēja visā 
Latvijā, pateicoties kolektīviem, 
kuriem īpaši veicās konkursos. 
1. jūlijā tautas deju ansambļa 
„Vidzeme” vidējās paaudzes 
dejotāji piedalījās finālskatē 
Ķīpsalā, iegūstot godpilno 2. vietu 
valsts līmenī. Pozitīvais pacēlums 
dalībnieku vidū turpinājās arī 3. 
jūlijā, kad Lielajā ģildē par labākā 
godu cīnījās pūtēju orķestri. 
Konkursā piedalījās 24 pūtēju 
orķestri trīs grūtību pakāpēs. 
Madonas kultūras nama pūtēju 
orķestris II grupā (augstākā 
grūtības pakāpe) ieguva izcilo 
1. vietu. Madonas kultūras nama 
senioru paaudzes deju kolektīvs 
„Atvasara”, pirmssvētku skatēs 
iegūstot augstāko novērtējumu, 
svētku laikā tika sumināti kā 
laureāti. Senioru koru un deju 
kolektīvu koncertā Ķīpsalā deju 

kolektīvam „Atvasara” tika 
svinīgi nodoti divi ceļojošie 
karogi – „Senioru koru svētki” 
un „Senioru deju svētki”, kas 
apliecina, ka svētki ar šādiem 
nosaukumiem norisināsies pie 
mums – Madonā, pulcējot visas 
Latvijas seniorus - dziedātājus 
un dejotājus.

    Patiesi teikts, ka latvieši 
ir dziedātāju un dejotāju tauta. 
Tas pierādījās arī šajos svētkos. 
Paldies kolektīvu vadītājām 
– Aijai Kreilei un Anitai 
Melnupai par ieguldīto darbu 
dalībnieku izaugsmē, paldies 
dalībniekiem par izturību 
svētku nedēļas laikā!

    Paldies arī Mārtiņam 
Kālim, kas brīvprātīgi pieteicās 
sevi akreditēt kā „Ļaudonas 

Vēstis” mediju 
pārstāvi svētku laikā, 
lai varētu iemūžināt  
gan ļaudoniešu, gan 
citu Madonas novada 
kolektīvu sniegumu.  
Ar pilnu svētku 
reportāžu ir iespējams 
iepazīties Mārtiņa 
mājaslapā – www.
martinskalis.lv

     Sirsnīgs paldies 
Mairitai Ducenai un 
viņas palīgiem par 
sarūpētajiem ziediem! 
Paldies visiem, kas 
atbalstīja un juta līdzi 
mūsu dejotājiem un 
dziedātājiem!

Signes Smirnovas 
teksts,

Mārtiņa Kāļa un 
Signes Smirnovas foto
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VASARA - EKSKURSIJU LAIKS

Jauko vasaru mēs, “Mežrozītes”, esam nolēmušas veltīt 
izklaidei, izbaudot dabas skaistumu, kas dod veldzi dvēselei. 
Jūnija sākumā dažām no mums bija izdevība nokļūt Kalsnavas 
peoniju svētkos, pateicoties mūsu labajai sponsorei Skaidrītei 
Stepanovai, kas mūs aizvizināja uz jauko pasākumu.

Kalsnavas arborētums - ideju vieta tavam dārzam un atpūtas 
vieta, lai dotos tālāk. Arborētums - koku un krūmu kolekcija (latīņu 
valodā). Lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas 

AR JAUTRU TEĀTRA IZRĀDI 
VIESOJAS MĒTRIENAS 

DRAMATISKAIS KOLEKTĪVS
12. jūlijā Ļaudonas kultūras namā viesojās Mētrienas tautas 

nama dramatiskais kolektīvs ar Monikas Zīles lugu „Sunītis un 
viņa kauliņš”. Desmit aktieru un režisores Anitas Annas Amatas 
darbs vainagojās ar pilnu skatītāju zāli, sirsnīgiem smiekliem un 
aplausiem izrādes izskaņā. 

Signes Smirnovas teksts un foto

Dobeles ceriņdārzā.

austrumdaļā, kopējā platība 143,96 ha, koku un krūmu stādījumi 
98 ha. Kalsnavas arborētums veic ilglaicīgus novērojumus par 
koku attīstību, piemērotību noteiktam klimatam, sēklu ražošanu 
un pavairošanu.

Arborētumā aug ~ 2500 taksonu (dažādības), kopumā apmēram  
45 000 stādu. Arborētuma izveide uzsākta 1975. gadā, lai veiktu 
zinātniskus pētījumus dendroloģijā un mežsaimniecībā, kā arī  
lai veidotu citzemju kokaugu stādījumus pavairojamā materiāla 
ieguvei. Kolekcijai ir ievērojama zinātniska, izglītojoša, 
saimnieciska un rekreatīva nozīme. 

No 1981. gada Kalsnavas arborētums piedalās starptautiskajā 
koku un krūmu sēklu apmaiņā.

Vienīgi Kalsnavā ir iespējams apskatīt tādus retumus kā tulpju 
koku, Virdžīnijas sniegpārslu koku, Kobus magnoliju. Top lielākā 
peoniju kolekcija Latvijā un zied ceriņi kalnā. Atpūtu jums 
sniegs rododendru pastaigu taka priežu mežā. Dīķos varēs redzēt 
ūdensrožu krāsu dažādību, bet, pārejot tiltiņu, varēsiet vēlēties 
sev ko krāsainu! 

Ja vēlaties baudīt ziedēšanu, redzēt augšanu, saskatīt ikdienā 
neieraudzīto, aicinām uz Kalsnavas arborētumu, jo tik daudz 
skaistuma var skatīt mūsu pašu novadā.

Vasara vēl pašā plaukumā un vēl kādu ekskursiju noteikti varu 
jums apsolīt, jo ceru, ka atbalstītāji būs.

Nellijas Gaidlazdas teksts un foto
Sieviešu klubiņa „Mežrozītes” vadītāja

Kalsnavas arborētumā.
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BĒRNĪBAS SVĒTKI 
Vasaras viducī Ziedu feja aicināja vecākus 

pieteikt savus bērnus skaistajiem Bērnības 
svētkiem, kuru laikā bērniem tiek ievēlēti 
krustvecāki. Un tā 21. jūlijā Fejas ziedu pļavā, 
kas bija uzplaukusi Ļaudonas kultūras namā, 
pulcējās ģimenes, lai sešām atvasītēm ievēlētu 
krustvecākus.

Būt par krustvecākiem ir ļoti nopietns 
uzdevums un svarīga loma mazā cilvēkbērna 
dzīvē, tādēļ Ziedu feja krustmāmiņām un 
krusttētiņiem vēlēja, lai viņiem uzticēto mazo 
dvēselīti viņi sargā no saltiem dzīves vējiem, 
gādā un rūpējas par krustbērna labklājību, 
gan neatsakot palīdzību bērniņa vecākiem, 
gan iesaistoties bērna ikdienas dzīvē, pārvarot  
pirmās grūtības un esot kopā laimes pielietajās 
dienās.

 Paldies vecākiem, ka dāvājāt saviem bērniem 
šos svētkus!

Mīļi sveicieni bērniem un viņu vecākiem, un jauniegūtajiem krustvecākiem - Rēzijai Grundmanei, vecāki - Anna Kļaviņa, Valdis 
Grundmanis, krustvecāki Nils Pilaids, Sigita Tropa; Monikai Grundmanei, vecāki - Anna Kļaviņa, Valdis Grundmanis, krustvecāki 
- Madara Kļaviņa, Aigars Kaufelds; Kristai Kaufeldei, vecāki- Madara Kļaviņa, Aigars Kaufelds, krustvecāki- Kristīne un Jānis 
Paegļi; Agrim Pavlovskim, vecāki - Lita Pavlovska, Kaspars Pavlovskis, krustvecāki - Lauma Iesalniece, Sandris Šumskis; Laurai 
Pavlovskai, vecāki - Lita Pavlovska, Kaspars Pavlovskis, krustvecāki - Dzintra Āboliņa, Juris Krjukovs; Marijai Gabrielai Kalniņai, 
vecāki - Arita Lācīte, Jānis Kalniņš, krustvecāki - Elita Ostašova, Jānis Pētersons.

Signes Smirnovas teksts un foto

ĻAUDONIEŠI 36. LATVIJAS PUĶU DRAUGU SAIETĀ KULDĪGĀ

   Pati Puķu draugu saietos piedalos jau vairākus gadus un parasti 
pievienojos madoniešiem. Pērn no Madonas uz šo pasākumu 
devās divi autobusi, jo saiets tika rīkots Jaunpiebalgā, kas bija 
salīdzinoši netālu. Gados, kad saieti notiek Kurzemes pusē - 
Nīcā, Ventspilī, Kuldīgā, madonieši dodas divu dienu ceļojumā 
ar nakšņošanu. Un tas ir iemesls ierobežotam dalībnieku skaitam 
(50 cilvēki). Pierakstīšanās notika jau janvārī. 

 Uzrunājot mūsu pagastā dzīvojošo autobusa šoferi Salvi 
un apspriežoties, nolēmām mēģināt  dot iespēju ļaudoniešiem 
apmeklēt Kuldīgu. Izbraucot 3:30 naktī, mēs Kuldīgā ieradāmies 
9:00 un līdz 20:00 vakarā bijām ierauti saspringtajā Puķu draugu 
saietā. Katrai iepriekš pieteiktajai grupai tika pa gidam, kas pa 
minūtēm organizēja mūsu autobusa kustību kopējā plūsmā. 
Kopā paviesojāmies 8 privātajos dārzos, izstaigājām pilsētas 
sirdi – Liepājas gājēju ielu ar jaunatklāto skulptūru „Telleport”, 
baudījām Pilsētas dārzu senajā pilsētas daļā ar atjaunoto 
ūdenskrātuvi, strūklaku, gājēju celiņus ar lapeni, tiltiem un ziedu 
upi un, protams, pamērcējām kājas platākajā ūdenskritumā (240 
m) Eiropā – Ventas rumbā. Lai nebūtu vienpersonisks viedoklis, 
uzrunāju vēl divus ekskursijas dalībniekus izteikt savas domas par 
ekskursiju. Lūk, kādi iespaidi palika atmiņā Lidijai Kaufeldei: 

 „Šāda veida pasākumā piedalījos pirmo reizi. Un, neņemot 
vērā to, ka izbraucām jau 3.30 un  ceļš līdz Kuldīgai tāls, diena 
gana svelmaina, pasākuma beigās manāms nogurums – jāsaka, tas 
bija to vērts! Pēc saieta svinīgās atklāšanas pilsētas estrādē, visas 

dienas garumā (līdz 
plkst. 18.00), notika 
ceļošana pa Kuldīgas 
pilsētas un pagastu 
skaistākajiem  dārziem. 
Prieks un pozitīvas 
emocijas, skatot 
skaistās un sakoptās 
sētas un pilsētu. Ja ir 
iespēja un interese, 
apmeklējiet šādus 
pasākumus! Var gūt 
patiesu gandarījumu 
par redzēto, uzzināt 
kaut ko jaunu, varbūt 
aizņemties vienu otru 
ideju, iegādāties kādu 
sirdij tīkamu stādu vai 
amatnieku   darināju-
mu, interesanti un 
lietderīgi pavadīt die-
nu. Paldies brauciena 
organizatorēm Mairi-
tai Ducenai un Vitai 
Stradiņai par sagādāto 
iespēju!”

  Aizrautīgs sava piemājas dārziņa kopējs un florists ir A.Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas skolnieks Nauris Pelsis. Lūk, Naura 
vērtējums:

„Jau iepriekš biju dzirdējis par Puķu draugu saietiem. Tāpēc 
gribēju būt tur un redzēt visu arī pats savām acīm. Plkst. 3.00 no rīta 
sākās ceļš pie Kuldīgas puķu draugiem. Kuldīgā jutos kā gaidīts 
viesis. Mūsu gide „vizbulīte” Inese sniedza daudz informācijas 
par pašiem saimniekiem, Kuldīgu, vēsturiskus faktus, teikas.

Man patika visi 10 apskates objekti, ko apmeklējām. Bet mans 
favorīts bija pilsētas vecais parks, no ziediem veidotā upe, kā arī 
Ventas rumba un Emīla tilts. Man patika, kā saimnieki viesus 
uzņēma savās mājās. Visās sētās bija skaisti, varēja smelties 
dažādas idejas. Puķu tirdziņā iegādājos savam dārzam dažādas 
lilijas. Gribēšu braukt arī uz Priekuļiem, kur notiks nākamie Puķu 
draugu svētki.

Mairitas Ducenas teksts un 
Naura Pelša foto

Kuldīgā bija iespējams aplūkot dažnedažādus risinājumus 
ziedu dārzu izveidei.
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	 55	gadu	jubilejā
Valdi	Eglīti	                    
 11. jūlijā
 60	gadu	jubilejā
Valdu dimbeli                     
5. jūlijā
 65	gadu	jubilejā
arnoldu	liEtaViEti               
18. jūlijā
 80	gadu	jubilejā
Jāni	Krēsliņu                 
12. jūlijā
taisiJu	KazaKEViču               
31. jūlijā
 85	gadu	jubilejā
ausmu	dārziņu                  
21. jūlijā
 90	gadu	jubilejā
annu briedi                           
11. jūlijā

Nākamais “Ļaudonas Vēstu” numurs 
iznāks septembrī

INFORMĀCIJA

MANS PALDIES
Ļaudonas kapu kopējiem AĻAI un JOSIFAM 
GURSKIEM par sakopto kapsētu.

Ļaudonas kopos atdusošo 
piederīgie

SARMĪTEI MŪRMANEI par krāšņo ziedu 
vītni autobusam, kas Ļaudonas un Kalsnavas 
deju kolektīvus nogādāja uz XXV Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem Rīgā, 
un par skaisti izveidotajiem svētku gājiena 
ziedu pušķiem.
ANITAI PĒTERSĪLEI par gādāšanu un 
rūpēšanos, uz svētkiem līdzi iedodot rezerves 
blūzes, kreklus un zeķes.

Ļaudonas pagasta senioru paaudzes deju 
kolektīvs „Divi krasti”

PASĀKUMU AFIŠA
ĻAUDONAS PAGASTA SVĒTKI

3. augustā
*Makšķerēšanas sacensības ar pludiņa                  

makšķeri
Pulcēšanās plkst.5:00 pie Aiviekstes tilta
Sacensības noris pēc vispārējiem 

makšķerēšanas noteikumiem.
Vērtēšana – individuāli, trīs grupās – bērni 

(līdz 16 g.v.), sievietes, vīrieši.
Dalības maksa – 1Ls, dalībniekiem līdz 16 g. 

bezmaksas
Plkst.10:00 Apbalvošana
Organizē makšķernieku klubs „Savieši”
*No plkst.10:00 atrakcijas bērniem
pie kultūras nama 
*Visas dienas garumā pie Aiviekstes tilta
„Labie vārdi Ļaudonai un ļaudoniešiem”
*Plkst.19:00 svētku koncerts
estrādē
*Plkst.21:00 balle kopā ar grupu 
„Elpojiet dziļi!”
estrādē
Ieeja: bezmaksas
*Plkst.23:00
Gaišo domu lidojums pār Ļaudonu

JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMS
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā

2. septembrī plkst.10:00

Ļaudonas PII „Brīnumdārzs”
30. augustā plkst.10:00

Kapusvētki Mētrienas kapos
4. augustā plkst.14.00
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Izdevējadrese:  Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426
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APSVEICAM!
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc!

sVEiCam	JŪliJa	JuBilārus

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves sparu, 
visu sapņu piepildījumu!

SLUDINĀJUMS
Ziņojums privāto māju īpašniekiem
Madonas novada pašvaldība organizē bezmaksas 

māju nosaukumu norāžu izgatavošanu un 
uzstādīšanu.

Ļaudonas pagasta pārvaldes ceļu meistars un zemes 
ierīkotājs Jānis Zavals, tel.nr. 29465026, 64860897.
Te var uzzināt sīkāku informāciju, apskatīt norādes 
paraugu, kā arī pieteikties tiem māju īpašniekiem, kas 
vēlas atteikties no šī pakalpojuma.


