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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 7 (239) JŪLIJS/AUGUSTS 2014. G.

SVĒTKI  ĻAUDONAI  UN  ĻAUDONIEŠIEM

Jau  tradicionāli augusta pirmajā sestdienā tiek atzīmēti Ļaudonas pagasta svētki, kas pulcē ļaudoniešus un pagasta viesus, 
piedāvājot dažādas aktivitātes visas dienas garumā. 

Šogad Ļaudonas pagasta svētki iesākās rīta agrumā ar ļaudoniešu  modināšanu. Īsi pēc plkst.8:00 intrigu un interesējošos 
acu skatus nomainīja sajūsma un prieks, kad Aiviekstē parādījās plosts, no kura skanēja mūzikas instrumentu melodijas.

 Lubānas lauku kapela „Meldiņš” bija parūpējušies par ļaudoniešu skaistu modināšanu, ļaujot izbaudīt skaņdarbus, kas 
skan no plosta Aiviekstes vidū.

Augusts  sevī nes vasaras izskaņu un pirmās  
rudens  vēsmas. Šī vasara bijusi tik dažāda – sākusies 
ar lietu un vēsiem laikapstākļiem, bet turpinājusies  
ar karstuma rekordiem.  Kāds gaidīja lietus veldzi, 
kāds izbaudīja saules svelmi pilnībā – taču šī vasara 
noteikti paliks atmiņā kā Ēģiptes atpūtas cienīga. Nu 
jau svelmainās dienas pamazām nomaina dzestrie 
rīti un dūmakainie vakari – vasara ir paskrējusi, un 
rudens elpa lēnām pārņem dabu.  Cik gan ātri viss 
dabā mainās – jāspēj vien noķert sev tīkamās sajūtas 
katrā gadalaikā.

Šajā  avīzes  numurā  vasaras aktualitāšu 
apkopojums – no Līgo svētkiem līdz Pagasta 
svētkiem. Vasaras mieru vēl paspēja iztramdīt ziņa, 
ka  arī  Ļaudonu sasniedzis  Āfrikas  cūku mēris.  

Jācer, ka šī liksta neatstāts pārlieku lielu rūgtumu 
un materiālos  zaudējumus pagasta saimniecībās un 
teritorijā kopumā.

Lai vai kā – daba nestāv uz vietas, un viss rit savu 
gaitu. Vējš pūš spēcīgāk, koku lapas  iekrāsojas  
rudenīgos toņos, arī asteres dārzā  liecina, ka  
skolēniem  laiks no tālākā  istabas  stūra  izvilkt skolas  
somu un gatavoties jaunajam mācību gadam.

Līdz ar rudeni arī pagasta avīzīte piedzīvos 
izmaiņas, kas noteikti nāks tikai par labu – jaunas 
vēsmas, idejas, redzējums.

Jācer, ka jums šī vasara bijusi piepildīta ar 
pozitīvām emocijām, un uzkrātā saules enerģija  dos  
spēku drūmākiem  mēnešiem. 

   Glabāsim  sauli  sirdī!

Signes Prušakevičas teksts un foto
Raksta turpinājums 13. lpp.

Signe 
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Dzintra dzimusi ļaudoniete  trīs bērnu ģimenē,  viņai vēl ir 
māsa un brālis. Dzintras ģimenei liktenīgs bijis 1941. gads, 
kad piedzīvota baisā izsūtīšana. Jubilārei tolaik bija tikai 2 
gadi. 1946. gadā Dzintra kopā ar māsu un brāli atgriezusies 

MĒNEŠA JUBILĀRI

Signes Prušakevičas teksts un foto

Sveicam  jubilārus  skaistajās dzīves  
jubilejās, vēlot veselību, dzīvesprieku un 

gaišas domas!Cienījamo  90 gadu jubileju 5. jūlijā  atzīmēja 
JĀNIS  ELMERIS

30. jūnijā  AUSMA BĒRZIŅA atzīmēja 
85 gadu jubileju

DZINTRA  IESALNIECE 
15. augustā atzīmēja 75 gadu  jubileju

Latvijā, taču vecāki palikuši Krievijā, tādēļ bērni dzīvojuši pie 
audžuvecākiem Preiļos.

Dzintra skolzinības  apguvusi Preiļu 1. vidusskolā, pēc 
tās beigšanas atgriezusies dzimtajā Ļaudonā un uzsākusi 
darba gaitas Tocē, strādājot par sekretāri. 1959. gada rudenī 
jubilāre teic „Jā” vārdu Imantam Iesalniekam. Pēc precībām 
Dzintra nododas ģimenei dzīvei, audzinot bērnus - Ivetu un 
Normundu. Pēc desmit gadu mājas dzīves Ļaudonā ģimene 
pārceļas uz Cesvaini Kraukļu pagastu, kur Dzintra uzsāk darbu 
par  lopkopēju. Viss turpmākais darba mūžs Dzintrai pavadīts 
lopkopības nozarē. No 1974. gada 19 gadus līdz  aiziešanai 
pensijā jubilāre strādā  Jēkabpils  „Vienībā”.

Pēc  aiziešanas  pensijā  Dzintra ar ģimeni atgriežas Ļaudonā 
„Ruķu” mājās, kur tiek organizēta ģimenes saimniecība. Nu  
jau  „Ruķos” Dzintra  dzīvo 13. gadu. Lai gan saimniecībā 
govis vairs netiek turētas,  tomēr mājās ir īpaša aura, kas 
neatstāj vienaldzīgu nevienu. Jubilāre bieži saņem atzinīgus 
vārdus par sakopto saimniecību. Savulaik kopā ar dēlu Dzintra 
apceļojusi skaistākās vietas Latvijā un ārzemēs. Gūtie iespaidi 
no ceļojumiem nu iegūluši jubilāres atmiņās.

Jubilārei prieku rada mazbērnu pulciņš - mazmeitas Marita, 
Laura, Lauma un Arta, mazdēls Haralds. Sagaidīta arī pirmā 
mazmazmeitiņa Sofija, kura par  savu dzimteni sauc Dāniju.

Jubilāre atzīst, ka dzimšanas diena ir laiks, kad mierīgā 
vientulībā atritināt atmiņu kamolu un atcerēties par saviem 
tuvajiem un piedzīvoto dzīves laikā.

14. augustā  LŪCIJA  LŪSE 
atzīmēja  95 gadu jubileju

INĀRA  APSĪTE 
75. jubileju atzīmēja 28. jūlijā

Kļūdu labojums
„Ļaudonas Vēstis” jūnija numurā nodaļā „Mēneša jubilāri” 

ieviesušās kļūdas. Jubilāre  Ārija Pujāte  10. jūnijā  atzīmēja 75 
gadu jubileju, jubilāres vīra vārds ir Alfons.

Atvainojos Ārijai un viņas ģimenei par sagādātajām 
neērtībām!
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ĀFRIKAS  CŪKU  MĒRIS  SASNIEDZIS  MADONAS  NOVADU

Informācija no Pārtikas un veterinārā dienesta
Āfrikas cūku mēris (ĀCM) 

turpina izplatīties: apstiprināti 
jauni meža cūku saslimšanas 
gadījumi Madonas novadā un 
Latgalē, kā arī mājas un meža 
cūkām Valkas novadā. 

Pārtikas un veterinārais 
dienests (PVD) ir saņēmis 

laboratorisko analīžu rezultātus, kas apstiprina Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) vīrusu 2 no 4 atrastajām beigtajām meža cūkām 
Madonas novada Ļaudonas pagastā. 

Viena meža cūka tika atrasta uz lauka, novācot labību, 
savukārt 3 meža cūkas atrada lauka malā  pie meža. Meža cūku 
līķi jau bija sākuši sadalīties. Laboratoriskajā izmeklēšanā vēl 
atrodas 2 paraugi no 6.augustā mežā atrastajām meža cūkām. 
Uzsākta slimības apkarošanas pasākumu ieviešana.

PVD atkārtoti aicina labības novākšanas laikā, sevišķi, 
ja labības lauks atrodas tuvu pie meža vai teritorijā, kurā 
būtu pārvietojušās meža cūkas, pirms labības novākšanas 
vajadzētu apsekot un pārliecināties, vai meža cūkas tajā nav 
„paviesojušās”.

Īpašu uzmanību PVD aicina pievērst, novācot ražu no 
laukiem, kuros tiek audzēti zirņi, kartupeļi, kukurūza.

Ja labības un ražas  novākšanas laikā uz lauka vai lauka 
malā pamanāt beigtu meža cūku, ziņojiet par to, zvanot uz 
PVD ĀC karsto telefonu - 20260400 vai informējiet tuvāko 
PVD teritoriālo pārvaldi.

Āfrikas cūku mēris - kas jums jāzina
Āfrikas cūku mēra karantīnas (inficētā) teritorija - Madonas 

novada Ļaudonas un Kalsnavas pagasts, Krustpils novada 
Variešu pagasts un Pļaviņu novada Aiviekstes pagasts.

Mājas cūku turētājiem
*Dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu 

centra (LDC) datu bāzē! Cūku saslimšanas gadījumā tas 
atvieglos slimības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu.

*PVD inspektori pārbaužu laikā jūsu saimniecībā 
pārliecināsies par mājas cūku veselību un ņems paraugus 
laboratoriskajām analīzēm.

*Par kompensācijām zaudējumu gadījumā sazinieties ar 
Lauku atbalsta dienestu (LAD).

*Lai nepakļautu riskam cūku novietni, ievērojiet biodrošības 
pasākumus:

-Karantīnas teritorijā aizliegts veikt dzīvu cūku 
pārvietošanu!

-Turiet cūkas iekštelpās! Nepieļaujiet to kontaktu ar meža 
cūkām!

-Cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot 
par to veterinārārstu! Iegūto gaļu aizliegts izvest ārpus 
saimniecības!

-Neizmantojiet medību drēbes, apavus un aprīkojumu, 
dodoties kopt un barot cūkas! Regulāri mazgājiet rokas!

-Neizbarojiet cūkām nomedīto mežacūku gaļas atliekas, 
nokauto mājas cūku kaušanas blakusproduktus un virtuves 
atkritumus!

-Lai nepakļautu riskam cūku novietni, neielaidiet tur 
nepiederošas personas!

-Nepieļaujiet mīļdzīvnieku - suņu, kaķu - iekļūšanu kūtī!
-Pie ieejas novietnē izvietojiet dezinfekcijas paklājus, 

regulāri veiciet deratizāciju!
-Neizmetiet mežā nobeigušos mājdzīvniekus!
-Pakaišiem lietojiet materiālu, kas nevar nonākt vai nav 

bijis saskarē ar meža cūkām!

-Sekojiet līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties 
informējiet veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir 
nobeigušās!

Iedzīvotājiem
Sargājiet novadu, pagastu un cūku turētāju saimniecību no 

slimībām:
-Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, nevediet dzīvnieku 

izcelsmes pārtikas produktus: gaļu un gaļas produktus, 
pienu un piena produktus! Tie tiks konfiscēti un nodoti 
iznīcināšanai!

-Neizvediet cūkgaļu un tās izstrādājumus no karantīnas 
teritorijas!

-Karantīnas teritorijā neievediet nezināmas izcelsmes 
gaļu, ja vien nav iespējams pierādīt tās izcelsmi (gaļai jābūt 
oriģinālajā iepakojumā ar pievienotu pirkuma čeku)!

-Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas cūkas, 
neejiet pie tām kūtī!

-Nepārvietojiet bez PVD atļaujas karantīnas teritorijā citus 
lauksaimniecības dzīvniekus!

-Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā arī apmeklējot tūrisma 
vietas, nemetiet sviestmaižu vai citu pārtikas produktu 
atkritumus mežā vai ceļmalā!

-Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu notīriet un 
nomainiet apģērbu un apavus!

-Ja uz un no meža esat devies ar velosipēdu vai auto, 
atgriežoties mājās, ar ūdeni noskalojiet pārvietošanās līdzekļu 
riteņus!

-Iegādājieties gaļu un gaļas produktus legālās tirdzniecības 
vietās!

Medniekiem
-Medības saskaņojiet ar PVD!
-Par nomedīto meža cūku informējiet PVD un Valsts meža 

dienestu (VMD)!
-Medību laikā neizmantojiet medību suņus, lai neveicinātu 

meža cūku pārvietošanos!
-Par atrastu nobeigušos meža cūku nekavējoties sazinieties 

ar PVD, lai noņemtu paraugu laboratoriskajai izmeklēšanai!
-Neveiciet medījumu pirmapstrādi un uzglabāšanu 

lauksaimniecības dzīvnieku novietnē!
-Blakusproduktus - dzīvnieku iekšējos orgānus un ādas -  

iznīciniet tikai PVD inspektora uzraudzībā!
-Neizbarojiet medījumu blakusproduktus un atliekas 

mājdzīvniekiem!
-Mazgājiet un dezinficējiet medību aprīkojumu, apavus, 

apģērbu un auto transportu!
-Lietojiet pārtikā tikai termiski pietiekami apstrādātu meža 

cūkas gaļu!
-Bez PVD atļaujas neizvediet no karantīnas (inficētās) 

teritorijas nomedīto meža cūku gaļu un gaļas
produktus!

SLIMĪBA  NAV  BĪSTAMA  CILVĒKIEM  UN  CITU  
SUGU  DZĪVNIEKIEM!

Pastāstiet šo informāciju kaimiņiem, kolēģiem, draugiem 
un ciemiņiem!

Būsim atbildīgi kopā un katrs to ievērosim!

PVD Austrumvidzemes pārvalde: Lauku iela 5, Gulbene, 
tālr. 644 71105, 644 73039, e-pasts: austrumvidzeme@

pvd.gov.lv
PVD Austrumzemgales pārvalde: Brīvības iela 88, 

Jēkabpils, 
tālr. 652 35466, 652 31695, e-pasts: austrumzemgale@pvd.

gov.lv
PVD ĀCM „karstais telefons”: 20260400 katru dienu no 

plkst. 8:00 līdz 21:00
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SOCIĀLO  PAKALPOJUMU  PIEEJAMĪBA  ĻAUDONAS  PAGASTA  IEDZĪVOTĀJIEM

PALDIES Ervīnam Koops un viņa vecākiem Janai un 
Uģim par dāvātām maskām Ļaudonas PII „Brīnumdārzs”.

Ļaudonas  kultūras namā  īstenots LEADER  projekts 
„Jaunu sociālās aprūpes pakalpojumu izveidošana Ļaudonas 
pagastā”. 

 Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai LEADER programmas finansiālu atbalstu.

 Projekta   īstenošanas  rezultātā  ir  renovēts kultūras nama 
sanitārais mezgls, kā arī sabiedriskās dušas, ierīkota  veļas 
mazgātava.  Tas viss  nepieciešams gan  dažādās situācijās 
sociālās palīdzības nodrošināšanai pagasta iedzīvotājiem, gan 
jebkuram pagasta iedzīvotājam, kuram dažādu iemeslu dēļ 
nav iespējams izmazgāt un izžāvēt veļu savā dzīvesvietā vai  
nomazgāties dušā.

Projekta  kopējās  izmaksas ir 13 244,92 eiro (t.sk. PVN 
21%), no kuriem pašvaldības ieguldījums ir 5039,41 eiro, bet 
publiskais jeb ES  finansējums 8205,51eiro.

Ar 19.05.2014. Madonas novada pašvaldības domes 
lēmumu dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumiem noteikts  
šāds  izcenojums:

 dušas izmantošana - 0,70 eiro no personas;
veļas mazgāšana -  0,70 eiro par kg veļas;
veļas žāvēšana - 0,40 eiro par kg  veļas.
Dušā  jāizmanto savi higiēnas piederumi, tie netiek 

nodrošināti. Veļas mazgāšanai tiek nodrošināti visi 
nepieciešamie  veļas  mazgāšanas līdzekļi.

Ļoti gaidīsim jūsu ieteikumus par sabiedriskās dušas un 
veļas mazgātavas vēlamo darba laiku! 

Bet pagaidām, ja jums nepieciešams kāds no šiem 
pakalpojumiem, lūdzu, iepriekš pieteikties pa tālr. 29337185  
vai  64860895

LEADER  PROGRAMMA  ĻAUDONAS  PAGASTĀ
26. augustā plkst. 14:30 notiks tikšanās pagasta 

pārvaldē, uz kuru ir aicināti vietējie iedzīvotāji, biedrības, 
uzņēmēji, kā arī pārvaldes darbinieki, lai pastāstītu Vidzemes 
Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu 
institūta pētniecēm par LEADER programmas iesniegtajiem, 
atbalstītajiem, kā arī noraidītajiem projektiem, par to, cik lielā 
mērā vietējie iedzīvotāji izmanto un var izmantot LEADER 
projektu gaitā izveidotās aktivitātes vai infrastruktūru.

Ja jums nav iespējams atnākt uz tikšanos, bet ir, ko teikt par 
LEADER programmas projektiem, tad jūs savu viedokli par 
projektu nozīmīgumu pagasta attīstībai, cilvēkiem,  projektu 
radītās vērtības varat paust elektroniski, rakstot uz e-pastu: 

hespi@va.lv vai sūtot vēstuli HESPI, Cēsu iela 4, Valmiera 
LV-4201.  

Lūdzu  norādiet savu vecumu un apdzīvoto vietu, lai 
pētnieces varētu spriest, par kāda veida aktivitāšu projektiem 
jūs esat izteicis viedokli.

Ar pētījuma rezultātiem varēs iepazīties noslēguma seminārā 
16. septembrī Madonā.

Ar LEADER programma atbalstītajiem projektiem laika 
posmā no 2009. līdz  2013. gadam Ļaudonas pagastā varat 
iepazīties mājaslapā www.laudona.lv, Ļaudonas pagasta 
pārvaldē.

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
PII „Brīnumdārzs”

Pateicība

PALDIES A. Eglīša Latviešu Nacionālajam fondam par 
dāvāto sūtījumu – dažādas rotaļlietas bērniem.

Ināra Krasnova, Ļaudonas PII „Brīnumdārzs”vadītāja
Signes  Prušakevičas  foto

Jaunā  mācību  gada  sākums
Saulainā vasara ir nemanāmi aizsteigusies, dabā jūt rudens 

elpu…
,,Brīnumdārzs” piepildās ar bērnu čalām, smiekliem un 

atkalredzēšanās prieku. Visus gaidīs jauni piedzīvojumi 
un notikumi, tādēļ pirmdien, 2014. gada 1. septembra 
rītā, plkst. 9:00 tiksimies Zinību dienas pasākumā, kurā 
iepazīsimies un sagaidīsim kādu pārsteigumu ar līksmām 
dziesmām, dejām, rotaļām un vēlējumiem. Lai šis mācību 
gads ir jauks, priecīgs, darbīgs un veiksmīgs!

Vecāku sapulces notiks septembra mēnesī, par ko iepriekš 
vecāki tiks informēti.

Savus ierosinājumus un priekšlikumus par mūsu iestādes 
darbu varat sūtīt uz e-pasta adresi laudonapii@inbox.lv vai 
telefoniski 26425048.

Veiksmīgu sadarbību un izdošanos vēlot, 
vadītāja Ināra Krasnova

Jaunā  - 2014./2015. - mācību gada sākums Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā 1. septembrī plkst. 10:00.
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25. un 26. jūlijā atpūtas bāzē „Virogna” notika Latvijas 
Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības 3. sporta 
spēles, kas tika apvienotas ar praktisko semināru „Izdegšanas 
riski, to mazināšana. Sociālā darba speciālistu  pašizaugsme 
un profesionālā potenciāla stiprināšana”, ko organizēja Višķu 
SAC.

Sporta spēles atklāja ar parādes gājienu un mājas uzdevuma 
prezentāciju, kam bija noteikta tēma – „Vasara, ziedi, 
medus…”.

 Sporta spēlēs piedalījās pašvaldību sociālās aprūpes 
institūciju darbinieki, tai skaitā arī Ļaudonas pansionāta 
darbinieki un līdzjutēji. Sporta dienas ietvaros komandas 
sacentās dažādās aktivitātēs, tādās kā „Apkopēju tests”, 
„Autovadītāja tests”, „Karjeras kāpnes”, „Putu ballīte” un 
citās.

Vārīja arī „Draugu  zapti” no spēļu dalībnieku līdzatvestajām 
ogām un augļiem, kuru pie apbalvošanas kopā ar sertifikātiem  
dabūja visas komandas. 

Pēc aktivitātēm  klātesošos  priecēja pašdarbnieku 
kolektīvu sniegtais koncerts, vēlāk notika arī dejas kopā ar 
grupu „Patrioti.lg”.

Par skaisti pavadīto dienu sakām paldies Višķu sociālās 
aprūpes centra kolektīvam un direktorei Venerandai  Zeilei. 
Paldies sakām arī Ļaudonas pagasta pārvaldei un autobusa 
šoferītim par braucienu.

Ināra Vaniņa, Ļaudonas pansionāta sociālā darbiniece
Foto  no  pansionāta  arhīva

VĒSTIS  NO  PANSIONĀTA

VĒSTIS NO SKOLAS 
BIBLIOTĒKAS

Skolas bibliotēkā ir pieejamas bērnu/jauniešu žūrijas 
grāmatas. Lielā lasīšana jau ir sākusies. Čaklākie jau irizlasījuši 
visas sava vecuma grupas grāmatas. Aicinu piedalīties bērnu/
jauniešu žūrijā pilnīgi visus - gan mazus, gan lielus. Jo četras 
grāmatas ir domātas pieaugušajiem. Ar lasāmo grāmatu 
sarakstu var iepazīties gan skolas, gan pagasta bibliotēkās, 
gan Ļaudonas pagasts mājas lapā. 

Uz tikšanos interesantajā grāmatu pasaulē!

Dzintra Viļeviča,
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre

Veloekspedīcijas dalībnieki pie Ļaudonas jauniešu centra.

Laba ziņa visiem lasītmīļiem

Pansionātu  darbinieku  
sporta  diena

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU 
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Noslēgušās projekta aktivitātes
Jauniešu centrā noslēgušās aktivitātes projektā „Meklējot 

labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanā”. Tā 
kā atvēlēto naudiņu vēl nebijām iztērējuši, noslēgumā vēl 
bija iespēja jauniešiem atpūsties  Līvu akvaparkā, apmeklēt 
Laimas šokolādes muzeju, bet Siguldā -  uzspēlēt boulingu.  
Pati pēdējā aktivitāte bija Šķēršļu trase Smeceres silā.  
Pirmo un otro posmu veica lielākā daļa jauniešu, bet trešo 
(vissarežģītāko un bīstamāko) izdevās veikt tikai vienam 
– Raivim Veneram.  Ir noslēgušās šī projekta aktivitātes, taču 
turpinās projekta izvērtēšana: gūtie rezultāti, plusi un mīnusi.  
Šajā  sakarībā pie mums bija ieradusies filmēšanas grupa no 
Rīgas  „Providus”, lai nofilmētu arī mūs, jo par projektu ir 
jāveido kopēja filma par visām tām pašvaldībām, kuras bija 
iesaistītas projektā. Diemžēl  šo filmu nesolīja rādīt mums, to 
paredzēts demonstrēt Briselē projekta noslēguma konferencē 
decembrī.

Projekts  „Velovēstnieku ekspedīcija 
pa jaunatnes iniciatīvu skartajām vietām 
Madonas novadā „Izaicinājums – 2014””

 Jūlija mēnesī iesaistījāmies Madonas pašvaldības projektā 
„Velovēstnieku ekspedīcija pa jaunatnes iniciatīvu skartajām 
vietām Madonas novadā „Izaicinājums – 2014””. Minētajā 
pasākumā piedalīties bija iespēja katram jaunietim no 13 līdz 
25 gadu vecumam, taču no mūsu pagasta piedalījās tikai viens 
dalībnieks – Sigita Bizune. Pavisam šai pasākumā piedalījās 
15 jaunieši, kuri 8 dienu garumā apbraukāja visus novada 
pagastus. Katrā pagastā notika kāda aktivitāte, kur jauniešiem 
bija iespēja parādīt sevi un galvenais – iegūt kaut ko sev. 
Arī mēs savā centriņā „ACS” uzņēmām veloekspedīcijas 
dalībniekus. Kaut arī nakšņošana nebija īpaši ērta, tas netraucēja 
jauniešiem otrā rītā būt mundriem un aktīvi darboties mūsu 
piedāvātajās aktivitātēs. Veloekspedīcijas dalībnieki slēpoja ar 
mūsu īpašajām slēpēm, soļoja „kāpurķēdē”, aktīvi piedalījās 
prāta spēlē „Brīnumu lauks”. Īpaši priecīgi jaunieši bija par 
garšīgajām pusdienām Ļaudonas vidusskolā. Noslēguma 
pasākums notika jauniešu centrā „KUBS” Madonā, kurā 
piedalījās visi jaunieši – veloekspedīcijas dalībnieki, viņu 
vecāki, jauniešu centru vadītāji. Gan Sigitai, gan jauniešu 
centram „ACS” pasniedza pateicības rakstus par piedalīšanos 
un atbalstu šī pasākuma realizēšanā.

Paldies Sigitai par izturību visas šīs 8 dienas, par to, ka 
godam pārstāvēja Ļaudonas pagastu un Jauniešu centru 
„ACS”!

Vasaras piedzīvojumu fotokonkurss
Centriņā notika fotokonkurss „Ļaudonas vasara”. 

Fotogrāfijas varēja uzņemt gan ar fotoaparātiem, gan 
telefoniem. Pavisam tika iesūtīti vērtēšanai 98 fotoattēli, 
kuros redzama Ļaudona un ļaudonieši šovasar. Izvērtēšanā 
piedalījās gan paši jaunieši, gan neatkarīgie eksperti. Par 
labāko atzina Lindas Rūtenbergas iesūtīto fotoattēlu. Linda 
bija iesūtījusi arī visvairāk attēlu vērtēšanai. Fotoizstādi var 
apskatīt Jauniešu centrā līdz 31. augustam.

Biruta Calmane, BJIC „ACS” vadītāja
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VĒSTIS NO ĻAUDONAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS

Griāns. Dārznieks
“Kāpēc tu vienmēr runā par dzīvi?” viens no Dārznieka 

draugiem viņam jautāja.
“Tāpēc, ka tās mums visiem ir atliku likām,” Dārznieks 

atbildēja.
Dārznieks ir vīrs, kuram pieder dzīvības dārzs. Tajā aicināti 

visi, kuri meklē jēgu, alkst pēc miera vai vēlas atpūtināt 
nogurušo dvēseli. Šī dārza vārtiņi vienmēr ir atvērti.

“Vārdi, kas bagātina, rodas no klusuma,” Dārznieks saka. 
Tāds ir arī šis eseju krājums: tas aicina uz brīdi atstāt ikdienas 

kņadu, atvēlēt sev mirkli klusuma, norimt un ieklausīties 
vienkāršos vārdos, lai atvērtu sirdi Dzīvei visā tās pilnībā. 
Līdzīgi kā Halīla Džibrāna filozofiskajā darbā “Pravietis”, 
arī “Dārzniekā” teju katra rinda ietver kādu aforismu un 
dzīvesgudrību.

Viljams Pols Jangs. Krustceles
Sensacionālā romāna “Būda” autora otrais darbs.
Egocentriskais multimiljonārs Antonijs Spensers pēc 

asinsizplūduma smadzenēs nonāk komā – un “atmostas” 
sirreālā pasaulē, dzīvā ainavā, kas atspoguļo viņa zemes mūžu 
ar visiem postījumiem un zaudējumiem. Viņš sastop cilvēkus, 
kurus uzskata par savas zemapziņas projekcijām, to vidū arī 
vīrieti, kurš dēvējas par Jēzu. Dvēseles izmisumā Antonijs lūdz 
otru iespēju dzīvot un drīkst atgriezties uz zemes, lai vērstu par 
labu savas kļūdas. Tiesa gan, pasauli viņš tagad redz ar citu 
cilvēku acīm un dalās viņu pieredzē un emocijās. Katrs viņa 
pieredzējums ir citāds un savā veidā palīdz tuvoties glābiņam. 
Antonijam ir piešķirta īpaša dāvana: viņš var izdziedēt kādu 
cilvēku. Tikai vienu. Un var izvēlēties arī pats sevi...

Anna Skaidrīte Gailīte. Es stāstīšu visu…
Izturēt, kaut ko būtiski mainīt sevī, savā skatījumā uz dzīvi 

un augšāmcelties – tādu cilvēciskas pilnveidošanās ceļu četru 
diennakšu garumā savai varonei lēmusi lasītāju iemīļotā 
rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte. Un, līdzdzīvojot Dagnijas 
atmiņu ceļam un pārdzīvojumiem, kaut ko būtisku sevī 
maināmies jutīs arī lasītājs.

Romānu «Es stāstīšu visu...» ar lielu aizrautību lasīs katrs 
latviešu literatūras cienītājs – tiklab sievietes, kuras iemīlēs 
varones spilgto raksturu, kā arī vīrieši, kurus interesē sievietes 
domu un jūtu pasaule.

Džodžo Moja. Pirms atkal tiksimies
Lū Klārka ir līksma, jautra un koši ģērbta mazpilsētas 

meitene. Viņa neilgojas pēc lielām pilsētām un izaicinājumiem, 
Lū drīzāk gribētu visu mūžu pavadīt vecāku paspārnē. Neviens 
netop gudrs, kāpēc tik talantīga un jauka meitene vēlas dzīvi 
aizvadīt klusumā un mierā – bet Lū ir savi iemesli... 

Investīciju ģēnijs Vils Treinors pēc satiksmes negadījuma ir 
zaudējis gandrīz visu, pat veselību. Tagadne viņam riebjas, bet 
nākotni Vils nemaz nevēlas.

Un tad Vila dzīvē kā krāsains tornado ievirpuļo Lū, košā 
būtne, kura apņēmusies paveikt neiespējamo – atgriezt Vila 
dzīvesprieku nieka sešos mēnešos...

Čārlzs Mārtins. Kalns starp mums
Šis romāns ir vēstījums par varonību, cilvēka spēju galējo 

robežu un – pāri visam – mīlestību un attiecībām. Tas ir stāsts, 
kurš raisa pārdomas un ļauj noticēt īstām jūtām. Stāsts, kurš 
aizkustina un saviļņo. Romāns Kalns starp mums ir brīnišķīga 
himna jūtām, kura apvienota ar trillera cienīgiem sižeta 
pavērsieniem.

Adriana Trigiani. Kurpnieka sieva
Mazs ciematiņš iespaidīgi krāšņajos Itālijas Alpos divdesmitā 

gadsimta sākumā ir vieta, kurā kā pusaudži pirmoreiz sastopas 
Enca un Čiro. Uzplaukst pirmās jūtas, taču tad Čiro pieķer 
vietējo priesteri skandalozā situācijā. Puisis tiek padzīts no 
ciemata un spiests slepus bēgt uz Ameriku. Viņš dodas prom 

steigā, Encai nebildis ne pušplēsta vārdiņa. Drīzumā arī Encai 
kopā ar tēvu jāpamet valsts.

Viens par otru neko nezinot, abi jaunieši veido dzīvi 
Amerikā. Tad iejaucas liktenis un abi atkal satiekas – bet 
arī šoreiz neīstā laikā. Čiro ir brīvprātīgi pieteicies doties 
Pirmajā pasaules karā, savukārt Enca izveido apskaužamu 
šuvējas karjeru Metropolitēna operā, iegūstot jaunus draugus 
elegantos Manhetenas salonos un atstājot pēdas pasaulslavenā 
dziedātāja Enriko Karūzo dzīvē.

Tā mīlētāji satiekas un šķiras, līdz beidzot mīlestības spēks 
izmaina viņu abu dzīvi uz visiem laikiem...

Laura Valdena. Lielo geizeru ielejā
Pēc Merienas neveiksmīgā kritiena uz geizera terases 

akmeņiem visas trīs viņas meitas atkal ir satikušās mātes 
mājās un viesnīcā Rotorua. Tur tagad saimnieko vecākā meita 
Anabella, kas ir zaudējusi savu meitiņu. Dzīve nav lutinājusi 
arī viņas māsu Ebigeilu, kura pret mātes gribu bija vēlējusies 
kļūt par aktrisi un devusies uz Velingtonu. Šķietami laimīga 
dzīve ir tikai vidējai māsai Olīvijai, kas ir precējusies ar 
bagāto un izskatīgo Alanu Hamiltonu. Vai viņas dzīve tiešām 
ir laimīga? Kādus pagātnes noslēpumus glabā pati Meriena 
un kā tie ir iespaidojuši viņas meitu un mazbērnu dzīvi? Vai 
Anabellas meitiņa tiešām ir gājusi bojā? 

Varbūt kādai no sievietēm vēl izdosies labot pieļautās 
kļūdas...

Gleznainas ainavas, spēcīgas jūtas un mīlestība uz 
brīnumainās Jaunzēlandes dabas fona.

Zuzzana Kubelka. Ardievu, Vīne - sveika Parīze!
…Parīzes noskaņa, tālaika modes tendences, virtuozās 

ballītes burbuļo grāmatas lapaspusēs, ļaujot lasītajam 
tajā ienirt uz brīdi piemirstot reālo laiku. Tik interesanti 
iegriezties Klifa redakcijā un redzēt bohēmisko gaisotni, kas 
tolaik valdīja preses orākulu darba vietās – ar viskija glāzi 
vienā un cigareti otrā rokā. Rakstniecei izdevies uzburt arī 
absolūti burvīgu personāžu Kitijas mammas veidolā. Gudra, 
pārliecināta sieviete, kas vajadzīgajā brīdī spēj sniegt padomu 
un neuzbāžas ar savu dzīvesgudrību. Cik izsmalcināti viņa 
katru reizi Kitijai norāda uz iespējamo pareizo ceļu, ļaujot 
meitai pašai izlemt kā vislabāk rīkoties.

Šis ir stāsts par kaislību, kas uzliek sievietei klapes. Viņa 
atsakās redzēt ko vairāk par taisnu līniju un sava mīļotā pašas 
uzburto ideāla oreolu. Aizverot pēdējo lapaspusi, top skaidrs, 
ka Kubelkas darbs ir kas vairāk par brīvdienu lasāmvielu. Tāds 
kā smalks atgādinājums, ka dažreiz ar pieri sienā jāieskrien 
vairāk par vienu reizi, lai atģistos, ka Lieliskais vīrietis nebūt 
nav tas liktenīgais.

Jū Nesbē. Leopards
Ziemas spelgonī slepkava nemanīts klīst pa pilsētu. Divas 

sievietes tiek noslīcinātas pašas savās asinīs. Viena – pakārta.
Tie esat jūs, nevis es, kas ļauj šīm slepkavībām turpināties.
 Nozieguma vietās nav nekādu pēdu. Prese ārdās. Izmeklētāji 

mīņājas uz vietas.
Reiz taču kādam ir mani jāapstādina… 
Ir tikai viens cilvēks, kurš varētu atklāt slepkavu. Bet 

inspektors Harijs Hols ir tālu un nevēlas tikt atrasts.
...Jo es jau esmu izraudzījies nākamo upuri. 
Par laimi, tas nenotiek bieži. Bet ir reizes, kad starp mīlestību 

un naidu var likt vienlīdzības zīmi. Kurš ir tas, kurš mīl tikpat 
spīvi kā ienīst?

“Leopards” ir trilleris, kurā lasītājs līdztekus aizraujošam 
sižetam var gūt patiesu baiļu katarsi!

Filipa Gregorija. Vētras nesēji
Ir 1453. gads. Konstantinopole ir kritusi, un visas zīmes 

liecina - tuvojas pasaules gals...

JAUNUMI GRĀMATU PLAUKTĀ
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Pāvesta slepenā ordeņa izmeklētājs, glītais jauneklis Luka 
Vero kopā ar saviem ceļabiedriem – uzticamo Freizi, brāli 
Pēteri un abām daiļajām meitenēm Izoldi un Išraku – nonāk 
nelielā zvejnieku pilsētiņā Pikolo, kurā sastop bērnu krusta 
kara dalībniekus un viņu vadoni Johanu. 

Šķiet, pret ceļotājiem ir sazvērējušies gan dabas spēki, 
gan cilvēku maldi un aizspriedumi... Meiteņu draudzību un 
Lukas un Izoldes tikko uzplaukušo mīlestību gaida nopietni 
pārbaudījumi.

“Vētras nesēji” ir vēsturisko romānu karalienes Filipas 
Gregorijas otrais darbs jauniešiem aizraujošajā sērijā “Tumsas 
ordenis”.

Mazos lasītājus iepriecinās:
Džefs Kinnijs. Grega dienasgrāmata (1)
Gregs Heflijs ir parasts un reizē arī neparasts sestās klases 

puika. Parasts tāpēc, ka jūtas tāpat kā vairums skolēnu, kas 
no mierīgās sākumskolas pēkšņi nonākuši pavisam citā skolas 
dzīves posmā. Neparasts tāpēc, ka Grega piedzīvojumi skolā 
un mājās, kurus viņš atspoguļo paša (ar autora roku) rakstītā 
dienasgrāmatā ar atjautīgiem zīmējumiem, rada neskaitāmus 
pārpratumus un liek lasītājam gan just Gregam līdzi, gan skaļi 
smieties.

Valdis Klišāns, Gundega Muzikante. Matīss meklē 
Latviju

Kādas Rīgas pamatskolas skolēns Matīss ar jauno 
izgudrojumu – hrononavigatoru – dodas aizraujošā ceļojumā 
pa Latvijas pagātni. Viņš vēlas uzzināt, kad un kā radusies 
Latvijas valsts. Ar hrononavigatora palīdzību Matīss nonāk 
gan senajā Kursā un viduslaiku Rīgā, gan Kurzemes hercogistē 
un Zviedrijas karaļa pārvaldītajā Vidzemē. Matīss meklē 
Latviju arī Latgalē poļu varas gadsimtos un 19. gadsimta 
Rīgā. Ceļojumā skolēns sastop ievērojamus cilvēkus – bīskapu 
Albertu, hercogu Jēkabu, mācītāju Jāni Reiteru, jaunlatviešus 
Ati Kronvaldu un Krišjāni Valdemāru. Katrā laikmetā Matīss 
atrod pa kādai daļai no mūsdienu Latvijas. 

Ja arī Tu vēlies labāk zināt un saprast latviešu tautas un 
Latvijas zemes vēsturi, dodies laika ceļojumā kopā ar 
Matīsu!

Miedziņpasaka. Kā bruņurupucēns Buksis iemācījās 
dalīties ar citiem

Bruņurupucēnam Buksim ir dzimšanas diena, un draugi 
viņam uzdāvina lieliskas dāvanas. Buksim par tām ir liels 
prieks, tomēr ar savu rīcību viņš aizvaino draugus un paliek 
viens. Ko nu iesākt?

Pasaka par bruņurupucēnu Buksi un viņa draugiem 
mangustiņu Maksi, pūcīti Pungu un vardulēnu Viksi ne tikai 
mācīs mazajam lasītājam draudzīgi sadzīvot ar citiem, bet arī 
ieaijās saldā miedziņā.

Miedziņpasaka. Kā vardulēns Viksis iemācījās cienīt 
citus

Pienācis laiks vardulēnam Viksim doties uz skolu, bet 
viņam nepatīk ne lasīt, ne rakstīt, ne rēķināt un kur nu vēl 
labi uzvesties! Viksis steigā sastrādā tik daudz nerātnību, ka 

draugi un skolotāja jūtas apbēdināti. Ko nu iesākt?
Pasaka par vardulēnu Viksi un viņa draugiem bruņurupucēnu 

Buksi, mangustiņu Maksi un pūcīti Pungu ne tikai mācīs 
mazajam lasītājam draudzīgi sadzīvot ar citiem, bet arī ieaijās 
saldā miedziņā.

“Miedziņpasakas” bērnus uzrunā ar lielām un izteiksmīgām 
ilustrācijām, kā arī ar vienkāršu un viegli uztveramu tekstu.
Dāvinājumi vasaras mēnešos:
SIA “Mākslas galerija 5” izdotais katalogs “Valerijs Baida”
Kivičs Andris. Mana privātā dzīve
Plāķis Juris. Bez pasūtinājuma un cenzūras
Teodors Reiters un viņa kori/1961
Grīns Anselms. Eņģeļi dvēselei
Avota valoda
Amata Selga. Aizslēposim pēc avotkresēm!
50 pasaules populāri pāri
Svešvārdu vārdnīca
Dumpe Linda. Latviešu tradicionālā piensaimniecība
Sokolovs Boriss. Leonīds Brežņevs
Einfelds Jānis. Meļu dzīres
Ābele Inga. Paisums
Sasona Džīna. Majada Irākas meita
Jaloms Ērvins. D. Kāpēc Nīče raudāja?
Rušdi Salmans. Sātaniskās vārsmas
Orvels Džordžs. Toreiz Birmā
Ievkalns Gunārs. Baltie vasaras mākoņi. 2.d. Nelūgtie viesi
Hasels Svens. Leģions ziemā
Koreckis Daņils. Antikillers 3. 1., 2.grām.
Koreckis Daņils. Krievu ziema Vīnē
Poļitkovska Anna. Krievijas dienasgrāmata
Kertēss Imre. Bezliktenis
Tabūna Laura. Sapņu grāmata
Širovs Pāvels. Čečenija
Grūtups Andris. Ešafots
Maklīns Alisters. Kreiseris
Džordāno Paolo. Pirmskaitļu vientulība
Mičels Deivids. Mākoņu atlants
Cilvēks spiegu džungļos
Pēteris Sakalaurs.Šis tas un nekas… domas un dzeja
180 prāta mīklas bērniem
Maija Viktorija Purviņa. Kripsītis un rrr…
9 grāmatas par psiholoģijas jautājumiem – noderēs gan  

   studentiem, gan pārējiem, kurus interesē psiholoģija
Lata naudas zīmes 1993-2013

Ar avīzītes starpniecību vēršos pie Ļaudonas pagasta 
bibliotēkas lasītājiem ar lūgumu pārskatīt savus grāmatu 
plauktus, kuros vienai daļai lasītāju noteikti atradīsies 
kāda jau sen izlasīta, bet laikā nenodota bibliotēkas 
grāmata. Cienot sevi un citus, lūdzu, atrodiet laiku, lai 
no bibliotēkas izņemtās grāmatas nogādātu atpakaļ 
bibliotēkā, tādējādi dodot iespēju arī citiem lasītājiem 
izlasīt to, ko nu jau 1 vai pat 2 gadus nav bijis iespējams 
ieraudzīt bibliotēkas plauktā. Esiet atsaucīgi un 
tiekamies bibliotēkā!

Atceries!
Grāmatas lietošanas laiks ir 20 darba dienas. Grāmatām, 

kas nepieciešamas darbam, termiņu var pagarināt, 
ierodoties personīgi vai zvanot pa tālruņiem 64860916, 
m.25620017. 

Aicina atsaukties kolekcionārus
Sākoties jaunajam mācību gadam, arī pagasta bibliotēkā 

ir iecere uzsākt ko jaunu... Un tā, jau septembra mēnesī 
tiek uzsākts izstāžu cikls “Es kolekcionēju...”. Visi laipni 
aicināti apskatīt pirmo izstādi, sākot ar 4. septembri. 
Saglabājot intrigu, neatklāšu, kas tas būs, vien varu 
piebilst, ka tā būs saistībā ar Zinību dienu un kā sveiciens 
visiem tiem, kas uzsāk skolas gaitas.

Aicinu visus ļaudoniešus būt aktīviem un atbalstīt 
šo izstāžu ciklu, ja arī jums ir kaut kas interesants, ko 
kolekcionējat jau gadiem un ko labprāt parādītu citiem.

Cerot uz sapratni, bibliotēkas vadītāja 
Ieva Skušķe
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15. jūnijā Kalsnavas arborētumā  
Peoniju svētkos piedalījās apmēram 3000 
apmeklētāji, lai apjūsmotu 170 peoniju 
šķirnes.

Arī mēs, klubiņa “Mežrozīte” 
dalībnieces, kopā ar saviem draugiem  
uzticīgo šoferīšu Valda Eglīša un Andra 
Ozoliņa vadībā ieradāmies Peoniju svētku 
pasākumā. Pirmais, kas mūs priecēja, bija 
skaistie dekori - ziedu vītnes un ziedu 
bumbas, pēc tam baudījām peonijas visā 
to krāšņumā.

Peoniju dārzu Kalsnavā sāka veidot 
2006. gadā, pamatā bija dr.hab.biol. 
emeritus Aldoņa Vēriņa dāvinājums. Šajos 
svētkos slavenais peoniju kolekcionārs 
un selekcionārs Aldonis Vēriņš atkal 
pasniedza karalisku dāvanu – iespēju 
pašiem pirmajiem nopirkt viņa jauno 
grāmatu „Latvietis un viņa peonijas”.

Tagad Kalsnavas peoniju kolekcija ir 
kļuvusi daudz plašāka, mazie, trauslie 
stādiņi izauguši par lieliem, veselīgiem, 
labi koptiem stādiem, kas pateicībā par lielisko aprūpēšanu 
bagātīgi raisa ziedus teju visās varavīksnes krāsās.

Mums bija neizsakāms prieks par ikvienu krāšņo ziedu, 
jāizjūt, kā tās smaržo – tik saldi kā pati vasara. Vēl jāapskatās, 
kas jauns arborētumā, kā paaugušās tūjas labirintā, ko 
var saredzēt no skatu torņa, līdz pienācis brīdis jaunās 
rododendru galerijas atklāšanai. Pats rododendru ciltstēvs Dr. 
biol, asociētais profesors Rihards Kondratovičs  arborētumam  
dāvina pa trim stādiem no 20 paša selekcionētām rododendru 
šķirnēm. Jādomā, ka drīzumā Kalsnavas arborētumā būs 
gaidāma jauna rododendriem veltīta balle.

KLUBIŅŠ „MEŽROZĪTE” APMEKLĒ  PEONIJU  SVĒTKUS

Jā, arborētuma darbinieki bija noorganizējuši lieliskus 
svētkus visiem, kas prot novērtēt skaistumu.

Visus priecēja arī jaukie Āgenskalna muzikanti, un viņu 
vēlējums bija, lai nākamgad  šie svētki sauktos kā Peoniju 
balle, jo, pēc viņu domām, laukumā netrūktu arī dejotāju, jo 
pie tik jaukas mūzikas tiešām iederētos arī padejot. Mēs arī 
sakām: “Uz tikšanos nākamgad  Peoniju ballē!”

Paldies mūsu šoferīšiem Valdim un Andrim par atsaucību!

Nellija Gaidlazda, SK „Mežrozītes” vadītāja
Foto no SK „Mežrozītes” arhīva

KULTŪRAS DZĪVES NORISES

KOMUNISTISKĀ  GENOCĪDA  UPURU  PIEMIŅAS  DIENA

14. jūnijā pie Piemiņas akmens Ļaudonā pulcējās ļaudonieši, kurus skārušas  1941. gada deportācijas, un ļaudonieši, kurus 
šis vēstures notikums nav atstājis vienaldzīgus.

Piemiņas mirklī par muzikālo noformējumu rūpējās Atis Kriškāns, smeldzīgās domas pavadot ar saksofona  melodiju.
Pēc piemiņas brīža kopā ar atnākušajiem ļaudoniešiem devāmies uz Madonu, lai piedalītos Piemiņas brīdī pie Šķeltā 

akmens.
 Atceres brīdī Madonā klātesošos uzrunāja LELB mācītājs Agris Pilsums, priekšnesumus sniedza Madonas kultūras nama 

jauktais koris „Madona”.
Signes  Prušakevičas teksts un foto

Piemiņas brīdis Ļaudonā.
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Gādājot par svētku noformējumu Ļaudonas pagasta bibliotēkā.

turpinājums 10. lpp.

ATSAUCOT  ATMIŅĀ  LĪGO  NOSKAŅU

Šī gada 11. jūnijā bibliotekāru pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Ludzu pārrunājām ar pagasta bibliotekāri Ievu 
mūsu sadarbības iespējas un pavisam nevilšus radās ideja par 
radošajām darbnīcām Līgo noskaņās. Tāpēc jau 18. jūnijā 
tikāmies Ļaudonas pagasta bibliotēkas telpās uz radošu 
darbošanos. Galvenais uzdevums – izveidot „dzīvo gleznu” 
no dabas materiāliem, kā arī izveidot citus dekoriņus Līgo 
noskaņās, ar ko izrotāt pagasta bibliotēkas priekštelpu, lai 
radītu svētku noskaņu un priecētu bibliotēkas apmeklētājus. 
Es tik sen nebiju neko tādu darījusi, ka man ļoti gribējās atkal 

Līgo noskaņas radīšana pagasta 
bibliotēkā

saaicināt manas mīļās floristes. Tā kā man nav informācijas par 
citiem interesentiem manai radošajai darbībai, tad es uzrunāju 
sev zināmus cilvēkus no laikiem, kad vadīju floristikas kursus 
pieaugušajiem, bet nevienam, kurš patiesi vēlējās darboties, šī 
iespēja netika liegta, jo ne par velti pagasta bibliotekāre Ieva 
ielika šo informāciju pagasta mājaslapā. Tā kā būt tur klāt 
vai nebūt  - tā bija katra paša izvēle. Lai arī mēs bijām mazs 
pulciņš, radošā darbošanās bija ar ļoti pozitīvām emocijām un 
brīnišķīgu galarezultātu! Mīļš paldies visām radošās darbošanās 
dalībniecēm, bet īpašs paldies Ivetai par gardo pīrāgu, Zentai 
par gardo Jāņu sieru, Ievai par jauko uzņemšanu!

 Bet laiks nestāv uz vietas, un nekas šajā dzīvē nav mūžīgs. 
Īpaši, ja runa ir par dzīvajiem augiem. Brīdī, kad iznāca 
„Ļaudonas Vēstu” jūnija numurs ar bibliotekāres Ievas 
aicinājumu apskatīt pagasta bibliotēkas telpās „dzīvo gleznu”, 
tā bija kļuvusi jau ļoti „sausa glezna.” Sanāca neliela anekdote 
iz dzīves, par ko man bija jāpasmaida. Tāpēc kopā ar Ivetu 

Tropu nolēmām „glābt” situāciju un glezniņu atjaunojām, lai tā 
patiešām atkal kādu laiku būtu „dzīvā glezna” un priecētu visus 
bibliotēkas apmeklētājus! Ceru, ka pamanījāt!

Dzintras Viļevičas,
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāres teksts un foto

Līgo dienas ieskandināšana 
Ļaudonā

21. jūnijā ļaudonieši tika aicināti apmeklēt estrādi, kur 
visas dienas garumā notika dažādas aktivitātes. Jāsaka gan, ka 
vislielākā atsaucība bija no bērniem, kuri ar prieku piedalījās 
radošajās darbnīcās, rotaļās un mācījās pīt Jāņu vainagus. 
Bērnu aktivitātes vadīja Agnese Skušķe ar palīgiem, par ko 
liels paldies meitenēm!

Bērniem bija iespēja piedalīties sejiņu apgleznošanā, Jāņu 
vainagu pīšanā un citās radošajās aktivitātēs.
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turpinājums no 9. lpp.

Svētku koncerta laikā tika izspēlēts kāds neierasts Līgo dienas scenārijs.

Pēcpusdienā  notika  ielīgošanas koncerts, kurā piedalījās 
Ļaudonas pagasta pašdarbības kolektīvi – senioru deju 
kolektīvs „Divi krasti” un jauktais koris „Lai top!”. Koncertu 
vadīja saimniece (Signe Prušakeviča) un saimnieks (Kristaps 
Šķēls), kuri jautrā garā izspēlēja gatavošanos Jāņu dienai, 

Tika noskaidrots ātrākais pagasta alus dzērājs - 
Rūdolfs Beļaunieks.

Paldies Marutai  Zagorskai par sarūpēto Jāņu sieru!

kas bija piepildīta ar humoru, pārpratumiem un skatītāju 
iesaistīšanu. Koncerta laikā tika sumināti arī pagasta cienījamie 
Jāņi un apdziedātas pagasta iestādes. Sirsnīgs paldies Marutai  
Zagorskai no „Mežsētām” par sarūpēto gardo Jāņu sieru, kuru 
varēja nobaudīt ikviens pasākuma apmeklētājs.

Signes  Prušakevičas  teksts
Diānas Skušķes foto

Jāņu svinēšana pansionātā
Kad pienākusi gada garākā diena, kurai seko īsākā nakts, 

latvieši svin vasaras saulgriežus Jāņus.
Arī mēs Ļaudonas pansionātā jau 18. jūnijā ielīgojām šos 

svētkus ar bibliotekāres Ievas Skušķes stāstījumu par Jāņu 
dienas būtību, tradīcijām un ticējumiem. Kopīgās  pārrunās 
ar iemītniekiem tika atsauktas atmiņā gan tautasdziesms par 
Jāņiem, gan uzdziedātas kopīgi līgo dziesmas.

Sējām arī Jāņu sieru, ko mums labprāt pamācīja skolotāja 
Anita  Pētersīle. Arī pansionāta iemītnieces savulaik ir sējušas 
sieru, tādēļ  dalījāmies receptēs un padomos. Siera siešanas 
procesā varēja piedalīties ikviens iemītnieks. Kad siers bija 
gatavs, zem sloga nostāvējies, iemītnieki nobaudīja savu 
darinājumu. Kamēr siers brieda, kopīgi veidojām Jāņu zāļu 
pušķus.

Skandinot līgo dziesmas, teicām kopīgu paldies Ievai par 
ciemošanos un stāstījumu, paldies skolotājai Anitai par siera 
sējumiņu, paldies sociālajai darbiniecei un visām darbiniecēm 
par saulgriežu ieskandināšanu. 

Gintas Zenčonokas, 
Ļaudonas pansionāta aprūpētājas, teksts un foto

Anita Pētersīle ar prieku dalījās Jāņu siera receptē, siešanas 
procesā ļaujot iesaistīties ikvienam pansionāta iemītniekam.
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Pagasta  pašdarbības  kolektīvi  uzstājas  Madonā

Latvijas latviskākais Līgo vakara koncerts jau tradicionāli 
ir Latvijas radio 2 un TV kopīgi veidotais svētku koncerts. 
Šogad tā norises vieta bija Madona, tādēļ mūsu pašdarbības 
kolektīvi atsaucās piedāvājumam piedalīties svētku norisē.

Deju kolektīvs „Divi krasti” uzstājās Otrajā  Vislatvijas 
Jāņu gadatirgū, priecējot tirgus apmeklētājus ar jautriem 

dančiem. Savukārt jauktā kora „Lai top!” dalībnieki bija cītīgi 
gatavojušies vakara koncertam, apgūstot vairākus desmitus 
dziesmu, lai Madonas estrādē tās dziedātu  kopā ar Latvijā 
pazīstamiem izpildītājiem.

Signes  Prušakevičas teksts
Signses  Prušakevičas un Anetes Karlsones foto

Deju  kolektīvs „Divi krasti” uzstājas Madonas Saieta laukumā  
Jāņu gadatirgū.

Jauktā kora „Lai top!” koristi saposušies vakara koncertam 
„Līgojam Madonā” Madonas estrādē.

“ĻAUDONAS  SUPERPUIKA”

Laikā, kad vasara pašā krāšņumā, tiek baudīti atvaļinājumi 
un skolas brīvlaiki, bet Ļaudonas brašie puiši tika aicināti 
atsaukties uz aicinājumu noskaidrot, kurš ir Ļaudonas 
superpuika.

Uz šo aicinājumu atsaucās 8 drosmīgi puiši, kas jau ar savu 
dalību pasākumā pierādīja, ka ir atraktīvi, atsaucīgi, drosmīgi 
un atvērti jauniem izaicinājumiem.

12. jūlija rītā puiši un viņu atbalstītāji pulcējās A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas sporta laukumā, lai veiktu dažādus 
uzdevumus – tie bija gan sportiska, gan intelektuāla un radoša 
aspekta.. Velotrasīte,  šautriņu mešana, basketbola elementi un 
šķēršļu josla ļāva puišiem parādīt savu sportisko garu, veiklību 
un precizitāti. Savas zināšanas puiši lika lietā viktorīnās, kurās 
tika iekļauti jautājumi par parādībām dabā, Latviju, senlatviešu 
tradīcijām, galda kultūru un bija vēl citi āķīgi uzdevumi.

Interesants  izvērtās arī uzdevums, kur tika pārbaudītas 
puišu maņas – pēc smaržas un garšas bija jānosaka vairākas 
lietas. 

Dalībnieku  izveicība, pacietība un radošums  tika 
pārbaudīts „Dullo 10nieku” uzdevumos, kuros bija jāveic 
četri  netradicionāli uzdevumi kā,  piemēram, tenisa bumbiņu 
pārnešana ar salmiņa palīdzību, makaronu uzvēršana uz 

spageti makarona bez roku palīdzības.
Noslēgumā puiši varēja izpaust savu lirisko būtību, sacerot 

dzejoli par tēmu „Superpuika”.
Pāris stundas bija paskrējušas nemanot gan dalībniekiem, 

gan atbalstītājiem, kas cītīgi juta līdzi puišiem, veicot 
uzdevumus – bija laiks saskaitīt punktus un uzzināt, kurš būs 
Ļaudonas superpuika.

Ieguvēji noteikti bija visi dalībnieki, jo, piedaloties šajā 
konkursā, varēja pierādīt ne tikai žūrijai, bet arī paši sev,  ka ir 
veikli, sportiski, zinoši un drosmīgi.

Saskaitot visos uzdevumos iegūtos punktus, tika noskaidroti 
trīs pirmo vietu ieguvēji - 3. vietu ieguva Jānis Krasnovs, 
2. vietu  - Valters Kriškāns, bet kausu un godu „Ļaudonas 
superpuika - 2014” izcīnīja Kristers Kuprans.

Skatītāji par savu simpātiju izvēlējās smaidīgo Kristoferu 
Žīguru.

 Paldies visiem puišiem un viņu vecākiem par atsaucību un 
lieliski pavadīto dienu kopā! Diena aizritēja pozitīvā, draudzīgā 
atmosfērā, kas vainagojās ar puišu gandarījumu un prieku.

Signes  Prušakevičas teksts
Lanas  Barbanes foto

Drosmīgie Ļaudonas superpuikas.  No kreisās: Dainis Kalniņš, Egīls  Kalniņš, Ralfs  Pētersons, Jānis Krasnovs, Kristers  Kuprans, Valters 
Kriškāns, Kristofers  Žīgurs, Toms Pētersons.

PAŠDARBĪBAS  KOLEKTĪVU  VASARAS  PIEDZĪVOJUMI
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Senioru deju kolektīvs „Divi krasti” ar uzstāšanos priecē Latvijā un Igaunijā
 Kādā vasarīgi saulainā 12. jūlija dienā 

senioru deju kolektīvs „Divi krasti” un 
kaimiņu pagasta senioru deju kolektīvs 
„Jāņukalns” devās uz Veclaicenes pagastu 
(Korneti), kā arī uz Igaunijas pierobežu  
Vorku apgabala folkloras festivālu. 
Kolektīvs  „Divi krasti” sniedza koncertu 
Veclaicenes pagastā un Igaunijas pilsētiņā  
Misso. Festivālā piedalījās ciemiņi no 
Slovākijas, Igaunijas, Latvijas un vēl citām 
valstīm, priecējot skatītājus   gan  ar deju, 
gan ar pūtēju orķestra mūziku, gan ar  koru 
dziesmu izpildījumu. Festivālā slovāki 
un igauņi pārsteidza ar dejas ātrumu, 
ritmiskumu, atraktivitāti, kā arī ar  dejotāju 
prasmi iesaistīt skatītājus dejā, ļauties tās 
priekam. Liels prieks, ka spējām dalīties 
kopīgā dejotpriekā ar citiem kolektīviem, veldzēties naksnīgajā 
peldē, apbrīnot pasakaini skaisto dabu. 

Brīvajā brīdī starp koncertiem apmeklējām Munameģi.  
Munameģa  tornī aplūkojām lielo komposu, kurā ir norādīts 
Gaiziņkalna virziens. 

Deju  kolektīvs „Divi krasti” saka lielu  PALDIES Ļaudonas 
pagasta pārvaldei, kā arī deju kolektīva vadītājai Aijai Kreilei, 
kultūras nama vadītājai Signei  Prušakevičai  par labiem 
ceļavārdiem,  kā arī par „pirmās palīdzības” lietiņām, kas 
noder, dodoties mazā ceļojumā.

Vita  Stradiņa, deju kolektīva „Divi krasti” dalībniece
Aijas Kreiles foto Deju  kolektīvs „Divi krasti” uzstājas Igaunijas pilsētiņā  Misso.

Jauktais koris „Lai top!” Pasaules koru olimpiādē Rīgā
13. jūlijā mūsu 

koris agrā rīta 
stundā devās 
uz Rīgu, lai 
piedalītos Pasaules 
koru olimpiādes 
L i e l k o n c e r t ā 
Mežaparka Lielajā 
estrādē.

Šim koncertam 
gatavojāmies jau 
no sezonas sākuma, 
apgūstot 16 
koncerta repertuāra 
dziesmas. Daļa no tām jau bija zināmas - latviešu klasiķu 
Dziesmu svētku „zelta fonda” dziesmas un tautasdziesmu 
apdares, kas izskanēja koncerta sākumā, parādot citu valstu 
svētku dalībniekiem mūsu Dziesmu svētku tradīcijas fenomenu 
- dziedāt kopā tūkstošiem dziedātāju.

Interesanti bija mācīties un dziedāt dziesmas svešās valodās 
- lietuviešu, igauņu, itāļu un angļu. Šo dziesmu izpildīšanā 
pievienojās viesu kolektīvi no daudzām pasaules valstīm.

Diena bija ļoti jauka un iespaidiem bagāta. Rīta cēlienā 
mēģinājums koncerta sākuma daļai, laiciņš lielisks, mākoņi 
rūpējās, lai mēs nepārkarstu saulē. Mēģinājums noritēja raiti, 
dziedātāji no virsdiriģentiem saņēma  komplimentus  par labu  
skanējumu un pateicību par centīgu sagatavošanās darbu.

Bijām nopelnījuši atpūtu un pusdienas, ko baudījām turpat 
estrādē. Satikām draugu koru pārstāvjus, pērnā gada Dziesmu 
svētku dalībniekus,  vēl citus  draugus un paziņas. Gaidījām 
ierodamies uz mēģinājumu viesu kolektīvus. Ievērojām  viesu 
patieso izbrīnu un sajūsmu  par estrādes plašumu. Neskaitāmi  
fotozibšņi visapkārt, lai iespaidus varētu paturēt atmiņā un 
parādīt citiem.

Mēģinājuma otrajā daļā daba mums sagādāja pārbaudījumu, 
uzsūtot pamatīgu negaisu. Tā kā esam pieraduši, ka Dziesmu 
svētki reti ir bez lietus, ar lietusmēteļiem bijām nodrošinājušies, 
un slapjas palika tikai kājas. Žēl bija viesu, kuri izmirka 

savos skaistajos koncerttērpos, tādēļ  vakara koncertā vairs 
nepiedalījās. Mēģinājumā izbaudījām japāņu bungu ansambļa 
sniegumu. Pēc lietus, lai arī apsegtas, dabīgās ādas bungas bija 
samirkušas un koncertā tās vairs neskanēja. Pēc lietus saule 
mums atsūtīja spožu varavīksni, kas bija tik tuvu, ka likās ar 
roku aizsniedzama. Devāmies uz autobusu, lai sapostos tautas 
tērpos un gatavotos koncertam. Bet lietus atgriezās atkal un 
atkal. Gaidījām koncerta sākumu ar satraukumu,  vai tiešām 
debesis nepārstās savas lietavas. Vēl uz estrādi devāmies, 
tērpušies lietusmēteļos, bet tad lietus mitējās, un visu koncerta 
laiku nenokrita ne pilīte.

Tiem, kuri vēroja koncertu televīzijā, katram ir savi iespaidi. 
Mums ļoti patika. Varēja just, ka koncerta sagatavošanā  
ieguldīts pamatīgs darbs, viss pārdomāts  līdz  pēdējam sīkumam. 
Interesanta režija, dejotāju iesaistīšanās  priekšnesumos, 
lieliski  mūziķu kolektīvi, vieskolektīvu  savdabīgais sniegums, 
dziedātāju aktīvā darbošanās ne tikai ar balsi, bet arī ar rokām 
un dažkārt ar visu ķermeni. Bija jautri un aizraujoši. 

Braucām mājās priecīgi, ar gandarījuma sajūtu sirdī. Kas 
to lai zina, kad atkal Latvijā būs Pasaules koru olimpiāde. 
Iespēju izbaudīt šos svētkus klātienē esam izmantojuši. 

Aija Driksna, kora „Lai top!” dalībniece
Māra Akota  foto

Gatavojoties doties uz estrādi, lai  izbaudītu unikālo koncertu.
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Ļaudoniešu modināšana

Šis rīts Ļaudonā iesākās neierasti. Mums katram ir savi rīta 
rituāli – sejas nomazgāšana aukstā ūdenī, kafijas dzeršana, 
iziešana rīta rasā basām kājām, maizīšu  ielikšana tosterī… 
Taču šajā rītā  ļaudonieši  tika aicināti izkustēties no ikrīta 
ierastajiem rituāliem un doties pamosties kopā ar dabu.

Ļaudoniešus  modināja Lubānas lauku kapela „Meldiņš”, 
kas aicināja ieklausīties austošā rīta un mūzikas instrumentu 
maģiskajā skaņdarbā.

Tas tiešām bija maģisks mirklis, kad cilvēki pieklust, 
ieklausās dabā un no tāluma tuvojošās mūzikas skaņās. 

Par šo rīta mirkli paldies jāteic Lubānas lauku kapelai un 
vīriem, kas šo perfomanci palīdzēja noorganizēt -  Dainim 
Kreilim un Jānim Dreimanim.

Arī Aiviekstes tilts bija īpašā svētku rotā – tas sveicināja 
un lika pasmaidīt ikvienam, kurš devās pāri Aiviekstei. Par šo 
skaisto noformējumu paldies pagasta dārzniecei Ingai Zālītei.

Signes  Prušakevičas  teksts un foto

Brīnumzeme  bērnība

No  rīta  līdz  pat pēcpusdienai Ļaudonas estrādē 
nemitējās bērnu čalas, smiekli un rosība – jaunākie 
ļaudonieši ar prieku izmantoja piedāvātās iespējas 
– piepūšamo atrakciju, sejiņu apzīmēšanu, saldumu 
nogaršošanu.

Paldies SIA „ENC Latvia” un  personīgi  Aleksandram, 
Aivim un Alvim  par piepūšamās atrakcijas nogādāšanu 
uz Ļaudonu un atpakaļ uz Rīgu.

Signes Prušakevičas teksts un foto

PAGASTA SVĒTKI – SVĒTKI  ĻAUDONAI  UN  ĻAUDONIEŠIEM

Muzikanti uz ūdens tika sagaidīti un pavadīti ar ļaudoniešu 
ovācijām un aplausiem.

Bērni ar prieku izmantoja iespēju bezmaksas visas dienas garumā 
lēkāt pa piepūšamo atrakciju „Palmu laiva”.

Ziedi  ir  dabas  skaistākie  vārdi
Ar šādiem vārdiem ļaudonieši tika aicināti piedalīties dzīvās 

ziedu gleznas izveidē. Katrs, atnesot ziedus, varēja tos ievīt 
kopējā ziedu gleznā, tādējādi ievijot tajās savas labās domas, 
savas mājas pagalma labo auru. Par ziedu gleznas tapšanu 
zina stāstīt šīs radošās darbnīcas vadītāja Dzintra Viļeviča.

Tuvojoties  Ļaudonas pagasta svētkiem, mani uzrunāja 
Ļaudonas  kultūras nama vadītāja Signe ar lūgumu vadīt radošās 
darbnīcas ar mērķi veidot „dzīvo gleznu” pagastsvētkos. 
Sākumā gribēju teikt nē, jo bažījos par cilvēku atsaucību un 
rezultātu, bet tomēr piekritu. Un vienkārši ļāvos procesam. 
Nenožēloju, jo rezultāts bija fantastisks! Milzīgs PALDIES 
visiem atsaucīgajiem, radošajiem, kas nāca darboties ar vai 
bez ziediem, kā arī visiem, kas nāca vienkārši priecāties. Jūs 
visi bijāt lieliski! Ceru, ka piekritīsiet man – pie mums valdīja 
jauka, pozitīva un radoša gaisotne, un rezultāts tik tiešām 
ir fantastisks – trīs brīnišķīgas „dzīvās gleznas” un vēl divi 
dekoriņi. Manuprāt, pagasta estrādē tie visi radīja brīnišķīgu 
noformējumu! Es guvu milzīgu prieku un gandarījumu par 
paveikto. Paldies jums! Kopā mēs varam daudz, kā izrādās! 
Īpašs paldies Anitai  Dundurei un neklātienē arī bērnudārzam 
par izlīdzēšanu ar nepieciešamo aprīkojumu – galdiņiem un 
citām lietiņām, lai darbošanās būtu iespējama. 

Paldies ļaudoniešiem par atsaucību dzīvo ziedu gleznu 
veidošanas procesā!

Dažas jūsu mazās atsauksmītes: 
„Paldies par radošo pasākumu, gaisotni, darbu!” /L&V&J/; 
,,Kritu eiforijā! Lai veicas! Paldies!” /Astrīda/; 
,,Skaisti! Patīkami!” /Ināra/
Domājot par pagasta svētkiem un sadarbojoties ar Ļaudonas 

pagasta bibliotekāri Ievu, radās doma par vēl vienu izstādi 
pagasta bibliotēkas telpās. Lai bibliotēkas apmeklētājiem 
svētkos būtu divkāršs prieks – gan foto par Ļaudonu izstāde, 
gan manu darbiņu izstāde. Ja kādam nepatika, piedodiet, 
bet izstādīte tiešām tika veidota kā sveiciens ļaudoniešiem 
un viesiem svētkos. Paldies visiem, kas mani iepriecina ar 
jaukajām atsauksmēm un labajiem vārdiem. Man tas nozīmē 
ļoti daudz! No sirds jums viesiem paldies! 

Paldies Ļaudonas pagasta bibliotekārei Ievai par jauko 
sadarbību!

Ar vislabākajiem vēlējumiem - Dzintra  Viļeviča
Lienes  Dundures foto

Ziedu gleznu radošo darbnīcu vadīja Dzintra Viļeviča. Ļaudoniešu 
radītie ziedu noformējumi  koncertā rotāja estrādi.

Raksta turpinājums no 1. lpp.
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Prieks acīm un dvēselei
Ļaudonas pagasta bibliotēkā ikvienam bija 

iespēja priecēt acis un dvēseli, aplūkojot divas 
izstādes. Par notikušo bibliotēkā pastāsta 
bibliotekāre Ieva.

...un atkal augusta pirmā nedēļas nogale 
ir klāt... Ne viens vien bijušais ļaudonietis 
zina, ka tieši šajā sestdienā ir jāatrod laiks, lai 
apciemotu savu dzimto pusi, jo, kā ierasts, tieši 
šajā dienā norisinās pagasta svētki – svētki 
Ļaudonai un ļaudoniešiem.

 Jau pamostoties nepamet sajūta, ka diena 
vērsīsies jauka, saulaina un izdevusies, un tieši 
tā arī notiek... Pirmā pozitīvo emociju deva 
tiek saņemta no kultūras nama vadītājas Signes 
sagādātā pārsteiguma visiem ļaudoniešiem, 
kas jau rīta agrumā bija devušies uz Aiviekstes 
tiltu, īsti nezinot, kas tur gaidāms. Līdz šim 
ļaudoniešiem tas ir vēl nebijis modināšanas 
veids – muzicēšana, pārvietojoties ar plostu pa 
Aiviekstes upi – pārsteiguma mirklis izdevies!

 Pēc kārtīgas atmošanās  visi ļaudonieši, kā arī citi pagasta 
viesi  tika laipni gaidīti pagasta bibliotēkā uz jauku kopā 
būšanu, kur varēja aplūkot divas izstādes, kas bija veidotas gan 
mākslas cienātājiem, gan vēstures  mīļotājiem un, iesaistoties 
kopīgās radošajās nodarbēs, Dzintras Viļevičas vadībā varēja 
radīt brīnišķīgas „dzīvās gleznas”, šādi parūpējoties par svētku 
skatuves noformējumu, kas vēlāk, vakara gaitā, priecēja visus 
klātesošos.

Izstādes tika veidotas ar cerību iepriecināt visus Ļaudonas 
pagasta cilvēkus,  kā  arī citus Ļaudonas pagasta svētku viesus. 
Šķiet, ka tas ir izdevies, par ko liecināja apmeklētāju neviltotās 
emocijas, īpaši par Dzintras  Viļevičas radīto skaistumu – 
dekupāžas tehnikā veidotajiem darbiņiem  izstādē „Savam un 
citu priekam”. Šī izstādīte bibliotēkas apmeklētājus priecēja 
līdz pat 13. augustam. Tāpat īpašu gaisotni visam pasākumam 
piešķīra fotoizstāde „Ļaudona agrāk un tagad”, ko veiksmīgi 
papildināja Ļaudonas vidusskolas bijušās skolotājas Ārijas  
Mūrmanes atmiņu stāstījums par pirmskara Ļaudonu. Šis 
stāsts bija tik patiess, ka vismaz es savā iztēlē spēju uzburt 
pirmskara Ļaudonas ainu – ļoti blīvi apdzīvotu, darbīgu, 
rosīgu pilsētiņu (tā Ļaudona tika dēvēta, kaut arī bija tikai 
miests).

Fotoizstādi  veidoju ar domu rosināt  ļaudoniešos interesi 
par savas dzimtās puses vēsturi – novadpētniecību. Ja vien ir 
kāds brīdis, ieskatieties savos, savu senču albumos, varbūt tur 
atrodiet ko interesantu, noderīgu šīs tematikas papildināšanai. 
Būšu pateicīga par jebkādu materiālu no Ļaudonas pagasta 
vēstures, arī par atmiņu stāstiem. Te gan jāsaka, ka ļoti lielu 
darbu jau ir paveikusi bijusī Ļaudonas pagasta  priekšsēdētāja  
Līga Calmāne, kas daudzus atmiņu stāstus un no citiem 
avotiem apkopotu informāciju savos rakstos  publicējusi 
1995. gadā   gandrīz katrā „Ļaudonas Vēstu” numurā. Tāpat 
īpaši ir arī 1996. gada „Ļaudonas Vēstu” numuri, kur toreizējā  
avīzītes redaktore Ruta Vizāne  veidojusi rubriku „Avīzīte 

ciemojas... (kādā no pagasta iestādēm)”, kur atspoguļota gan 
iestāžu tā brīža situācija, gan ir arī ieskats senākā pagātnē. Tas 
tiešām ir interesanti. Paldies Līgai Calmānei un Rutai Vizānei 
par šo lielo darbu – tas viss veido mūsu pagasta vēsturi. 
Fotoizstāde tika papildināta arī ar dažādiem bibliotēkā 
pieejamiem materiāliem par Ļaudonas vēsturi – grāmatām, 
albumiem, dažādiem citiem iepriekšējo bibliotekāru  laika 
gaitā savāktiem materiāliem. Ja ir interese, vēl varat  pagūt 
apskatīt pašu izstādi, bet, runājot  par bibliotēkas rīcībā 
esošajiem novadpētniecības materiāliem, – tie ir pieejami 
ikvienam interesentam jebkurā brīdī.

Kopumā, atskatoties uz notikušajām aktivitātēm bibliotēkā, 
ar prieku varu teikt, ka atsaucība un atbalsts  no apmeklētāju 
puses bija necerēti liels, lai tas viss tiktu radīts. Šeit īpašu 
paldies gribu teikt Dzintriņai par jauko izstādīti, par atbalstu 
telpas kopējam noformējumam, par visu to, ko viņa dara, 
jo tas ir no sirds un ar prieku. Paldies par atbalstu izstādes 
tapšanā  Ilzei Dreimanei, Līgai  Calmānei, Jānim  Elmerim, 
Ārijai Mūrmanei, Ievai  Mūrmanei, Sarmai  Barkovskai un 
Dzintrai  Viļevičai! Liels paldies visiem, visiem, kas bija kopā 
ar mums. Ceru, ka katrs, kurš bija atnācis, guva pozitīvas 
emocijas un varbūt arī uzzināja  ko interesantu. Lai nu kā, 
bet redzētais un dzirdētais vienaldzīgu droši vien neatstāja 
nevienu.

Ja jau sāku ar skaisto rīta agrumā, tad nevaru nepieminēt 
visas dienas pasākumu noslēdzošo daļu. Paldies Signei par 
jau vairāku gadu garumā iedibināto tradīciju – gaišo domu 
lidojumu – tas miers un skaistums, kas paceļas debesīs ar mūsu 
emocijām, domām, rada tādu kā visas dienas gaitā paveiktā 
pabeigtības un kopības sajūtu. Paldies par svētkiem!

Ievas Skušķes, 
Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītājas, teksts un foto

Svētku  koncerts  un gaišo domu  lidojums  pār  Ļaudonu

turpinājums 15. lpp.

Labvakar! Labvakar, mana mīļā Ļaudona!
Ļaudona, kur esmu dzimis un audzis.
Vieta, pār kuru allaž mirdz bērnības krāsainā varavīksne un peld cerību mākoņi.
Ļaudona – kas vairāk par atmiņām fotoalbumā un vietu kartē.
Ļaudona – tu vienmēr biji un būsi manā sirdī.

Ar šādiem vārdiem iesākās pagasta svētku koncerts, ko ar 
patiesu lepnumu un prieku vadīja Artūrs Portnovs. Paldies 
Artūram par atsaucību, entuziasmu un sirdssiltumu!

Svētku koncerta laikā atskatījāmies uz notikumiem, kas 
norisinājušies no iepriekšējiem pagasta svētkiem līdz šai 
vasarai – pozitīvu, vērā ņemamu notikumu ir daudz. Ar 
skanīgu koncertu, pulcējot novada korus, esam atzīmējuši 
novadnieka Teodora Reitera 130 gadu jubileju. Esam vērojuši 

jauniešu entuziasmu un cik daudz var sasniegt ar patiesu vēlmi 
un gribu darboties sava pagasta labā, tā attīstībā – ziemā tika 
realizēts jauniešu Sigitas Tropas un Kristapa Kantāna projekts 
par hokeja laukuma izveidi Ļaudonā. Esam   atzīmējuši  
pagasta avīzītes „Ļaudonas Vēstis” 20 gadu jubileju. Vaira   
Viļeviča iesniegtais projekts par inventāra iegādi Jauno 
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makšķernieku skolai „Zelta zivtiņa” iekļuvis balsošanas kārtā 
projektu konkursā Labiedarbi.lv.

Koncertā  priekšnesumus  sniedza Ļaudonas pagasta 
senioru  deju kolektīvs „Divi krasti”, Madonas eksotisko deju 
studija „Ugunspuķe” un  puišu mūzikas grupa „Random”. 
Spēlēt  instrumentus puiši trenējas Madonas bērnu un jauniešu 
iniciatīvu centrā „Kubs”, grupā  sitaminstrumentus  apgūst 
ļaudonietis  Atis Kriškāns, bet solista lomā šoreiz iejutās  
ļaudonietis Rūdolfs  Beļaunieks. Paldies puišiem par drosmi 
un mērķtiecību!

turpinājums no 14. lpp.

Kas gan cits veido Ļaudonu, ja ne paši ļaudonieši! 
Galvenais ir uzdrīkstēties, mēģināt un vēlēties no visas sirds, 
tad jau sanāks un izdosies!

Lai piepildās viss, ko vēlaties, lai izdodas viss, ko jūs darāt, 
lai jūsu mērķi ir sasniedzami!

Ļaudonu veidojam mēs paši – ļaudonieši. Cik gan daudz 
ir mūsu spēkos un varā – ar savu darbu, attieksmi, atzinīgu 
vārdu, mīlestību pret dzimto pusi un ticību nākotnei veidot 
savu Ļaudonu. Un mīlēt to – ar skaļiem vārdiem, ar klusiem 
darbiem, vienalga kā – galvenais no sirds! 

Jācer, ka šīs un visas citas labās domas, līdz ar debesu 
lukturīšiem paceļoties pār Ļaudonu, piepildīsies.

Paldies visiem, visiem, kas iesaistījās pagasta svētku 
organizēšanas procesā!

Signes  Prušakevičas  teksts un foto

Svētku koncerts var sākties! Vakara vadītājs – 
ļaudonietis Artūrs Portnovs.

Eksotisko deju pasaulē skatītājus ievadīja deju grupa „Ugunspuķe” 
(vadītāja Gunta Dreimane).

Uzstājas allaž smaidīgie dejotāji no kolektīva „Divi krasti”.

Puišu  mūzikas  grupa „Random” iekustināja 
skatītājus balles ritmos.

PĒCSVĒTKU  DIENAS  NEPATĪKAMAIS  PĀRSTEIGUMS
Lai arī svētki asociējas ar patīkamām, pozitīvām emocijām, 

pagasta svētku rīts diemžēl iesākās ar ļoti nepatīkamām sajūtām, 
kas krietni pabojāja  pēcsvētku mieru un labās emocijas.

Agrā rītā, kad svētku balle bija beigusies, kādam drosminiekam 
vēl bija gana enerģijas, lai to izliktu, sabojājot estrādes nojumi. 
Šis huligānisms tika konstatēts 3. augustā.  Skats, kas pavērās,  
nebūt nebija patīkams - estrādes noformējums izpostīts, uz 
skatuves nojume  brutāli salauzta un iznīcināta tā, ka vairs nav 
lietojama.

Nojume pēc nakts pasākumiem arī līdz šim nav novākta 
līdz nākamajai dienai vai novākta līdz ar balles beigšanos, kad 
to izdara atsaucīgi ļaudonieši (atsaucoties uz iepriekšējiem 
pasākumiem, paldies – Aleksandram, Oskaram, Alvim, Aivim). 
Kad pēc pagasta svētkiem ieradāmies estrādē, lai novāktu  
uzslieto nojumi, atlika tikai nolaist rokas un domāt, kāds gan bijis 
šī huligānisma mērķis?! Noteikti jau, ka mērķa nebija, bija tikai 
pārmērīga alkohola lietošana un izrādīšanās.

 Lai vai kā – vainīgais, iesaistoties Valsts policijas Vidzemes 

reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa kārtības policijas nodaļas 
inspektoram Ļaudonas pagastā, ir atrasts, tas ir 1994. gadā dzimis 
Ļaudonas pagasta iedzīvotājs. Protams, rakstot iesniegumu par 
bojātās mantas izdevumu segšanu, jaunietim no lielās drosmes 
vairs nebija ne miņas. Žēl, ka tā. Žēl, ka mūsu pagastā ir jaunieši, 
kas neprot novērtēt citu centienus un ne mazākā  mērā neciena 
citu darbu, viņiem nerūp sava pagasta labklājība.

 Estrāde allaž ir bijusi „sāpju bērns” – pēc nedēļas nogalēm 
piemēslota, nereti ar izlauztiem dēļiem skatuvē. Jauniešiem 
jāatpūšas, tas ir saprotams, bet ļoti gribētos, lai, baudot brīvību, 
jaunieši neaizmirtu, ka mēslo paši savu apkārtni, savu pagastu, 
kurā dzīvo, demolē skatuvi, uz kuras svētkos uzstājas jaunākie 
brāļi vai māsas, vecāki.

Katrā ziņā – „paldies” vainīgajam par šo pēcsvētku dienas 
pārsteigumu un ceru, ka kaut kripatiņa vainas izjūtas un 
mācība priekšdienām iezogas kaut kur dziļāk aiz bravūrības un 
vienaldzības.

Signe  Prušakeviča
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Vissirsnīgākais  paldies  manām  „Brīnumdārza” 
meitenēm. Jūs esat  vislabākās  kolēģes! 

	 	

MANS PALDIES
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APSVEICAM!
Lai dzīvesprieka, laimes daudz,
Lai darba smagums tīrais nieks!
Lai gados nākamos iet garām bēdas
Un atmiņā lai tikai skaistas pēdas!

SVEICAM  JŪLIJA  MĒNEŠA  JUBILĀRUS

	 50 gadu jubilejā
Andri		Punovski																																2. augustā
	 55 gadu jubilejā
Dzintru  Seržāni                                 4. augustā
	 60 gadu jubilejā
Osvaldu Rozentālu                           5.augustā
Josifu	Gurski																																						24. augustā
 70 gadu jubilejā
Anitu  Pētersīli                                    4. augustā
Gaidu  Vasiļjevu                               6. augustā
Jāni  Dauģi                                        12. augustā
Gaidu  Bruņenieci                             26. augustā
	 75 gadu jubilejā
Dzintru  Iesalnieci                             15. augustā
	 95 gadu jubilejā																								
Lūciju Lūsi                                          14. augustā

	 75 gadu jubilejā
Ināru  Asarīti                                   28. jūlijā
	 90 gadu jubilejā
Jāni  Elmeri                                     5. jūlijā

Bibliotekāres   atvaļinājuma  laikā no 25. augusta 
līdz 14. septembrim Sāvienas bibliotēka būs slēgta. 

SVEICAM  AUGUSTA  MĒNEŠA  JUBILĀRUS

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves sparu, 
visu sapņu piepildījumu!

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti;
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:
VALDIS  AVOTIŅŠ 

miris 01.06.2014. 
85 gadu vecumā;

OSKARS  SMIRNOVS 
miris 16.07.2014. 
35 gadu vecumā;

IMANTS  SMIRNOVS 
miris 17.07.2014. 
85 gadu vecumā; Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Ilze

APSVEICAM!
Starp dzīvības zvaigznēm daudzām
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.

EMĪLS GURSKIS   
dzimis 25.05.2014. 
vecākiem Uģim 

Gurskim un Agitai 
Bromaltei.

Sveicam vecākus! 

SAJŪTU TAKA UN ĀRSTNIECĪBAS 
AUGU LABIRINTS

Ikviens aicināts 
Ļaudonas estrādē 
izmēģināt izstaigāt 
Sajūtu taku un 
iziet labirintu, 
kas ir kā ceļvedis 
ārstniecības augu 
pasaulē. Mairitas 
Ducenas ideja 
tika realizēta, 
darbos iesaistoties 
d a u d z i e m 
ļaudoniešiem.

Paldies par 
darbu pagasta 
dārzniecei Ingai  
Zālītei, Armandam  
Ducenam, Lindardam  Dunduram, Jurijam Simsonam, 
sabiedrisko darbu veicējiem - Jānim, Ziedonim, Dmitrijam, 
Līgai, Vladislavai, Atim.

Šobrīd ārstniecības augu labirintā  ir apmēram 25 augi, taču 
plānots stādījumus vēl papildināt. Staigājot pa šo labirintu, 
varat  pasmaržot, pagaršot  augu lapiņas, izzināt to maģisko 
spēku. Augi gan sevi pilnībā parādīs nākamajā  gadā, jo ir tikko 
iestādīti.

Savukārt Sajūtu takā  jāpaļaujas savām sajūtām, jāizjūt tās 
caur pēdām. Taka, kurā iekļauti 20 dažādi dabas materiāli, 
jāizstaigā basām kājām – tā ir lieliska pēdu masāža un arī sevis 
pārbaudīšana, staigājot pa tādiem materiāliem kā  oļi, čiekuri, 
siens, bluķīši, skaidas, sūnas u.c. materiāli, kas nākuši no 
dabas.

Esiet laipni aicināti izbaudīt šo Sajūtu taku, labirintu – 
saudzīgi, nesteidzīgi, ar prieku!

Signes  Prušakevičas  teksts
Ingas  Zālītes, Signes  Prušakevičas foto

JĀNIS ĀBOLIŅŠ 
miris 03.08.2014. 
82 gadu vecumā;

VALENTĪNA AUZIŅA 
mirusi 11.08.2014. 
99 gadu vecumā.

Pagasta  svētkos jaunizveidotā apskates vieta  tika  iesvētīta 
– gan bērni, gan pieaugušie ar interesi  izstaigāja labirintu un 

Sajūtu taku.


