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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 7 (260) JŪLIJS/AUGUSTS  2016. G.

15. ĻAUDONAS  PAGASTA  SVĒTKI

“Esi sveicināta, Ļaudona!” ar šādiem vārdiem iesākās svētku diena. 
Rīta agrumā  jau  par tradīciju ir  kļuvusi ļaudoniešu  modināšana. Kad rīts bija ieskandināts, sekoja sportiskas aktivitā-

tes un mākslas baudīšana visas dienas garumā. 
Titulbildē - spraigs moments no virves vilkšanas sacensībām uz Aiviekstes tilta. Virves vilkšana izvērtās par galveno 

rīta aktivitāti. Par to liels paldies ļaudoniešiem, kas atnāca uz tilta un pārstāvēja savu krastu, piedaloties vai aktīvi atbal-
stot no malas! Divi krasti, viena virve - enerģija un saliedētības gars valdīja uz tilta! 

Plašāks atskats uz svētkiem 8. lpp.
S. Prušakevičas foto

Sveiciens avīzītes lasītājiem!
 Iepriekšējā „Ļaudonas Vēstis” numurā lasījāt Kris-

tapa pēdējo redaktora sleju. Tas bija apliecinājums, ka 
pagasta avīze ir nozīmīga ne vien tās lasītājiem, bet 
arī veidotājiem. Avīzi veidojot, arī mūsu - redaktoru 
- ikdiena piepildās ar interesantiem notikumiem, sirs-
nīgām sarunām un dažādu emociju gammu, ko cenša-
mies nodot arī jums, lasītāji. 

Atliek kārtējo reizi secināt, cik ātri skrien laiks. Lai 
arī mēs vēlētos vasaru vēl noķert aiz astes, nevar no-
liegt, ka tuvojas jau nākamais gadalaiks  ar savām krā-
sām, garšām un smaržām.

Šī vasara noteikti bijusi piepildīta ar dažādiem pie-
dzīvojumiem, sajūtām, jaunatklājumiem. Lai tas dod 
spēku un iekšējo enerģiju, kad saule nespīdēs tik spoži!

Septembris iezvanīs jauno mācību gadu. Sāksies at-
kal jauns darba, mācību, sasniegumu un cīņas ar sevi 
cēliens. Lai Ļaudonas jauniešiem veiksmīgs studiju 
sākums! Lai izvēlētais virziens rada gandarījumu un 
motivāciju turpmākajam!

Lai ikvienam izdodas vasaru noķert aiz astes un 
kādu daļiņu no vasaras krāsām, garšām un smaržām 
paturēt sev!

Signe, redaktore
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Rita ir īstena ļaudo-
niete, viņa nāk no četru 
bērnu ģimenes. Abas 
vecākās māsas jau at-
dusas kapu kalniņā, bet 
piecus gadus vecākais 
brālis dzīvo Jūrmalā. 
Rita saviem vecākiem 
bija jaunākais bērns. 
Vecāki darba gadus 
nostrādājuši kolhozā – 
zirgu fermā, mamma 
kopusi 17 zirgus, bet 
tētis strādājis lauku bri-
gādē. Rita mācījusies 
Ļaudonā, pēc skolas 
beigšanas  devusies stu-
dēt uz Dzērbenes lauk-
saimniecības skolu par kontrolasistenti – fermas brigadieri. 

Jubilāri daudzi ļaudonieši atminas kā jauku pastnieci, jo 
ilgus gadus Rita strādāja par pastnieci. Pensijā devās 1996. 
gadā, bet gadu pirms tam dāvanā no „Latvijas ceļa” saņēma 
velosipēdu. Šī īpašā dāvana Ritai ir joprojām.

Kādā saviesīgā ballē Rita iepazinās ar savu nākamo vīru. 
Nu dienas tiek pavadītas vīra dzimtajās mājās, šeit jubilāre 
jūtas mierīgāk, jo māja ir nomaļāk no lielceļa putekļiem. Ģi-
menē izaudzināti un izskoloti divi dēli. Ritas kundze lepojas, 
ka abi dēli ieguvuši augstāko izglītību. Jaunākais dēls strādā 
Rīgā Ceļu satiksmes drošības direkcijā par  instruktoru  un 
pieņem jaunajiem šoferiem braukšanas eksāmenus. Savukārt 
vecākais dēls savu ģimeni nodibinājis Jaungulbenes novada 
Līgo pagastā un ir uzcītīgs zemnieks, nodarbojas ar graudko-
pību. Darba ir gana – pašam sava kalte, dzirnavas. Paralēli 
savai saimniecībai dēls apsaimnieko arī vecāku zemi Ļaudo-
nā, par ko Rita ir ļoti pateicīga.  Īpašums neaizaug vai nav 
jāatdod svešiem, par visu parūpējas dēls. Pašiem darba pie-
tiek pie mājas un rūpējoties par nelielo mājdzīvnieku pulciņu 
– vistām, trušiem, suni. 

Rita ir vecmāmiņa pieciem mazbērniem. Visi ir studenti un 
meklē savu ceļu dzīvē. Jubilārei skolas laikā ļoti patikusi un 
labi padevusies zīmēšana, šo talantu ir mantojuši arī mazbēr-
ni. 

Šobrīd Rita brīvajā laikā palasa kādu interesantu grāmatu, 
apvienojot lasīšanu ar dažādiem mājas darbiem. Jubilāre prot 
novērtēt, ka var mierīgi pavadīt savas vecumdienas.

Mēneša jubilāri

Jubilāra dzīvesstāstu varēsiet izlasīt 
nākamajā avīzes numurā.

75 gadu jubileju 5. jūlijā atzīmēja 
RITA  KRĒSLIŅA

16. jūlijā dzīves 
90. dzimšanas 

dienu atzīmēja 
JĀNIS 

Cienījamā jubi-
lāra dzimtā vieta 
ir Sāviena, bet jau 
vairākus gadus 
viņš dzīvo pagasta 
pansionātā un ar 
dzīvi tajā ir ļoti ap-
mierināts. Brīvajos 
brīžos jubilāram 
patīk makšķerēt 
un to viņš izmanto, 
kad laika apstākļi 
un veselība atļauj.

BĒRTULIS

VITOLDS  SMELTERIS 
28. jūlijā svinēja 75 gadu jubileju

Vitolda dzimtā 
puse ir Rēzeknes 
apriņķis (tolaik) – 
Barkavas pagasts. 
Vecākiem bijusi 
sava saimniecība, 
kur Vitolds uzau-
dzis kopā ar 3 brā-
ļiem un 5 māsām. 
Kuplajā ģimenē Vi-
tolds bija jaunākais 
bērns. 

1957. gadā bei-
dzis Stalīdzānu pa-
matskolu, iegūstot 
7 klašu izglītību. 
Skola atradās tuvu 
pie mājām, tādēļ 
nebija problēmu ar nokļūšanu uz mācībām. Pēc pamatskolas 
izglītības iegūšanas Vitolds iestājās Jaungulbenes lauksaim-
niecības mehanizācijas skolā nr.1. Skolā bija jāmācās viens 
gads, 1959. gada vasarā tā tika absolvēta, iegūstot kombai-
niera – mehāniķa specialitāti. Līdz ar šīs skolas absolvēša-
nu sākās jaunā speciālista darba gaitas  kolhozā „Druva”, 
Cesvaines kūdras ieguves purvā, Lubānas MRS. Iegūstot 
darbā jau nelielu pieredzi, Vitolds pārceļas uz Gulbenes ra-
jonu, kur divus gadus nostrādā meliorācijā. Pēc tam darba 
gaitas Vitoldu aizved uz padomju saimniecību “Cesvaine”, 
kur viņš 24 gadus strādā par šoferi un kombainieri. Darba 
gadi vienmēr bijuši saistīti ar auto tehnikas vadīšanu. 15 
gadus Vitolds bijis uzticīgs SIA „Madonas ceļu būvei”, kur 
bija starppilsētu autobusa šoferis. No šīs profesijas Vitolds 
šobrīd nav tālu prom – decembrī apritēs 5 gadi, kopš viņš  
strādā Ļaudonas pagasta pārvaldē un ik dienu vadā A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas skolēnus. 

Ļaudonu par savām mājām Vitolds sauc no 1991. gada 
– 15. maijā apritēja 25 gadi, kopš viņš šeit dzīvo kopā ar 
dzīvesbiedri Ilgu.

Vitoldam ir divi dēli – viens par savu dzīvesvietu izvēlē-
jies Vāciju, otrs dzīvo Cesvainē, savukārt meita dzīvo Rū-
jienā. Kad jautāju par mazbērniem, Vitolds omulīgi nosmej, 
ka vairs nespēj saskaitīt  - uz rokām pirkstu pietrūkstot, lai 
saskaitītu kuplo mazbērnu pulciņu.

MIERVALDIS 
KRIŠKĀNS 

22. jūlijā svinēja 
75 gadu jubileju

DZIDRIS KASPARS 
80 gadu jubileju 
svinēja 8. augustā

Signes Prušakevičas teksts un foto
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LATVIJAS ČEMPIONĀTS   PLUDIŅMAKŠĶERĒŠANĀ TAUTAS KLASĒ
2. un 3. jūlijā Ļaudonas un Kalsnavas pagastā notika Lat-

vijas čempionāts makšķerēšanā. 2. jūlijā  komandas sāka 
pulcēties Jaunkalsnavā. Pēc  dalībnieku reģistrācijas un īsas 
instruktāžas devāmies uz Ļaudonu. Pēc izlozes dalībnieki iz-
klīda gar Aiviekstes upes krastiem. Pēc starta signāla sākās 
nopietna cīņa par katru zivtiņu, lai lomā sāktu krāties grami 
un kilogrami. Pēc četru stundu cīņas sākās lomu svēršana. Par 
spīti tam, ka bija neizturams karstums, lomi bija salīdzinoši 
labi.

Ļaudonas posmā pirmo vietu ar lomu 3,98 kg izcīnīja An-
dris Turkins  (Madona). 

Otrajā vietā ar 3,70 kg bija Jurijs Ņikandrovs  no Jēkabpils. 
Trešajā vietā ar 2,93 kg Jānis Viļevičs (Kalsnava). 
Jāpiebilst,  ka lielāko zivi - plaudi ar svaru 1,130 kg -izde-

vās izmakšķerēt Andrim Turkinam.
Otrā diena norisinājās Kalsnavas pagastā. Ja iepriekšējā 

diena makšķerniekus  mocīja ar karstumu, tad šoreiz sacensī-
bu dalībniekus pārsteidza pērkona negaiss. Tas gan nedaudz 
izbojāja dalībnieku garastāvokli, bet cīņas sparu nemazināja. 

Šajā posmā pirmais bija Kazimirs Anspaks no Preiļiem, 
otrais - Andris Turkins (Madona), bet trešais - Jurijs Ņi-
kandrovs  (Jēkabpils).

Pēc divu dienu cīņas kopvērtējumā  pirmais - Andris Tur-
kins, otrais - Jurijs Ņikandrovs, trešais - Kazimirs Anspaks.

Komandu sacensībās 1. vietā „Āķis”- PREIĻI,  2. vietā - 
„Sapals”- RĪGA, 3. vietā  - „Jēkabpils”.

Lielu paldies par atbalstu sakām Latvijas   Makšķerēšanas 
sporta federācijai, Kalsnavas pagasta pārvaldei, Ļaudonas pa-
gasta pārvaldei, SIA „Unisports”, SIA  „Skandibus”, „Logi 
un durvis”.

Viktors Ūdris, sacensību organizators sadarbībā ar LMSF

Ļaudonas pagasta komanda pirms sporta spēļu starta signāla.

VēSTiS nO PaGaSTa PārValDeS

ĻAUDONAS MEŽA PARKA
VEIDOŠANA

Pēdējo gadu laikā parks pie estrādes ir ieguvis acīmredza-
mas  pārmaiņas - no aizauguša parka ar nelielu taciņu tas ir 
kļuvis par gaumīgi koptu atpūtas vietu  ar gājēju/skrējēju ce-
liņu, košumkrūmu un ziedu dobēm, apgaismojumu un nu arī 
ar atpūtas soliņiem.

Ik gadu kopšanas un uzturēšanas darbi turpinās un piln-
veidojas, lai parks būtu tīkams tā apmeklētājiem. Prieks, ka 
iestādītie dēsti ir labi ieauguši, vienīgi stirnas nodara pāri da-
žiem jaunajiem kociņiem.

Paldies pagasta dārzniecei Ingai  Zālītei, dārznieka palīdzei 
Līgai Kuprānei  par ieguldīto darbu parka pilnveidošanā un 
ikdienas sakopšanā! Paldies arī ļaudoniešiem, ka šis darbs 
tiek novērtēts! Paldies par saudzīgu, rūpīgu izturēšanos pret 
parku un atpūtas vietu! Lai tā tas paliek arī turpmāk, jo tikai 
paši veidojam vidi sev apkārt. 

Estrādē atrodas arī Sajūtu taka un Ārstniecības augu labi-
rints ar vairāk nekā 40 augiem, kurus var apskatīt, pasmaržot, 
pagaršot. 

Parks ir skaista vieta, kur baudīt nesteidzīgu pastaigu vai 
kavēties sirsnīgās sarunās. Aicinu ļaudoniešus  biežāk izman-
tot piedāvātās atpūtas iespējas. 

Signes Prušakevičas teksts un foto

Ar pagasta pārvaldes atbalstu parkā ir ierīkoti soliņi 
un novietotas atkritumu  tvertnes.

MADONAS NOVADA SPORTA SPĒLES

Saulainā 13. augusta rītā Liezē-
res pagasta Ozolu stadions pulcēja 
apmēram  200 Madonas novada 
pašvaldības darbinieku un viņu 
ģimeņu pārstāvju uz ikgadējām 
sporta spēlēm. Sportiskā garā, bet 
netradicionālos “sporta veidos” 
par uzvaru kādā no 9 disciplīnām 
un kopvērtējuma kausiem cīnījās 
10 pagastu pārvaldes - Aronas, 
Barkavas, Kalsnavas, Lazdonas, 
Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Sarkaņu, Vestienas un 
Madonas pilsēta. Šogad komandas 
varēja pārbaudīt ne tik daudz savas 
fiziskās prasmes, cik izstrādāt ko-
mandu stratēģiju, veicināt savstar-
pējo sadarbību, stiprināt komandas garu, ļauties veiksmei un 
izbaudīt kopīgu atpūtu brīvā dabā.  

Arī Ļaudonas komanda aktīvi piedalījās sacensībās, godal-
gotas vietas iegūstot šādās disciplīnās: „Vēstule tumsā” (dis-
ciplīna pagastu sporta darba organizatoriem - Guntis Lazda, 
lasot Braila rakstā, ieguva 2. vietu) un „Jautrais kubs”. Pieda-
loties gan komandu, gan individuālajās disciplīnās, Ļaudonas 
komanda kopvērtējumā ieguva 6. vietu.

Komandu kopvērtējumā savu artavu deva arī pārvalžu va-
dītāji, kuru disciplīna  „Vadītāju cīņa” sastāvēja no trim dažā-
diem pārbaudījumiem - precizitātes viena  kilograma noteikša-
nā, slēdzeņu atslēgšanas meistarības un Liezēres simboliskās 
siena gotiņas Kujas slaukšana. Veiksme šajā disciplīnā uzspī-
dēja Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājam Artim Mūrmanim, 
kas ieguva augsto 1.vietu. Mūsu pārvaldes vadītājai Ilzei Drei-
manei šajos pārbaudījumos arī veicās ļoti labi, kā rezultātā - 4. 
vieta.

Paldies Ļaudonas pagasta komandai par sportisko azartu un 
draudzības garu!  S. Prušakevičas teksts 

A. Reinbahas foto
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Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
117. ĻAUDONAS MAZPULKA ZIŅAS

No 18. līdz 22. jūlijam visas Latvijas mazpulcēni tika ai-
cināti piedalīties Latvijas Mazpulku  nometnē ,,Visu daru es 
ar prieku“ Valdemārpilī. Arī mūsu mazpulka aktīvākie dalīb-
nieki - Viktorija Korlaša, Amanda Nagle, Ralfs Gurskis un 
Dāvis Kapturs - devās  ceļā. Valdemārpils  ir slavena ar savu 
Sasmakas pils raganu. Kad bijām iekārtojušies, uzcēluši tel-
tis, varējām doties uz Raganas ballīti. Tur ieeja tikai ar šim 
vakaram atbilstošu tērpu un aksesuāriem. Par tērpiem domā-
jām katrs pats, bet slotas mums visiem sagatavoja Amandas 
ģimene. Paldies par to! Pirmais vakars pagāja, lai iepazītos, 
sadraudzētos ar citu mazpulku dalībniekiem.

Nedēļas garumā  piedalījāmies dažādās izglītojošās nodar-
bībās, radošajās darbnīcās. Neaizmirstams izvērtās pārgājiens 
uz Laumu dabas parku. Bija, ko iet, jo trases garums tuvu 

pie 20 kilometriem. Notika dažādas sporta 
aktivitātes, ekskursija pie jūras, apmeklē-
jām amatnieku centru, šinšilu audzētavu un 
daudzus citus apskates objektus. Interesanta 
un mazliet baismīga bija nakts trase, kas no-
slēdzās ar uguns šovu. Nemanot pienāca arī 
piektdiena - nometnes karoga nolaišana un 
došanās mājup.

Izvērtējot nometnē pavadīto laiku, seci-
nājām, ka  iegūtas  jaunas zināšanas, jauni 
domu biedri un pieredze, esam  kļuvuši  pat-
stāvīgāki, atbildīgāki.

Liels paldies pārvaldes vadītājai Ilzei 
Dreimanei par doto iespēju segt mazpulcēnu 
nometnes dalības maksu. Paldies vecākiem 
par uzticēšanos!

Lai saulaina vasara visiem mazpulcē-
niem, lai sekmīgi rakstās projekti un uz tik-
šanos septembrī!

Sandras  Zavales, 
117. Ļaudonas  mazpulka vadītājas, 

teksts un foto

VēSTiS nO iZGlĪTĪbaS ieSTāDēM

117. Ļaudonas mazpulka aktīvākie dalībnieki gatavi 
nomentes  piedzīvojumam.

No kreisās: Dāvis Kapturs, Amanda Nagle, Viktorija Karloša, 
Ralfs Gurskis, mazpulka vadītāja Sandra Zavale.

Pārgājiens uz Laumu  dabas  parku - nogurdinošs, 
taču interesantu piedzīvojumu bagāts.

PII „Brīnumdārzs”
TUVOJOTIES JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM

 Saulainā vasara ir nemanāmi aizsteigusies, dabā jūt rudens elpu…
“Brīnumdārzs” piepildās ar bērnu čalām, smiekliem un atkalredzēšanās prieku. Visus gaidīs jauni piedzī-

vojumi un notikumi, tādēļ  pirmdien, 2016. 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 septembrī, 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
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KATRA DIENA KĀ MĀCĪBSTUNDA...
Mums katram ir dota viena dzīve. Tā sastāv no tik dažādām 

lietām - priekiem, bēdām, skumjām, meliem, patiesības, mīles-
tības, naida, uzticības, vilšanās, draugiem, dzimšanas, nāves, 
ģimenes, hobijiem utt. Un lēmumiem. Arī es esmu pieņēmusi 
ļoti būtisku lēmumu savā dzīvē, tāpēc vēl pēdējo reizi vēlos 
pateikties un atvadīties. Esmu aizvadījusi Ļaudonas vidusskolā 
19 mācību gadus, no kuriem 13 gadus esmu vadījusi floristikas 
pulciņu skolēniem, gandrīz 15 gadus esmu veikusi lietvedes - 
noformētājas pienākumus un 18 gadus esmu sirdi ielikusi skolas 
bibliotēkas darbā. Pavisam nesen vēl mācījos ļoti nopietnos kur-
sos, lai iegūtu sertifikātu un atbilstu visām prasībām. Viens no 
pildāmajiem darbiem bija esejas rakstīšana saistībā ar bibliotekā-
ra ētikas kodeksu. Dodu jums iespēju tajā ielūkoties: 

„Patiesībā jau krietni pirms es nokļuvu skolā, vienmēr esmu 
centusies sevi pilnveidot. Mācos nemitīgi. Katru savas dzīves 
dienu uztveru kā mācību stundu, jo katra diena nes jaunas sa-
jūtas, jaunas atklāsmes, jaunu pieredzi. Agrāk nekad nevarēju 
iedomāties, ka strādāšu skolas bibliotēkā. Man patika puķes, 
daba, māksla, viss skaistais, arī dzeja.  Bulduros pēc 8. klases 
nonācu tieši tāpēc, ka tur man patika, tikai diemžēl radušos ve-
selības problēmu dēļ iestājos konservēšanas tehnologos, nevis 
dārzniekos. Pēc tam sekoja  LLA Jelgavā (toreiz) un rezultātā 
- pārtikas produktu inženiere,  mīlestība, ģimene, dēls, mājas. 
Zinu to, kā ir būt ilgi mājās četrās sienās. Būt bez mērķa, bez 
līdzekļiem, bet ir tikai rūpes un sapņi. Taču tad kaut kas mainījās 
un pirms 19 gadiem man tika piedāvāta iespēja strādāt skolā 
par lietvedi-noformētāju. Savāds salikums, bet tika pamanītas 
manas mākslinieciskās dotības. Tā nu kārtoju papīrus, gatavo-
ju apsveikumus, dekorēju skolu, sāku vadīt skolēniem floristikas 
pulciņu. Pēc gada nāca vēl viens piedāvājums - būt par skolas 
bibliotekāri, jo esošā bibliotekāre ar atbilstošo izglītību nolēma 
doties uz Rīgu. Nezinu, kāpēc, bet es piekritu. Sākumā domāju, 
ka nomiršu no garlaicības, jo tādas bija manas agrākās domas 
par šo profesiju. Absolūta garlaicība. Pirmajā gadā skolas bib-
liotēkā jutos slikti. Gan tāpēc, ka telpa bija nemājīga, gan nācās 
piedzīvot dažādas skolēnu riebeklības. Laikam ejot, sapratu, ka 
es tā negribu un tas nav mans. Kādu nakti  nosapņoju, kā varu 
pārkārtot skolas bibliotēku, lai tā kļūtu mājīgāka. Pa šiem 18 ga-
diem bibliotēka izmaiņas ir piedzīvojusi vairākkārt. Pašreiz tikai 
gribētos jaunas mēbelītes un mūsdienīgas tehniskās iespējas. Ko 
es vēl darīju - izmantoju iespēju un braucu uz visiem publisko 
bibliotēku semināriem, ko organizēja Madonas rajona (toreiz) 
bibliotēka; apmeklēju arī konferences; nokopēju, izlasīju un sali-
ku atsevišķā mapē visu informāciju par skolas bibliotēku darbu, 
kas bija pieejami bibliotēkā esošajos žurnālos “Skolotājs”; ap-
meklēju visus iespējamos kursus gan par bibliotekārajiem jautā-
jumiem, gan lai sevi pilnveidotu kā radošu personību. 

Vienu gadu slimoju ilgāk nekā divus mēnešus. Tas bija sma-
gi, jo muguras sāpes bija neizturamas. Kaimiņiene man iedeva 
izlasīt Stefānijas Meieres “Krēslu”. Mani šī grāmata pārņēma 
savā varā pilnībā. Sajutos kā jauna meitene. Tik ļoti, ka pārlasīju 
vairākas reizes un turpinājumus lasīju krievu valodā, ko dēls sa-
dabūja internetā. Tā kā krievu valodu pārvaldu tikpat labi kā lat-
viešu valodu, nebija nekādu problēmu. Kad izbeidzās šis stāsts, 
bija traki, jo biju iekritusi neizbēgamā lasīšanas mānijā. Atcerē-
jos, ka skolas bibliotēkā ir daudz jauniešu grāmatu, kuras man 
neko neizteica, tāpēc ķēros pie tām. Rezultātā esmu bibliotekāre, 
kura var droši runāties ar dažāda vecuma bērniem par dažādiem 
jautājumiem, kas skar grāmatas. Bet ne tikai. Jo lasu arī dzeju, 
psiholoģijas grāmatas, reizēm romānus un jauniešu fantāziju 
žanru. Lasu arī bērnu/jauniešu žūrijas grāmatas. Pie tam pēc 
iespējas visas, ne tikai pieaugušo grāmatas. Centos iepazīt arī 
Bībeli - Dieva vārdu. Sakarā ar dažādām prasībām skolu biblio-
tekāru  izglītībā  2004. gadā mācījos psiholoģiju un pedagoģiju, 
lai kopā ar manu jau esošo izglītību man būtu augstākā pedago-
ģiskā izglītība. Lai gan tas bija saspringts laiks, neko nenožēloju, 
jo rezultātā biju tikai ieguvēja. Man patika, bija interesanti un 
ļoti noderīgi. Savam noslēguma darbam izvēlējos tēmu: “Skolas 
bibliotēka - izglītības procesa sastāvdaļ”. Man tas izdevās uz 10. 
Šīs iegūtās zināšanas ļoti noder saskarsmē ar kolēģiem, skolē-
niem un viņu vecākiem. Man ļoti bieži nācies būt par uzticības 
personu un atbalstu kādam bērnam. Esmu ļoti laimīga, ja izdo-
das palīdzēt, uzmundrināt, iedvesmot. No katriem apmeklētajiem 
kursiem vai semināriem paņēmu sev un savam darbam kaut ko 
noderīgu. Piemēram, alfabētiskos uzdevumus aizguvu no LNB 
lektorītes. Bet tagad tādus veidoju pati. Tā kā esmu radoša per-
sonība, tad vienmēr rūpējos, lai skolas bibliotēka būtu atbilstoši 

noformēta, mā-
jīga. Un bērni to 
arī jūt. Un ne tikai 
bērni. Mūsu skolā 
bibliotēkas telpas 
nav plašas, un es 
nevaru lepoties ar 
mūsdienu tehnolo-
ģijām  (es varu ti-
kai sapņot par to), 
bet es dodu to, ko 
varu dot - savu mī-
lestību, radošumu, 
atbalstu, iedves-
mu, uzmundrinā-
jumu, padomu, 
dažādas prasmes 
informācijas mek-
lēšanā, sapratni, 
zināšanas, mieru, 
būt laba sarunu 
biedre un draugs. 
Un, protams, grā-
matas! Es neuz-
skatu sevi par viszini un katru dienu mācos arī no bērniem. Man 
prieks, ka arī manī pašā vēl ir saglabājies daudz kas  no bērna, 
varbūt arī tas man palīdz veidot labas attiecības ar viņiem. Man 
ik pa laikam nākas konsultēt kādu kolēģi ar bibliotēkas darbu 
saistītos jautājumus. Un bieži rakstu. Ir arī tematiski raksti, bet 
biežāk atspoguļoju skolas bibliotēkas darba norises, sniedzu pa-
domus vecākiem par lasīšanas nepieciešamību. Manis radītos 
rakstus var iepazīt Ļaudonas pagasta avīzītē „Ļaudonas Vēs-
tis.”, Ļaudonas pagasta mājaslapā www.laudona.lv, reģionālajā 
laikrakstā ,,Stars”. Kad atceros, cik es skolas laikā biju bikla, 
klusa un kautrīga meitene, neticas, ka es varu droši rakstīt un ru-
nāt. Pirmajos gados, kad bija jāiziet skolas līnijā, lai pateiktu ko 
svarīgu, mute no uztraukuma bija tik sausa, ka nevarēju normāli 
parunāt. Tagad tieku galā. Un man ir prieks! Šodien, kad rakstu 
šo eseju, biju novadījusi pirmo stundu 1. klasei. Tā gan nebija 
iepazīšanās stunda ar skolas bibliotēku, ko es īpaši veidoju, bet 
man bija jāaizvieto cita kolēģe. Lūdzu skolēnus pildīt pavisam 
vienkāršus alfabētiskos uzdevumus un veicās tīri labi. Bet rakstu 
es to tāpēc, ka bērni mani atcerējās jau no bērnudārza, jo pagā-
jušajā gadā biju uzaicinājusi viņus ciemos pie manis uz Ziemeļ-
valstu bibliotēku nedēļas aktivitātēm. Tātad viņiem bija paticis! 
Jo mani jau tagad uzrunāja par Dzintriņu. Tā nu ir sanācis, ka 
šo uzrunu esmu iemantojusi, pateicoties saviem mazajiem floris-
tiem. Savulaik, pulciņa laikā, nācās dzirdēt vismaz 10 uzrunas - 
skolotāj, vienlaicīgi, kad viņi vērsās pie manis pēc palīdzības. Es 
pat īsti nepiefiksēju, kurā brīdī es no skolotājas pārtapu Dzintri-
ņā. Bet tā kā mēs visi bijām labi draugi, radoši kopā darbojoties, 
man nebija iebildumu. Un acīmredzot citi bērni to pārņēma. “

Ja man šodien jāatskatās uz manis paveikto, ar tīru sirdsapziņu 
varu teikt, ka man nav kauns. Drīzāk jau gandarījums. Ir tapuši 
skaisti dekori, Adventes vainagi un apsveikumi; ir iepriecināti 
skolēni un kolēģi; ir bijuši daudzi jauki pasākumi un bibliotekā-
rās stundas; kā arī paveikts milzīgs darbs skolas bibliotēkas sa-
kārtošanā, savadot visu nepieciešamo fondu BIS SKOLU ALI-
SE (elektroniskais katalogs). Lai gan pēdējos gados man nebija 
pat pilnas likmes darba, esmu iesaistījusi skolu Bērnu/jauniešu 
žūrijā; Ziemeļvalstu lasīšanas norisēs; 3 gadus radošā konkursā 
par interneta drošu lietošanu; makulatūras vākšanas konkursā un 
citur.

Daudz kas no tā bija iespējams tāpēc, ka bija, kas mani saprot 
un atbalsta. No sirds PALDIES visiem, kas atbalstīja, saprata, 
sadarbojās un ticēja man. 

Paldies par pieredzi - gan brīnišķīgu, gan ļoti skarbu. Ceru, ka 
tas mani būs padarījis stiprāku.

Vissvarīgākā atziņa, ko novēlu jums visiem, ir Mīlestība. Mī-
lestība it visā! Un esiet laimīgi! Laime ir silti vārdi, apskāvieni, 
dāvāti ziedi, silts smaids, bērna smiekli, pateikts paldies, jūtu 
trīsas, uzticēšanās, silts pieskāriens, apziņa, ka tevi mīl. Laime 
ir sevis došana. Laime ir no sirds izjusti mirkļi. Laime ir tepat 
blakus, mūsu acu priekšā. Vajag tikai to prast ieraudzīt, novērtēt 
un nosargāt.

Zinu, ka šogad 1. septembrī jutīšos savādi. Vislabākie vēlēju-
mi visiem skolas darbiniekiem, zinošajai skolotāju saimei, īpaši 
skolas direktoram Guntim Lazdam, visiem skolēniem un viņu 
vecākiem! Lai jums viss izdodas!

Patiesā mīlestībā -  Dzintra Viļeviča

VĒSTIS NO SKOLAS BIBLIOTĒKAS
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Izskanējuši kārtējie krāšņie, kā ik gadu ļoti gaidītie svētki 
mūsu Ļaudonai. Ļaudonieši un pagasta viesi visas dienas ga-
rumā varēja izklaidēties dažādās aktivitātēs - gan sportiskās, 
gan radošās. Jau pašā rīta agrumā tika saņemts pozitīvs lādiņš, 
sagaidot modinātājus - svinīgi ģērbušos pašmāju muzikantus, 
kas ar savu spēli lika sajust to, ka SVĒTKU DIENA IR KLĀT. 
Tas bija labs stimuls sākt rosīties un vēlreiz apsvērt, kas būs 
tās aktivitātes, ko noteikti nepalaist garām. Rosība notika arī 
Ļaudonas pagasta bibliotēkā - jau no plkst.11:00 visi tika laip-
ni gaidīti uz Dzintras Viļevičas izstādes “Rožu burvība” atklā-
šanu un kopīgu radošu darbošanos. Prieks par katru, kas bija 
atnācis, jo izstāde tiešām bija baudāma un arī “rožu darbnīca” 
tapa, kaut arī ne ar tūlītēju, bet ļoti skaistu rezultātu. Prieks, 
ka mūs apciemoja ne tikai ļaudonieši, bet arī pagasta viesi - 
tai skaitā arī Stokholmas latviešu kora dalībnieces un Andreja 
Eglīša Latviešu nacionālā fonda priekšsēde Māra Strautma-
ne. Paldies Dzintrai par radīto skaistumu pagasta bibliotēkā 
un par pamācību papīra rozīšu darināšanā! Izstāde joprojām 
apskatāma līdz 9. septembrim.

Vēl lielāks atbalstītāju pulciņš tika sagaidīts plkst.13:00, 
kad tika atklāta izstādīte “Ļaudona sporto”. Tā kā šis ir Olim-
piskais gads - aizvadītas gan Latvijas IV Olimpiskās spēles, 
gan dienu pirms pagasta svētkiem tika atklātas Riodežaneiro 
Olimpiskās spēles - domāju, ka bija pamatoti izcelt arī pašiem 
savus “Olimpiešus” . Tie ir mūsu jaunieši - gan tie, kas  paš-
reiz dzīvo te, gan arī tādi, kas nu jau kļuvuši vairāk kā pagas-
ta viesi, par kuriem varam būt lepni, jo viņu sniegums sporta 
jomā ir izskanējis krietni tālāk par mūsu pagasta robežām. Pal-
dies visiem izstādes dalībniekiem, kas atsaucās un dalījās ar 
pārējiem savos sasniegumos, savās sajūtās un atmiņās. Un tie 
ir Diāna Jakubjaņeca, Jevgēnijs Turkins, Krišjānis Beļaunieks, 
Jānis Žmuidins, Kalvis Kuprans, Artūrs Portnovs, Jānis Raz-
galis, jaunākie dalībnieki - Jānis Krasnovs un Rihards Buce-
nieks. Šis saraksts, protams, varēja būt garāks, ja vien tiktu 
mesta malā latvietim piemītošā kautrība. Jācer, ka šie jaunieši 
būs iedrošinājuši arī pārējos citreiz būt aktīvākiem. Paldies 
skolotājam Ērikam Barkovskim, kas dalījās savās atmiņās 
par savulaik labākajiem skolas sportistiem, īpaši pieminot tos 
puišus, kuri ir pirmās Oskara Kalpaka balvas izcīnītāji - Uģis 

Gurskis, Aigars Biķernieks, Sergejs Jermakovs, Dainis Čak-
stiņš un Dmitrijs Stepanovs.

Lai sportā tiktu sasniegti augsti rezultāti, tā visa pamatā ir 
grūts darbs, liels gribasspēks, neatlaidība, disciplinētība, regu-
lāri treniņi. Mūsu šī brīža labāko sportistu panākumu pamatli-
cēja ir trenere (arī bijusi sporta skolotāja A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā) Lana Līcīte. Atzinīgus vārdus par treneres darbu 
un paldies izteikusi Diāna, Jānis R., Jānis Ž., Krišjānis un Ri-
hards. Sports jauniešu dzīvē pavēris daudz iespēju   - ir iegūti 
jauni, uzticami draugi, jauni kontakti, apceļotas citas valstis. 
Bet par to visu ikvienam pašam vēl ir iespēja pārliecināties, 
atnākot uz Ļaudonas pagasta bibliotēku, kur joprojām ir ap-
skatāma izstāde “Ļaudona sporto”.

No sirds priecājos par skaisti saposto Ļaudonu - gan par 
svētku noformējumu estrādē, gan par stilīgo noformējumu uz 
Aiviekstes tilta. Tāpat priecēja ļoti gaumīgi veidotā rokdarbu 
izstāde Ļaudonas kultūras namā. Tas kopā radīja patiesu svēt-
ku sajūtu. Paldies visiem svētku radītājiem!

Arī pagasta bibliotēkā jau laicīgi tika domāts par to, lai uz 
pagasta svētkiem tā būtu skaista, gaiša, saposta. Lielu paldies 
saku Ļaudonas pagasta pārvaldei par piešķirto finansējumu 
bibliotēkas priekštelpas remontdarbiem un Jakovam Kreto-
vam par apzinīgi veikto darbu.

Daži ieraksti no bibliotēkas atsauksmju grāmatas:
“Prieks par sportistiem! Veselību kopjam ar sportošanu! Un, 

ja neveicas ar sportu, tad vienkārši JĀKUSTAS!”
“Paldies par ideju un tās realizāciju, veidojot izstādi! Gai-

dām citas spožas idejas! Atbalstīsim!!!”     
“Paldies par mācību gatavot skaistās rozītes, ko tagad mācī-

šu savai mazmeitai.”
“Esmu sajūsmā par sava dzimtā ciema čaklajiem, jauna-

jiem, radošiem cilvēkiem, par izstādi, par Ļaudonas vizuālo 
noformējumu un par jauko koncertu. Lai veicas saglabāt ra-
došo garu!”

Ievas Skušķes, 
Ļaudonas bibliotēkas vadītājas, teksts un foto

AKTIVITĀTES ĻAUDONAS PAGASTA SVĒTKU IETVAROS
VĒSTIS NO ĻAUDONAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS

    Paldies Ļaudonas sportiskajiem jauniešiem par atsaucību 
izstādes tapšanā - līdzās aprakstiem par sporta sasniegumiem 

apskatāmi arī diplomi, kausi un medaļas, sporta formas.

   Izstādes „Rožu burvība” autore Dzintra Viļeviča kopā ar A. Eglīša 
LNF priekšsēdi Māru Strautmani.

PASĀKUMU CIKLS “STĀSTI BIBLIOTĒKĀS”
Šā gada sākumā kā tradīcija starp Madonas novada bibliotēkām tika uzsākts pasākumu cikls  “Stāsti bibliotēkās”. Šobrīd jau ir 

aizritējušas trīs stāstu dienas - Lazdonā, Praulienā un Saikavā. Nu stāstu kamoliņš ir atripojis un apstājies Ļaudonas bibliotēkā. 
Uz Stāstu dienām tiek aicināti gan stāstnieki, gan klausītāji. Tie ir interesanti stāsti iz dzīves ar vienotu tēmu - gan nopietni, gan 
ar humoru.

Atbilstoši gadalaikam Ļaudonas pagasta bibliotēka aicina uz stāstiem - „Ražas novākšanas talkas” 28. septembrī 
plkst.13:00. 

Aicināts ikviens interesents, līdzi ņemot labu garastāvokli, interesantus stāstus un, ja ir, arī fotogrāfijas no senākiem laikiem.

Atvaļinājums Sāvienas bibliotēkā no 1. līdz 28. septembrim.
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VELOEKSPEDĪCIJAS „DESMIT LĪDZ 100” 
PIETURPUNKTS ARĪ ĻAUDONĀ

Vasara aizskan. Līdz ar va-
saru aizskan bērnu bezrūpība, 
nerātnības un nenopietnības. 
Pēc pavisam īsa laiciņa atkal  
jāsēžas  skolas solos, lai uzkrā-
tu jaunas zināšanas. 

Vasaras pašā vidū, jūlija ot-
rajā pusē, risinājās Madonas 
novada pašvaldības un Jaunat-
nes starptautisko programmu 
aģentūras atbalstīts projekts 
- „Atraktīvā novadpētniecības  
veloekspedīcija Madonas no-
vada jauniešiem „Desmit līdz 
100””.

Šogad ekspedīcija bija ar 
vēstures un  novadpētniecības 
pieskaņu. Katrā pagastā jau-
nieši tikās ar pagasta vecākās 
paaudzes ļaudīm, iepazina pa-
gasta vēsturi, apmeklēja pagas-
ta vēsturiskās vietas. Mūsu pa-
gastā novada jaunieši tikās ar 
seniori, pensionēto skolotāju Olgu Grundmani un sko-
las muzeja pārzini - skolotāju Liliju Jakubjaņecu, kuras 
stāstīja jauniešiem par Ļaudonas vēsturi. 

Jaunieši apmeklēja Andreja Eglīša kapavietu. Pašmā-
ju jaunietes Linda un Kristīne pastāstīja dzejnieka bio-
grāfiju, skandēja viņa dzeju. Jaunieši nolika ziedus un 
aizdedza svecītes pie Andreja Eglīša kapa. Noskaidro-
jās, ka daudzi novada citu pagastu jaunieši nebija pat 
dzirdējuši par mūsu novadnieku. Tā viņiem bija izglīto-
joša mācību stunda.

Jauniešu centriņā „Acs” jaunieši spēlēja prāta spēli 
„Zini vai mini”. Uzvaras laurus šoreiz plūca  Praulienas 
pagasta ekspedīcijas dalībnieks  Artūrs.

Ekspedīcijai varēja sekot līdzi arī sociālajos tīklos. 
Lūk, kādas atziņas dalībnieki ierakstīja interneta dienas-
grāmatā pēc viesošanās Ļaudonā:

„Šo rītu sākām Ļaudonā, veicot iesildīšanos dienai, 

devāmies Ļaudonas ielu izpētē. Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolā mūs gaidīja bijusī skolotāja Olgas kun-
dze, kas mūs “ieveda” Ļaudonas pagasta vēstures līk-
ločos, iepazīstināja ar pagastam nozīmīgiem cilvēkiem 
un viņu devumu mūsu kultūras attīstībā. Stāstījums bija 
patiešām aizraujošs un dažu brīdi  filozofisks. Ļaudo-
nā kārtējo reizi  pārliecinājāmies par šīs vietas cilvēku 
“plaši atvērtajām sirdīm” un sirsnīgo uzņemšanu, kas 
gadu no gada aicina atgriezties vēl un vēl. Paldies Biru-
tai un viņas komandai par gaidīšanu un rūpēm.” 

No mūsu pagasta veloekspedīcijā piedalījās trīs jau-
nieši: Egīls un Dainis Kalniņi un Daniels Innis. Paldies 
puišiem par izturību un drosmi!

Atgādinu, ka, sākot ar 1. septembri, Centrs būs atvērts 
līdz plkst.18.00.

Biruta Calmane, BJIC „Acs” vadītāja

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA „ACS”

KulTŪraS DZĪVeS nOriSeS
DEJOTĀJI “AIVIEKSTES SVĒTKOS” LUBĀNĀ 

Mūs taču vieno šī skaistā upe - Aiviekste, tāpēc uzai-
cinājumu piedalīties šajos svētkos nevarējām neatbal-
stīt.

Starptautiskais  amatiermākslas  kolektīvu festivāls 
„Aiviekstes svētki” notika š.g.16. jūlijā, kur amatier-
mākslas kolektīvu koncertā „Dziedāsim, dejosim - sau-
les rakstu veidosim!” piedalījāmies, dejojot divas dejas  
- „Jančuks dančuks” un „Kādu mūžu Laima lika”. Pirms 
koncerta kopmēģinājumā apguvām arī koncerta noslē-
guma deju „Rikovas kadriļa”, ko dejoja visi kolektīvi. 
To, ka šī deja mums patika, apliecinājām, to nodejojot 
arī savos pagasta svētkos. Koncertā piedalījās gan jau-
niešu deju kolektīvi, gan vidējās paaudzes un senioru 
deju kolektīvi, kā arī Lubānas kolektīvu draugi no Igau-
nijas „Kaareke”, bet visus kopā vienoja šī jaunā deja.

Īsajā brīvajā laikā arī mēs nedaudz paspējām pabau-
dīt svētkus - Latvijas Kinologu federācijas glābējsuņu  
paraugdemonstrējumus, nedaudz pavērot jauniešu kon-
certu „Jaunieši - jauniešiem”, kā arī priecājāmies līdz 
ar bērniem viņu aktivitātēs. Svētku programma bija ļoti 

daudzveidīga un interesanta, bet tā domāta lubāniešiem 
un viņu viesiem. Mums savs „darbiņš”.

Dabas takā „Aiviekstes ozoli” mūs aicināja pusdienās 
pie „lielā zupas katla”, paspējām pabaudīt arī braucienu 
ar „Pirātu” laivu pa Aivieksti. Uzaicinājām viņus arī uz 
saviem svētkiem Ļaudonā. Žēl, bet neatbrauca. Varbūt 
citu reizi…

Pēc dziesmu un deju koncerta dvēseles baudījumu un 
emociju piepildījumu guvām burvīgajā  muzikālās ap-
vienības „RAXTU RAXTI” koncertā. Viņi ar savu snie-
gumu  publiku aizkustināja tā pa īstam un no sirds.

Kad kājas nedaudz atpūtinātas, paballējāmies ar grupu 
„Sestā jūdze”- tā bija gan balle, gan mums arī kā kon-
certs. Un kur tad bez svētku salūta!

Mājās atgriezāmies ar ļoti pozitīvām emocijām, gan-
darīti par to, ka arī mēs bijām daļa no šiem svētkiem.

Paldies pagasta pārvaldei par transportu un šoferītim 
Vitoldam!

SDK „Divi krasti” vārdā - Sarmīte Mūrmane
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turpinājums 9. lpp.Virvi velk meiteņu komanda. Atbalstītāji jūt līdzi un uzmundrina.

15. ĻAUDONAS  PAGASTA  SVĒTKI 
“ESI  SVEICINĀTA,  ĻAUDONA!”

Augusta pirmā sestdiena jau tradicionāli kļuvusi par svēt-
ku dienu Ļaudonai un ļaudoniešiem, pagasta viesiem - diena, 
kad svinam sava pagasta svētkus, piedaloties dažādās aktivi-
tātēs un baudot vakara koncertu. Šogad svētku aktivitātes tika 
sadalītas trīs daļās, veidojot trīs dienas cēlienus.

LABRĪT! Ceļamies un veļamies!
Ļaudoniešu modināšana
Šī gada svētku rīts tika ieskandināts burtiskā nozīmē. Sakot 

skanīgu „Labrīt”, tika  modināti ļaudonieši. Skanot taurēm un 
bungām rībot  cauri visai Ļaudonai, izskanēja rīta dziesma.

Kāds varbūt jau bija apdarījis rīta darbus, bet kāds, iespē-
jams, vēl sapņoja saldus sapņus. Tomēr cerams, ka modināša-
na iedeva šai dienai lustīgu skanējumu un jauku svētku dienas 
rīta cēlienu. Par šo rīta modināšanu jāsaka paldies atsaucīga-
jiem ļaudoniešiem - Agrim Dauģim, muzikantiem - Atim un 
Valteram Kriškāniem, Ģirtam Bērziņam.

Rīta modināšanas dziesma sasniedza arī Ļaudonas 
pansionāta iemītniekus.

Virves vilkšanas sacensības uz Aiviekstes tilta
Kad modināšana bija savu uzdevumu veikusi, ļaudonieši 

pulcējās uz tilta, kur notika virves vilkšanas sacensības. Šā-
das sacensības, aicinot abu krastu iedzīvotājus pārstāvēt savu 
krastu, notika pirmo reizi. Patiesi liels prieks par ļaudoniešu 
atsaucību. Paldies sacensību tiesnesei - A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas sporta skolotājai Anitai Kidalai. Sacensībās gal-
venais bija spars, entuziasms un, protams, draudzība un salie-
dētība. Paldies visiem, kuri ieradās atbalstīt un pārstāvēt savu 
krastu! Virves vilkšana notika vairākos posmos - vīriešu ko-
manda, sieviešu komanda, puišu un meiteņu komandas, jauk-
tā komanda. Šoreiz spēcīgākais bija  kreisais krasts! Kreisā 
krasta iedzīvotāji bija parūpējušies arī par uzmundrinošiem, 
pašu izdomātiem saukļiem. Lūk, daži no tiem: 

„Mēs visi zinām, pie Aiviekstes kreisā krasta ir visiem Eg-
līša dzejoļiem iedvesma rasta!”

„Mums ir skola, baznīca un „Lats”. Jums tik klubiņš, du-
siņš, hesiņš.”

Cerams, ka šīs virves vilkšanas sacensības uz Aiviekstes 
tilta kļūs par jauku tradīciju.

Skrējiens lieliem un maziem estrādes parkā
Ar tikpat sportisku azartu ļaudonieši devās uz parku, kur 

notika rīta rosme, kuru vadīja Anita Kidala. Sportiskākie 
ļaudonieši piedalījās skrējienā apkārt parkam - kopējais apļa 
garums - 650 m, jaunākajiem dalībniekiem  (5-6 gadi) bija 
jāskrien pusaplis. Kā veiklākie skrējēji sevi pierādīja: Gus-
tavs Dreimanis (1. v.), Rēzija Grundmane (2. v.), Jānis Drava 
(3. v.).

9 -12 gadu vecuma grupā bija jāveic viss apļa garums, to 
veiksmīgi izdarīja: Kārlis Kalniņš (1. v.), Dāvis  Strods  (2. 
v.), Viktoria Ivanova (3. v.).

Trīs apļus skrēja dalībnieki vecumā no 16 gadiem, no 11 
skrējējiem godalgotās vietas ieguva: Lana Barbane (1. v.), Sa-
manta Stradiņa  (2. v.), Ilze Dreimane (3. v.).

Labākie skrējēji tika apbalvoti vakara svētku koncertā.
Paldies visiem skrējiena dalībniekiem! Paldies meitenēm, 

kas pierakstīja rezultātus, - Viktorijai  Kalniņai un Linetai  
Kārklai.

Smirnovu ģimene kopīgiem spēkiem veic skrējiena apli.

Ļaudonas kausa izcīņa pludmales volejbolā
Pagasta svētku ietvaros norisinājās kausa izcīņas plud-

males volejbolā 3. posms.
Vairāku komandu konkurencē kausus ieguva: 1.vietā 

Edijs Dzenis un Andris Seržāns, 2.vietā Edijs Simsons 
un Andris Jermakovs, 3.vietā Jānis Krasnovs un Ralfs 
Miškins.

Sacensību organizators Guntis Lazda un tiesnesis Edijs 
Simsons pateicās par atbalstu SIA „Ausmupe”, īpaši In-
drai Vīksnai.

Pirmo trīs vietu ieguvēji volejbola sacensībās - ļaudonieši.
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turpinājums no 8. lpp.

turpinājums 10. lpp.

Velo foto orientēšanās „Ļaudona no A līdz  Z”
Interesants izaicinājums un piedzīvojums bija  foto orien-

tēšanās, kur distance veicama ar velosipēdiem. Saņemot Ļau-
donas karti ar norādēm, vienas stundas laikā vajadzēja atrast 
attēlotās vietas, priekšmetus  -  no viena Ļaudonas gala līdz 
otram iepazīstot un apzinot Ļaudonu, iespējams, no citu skata 
punkta.

Tika aicinātas piedalīties ģimenes un draugu komandas. 
Šoreiz veiklākās un zinošākās izrādījās  draugu komandu 
grupā: „Tas čalis” (1. v.) un „Laila” (2. v.)

Ģimeņu komandu sastāvā viens vai divi pieaugušie un bēr-
ni līdz 12 gadu vecumam: Kupranu ģimene (1. v.), Smirnovu 
ģimene (2. v.), Kļaviņu ģimene (3. v.).

Sirsnīgs paldies fotoorientēšnās organizatoriem, kuri laipni 
atsaucās palīdzēt un darīja visu, lai šī aktivitāte izdotos! Pal-
dies Inesei un Elmāram Bielēm! Turklāt  1. vietas ieguvēji 
saņēma arī dāvanu karti - iespēju piedalīties kādā no Ineses 
un Elmāra organizētajām autofotosacensībām.

Ģimeniska apspriede pirms sēšanās uz velosipēdiem 
un došanās tālāk.

LABDIEN! Baudām un radām mākslu!
Izstādes Ļaudonas bibliotēkā
Arī Ļaudonas bibliotēkā svētku dienā notika rosība - ra-

došā darbnīca kopā ar Dzintru Viļeviču un izstāžu „Rožu 
burvība” un „Ļaudona sporto” 
atklāšana.

Paldies bibliotekārei Ievai par 
iniciatīvu izstādes organizēšanā. 

Ievas rakstu par svētku nori-
sēm lasiet 6. lpp. Savukārt turp-
mākajos avīzes numuros publi-
cēsim sportistu sasniegumus, kas 
šobrīd vērojami izstādē. 

Radošās darbnīcas
Pie kultūras nama pulcējās un 

uzkavējās mākslas radītāji. Liels 
pieprasījums bija pēc hennas zī-
mējumiem, tāpat arī atsaucību 
guva sejas apgleznošana, par ko 
paldies Martai Dreimanei. 

Ikviens varēja radoši papildi-
nāt Ļaudonas ģerboni, ar attiecī-
gas krāsas materiāliem aizpildot 
attēlu.

Talantu parāde
Gatavojoties pagasta svētkiem, 

ļaudonieši tika aicināti „neturēt 

Iveta Tropa pie savām gleznām.

Elīna Pupause rada oriģinālus tērpus lellēm.

sveci zem pūra” un dalīties savā talantā, piedaloties talan-
tu parādē - izstādē.

Paldies talantīgajiem ļaudoniešiem, kuri atsaucās. Izstā-
de izdevās krāšņa un bagātīga, pateicoties talantīgo cilvē-
ku darbiem. Ikviens izstādes apmeklētājs atzīst, ka Ļaudo-
nai ir, ar ko lepoties. Un tā patiesi ir. Paldies ļaudoniešiem 
par skaistajiem darbiem  - Ivetai Tropai - eļļas gleznoju-
mi, Voldemāram Māliņam - pinumi no klūgām, Sarmītei 
Bārbalei - krustdūriena izšuvumi, Sandrai Asmuss - eļļas 
gleznojumi, Dzintrai Viļevičai - dekupāža, Iritai Akmenti-
ņai - rotas, Līgai Urbanovičai  - rotas, Inesei Pommerei - 
izšuvumi uz papīra, Lāsmai Pommerei - austo pērļu rotas, 
Elīnai Pupausei - leļļu drēbes, Veltai Smirnovai - paklāji 
no dažādiem materiāliem, Mārtiņam Smirnovam - darbi 
no koka, Marijai Andrejevai - tamborēšana, adīšana, iz-
šūšana.

Izstāde Ļaudonas kultūras namā apskatāma līdz 9. sep-
tembrim. Darbus ir iespējams  pasūtīt un iegādāties pie 
autoriem personīgi  kā jauku dāvanu vai personīgai lie-
tošanai. Novērtēsim mūsu talantīgos ļaudoniešus, kas ar 
savām rokām rada apbrīnas vērtus darbus.
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turpinājums 11. lpp.

turpinājums no 9. lpp.

Dzintras Viļevičas dažādas tematikas dekupāžas darbi un Ineses 
Pommeres izšūtās apsveikuma kartītes.

Izstādē aplūkojamas dažādas rotas - auskari, rokassprādzes, 
piespraudes.

Lieliski kopā saderēja un īpašu noskaņu radīja vecāka gada gājuma 
cilvēku radītie darbi - Voldemāra Māliņa pinumi, Veltas Smirnovas 

paklājiņi un Marijas Andrejevas izšuvumi.

T. Reitera dibinātā Stokholmas latviešu kora koncerts
Šogad pagasta svētki bija īpaši ne tikai ar savu 15. 

gadskārtu, bet arī ar īpašiem viesiem. Pie mums ciemo-
jās Stokholmas latviešu jauktais koris - mūsu novadnieka 
Teodora Reitera vēsturiski dibinātais koris Zviedrijā.

Mēs esam patiesi priecīgi un gandarīti, ka ir izveidoju-
sies skaista, muzikāla draudzība starp mūsu - Ļaudonas 
- un Stokholmas kori. 

Pagasta avīzē varējāt lasīt par kora „Lai top!” piedzīvo-
to Zviedrijā. Nu bija mūsu kārta uzņemt ciemiņus. 

Un kas gan var būt vēl vērtīgāks kā Teodora Reite-
ra dzimtenē skanēt balsīm, kam kormūzika nozīmē tik 
daudz!

Ar brīnišķu koncertu uzstājās Stokholmas latviešu ko-
ris, kur līdzās dziesmām latviešu un zviedru valodā kora 
dalībnieki stāstīja par T. Reitera kora vēsturi  no pirmsā-
kumiem līdz šim brīdim.

No 2016. gada janvāra kori vada Sandra Leja Bojsten, 
kas ir pateicīga Ļaudonas jauktā kora „Lai top!” dalībnie-
kiem, kuri piekrita piedalīties šajā koncertā, aizvietojot 
Stokholmas latviešu kora dziedātājus, kuriem nebija ie-
spēja atbraukt uz Latviju. Koncerta izskaņā tika aicināti 
pievienoties visi Ļaudonas kora dziedātāji,  un, apvieno-
joties kopkorī, izskanēja emocionāls  „Pūt, vējiņi!” dzie-
dājums.

Plašāku aprakstu par kora viesošanos Ļaudonā varēsiet 
lasīt nākamajā avīzes numurā.

Izstāde tika veidota kā viens kopums, apvienojot vairāku 
autoru darbus.

Skanot dziesmām latviešu un zviedru valodā, aizritēja skaists Stokholmas latviešu kora koncerts.
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LABVAKAR! Nekur nav tik 
labi kā mājās…

Kad dienas aktivitātes pie-
rimušas, var posties uz svētku 
koncertu. Šogad koncertā pie-
dalījās pagasta mākslinieciskie 
kolektīvi - senioru deju kolek-
tīvs „Divi krasti” (vadītāja Aija 
Kreile), jauktais koris „Lai 
top!” (diriģente Anita Melnupa, 
pie klavierēm Jolanta Grase), 
dziedātājs Artūrs Biķernieks 
un vieskolektīvs - Stokholmas 
latviešu koris (diriģente Sandra 
Leja Bojsten, pie klavierēm Jo-
lanta Grase). 

Artūrs izpildī-
ja paša sacerēto 
dziesmu „Kas var 
būt labāks par pa-
rastu dienu”, de-
jotāji priecēja ar 
jaunām dejām un 
īpaši skanīgs bija 
Ļaudonas - Stok-
holmas latviešu 
kopkoris.

Koncerta iz-
skaņā īpašu pār-
steigumu savai 
vadītājai bija sa-
rūpējuši „Divu 
krastu” dejotāji  

- ar Sandra un Daces palīdzību iemācījušies deju „Bēdu 
manu, lielu bēdu”, kas bija kā pārsteigums kolektīva va-
dītājai un visiem klātesošajiem.

Koncerts aizritēja jaukā atmosfērā, sveicot sportiskā 
rīta laureātus un organizatorus. Lietum pieņemoties spē-
kā, izskanēja koncerts, un laika apstākļu dēļ svētku balle 
tika pārcelta uz kultūras namu, tādēļ šogad izpalika arī 
Gaišo domu lidojums pār Ļaudonu. 

turpinājums no 10. lpp.

Artūrs Biķernieks izpilda paša sacerēto dziesmu.

Ar jauniem deju soļiem priecēja senioru deju kolektīvs „Divi krasti”.

Paldies meitenēm, kas 
atsaucās uz aicinājumu un 
iesaistījās pagasta svētku or-
ganizēšanā, - Lanai Barbanei 
un Baibai Dauģei. Paldies 
Sarmītei Mūrmanei un dārz-
niecei Ingai Zālītei par skaisti 
saposto Ļaudonu, noformēto 
estrādi, paldies Linardam 
Dunduram par atsaucību un 
palīdzību! Paldies ikvienam 
svētku apmeklētājam! 

    
 Foto no svētku norisēm 

iespējams apskatīt Ļaudonas 
pagasta mājaslapā:

 www.laudona.lv

Interesanti lietussargi rotāja Aiviekstes tiltu.
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aPSVeiCaM!

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

SVEICAM JŪLIJA MĒNEŠA JUBILĀRUS
 50 gadu jubilejā
Zinti Viļeviču                       6. jūlijā
Ivaru Šumski                      19. jūlijā
Agitu Ceruku                      25. jūlijā
Egīlu Briedi                         26. jūlijā
 55 gadu jubilejā
Viktoru Trofimovu                4. jūlijā
Intu Fjodorovu                    14. jūlijā
Juri Kozindu                        31. jūlijā
 60 gadu jubilejā
Antonu Jakubjaņecu             1. jūlijā
 75 gadu jubilejā 
Ritu Krēsliņu                        5. jūlijā
Miervaldi Kriškānu                22. jūlijā
Vitoldu Smelteri                   27. jūlijā
 90 gadu jubilejā
Jāni Bērtuli                          16. jūlijā

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:
LONIJA SPROĢE 

12.07.2016. 90 gadu vecumā;

GUNĀRS SMIRNOVS 
29.07.2016. 63 gadu vecumā.
Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Kā zars pie zara, vainagā kas sienas, 
Tā mūža vainagu mums savīt māk 
Gan dzīves nebaltās, gan baltās dienas, 
Kas, tevi atminot, šķiet, runāt sāk…

aKTuāla  inFOrMāCija
  Dāmu deju grupa „Mežrozīte” aicina 

jaunas dejotājas
Uzsākot jauno sezonu, dāmu deju grupa aicina savam 

pulkam pievienoties jaunas dejotājas. Būs koncerti, iz-
braukumi, labi pavadīts laiks un jaunu deju apguve.

Pirmā tikšanās 5. septembrī plkst.19:00 Ļaudonas kul-
tūras namā.

Sīkāka informācija pie deju grupas vadītājas Laimas 
(tel. nr. 26537078)

  ZINĪBU DIENA ĻAUDONAS PAGASTA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS:

ManS  PalDieS
  Izsakām  pateicību ļaudoniešiem, kuri mums palīdzēja 

lielajā nelaimē, kad 27. jūnijā pazaudējām māju. Nesav-
tīgu palīdzību sniedza Dzintara Kalniņa ģimene, viņa 
dēls Kristiāns. Pateicība Antonam Zepam par palīdzību, 
naktsmāju došanu, kaimiņiem Ceru un Kronbergu ģime-
nēm. Pateicamies par atsaucību pagasta pārvaldei. 

Ošu ģimene “Beļaviņās”

  Paldies par jauko modināšanu Pagasta svētku rītā! 
Arī mūsu ielā beidzot iegriezās un pamodināja, varējām 
saņemt pozitīvisma devu visai dienai.

Paldies organizatorei un muzikantiem!
Autors nezināms

  Par ģimenes ārsta praksi Ļaudonā
Ģimenes ārste Inga Bogdanova uzsāks darbu Ļaudonas 

pagastā tad, kad būs nokārtotas visas ar ārsta sertifikāci-
ju un prakses darba reģistrāciju saistītās formalitātes, t.i., 
ģimenes ārsta sertifikāta saņemšana, prakses vietas reģis-
trācija. 

Ļaudonas pagasta pārvalde ar Madonas novada pašval-
dības  domes  atbalstu  ir veikusi visas nepieciešamās dar-
bības prakses telpu sakārtošanai, lai ģimenes ārste savu 
darbu varētu uzsākt, kā arī nodrošina nepieciešamo atbal-
stu dažādu formalitāšu sakārtošanā. 

Informācija par prakses darbības uzsākšanu tiks pub-
licēta, tiklīdz būs zināms konkrēts datums un laiks. Līdz 
tam pacientus turpina pieņemt Mārcienas pagasta ģime-
nes ārsts K. Zvērs. 

PII „Brīnumdārzs” 
2016. gada 1. septembrī plkst. 9.00.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 
2016. gada 1. septembrī plkst. 10.00.

Nez no kurienes uzradies tas - 
Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 
Saulē sārti vaidziņi tvīkst, 
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

KRISTERS RETKO 
dzimis 18.07.2016. 

vecākiem Iritai un Dainim Retko;
ALISE ELKSNĪTE 
dzimusi 03.08.2016. 

vecākiem Aigai Šūpolei  un Jānim Elksnītim.
Sveicam vecākus!

SVEICAM AUGUSTA MĒNEŠA JUBILĀRUS
 50 gadu jubilejā
Aivaru Petrovski                 10. augustā
Dzintaru Apšu                     28.augustā
Daigu Purviņu                     30.augustā
Rudīti Bērziņu                     30. augustā
 60 gadu jubilejā
Aivaru Sirmo                        17. augustā
Andri Podnieku                    24. augustā
 65 gadu jubilejā 
Edgaru Bebri                        16. augustā
 80 gadu jubilejā
Dzidri Kasparu                     8. augustā

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves sparu, 
visu sapņu piepildījumu!

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese: Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktore - Signe Prušakeviča. Redaktora tālruņu nr.: 64823464, mob.t. 26590186, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests: SIA “Erante” Madonā, Saieta lukums 2, LV 4801, Madona

Metiens 500 eks. Datorsalikums. Ofsetspiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.


