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Jūlijs - vasaras vidus mēnesis. Šķiet, ka šogad 
vasara atdod iepriekšējo gadu parādus, dāvājot 
saules tveici, siltos vasaras vakarus. Protams, ne 
visiem šādi laikapstākļi iet pie sirds un sagādā 
prieku, tomēr siltummīļi var priekā aplaudēt.

Jūlijs tika ieskandināts ar Latvijas 100 gades 
Dziesmu un Deju svētkiem, kad daļa latviešu 
nedēļu pavadīja kā svētku dalībnieki, bet otra 
puse Latvijas svētkus vēroja un līdzi dzīvoja, 
skatoties svētku tiešraides un koncertus TV ek-
rānos. Manuprāt, īpašs notikums ir svētku gā-
jiena skatīšanās TV ekrānos, kad ikviens vēlas 
ieraudzīt sev mīļo, pazīstamo seju. Dziesmu un 

Māra Akota foto

Deju svētki nenoliedzami ir Latvijas unikālais 
kods, ar ko mums lepoties, ko novērtēt un sa-
glabāt. Šajā avīzes numurā arī neliela fotore-
portāža no svētku nedēļas par  mūsu pagasta 
pašdarbniekiem - Dziesmu un Deju svētku da-
lībniekiem. 

Pavisam drīz jau būs aizritējuši vasaras mē-
neši…  Kur gan tie steidzas? Vai pēc rudens 
veldzes? Tas pienāks drīz, drīz… Bet vēl gri-
bas izbaudīt saules glāstus, ūdens peldes un 
brokastis dārzā, našķojoties ar vasaras veltēm 
- ķiršiem, jāņogām, upenēm, ērkšķogām, zirnī-
šiem… Ak, vasara, vasariņa!

Signe, redaktore 
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PĀRVALDNIEKA SLEJA 

Kopš manas pirmās darba die-
nas mūsu Ļaudonā nemanot ir pa-
skrējuši pieci mēneši. Vēlos jums 
visiem izteikt lielu paldies par 
atbalstu, atsaucību un pretimnāk-
šanu. Paldies, ka esat pieņēmuši 
mani savā lokā un man ir liels gods 
iet pa priekšu un strādāt ar tik lie-
lisku komandu - ar ļaudoniešiem! 
Paldies tiem, kas nesavtīgi pieli-
kuši roku dažādu darbu darīšanā, 
lai uzlabotu gan Ļaudonas vizuālo 
izskatu, gan vidi! Paldies visiem, 
kas apmeklē Ļaudonā rīkotos pa-
sākumus un iesaistās sabiedriska-
jā dzīvē! Paldies arī visiem, kas 
operatīvi ziņo par aktualitātēm vai 
problēmām Ļaudonā, un paldies 
tiem, kas atsaucīgi sadarbojas da-
žādu jautājumu risināšanā! Kā jau 
vienmēr esmu uzsvēris - kopā mēs 
varam paveikt daudz.

Šobrīd mums pagastā aktuālo un darāmo lietu ir ļoti, ļoti 
daudz. Un tas ir NOPIETNS apliecinājums tam, ka Ļaudonā 
notiek liela dzīvība un viss norāda: tā tas būs arī nākotnē. 

Vidusskolā skolēnu skaita pieaugums
Ar jauno mācību gadu mūsu vidusskolu turpinās papil-

dināt apkārtējo pagastu bērni. Bērni, kurus uzņemsim no 
vietām, kur skolas tiek slēgtas vai kur nav iespēju turpināt 
izglītoties vidusskolā. Un tieši Ļaudona, pateicoties labajām 
atsauksmēm un pedagogu atbildīgajam darbam, tiek izvēlēta 
par viņu nākamo skolu. Vēlos aicināt mūs, ļaudoniešus, vies-
mīlīgi uzņemt jaunpienācējus, no kuriem pretī sagaidīsim 
cieņpilnu izturēšanos un dzīvošanu mūsu mājīgajā pagastā. 
Skolēni, kuri mācās Ļaudonā,  līdz šim ir teikuši tikai labā-
kos vārdus gan par skolu, gan pagastu, gan mūsu iedzīvotā-
jiem. Lai tas tā turpinās!

Pansionāta labiekārtošana
Vasarā turpinās lifta celtniecība pie mūsu pansionāta. Bei-

dzot arī tiem, kam ir grūtības vai kuri nemaz nevar nokāpt un 
uzkāpt pa kāpnēm, būs iespēja tikt ārā svaigā gaisā, redzēt 
saules spožumu un priecāties par katru gadalaiku ne tikai pa 
logu, bet brīvā dabā. Līdz šim daudziem šī pansionāta iemīt-
niekiem tas ir bijis tikai sapnis. Paldies visiem, kas ar saprat-
ni izturas pret notiekošajiem remontdarbiem un to radītajām 
neērtībām! Top ne tikai lifts, bet tiek labiekārtota arī pan-
sionāta apkārtne. Pateicoties pansionāta vadītājas pūlēm un 
centieniem, esam tikuši pie SIA „Cemex” piešķirtā finansē-
juma (ar pagasta līdzfinansējumu), lai atjaunotu blakus esošo 
dīķi un izveidotu atpūtas vietu gan pansionāta iemītniekiem, 
gan apkārtējo māju iedzīvotājiem un, bez šaubām, arī visiem 
citiem interesentiem, kas vēlēsies savu laiku tur pavadīt. 

Ceļa remontdarbi
Būsiet jau pamanījuši arī lielo rosību uz mūsu centrālās 

ielas. Tiek veikta asfaltbetona seguma vienkārtas virsmas 
apstrāde, kas uzlabos pārvietošanos caur mūsu pagastu. At-
bildot uz daudzu iedzīvotāju jautājumu, vai labāk nebūtu re-
montēt citas ielas, veidot gājējiem piemērotas ietves un galu 
galā asfaltēt ceļu līdz novada centram, saku - būtu. Bet šoreiz 
šie remonti tiek veikti pēc VAS  “Latvijas valsts ceļi” inicia-
tīvas, bez pagasta naudas piešprices. Un esam pateicīgi, ka 
izvēlēti esam arī mēs, kuriem iela tiek remontēta. Gan mēs 
arī tiksim pie līdzekļiem, lai saremontētu mūsu sāpju ielas 
un izveidotu gājēju ietves. Tāpat no sirds ticu, ka tiksim arī 
pie lielā ceļa uz Madonu. Apsolos, ka pie visa iepriekšminētā 
cītīgi strādāsim.

Turpinās izglītības iestāžu telpu labiekārtošana 
Mūsu lepnums un gods ir mūsu vidusskola un bērnudārzs. 

Ar paceltu galvu dodos visur, kur pār-
stāvu Ļaudonu, un braši stāstu par 
šīm izglītības iestādēm mūsu pagastā. 
Lepojamies ar abu iestāžu vadītājiem 
- Gunti un Ināru - un viņu kolēģiem, 
kuri nesavtīgi dara savu darbu, nodro-
šinot iespēju būt tiem retajiem, kam 
vēl šādas iestādes palikušas. Mums jā-
rūpējas visiem kopā, lai tas tā paliktu 
arī nākotnē. Diemžēl ierobežotā finan-
sējuma dēļ, kuru piešķir dome, mēs ar 
grūtībām tiekam laikam līdzi, lai visas 
telpas šajās izglītības iestāžu ēkās uz-
turētu ja ne kā minimums mūsdienī-
gas, tad vismaz drošas, standartiem 
atbilstošas un mājīgas. Skolas pirmajā 
stāvā atlikusi viena vienīga klasīte, 
kas nav bijusi remontēta, un arī tā šajā 
vasarā tiks uzfrišināta. Pie otrā un 
trešā stāva ķersimies jau nākamgad. 
Labā ziņa - esam  uzsākuši projektu 
„Energoefektivitātes  paaugstināšanas 

pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā”, 
kas jau no nākamās vasaras nodrošinās skolai siltinātas ārsie-
nas, jumtu un pamatus (līdz ar to samazināsies izdevumi par 
siltuma apgādi), veco koka ārdurvju nomaiņu pret jaunām 
un blīvām durvīm, jaunu ventilāciju visā skolā, apkures sis-
tēmas rekonstrukciju, kā arī pilnīgi jaunu elektroinstalāciju. 
Starp citu, šogad esam novadā starp pagastiem pirmajā vietā 
pēc saņemto investīciju apjoma. Lepojamies!

Turpinot par izglītības iestāžu remontu: šovasar ļoti vēla-
mies ķerties klāt arī mūsu dārgajam un mīļajam bērnudār-
zam, kurā atjaunošanas darbi vajadzīgi visās grupiņās, bet jo 
īpaši  „Rūķu” grupas guļamtelpā un garderobē. Šobrīd aktīvi 
meklējam finanses šim remontam, jo Madonas dome šī gada 
budžetā nav ieplānojusi tam līdzekļus. Būsim pateicīgi par 
katru atsaucīgu cilvēku, kurš spētu pielikt savu roku finansiā-
li, materiāli vai tīri praktiski. Droši aicinu pieteikties pagastā 
vai pie bērnudārza vadītājas Ināras.

Mazpulku nometnes uzņemšana 
Vēl viens liels izaicinājums un tajā pašā laikā ļoti augsts 

gods Ļaudonai un mūsu skolai šajā vasarā ir ikgadējās maz-
pulku vasaras nometnes dalībnieku  uzņemšana. Par to liels 
paldies mūsu mazpulku vadītājai Sandrai Zavalai. Viņas 
ikdienas darbs ir novērtēts, un Ļaudona izvēlēta nometnes 
rīkošanai. No 25. līdz  29. jūlijam Ļaudonā dzīvoja un dar-
bojās vairāk nekā 340 mazpulcēnu no visas plašās Latvijas. 
Protams, bija arī mazpulcēni no Ļaudonas. Laikā, kad lasī-
siet šo avīzi, nometnes darbs jau būs beidzies. Tagad  varat 
spriest, cik veiksmīgi tā noritējusi. Paldies visiem par sa-
pratni, uzņemot  tik lielu skaitu viesu vienlaicīgi, bet īpašs 
paldies apvienotās virtuves kolektīvam un tā vadītājai Inārai, 
kas iznesa uz saviem pleciem visu  šo daudzo dalībnieku ēdi-
nāšanu! Starp citu, skolas virtuve ir tikusi pie pilnībā jauna 
tvaiku nosūcēja, kas ļaus ne tikai strādāt ar lielāku vērienu 
un uzņemt vēl daudzu nometņu dalībniekus un viesus, bet arī 
sargās virtuves interjeru no tvaiku negatīvās ietekmes.

Jauni vaibsti vecajai skolai
Kā jau esat pamanījuši vai lasījuši medijos, arī vecā sko-

la tiek pie neliela, bet tomēr kosmētiska uzlabojuma. Mūsu 
pašu skolas absolvente māksliniece Baiba Krama nesavtīgi 
ir uzņēmusies koordinēt skolas logu apgleznošanu. Šajā pro-
jektā jau ir iesaistījušies daudzi  ļaudonieši - gan jauni, gan 
veci, un viņu darbi priecēs katru garāmgājēju vai viesi. Pro-
tams, tas nav ilgtermiņa risinājums, bet laikā, kad meklējam 
idejas un finanses, lai ēkā atgrieztu dzīvību, šis risinājums 

Ar tveices pilniem sveicieniem jums, mīļie ļaudonieši un mūsu viesi!
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šķiet ļoti jauks. Paldies visiem, kas jau ir ziedojuši naudiņu 
šim projektam, un tiem, kas vēl plāno to darīt (to iespējams 
veikt gan veikalā „Katram”, gan pagastmājā, gan arī ieskai-
tot līdzekļus pagasta bankas kontā). Savulaik „veco skolu” 
(divgadīgo lauksaimniecības skolu) uzcēla par iedzīvotāju 
saziedotiem līdzekļiem. Mēs varam turpināt šo tradīciju, sko-
lai piešķirot jaunus vaibstus.

Par atkritumu izvešanu un šķirošanu
Mums pagastā ir arī vairāki bēdu stāsti. Viens no tiem no-

teikti ir atkritumu problēma. Gribētos domāt, ka vieta, kurā 
katrs dzīvo un uzturas, viņam ir svēta. Diemžēl tā tas ir ne 
visiem. Joprojām ir milzum daudz tādu iedzīvotāju, kuri 
uzskata, ka viņu pienākums nav slēgt līgumu par atkritumu 
izvešanu un kā tādi partizāni ar saviem šmuces maisiņiem 
lavās pie citu cilvēku vai iestāžu atkritumu konteineriem un 
savus ikdienas pārpalikumus met tajos. Tā ir tāda nejauka pa-
razitēšana uz savu līdzcilvēku rēķina. Starp mums ir arī tādi, 
kas savus atkritumus bez sirdsapziņas pārmetumiem izmet 
mežā vai ceļa malā. Un kādam tas, protams, ir jāsavāc, lai 
gan tajā pašā  laikā mēs varētu paveikt daudzus citus lietde-
rīgākus darbus. Gan likums nosaka to, ka katrs iedzīvotājs 
ir atkritumu ražotājs, gan katra sirdsapziņai būtu jāpasaka 
priekšā, kas darāms. Katra iedzīvotāja pienākums ir noslēgt 
līgumu ar “Madonas namsaimnieku”, kas piedāvā dažādus 
elastīgus variantus, kā jūs atbrīvot no sadzīves atkritumiem 
- ir iespēja  novietot pie mājas konteineru (kura lielumu var 
izvēlēties) vai likt atkritumus īpaši piešķirtajos maisos. Otra 
iespēja būs izvēlēties, cik bieži lai brauc šie savācēji. Opcijas 
ir divas - vienu reizi mēnesī vai divas. Šī samaksa nemaz nav 
tik liela. Un, ja pareizi atrodam pieeju atkritumu šķirošanā 
(plastmasa, stikls un skārds ir bez maksas izmetams pagasta 
centra šķirojamos atkritumos), tad nemaz tik daudz to atkri-
tumu neveidojas. Pie pašvaldības ēkām un objektiem novie-
totie konteineri NAV domāti iedzīvotāju atkritumu izmešanai 
(tāpat kā būvgružu konteiners pie katlu mājas Avotu ielā), bet 
gan šo attiecīgo iestāžu vajadzībām. Jebkurā gadījumā tiem, 
kas turpinās uzskatīt, ka atkritumu izvešana nav viņu darī-
šana, būs pienākums uzņemt savās mājās negaidītus viesus 
- regulārus policijas pārstāvju apciemojumus ar soda kvītīm. 
Un tas  jau izmaksās daudz vairāk nekā pati izvešana. Aici-
nu visus ļaudoniešus būt aktīviem arī šajā jautājumā - ziņot 
pārvaldei par tiem, kas nekaunīgi piemēslo mūsu pagastu un 
teritoriju un kas ļaunprātīgi izmanto citu cilvēku konteinerus. 
Aicinu pamācīt līdzcilvēkus, radus, kaimiņus, darba kolēģus 
un visus tos, kas vēl šo jautājumu savā sētā nav atrisinājuši. 
Dzīvosim draudzīgi un atbildīgi!

Celsim un kopsim Ļaudonu!
Vēl viena liela problēma ir jauniešu nodarbošanās vasarā...  

Ir mums ļoti daudzi labi piemēri ar skolēniem, kas vasaras 
brīvlaiku pavada, apgūstot dažādus arodus, pilnveidojot sevi 
un nopelnot savu pirmo algu, kā arī vadot laiku nometnēs, 
kur var iemācīties kaut ko jaunu un noderīgu. Vasarā paš-
valdība dod iespēju strādāt septiņiem jauniešiem (gan skolas 
virtuvē, gan bērnudārzā, gan pie mūsu dārznieces), papildus 
tam arī mūsu uzņēmēji nodarbina jauniešus. Tāpat zinu, ka 
daudzi atrod dažādus citus veidus, kā, palīdzot līdzcilvēkiem 
un kaimiņiem, nodarbināt sevi no skolas brīvajā laikā. Uz 
pagasta iestāžu darbavietām mums bija pat 12 pieteikumi, 
un katrs pretendents piedzīvoja savas pirmās īstās darba pār-
runas, kas ir laba ceļamaize tālākai dzīvei, pat ja pie kārotā 
darbiņa uzreiz netika. Bet ir mums arī izņēmumi. Un par tiem 
galvas sāpes ir gan mums pagastā, gan policijas iecirkņos. 
Tiek tīši radīti dažādi postījumi - staigāts pa skolas jumtu, 
uzlauztas vecās skolas ieejas durvis, demolēti atkritumu 
konteineri, no akām tiek nocelti vāki (pat domāt negribas, 
kas var atgadīties). Tāpat tiek apzīmētas pieturas un bojātas 
ceļazīmes. Estrādē tiek mēslots un lauzti krēsli…  Un šie ir 
tikai daži no vandāļu pastrādātajiem „varoņdarbiem”. Vēlos 
aicināt visus iedzīvotājus un viesus, un jo īpaši vecākus būt 
līdzatbildīgiem un censties sekot līdzi notiekošajam. Turēsim 
vaļā modras acis, būsim katrs kā saimnieks savā pagastā - au-

dzināsim jaunatni, informēsim pagasta pārvaldi par redzēto 
un dzirdēto vandālismu! Mēs kopā apkarosim šīs nejaucības. 
Labā ziņa ir tā, ka ar policiju šobrīd ir veiksmīga sadarbība  
un turpmāku nekārtību gadījumā sodi būs nesaudzīgi un bar-
gi. Neesam jau tik plaša vieta, kurā vainīgos atrast ir kā mek-
lēt adatu siena kaudzē. Ar vairākiem jauniešiem jau esmu 
veicis audzinošas pārrunas un ticu, ka viņi šo rūgto pieredzi 
ņems vērā un vairs nekas tamlīdzīgs neatgadīsies. Sargāsim 
savu pagastu, kopsim un rūpēsimies par to visi kopā! Celsim 
un kopsim Ļaudonu, nevis brucināsim to un piemēslosim!

Domājams, ka iemesls šiem pārkāpumiem ir cilvēku ne-
spēja atrast sev tīkamu nodarbošanos. Tāpēc es labprāt uz-
klausītu mūsu iedzīvotāju vēlmes, kurās izskanētu piepra-
sījums pēc kādām aktivitātēm. Gaidīšu jebkādas idejas, pat 
vispārdrošākās.  Mēdz teikt, ka nav sliktu ideju, ir tikai slikta 
to realizācija. Droši ziņojiet, ar ko jūs Ļaudonā vēlētos no-
darboties! Mums ir liela un plaša sporta zāle, kas piemērota 
ļoti daudziem sporta veidiem (sākot no šaha, novusa, gal-
da tenisa, beidzot ar trenažieru zāli, basketbolu, volejbolu, 
futbolu, lauka tenisu utt.). Tāpat pavisam drīz vērsim vaļā 
jauno un izremontēto (paldies Madonas domei un projektu 
vadītājai Indrai Kārkliņai personīgi) kultūras namu. Arī tajā 
būs pieejamas telpas amatieru kolektīviem un daudz kam ci-
tam, ko paši ierosināsim: lai tās būtu aktiermākslas klases vai 
līnijdejas, vai arī kopienu sanākšana un ēdienu gatavošana, 
vai jebkas cits, kas ļaudoniešos raisītu interesi. Te es vēlē-
tos “piespēlēt bumbu” jums, gaidot atpakaļ “piespēli” jau ar 
pašu idejām. 

Kopīga sadarbība
Papildus šādai informācijai mēs, pagasta pārvalde un es 

personīgi, būtu pateicīgi par iedzīvotāju lielāku iesaisti gan 
sabiedriskajā dzīvē, gan informācijas apritē, gan avīzes sa-
tura veidošanā. Jūs esat laipni aicināti sūtīt savas idejas, 
rakstus, ziņas, sludinājumus, bildes, stāstus avīzei - jebko, 
kas jums liekas interesants. Kopīgi meklēsim iespējas visus 
šos materiālus arī publicēt. Tāpat aicinu sūtīt viedokļus vai 
redzējumu, kā Ļaudonā trūkst, kas būtu nepieciešams, kas 
aktuāls. Īsāk sakot, par visu, kas uz sirds, aicinu rakstīt vai 
ziņot pagasta pārvaldei, lai varam veidot tādu vidi, kādā paši 
vēlamies dzīvot. Es apņemos joprojām uzklausīt katru ideju 
un ierosinājumu, katru sūdzību vai aizrādījumu un esmu ga-
tavs palīdzēt un meklēt iespējas, risinājumus jūsu ieteikumu  
realizēšanai. Veidosim šo atgriezenisko saiti!

Tāpat es vēlos lūgt iedzīvotājus informēt par pieejamiem 
privātīpašumiem, kas netiek izmantoti un ko varētu pārdot 
vai izīrēt. Interesi dzīvot laukos ir izrādījušas gan ģimenes, 
gan privātpersonas, bet tas nozīmētu arī nelietoto ēku/dzī-
vokļu apdzīvošanu un nepieļautu graustu veidošanos. Kā 
viens piemērs, ko vēlos minēt, - darbā uz autobusa vadītāja 
vakanci ir pieteicies pieredzējis šoferis, kas šobrīd izmisīgi 
meklē māju, ko iegādāties. Tas šobrīd ir vienīgais šķērslis, 
lai cilvēks uzsāktu dzīvi un darba gaitas Ļaudonā. Līdzko šis 
jautājums tiks atrisināts, mēs kļūsim par vienu iedzīvotāju un 
divām darba rokām bagātāki.

Bet nobeigumā vēlos izteikt lielu lepnumu par to, ka ša-
jos Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētkos mūsu mazo 
Ļaudonu pārstāvēja veseli TRĪS kolektīvi (kopā gandrīz 80 
dalībnieku) - gan pagasta jauktais koris „Lai top!” (paldies 
kora vadītājai Anitai), gan vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Grieze”, gan senioru deju kolektīvs „Divi krasti” (paldies 
kolektīvu vadītājai Aijai un liels paldies kultūras nama va-
dītājai Signei). Esam lepni par savējiem! Interesenti ir laipni 
aicināti pievienoties šiem kolektīviem, kopā pavadot garos 
rudens un ziemas vakarus, reizi nedēļā satiekoties uz sadan-
cošanos vai sadziedāšanos (pieteikšanās pagasta pārvaldē vai 
pie kolektīvu vadītājiem). 

Paldies visiem par jauko kopā sadzīvošanu, par kopā sa-
strādāšanos un kopā atpūšanos! Lai tikpat silta un jauka atli-
kusī vasaras daļa, izdevušies un prieka pilni lauku darbi!  Uz 
tikšanos pagasta svētkos 4. augustā!

Ar mīlestību -
Artūrs Portnovs, jūsu pagasta pārvaldes vadītājs
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
IZMAIŅAS ĢIMENES ĀRSTES I. BOGDANOVAS 

ĀRSTA PRAKSES PIEŅEMŠANAS LAIKOS

Tādēļ ka ģimenes ārste Inga Bogdanova sāk pieņemt 
pacientus Mārcienā, mainās ģimenes ārstes pieņemšanas 
laiki Ļaudonā.

Medicīnas māsas I. Kalniņas  atvaļinājuma  laiks:
no 13.  līdz 24. augustam.
Ārsta prakses darba laiki medicīnas māsas 
atvaļinājuma laikā:
Pirmdiena 09.00 - 16.00
Otrdiena 15.00 - 19.00
Trešdiena 09.00 - 15.00
Ceturtdiena ---
Piektdiena 08.30 - 14.00

CEĻA  REMONTDARBI
Jūlijā  ļaudoniešu uzmanību noteikti piesaistīja tehni-

kas un darbinieku rosība uz ceļa pie „Ļaudonas” norāžu 
zīmēm. pēc pāris dienām kļuva skaidrs, ka nu, iebraucot 
Ļaudonā, priecēs jauns ceļa segums. Arī jaunieši ar velo-
sipēdiem priecīgi iemēģināja jauno segumu. 

Plašāku informāciju par plānotajiem un realizētajiem 
darbiem lūdzu sniegt VAS ”Latvijas valsts ceļi” Komuni-
kācijas daļas vadītājai Annai Kononovai: 

„Sagatavošanas darbi virsmas apstrādei autoceļa 
V841 Ļaudonas posmā (12,99.-15,74. km) ir sākušies. 
Pirms virsmas uzklāšanas atsevišķās autoceļa vietās tiek 
veikta iesēdumu izlīdzināšana. Virsmas apstrāde plāno-
ta vēlākais augusta sākumā, taču tas ir atkarīgs no laika 
apstākļiem.

Ceļa remontu Ļaudonā veic SIA 8 CBR. Kopā ar šī 
autoceļa 1,1 km garu posmu Lazdonā un 3 km posmu 
uz autoceļa Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja (V420), kam 
abiem arī tiks veikta virsmas apstrāde, darbu līgumcena 
ir 416 tūkstoši eiro (ar PVN).

Uz noteiktas kategorijas asfaltētiem ceļiem, uz kuriem 
nav pārāk liela satiksmes intensitāte, virsmas apstrāde ir 
piemērotākais profilaktiskās uzturēšanas veids. To paras-
ti veic uz reģionālajiem un dažiem vietējiem autoceļiem. 
Tādējādi tiek panākts seguma viendabīgums un uzlabota 
riepu saķere ar ceļa virsmu. Šāda metode ir veids, kā ie-
robežota finansējuma apstākļos uzlabot autoceļu stāvok-
li, kas ir būtiski, ņemot vērā to, ka vairāk nekā 20 gadus 
valsts autoceļu tīkls tiek uzturēts nepietiekama finansēju-
ma apstākļos un tāpēc uz valsts autoceļiem nav iespējams 
veikt visus nepieciešamos darbus.

Veicot virsmas apstrādi, uz esošā asfalta tiek izlieta bi-
tumena emulsija un izbērtas dolomīta vai granīta šķembi-
ņas. Šī kārta tiek pieveltņota. Lai šķembas kārtīgi saistī-
tos ar bitumenu, ceļš ir jāpiebrauc. Tādēļ pirmajās dienās 
pēc virsmas apstrādes tiek noteikti ātruma ierobežojumi. 
Uzreiz pēc apstrādes ir liels lidojošu akmentiņu risks, tā-
dēļ ātruma ierobežojuma ievērošana ir pašu autovadītāju 
interesēs. Pēc noteikta laika nepiesaistītās šķembiņas tiek 
noslaucītas ar autoceļa birsti.”

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča

Madonas novada Ļaudonas pagasta 
atklātais čempionāts makšķerēšanā 

ar pludiņmakšķeri

N O L I K U M S
1. Sacensību mērķis
1.1. Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu mak-

šķerēšanas sportu  kā veselīgu un aktīvu sporta veidu un lai 
noteiktu labākos sportistus šajā makšķerēšanas disciplīnā.

2. Sacensību laiks un vieta
2.1. Sacensības notiks Ļaudonā, Aiviekstes upē, pie tilta.
2.2. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrēšanās š. g. 4. au-

gustā no plkst. 5.00 līdz plkst. 5.30, sacensību sākums 
plkst. 5.30.

2.3. Sacensību ilgums četras  stundas (5.30 – 9.30).
3. Sacensību dalībnieki
3.1. Sacensībās piedalās Ļaudonas pagasta iedzīvotāji un 

viesi. Sacensības notiek gan individuāli - vīriešu, sieviešu 
un jauniešu grupā (līdz 16 gadu vecumam), gan komandu 
cīņā. Komandas sastāvs trīs cilvēki - vīrietis, sieviete,-divi 
pieaugušie - jaunietis līdz 16 gadu vecumam vai vīrietis 
- pieaugušais  -  un divi jaunieši līdz 16 gadu vecumam.

4. Sacensību vadība
4.1. Sacensības organizē un vada Ļaudonas pagasta pār-

valde. 
5. Sacensību sarīkošanas noteikumi
5.1. Sacensības notiek pēc makšķerēšanas sacensību 

noteikumiem un pilnā saskaņā ar Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi”, izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 
13. panta pirmās daļas 3. punktu.

5.2. Sacensību dalībniekam jāievēro noteiktie atļautie 
zivju izmēri.

5.3. Zivis jāsaglabā dzīvas sīku acu uzglabājamos tīkli-
ņos. Līdz svēršanai zivju uzglabājamiem tīkliņiem jāatro-
das ūdenī.

5.4. Atļauts piebarot zivis. Barības sastāvdaļām jābūt ar 
dabisku izcelsmi, netiek atļautas sintētiskas piedevas.

5.5. Dalībnieks drīkst sagatavot jebkuru makšķeru skai-
tu, bet sacensībās  drīkst makšķerēt vienlaikus tikai ar vie-
nu makšķeri, kurai ir pludiņš, svariņš un viens vienžubura 
āķis.

5.6. Atļauts lietot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un 
beigtas zivtiņas, kā arī zivju ikrus.

5.7. Ir aizliegts makšķerēt ar makšķeri, kura ar pludiņu 
vai bez tā ar smagiem svariņiem ir nogremdēta uz grunts, 
ar mormišku, ar vizuli, ar mākslīgajām mušiņām, ar sānis-
ki piesietām pavadiņām.

5.8. Sacensību dalībniekiem aizliegts savstarpēji mai-
nīties vai palīdzēt ar makšķerēšanas piederumiem un ēs-
mām, ņemt no kāda un dot citiem dalībniekiem zivis.

5.9. Atļauts makšķerēt no krasta tikai sacensību rīkotāju 
norādītajā upes sektorā. Sacensību dalībnieks, atrodoties 
pie upes, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības notei-
kumu ievērošanu. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai 
makšķerēšanas kartei. Sacensību beigās dalībnieki ievieto 
zivis plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.

6. Sacensību uzvarētāju noteikšana 
6.1. Individuālos uzvarētājus nosaka pēc sacensībās no-

ķerto zivju svara. Vienāda svara gadījumā augstāko vietu 
iegūst dalībnieks, kuram ir lielākā zivs. Komandu vērtēju-
mā uzvar komanda ar trīs dalībnieku noķerto zivju kopējo 
svaru.

7. Uzvarētāju apbalvošana
7.1. Individuālos uzvarētājus vīriešu, sieviešu un jaunie-

šu grupās un komandu uzvarētājus 1., 2., 3. vietu ieguvējus 
apbalvo ar kausiem un diplomiem.

7.2. Specbalvas.

Sīkāka informācija par sacensību norisi un dalībnie-
ku pieteikšana pa telefona nr.  29322503 (Ilze)
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Vilmas dzimtā puse ir Latgale. Dzīvē ceļi veduši pa 
dažādām dzīvesvietām, iepazīstot plašo Latviju. Taču nu 
jau četrus  gadus Vilma par savām mājām sauc Ļaudonas 
pagastu, kur dzīvo pie meitas Silvijas un teic, ka ir laba 
dzīve, jo meita visu sarūpē, par visu  gādā. 

Savulaik Vilmas kundze strādājusi gana netipisku dar-
bu sievietei - bijusi dzelzceļniece un kopā ar vīriem dar-
bojusies ar āmuriem un dzelžiem. 

Vilmai ir divas  meitas.  Nodibinot otro laulību, uzņē-
ma ģimenes saimē arī vīra meitas. 

Jubilāres prieks ir deviņi  mazbērni un  trīs  mazmaz-
bērni, kuri ciemojas vecvecāku mājās - mazajā lauku 
idillē. 

JĀNIS VILCIŅŠ 
cienījamo 90 gadu jubileju atzīmēja 30. jūnijā

MĒNEŠA  JUBILĀRI
Atmiņu ceļi - tie šodien ir ziedi,
Izaudzēts kuru ir bezgala daudz,
Atmiņu ceļi - tie šodien ir vārdi,
Pateicībā ko saņemt ir ļauts.
                                        K. Apškrūma

11. jūlijā cienījamo 95 gadu jubileju atzīmēja 
ANNA BRIEDE

85 gadu jubileju 12. jūlijā atzīmēja 
JĀNIS KRēSLIŅŠ

VILMA KOVAĻOVA
 15. jūlijā atzīmēja 75. dzimšanas dienu

21. jūlijā cienījamo 90 gadu jubileju atzīmēja 
AUSMA DĀRZIŅA

Pensionēto skolotāju svētku reizē sumināja un laba vē-
lējumus teica bijušie audzēkņi un kolēģi. 

Skolotāja joprojām atminas katru savu skolēnu. Par 
katru ir kāds vārds sakāms, kāds mirklis atmiņu pavedie-
nā iezaigojas jo īpaši spilgti.

Lai skolotājai izdodas saglabāt savu gaišo humora izjū-
tu, sirdssiltumu! Lai atmiņas sniedz gaišu domu pielietas 
dienas! 
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VĒSTIS  NO  PANSIONĀTA

Dzimis Ļaudonā 2018
Maija avīzē „Ļaudonas Vēstis” varējāt lasīt par jau-

ninājumu - pagasta dāvanu jaundzimušajiem „Dzimis 
Ļaudonā”. 

Šomēnes devāmies sveikt Elizabeti Paulu Stradiņu un 
viņas vecākus Lanu Barbani un Venti Stradiņu. Paldies 
par laipno uzņemšanu!

Precizējot sveikšanas mērķi, par atskaites punktu ņe-
mam tās ģimenes, kuras Ļaudonu par mājām sauc dien-
dienā, ne tikai ciemojoties pie radiniekiem vai atvaļinā-
juma brīžos, bet dzīvo šeit un savu nākotni saista tieši ar 
Ļaudonu. Nenoliedzami, esam priecīgi par katru jaunu 
bērniņu, kurš nācis pasaulē ar saknēm Ļaudonā, tomēr 
ar šo dāvanu vēlamies īpaši izcelt ģimenes, kuras tieši 
saistītas ar mūsu pagastu arī ikdienas dzīves rimtā.

Signes Prušakevičas  teksts un foto  Sveicot Elizabeti Paulu Stradiņu un viņas vecākus.

PAR  LABIEKĀRTOTU  VIDI  MUMS APKĀRT

2017.  gadā tika izsludināts Nodibinājums „CEMEX 
Iespēju fonds”, kurā piedalījās arī Ļaudonas pansionāts 
ar projektu „Apkārtējās vides labiekārtošana pansionā-
ta iemītnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai”. Projekta 
mērķis - uzlabot pansionāta iemītnieku dzīves kvalitā-
ti, sakopjot apkārtējo vidi ar un ap ūdens tilpni. Sakopt 
dīķi, kas atrodas pagasta teritorijā  Avotu ielā 3. Lielie 
rakšanas darbi tika veikti 5. un 6. jūlijā, bet vēl jau dar-
bu pie dīķa sakopšanas ir daudz  -  jāiztīra ūdens zāļu 
saknes, jānolīdzina zeme gar krastiem un vēl citi darbi.  

Saku  jau  iepriekš paldies  ļaudoniešiem  par sapratni, 
jo jebkuri lielie darbi sagādā neērtības un prasa laiku, 
lai visu savestu atkal kārtībā. Paldies mazdārziņu īpaš-
niekiem par iesaistīšanos  dīķa tīrīšanas darbos. Liels 
paldies Agnim Atvaram par paveikto darbu.

Plašāku atskatu par projekta realizācijas gaitu un  re-
zultātiem varēsiet lasīt nākamajā „Ļaudonas Vēstis” nu-
murā.

Tatjana Kriškāne,
Ļaudonas pansionāta vadītāja 

Signes  Prušakevičas foto

Dīķa tīrīšana, iesaistoties mazdārziņu īpašniekiem, kā arī pagasta darbiniekiem un pansionāta vadītājai.

Dīķa rakšanas darbi.
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VĒSTIS  NO  KULTŪRAS  DZĪVES
Līgo pasākums

22. jūnijā ļaudonieši tika aicināti uz Līgo ieskandinā-
šanas pasākumu estrādē.

Pasākums iesākās ar radošo darbnīcu - kļavu lapu ce-
puru gatavošanu. Savās zināšanās un prasmēs dalījās 
Madara Kļaviņa. Paldies Madarai par atsaucību un iein-
teresētību! Kļavu lapu cepures ir laba alternatīva ozol-
lapu vainagam. Bet, izrotājot krāšņo cepuri ar ziediem, 
tas ir skaists aksesuārs arī dāmām.

Pasākums turpinājās ar lustīgām dejām - skatītājus 
priecēja Ļaudonas pagasta deju kolektīvi, tika atrādīta 
īpaši šim pasākumam apgūta  deja „Jāņu diena”.

Norisinājās arī alus dzeršanas sacensības, kurās šajā 
gadā kā ātrākais alus dzērājs sevi pierādīja Gatis Strods. 
Dejas, lustīga atmosfēra un, protams, apdziedāšanās 
dziesma, par kuras skanējumu gādāja Iluta, Selga un 
Artūrs. Paldies!  Apdziedātas tika gan Ļaudonas pagasta 
iestādes, uzņēmēji, gan arī paši ļaudonieši. Šajā pasā-
kumā suminājām un godājām pagasta cienījamos Jāņus. 

Tā kā šajā gadā Līgo svētki iekrita nedēļas nogalē – 
pagasta pasākums tika organizēts piektdienā, lai pail-

dzinātu svētku noskaņu un lustēšanos, sākot ielīgot jau 
22.jūnijā. Taču, neskatoties uz ielīgošanas pasākumu 
un zaļumballi, uzklausot iedzīvotāju vēlmes, tika or-
ganizēta kopīga līgošanas iespēja arī pašā Līgo vakarā 
- 23.jūnijā. Estrādē tika sagatavots ugunskurs un omu-
līga vietiņa (īpašs paldies mūsu pagasta darba rūķiem 
Linardam un Mārim), kur sanākt kopā tiem, kam nav 
konkrētas vietas, kur līgot. Diemžēl pie vainas laika 
apstākļi vai citi iemesli, bet šī ideja neizdevās, kā ie-
cerēts, un ugunskurs Līgo nakti vienmuļi kurējās bez 
līgotāju klātbūtnes.  

Pa kādam interesentam gan bija. Kas kautrīgs nobrau-
ca ar mašīnu gar estrādi un, saprazdams, ka līgotāju nav, 
aizdevās prom. Taču atcerēsimies, ka vienmēr kādam ir 
jābūt pirmajam un, kur viens, tur jau arī otrs un beigās 
vesels pulciņš. Un arī pagasta pārvalde sadarbībā ar ie-
dzīvotājiem apņemas vēl rūpīgāk plānot pasākumu svi-
nēšanas programmu un laikus, lai visiem būtu iespēja 
izbaudīt svētkus. 

Signes  Prušakevičas teksts un foto

Estrāde Līgo svētku rotā.
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turpinājums 9. lpp.

Nedēļa dziedot un dejojot  
Jūlija pirmā nedēļa aizritēja zem Dziesmu un Deju svētku zīmes. Par to, kā mūsējiem 

veicās Rīgā, lai stāsta neliela fotoreportāža. 

Kā lai tiek uz Daugavas stadionu? 1. jūlijā dalībnieki bija agri cēlušies. Tomēr, iebraucot 
Rīgā, uzreiz posās svētku gājienam.

Pēdējās norādes pirms došanās Rīgas ielās. Brīvajā laikā no mēģinājumiem dejotāji ar prieku 
devās nelielās ekskursijās.

Mēģinājumu starplaikos, sēžot skatītāju tribīnēs, dejotājiem bija iespēja vērot 
citu kolektīvu sniegumu un redzēt skaisti veidotās zīmes uz laukuma.
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turpinājums no 8. lpp.

turpinājums 10. lpp.

Atpūtas brīdis pie jūras. Senioru kolektīvs gaida savu iznācienu vakara koncertā.

Pēc noslēguma koncerta dejotāji savu vadītāju Aiju 
burtiski nēsā uz rokām.

Koristi kopā ar ļaudonieti Uldi Šalajevu  (pirmais no 
labās puses). Uldis Dziesmu svētkos lepojās ar  Madonas 

pusei piederīgu, īpaši viņam darinātu tautastērpu.

Nav svarīgi, kur. Ka tik piesēst un atpūtināt kājas… Mirklis no mēģinājuma Mežaparka atjaunotajā estrādē.

Rakstu zīmes, ko spēj veidot tūkstošiem dejotāju, -  apbrīnojams skaistums.
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turpinājums no 9. lpp.

turpinājums 11. lpp.

Jauktais koris „Lai top!” . Tā kā arī šie bija 
Latvijas 100gades svētki, organizatoru lūgums bija kat-

ram kolektīvam gājienā nest arī Latvijas karogu, 
ko Ļaudonas kolektīvi darīja.

Intensīvajam mēģinājumu  grafikam gatavi!

Vidējās paaudzes deju kolektīvs lepojas ar vietu, 
no kurienes nākuši.

Ļaudonas pagasts cēli soļo svētku gājienā. Pagasta 
pārvaldes vadītājs nes Ļaudonas karogu. 

Vidējās paaudzes deju kolektīva „Grieze” dejotājiem 
šie svētki paliks atmiņā kā ļoti īpaši, jo lielai daļai tie 

bija paši pirmie Deju svētki.

Senioru deju kolektīvs  „Divi krasti”.  Ļaudonas pagasta 
noformējumu gājienam (rudzu vārpu pušķīši) gatavoja 
paši pašdarbnieki - gan dziedātāji, gan dejotāji. Paldies 

čaklajiem palīgiem! Paldies Armandam Ducenam un 
Lailai Petrovskai par dāsnumu, sagādājot vārpas!

Kā zināms, stāšanās gājienam aizņem laiku, tādēļ var 
izklaidēties ar ne tik nopietnām bildēm.
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turpinājums no 10. lpp.

Signes Prušakevičas teksts
Signes Prušakevičas, Imanta Pulksteņa, 

Aijas Kreiles, Māra Akota foto

Meitiņas kā rozītes!

Īpašs notikums svētku nedēļā bija uzstāšanās atpūtas 
kompleksā „Lido”, kur Aijas Kreiles vadītie kolektīvi 

sniedza skatītājiem divus koncertus.

Brālīt’s māsu dancot veda!

Ilggadējai deju skolotājai Anitai Pētersīlei Ļaudonas 
pagasta pārvalde dāvāja iespēju apmeklēt deju 

lieluzvedumu „Māras zeme”. Priecājamies, ka skolotāja 
rada iespēju apmeklēt arī koncertu „Lido”, 

kur dejotāji Anitai veltīja īpašu deju.

Aijas Kreiles vadītie deju kolektīvi pēc deju 
lieluzveduma fināla 7.jūlijā.
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VĒSTIS NO BJIC „ACS”
Lietuvas ekskursijas iespaidi

12. jūlijā 
BJIC „Acs” 
devās savā 
i k v a s a r a s 
e k s k u r s i -
jā, šoreiz uz 
K l a i p ē d u . 
Jau sen jau-
nieši bija iz-
teikuši vēlmi 
redzēt delfī-
nu šovu un 
pabūt Dino-
zauru parkā. 
Tagad šī jau-
niešu vēlme 
piepildījās.

Tā kā ceļš 
bija ļoti tāls, 
i z b r a u c ā m 
agri, taču 
ceļā varēja 
izgulēt neiz-
gulēto mie-
gu. Ceļā sagaidījām saullēktu, un pēc septiņu stundu 
brauciena bijām uz  prāmja klāja, kas mūs aizveda uz 
Kuršu kāpu. Delfinārijā pie kasēm bija lielas rindas, bet 
tā kā mums biļetes bija nopirktas internetā, bez jekādas 
kavēšanās tikām arēnā, kur pēc dažām minūtem sākās 
šovs. Delfīnu šovs bija neaprakstāmi aizraujošs, šovā 
piedalījās astoņi  delfīni un trīs treneri. Patika gan lie-
lajiem, gan mazākajiem. Neiztikām arī bez suvenīru ie-
gādes un kopīgas bildēšanās pie delfinārija. Tālāk mūsu 
ceļš turpinājās uz Dinozauru parku.  Pēc nelielas maldī-
šanās nonācām pie mērķa.

Dinozauru parkā sastapām 40 dažādus dinozaurus, 
kuri  gan kustējās, gan izdvesa skaņas, gan spļaudījās.  
Vislielāko interesi ieguva 5D kino, ko daži apmeklēja pat 
trīs reizes. Piedzīvojumiem bagāta bija vizināšanās ar 
katamarāniem, izkļūšana no spoguļu labirinta, no dino-

zauru takām. 
Daži  izbaudī-
ja lēkāšanu pa 
batutu,  pie-
pūšamo atrak-
ciju pilsētiņu, 
v i z i n ā š a n o s 
karuseļos un 
v i l c i e n i ņ ā . 
A i z r a u j o š a 
bija ekskursi-
ja ačgārnajā 
mājā, kur viss 
bija ačgārni: 
galdi un krēs-
li, pat mašīnas 
karājās pie 
griestiem. Tam 
visam sekoja 
suvenīru pirk-
šana un doša-
nās uz Latvijas 
pusi.  Pa ceļam 
autobusā norisinājās konkursiņš par Lietuvu un dienā 
redzēto. Pirms robežas visi kopā Lietuvas picērijā ie-
turējām vēlās vakariņas un sveicām savu autobusa šo-
ferīti Valdi viņa 60 gadu jubilejā. Mājās atgriezāmies 
īsi pirms trijiem naktī. Pēc dažām dienām, pārrunājot 
par ekskursiju ar jauniešiem, atsauksmes bija pozitīvas, 
tikai tālais ceļš bijis nogurdinošs.

Paldies autobusa šoferītim Valdim par varonīgo brau-
cienu!

Paldies apvienotās virtuves kolektīvam par līdzi sarū-
pēto mielastu!

Paldies Tatjanai par navigāciju un komunicēšanu ar 
lietuviešiem!

Paldies pagasta pārvaldei par mums doto iespēju!

Biruta Calmane, BJIC “Acs” vadītāja  
              Jura Smalkā foto

  Ekskursanti gatavi doties uz Delfinārija šovu.
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Bērnības svētki 

21. jūlijā norisinājās Bērnības svētki - skaists pasā-
kums, kura laikā bērnam tiek ievēlēti krustvecāki. Paldies 
ģimenēm, kuras atsaucās šim aicinājumam! 

Šī gada Bērnības svētkos tika veikts pirmais ieraksts 
īpašā Ļaudonas pagasta Bērnības svētku reģistrācijas 
grāmatā, kurā gadu no gada tiks ierakstīti bērniņi, kā arī 
viņu vecāki un krustvecāki, kas piedalās Bērnības svēt-

Paldies Dzeņu un Āboliņu ģimenēm par atsaucību! Lai krustvecākiem skaists un piedzīvojumiem bagāts ceļš kopā ar krustbērniem! 

Ausmai Dārziņai - 90!
Pensionētā  skolotāja Ausma Dārziņa jūlijā savā dzīves 

pavedienā iesēja  90. mezglu. Skolotājas darba gaitas tika 
vadītas Ļaudonas vidusskolā no 1960. līdz 1987. gadam, 
mācot bioloģiju un ķīmiju, vadot naturālistu pulciņu, lab-
iekārtojot skolas parku. Skolotājas sirds siltums, degsme, 
dāsnums, pašatdeve kā ceļa maize tika dota katram skolē-
nam. Cienījamās Ausmas Dārziņas darba un dzīves mūžu 
raksturo dzejnieces 

K. Apškrūmas  vārdi:
Jums mūžs ir līdzīgs
Krāšņam gobelēnam,
Kur staro viss,
Ko liktenim tīk dot,
Jo dzīves pamatos
Ir darbs un mīlestība,
Sirdsgudrība,
Kas viedā labestībā
Nest arī citiem
Gara gaismu prot.
Jums mūžs ir gara,
Zelta pilna vaga,
Tās galā - prieks
Par to, kas padarīts.
Nekas, ka reizēm
Art ir bijis smagi.
Jūs varat teikt -
Mūžs dāsni piepildīts.   

Sveicam skolotāju Ausmu Dārziņu nozīmīgajā dzīves 
jubilejā un vēlam, lai ik dienas  sirdi silda mīļoto cilvēku 
tuvums, dāvātais maigums un smaids. 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas kolektīvs

Mani gadi - mani putni,
mani putni - mani gadi aizlido,
Es noskatos tiem nopakaļ,
bet man nav žēl,
jo tie aiznes
manas bēdas, manas nelaimes un skumjas,
manus bezprātīgos sapņus aiznes...
                                               Laimdota Grīnšteina

Sirsnīgi sveicam mūsu audzinātāju Ausmu Dārziņu 
90 gadu jubilejā! Daudz baltu dieniņu turpmākajam dzī-
ves gājumam!

Pateicībā - 1971. gada absolventi

INFORMĀCIJAI
Atvaļinājums Ļaudonas pagasta bibliotekārei  

no 20. augusta līdz 2. septembrim.

Atvaļinājums pagasta sociālajai darbiniecei no 
6. līdz  26. augustam.

kos. Pirmie ieraksti šajā vēstures grāmatā ir šādi:
Toms Edijs Dzenis, vecāki Gita un Edijs Dzeņi, 

krustvecāki Elīna Simsone un Nauris Driksna;
Agnese Āboliņa, vecāki Līga un Kārlis Āboliņi, 

krustvecāki Ludmila Zenčonoka un Didzis Freimanis.

Signes Prušakevičas teksts un 
Sintijas Beitānes foto
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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.

ĻAUDONAS  PAGASTA  SVēTKI
4. augustā

Plkst. 5:30 Madonas novada Ļaudonas pagasta at-
klātais čempionāts makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri

Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķe-
rēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu un lai 
noteiktu labākos sportistus šajā makšķerēšanas disciplī-
nā. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrēšanās no plkst.5.00 
līdz 5.30, sacensību sākums plkst. 5:30. Sacensību ilgums 
4 stundas (5:30 - 9:30). Sacensības notiek gan individu-
āli- vīriešu, sieviešu un jauniešu grupā (līdz 16 gadu ve-
cumam), gan komandu cīņā. Komandas sastāvs 3 cilvēki 
- vīrietis, sieviete,-divi pieaugušie- jaunietis līdz 16 gadu 
vecumam vai vīrietis - pieaugušais - un 2 jaunieši līdz 16 
gadu vecumam.

Sacensību nolikums pieejams www.laudona.lv
Plkst.9:30 ikviens aicināts vērot azartisko lomu svērša-

nu un apbalvošanu.

7:30 - 9:00 ļaudoniešu modināšana „Rikšiem, bērīt!”
Kāda būs šī gada ļaudoniešu modināšana? Jāklausās, 

jāskatās un tad jau garām nepalaidīs, jo skats būs gana 
neierasts mūsdienu Ļaudonai. Ļaudoniešu modināšanas 
maršruts vedīs pa šādām ielām: Dzirnavu iela, Aiviekstes 
iela, Aiviekstes tilts, Upes iela, Brīvības iela, Liepu iela, 
Miera iela, Avotu iela. 

10:00 - 11:00 Virves vilkšanas sacensības un koman-
du aktivitāte „Caurā muca”

Kā ik gadu uz Aiviekstes tilta aicināti pulcēties Ļau-
donas abu krastu iedzīvotāji, lai mērotos spēkiem virves 
vilkšanas sacensībās. Pagājušo gadu spēki bija tik lieli, ka 
virve tika pārrauta. Šogad esam sarūpējuši jaunu virvi, kas 
noteikti izturēs lielo vilcējspēku. Pie Aiviekstes tilta nori-
sināsies arī komandu aktivitāte „Caurā muca”, tā gādās par 
adrenalīnu un jautrību gan dalībniekiem, gan skatītājiem.

11:00 Pludmales volejbola turnīra III posms
Pludmales volejbola noslēdzošais - 3. posms - estrādes 

pludmales volejbola laukumā. Dalībnieku reģistrācija no 
plkst.10:40, dalības maksa 4 eiro. Pludmales volejbola tur-
nīrus atbalsta SIA „Ausmupe”, SIA „Burkānciems”. 

11:00 - 13:00 Komandu spēle „Es mīlu Tevi, Ļaudo-
na!”

Ļaudonieši un pagasta viesi aicināti izspēlēt atjautīgu, 
interesantu un jautru spēli par un ap Ļaudonu un Madonas 
novadu. Komandā 4 dalībnieki.

11:00 - 15:00 Amatnieku un mājražotāju tirdziņš
Estrādē pulcēsies amatnieki un mājražotāji, lai svētku 

apmeklētājus iepriecinātu ar skaistumlietām un iepriecinā-
tu garšas kārpiņas. Šobrīd zināmie tirgotāji: „Zelta sproga” 
- aitas vilnas izstrādājumi; „55 Mārītes” - augu tējas; „Mil-
lu” - mūsdienīgi apģērbi un aksesuāri; Agris Sārs - glez-
nas; „Arisol” - mākslīgo ziedu galvas rotas; „Papper par-
ty” - papīra ielūgumi, apsveikumi, naudas lādītes; Sanitas 
Briedes kūpinājumi; Andra Stafecka medus; „Cesvaines 
brūzis” un cukurvate.

Tirdziņam vēl iespējams pieteikties līdz 1.augustam.

11:00 - 15:00 Piepūšamās atrakcijas bērniem, mucu 
vilcieniņš, izjādes ar zirgiem

Estrādes teritorijā arī aktivitātes bērniem - piepūšamās 

atrakcijas, vizināšanās mucu vilcieniņā un pastaiga zirga 
mugurā pa parku (izjāde - maksas).

13:00 Konkursa „Kūka Ļaudonai 2018” kūku degus-
tācija

Gardākā aktivitāte - kūku degustācija, lai noteiktu skais-
tāk noformēto kūku un titula „Ļaudonas kūku meistars 
2018” ieguvēju. Vērtētāji būs paši pasākuma apmeklētāji, 
kūku autori būs anonīmi un taps zināmi vien vakara ap-
balvošanā. Šāds konkurss Ļaudonā pirmo reizi norisinājās 
2017. gadā, pulcējot Ļaudonas aktīvākās kūku cepējas un 
plašu degustētāju pulku. 

16:00 „Vecās skolas logu stāsts”
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas rožu parkā notiks māk-

slas projekta atklāšana. Pēc ļaudonieties Baibas Kramas 
iniciatīvas, mērķtiecīgas darbošanās un ļaudoniešu atbalsta  
jaunu elpu ir ieguvusi Ļaudonas vecā skola. Skolas logus 
rotā skaisti mākslas darbi, bet virs centrālās ieejas lepni sle-
jas mūsu novadnieka A. Eglīša dzejas rindas „Es vienmēr 
esmu vēlējies būt mājās”. Šajā pasākumā būs iespēja aplū-
kot izstādi - šī projekta tapšanas gaitu un, protams, patei-
cības vārdi iesaistītajām personām, muzikāli priekšnesumi. 

No 11:00 Vides objekta „Mana sirds ir Latvija” vei-
došana

Ļaudonas pagastā ir deklarētas 1319 personas.
Aiz šīm personām ir sirdis - kāda tikko uzsākusi savu dzī-

ves  ceļu  kāda piepildīta ar daudzu gadu garumā uzkrāto 
dzīves pieredzi... Katrai no 1319 sirdīm Ļaudonā ir savs 
stāsts, sava sajūta par Latviju, par mājām.

Ļaudonas pagasta svētkos esiet aicināti atstāt savu sirds 
nospiedumu, lai valsts svētku mēnesī taptu unikāls vides 
objekts, kas simbolizēs Ļaudonas 1319 sirdis.

Ļaudoniešiem būs iespēja ierakstīt sirdī savu, savu bērnu, 
savu vecvecāku vai ārzemēs dzīvojošo tuvinieku vārdus, 
kuri nevar personīgi ierasties.

19:00 Apbalvošana
Estrādē norisināsies dienas aktivitāšu veiksmīgāko ap-

balvošana - uzzināsim pludmales volejbola čempionus un 
atklāsim kūku cepējas un degustācijas rezultātus.

20:00 Baltinavas amatierteātra „Palādas” izrādes 
„Antons i’Anne” 9.daļa „Antons i’saime”

Skatītājus priecēs iemīļotie tēli - Antons un Anne ar savu 
saimi, lai smīdinātu un atrādītu pašu jaunāko - 9.izrādes - 
daļu. 

22:00 - 03:00 Balle kopā ar muzikālo apvienību „5 
Jāņi”

Mūziķu grupa no Aizkraukles. Projekts “5 Jāņi” radies 
2017. gada nogalē, kaut gan tā dalībnieki ir pazīstami jau 
neskaitāmus gadus, kopā dažādos sastāvos ne vienu vien 
pudu sāls apēduši un nu ir gatavi priecēt citus ar savām ra-
doši muzikālajām ēverģēlībām! Grupa gādās par jautrību 
visas nakts garumā - ar populārākajām un tautā iemīļotām 
dziesmām, aktivitātēm, iesaistot publiku. 

Pateicoties Ļaudonas pagasta labvēlībai, visās svētku no-
risēs ieejam - bez maksas.

Gaidīsim ļaudoniešus un mūsu pagasta viesus un drau-
gus! Uz tikšanos Ļaudonas pagasta svētkos! 


