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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 5 (278)  JŪNIJS  2018. G.

Jūnijs - ziedu mēnesis. Daba dāvā arvien vai-
rāk krāšņuma. Jūnijs ir vasaras pirmais mēnesis, 
lai gan šogad vasara priecē jau labu laiku un nav 
jāskumst pēc siltām un saulainām dienām. Jācer 
tikai, ka līdz ar vasaras mēnešu iestāšanos nepa-
zudīs pati vasara… 

Jūnijs iesākās ar Starptautisko bērnu aizsar-
dzības dienu un skolēnu vasaras brīvlaiku. Nu 
var sākties vasaras krāsainie piedzīvojumi un 
jaunatklājumi! Arī Ļaudonā pie omēm un op-
jiem sabrauc pilsētnieki -  mazbērni - un izbauda 
vasaras burvību laukos. Septiņi pagasta jaunieši 
vasaras mēnešus pavadīs, strādājot, atsaucoties  
uz NVA skolēnu vasaras darba aicinājumu, iz-
turot darba pārrunas ar pagasta pārvaldes va-
dītāju un attiecīgo iestāžu vadītājiem. Pagastā 
tiek piedāvātas darbavietas PII „Brīnumdārzs” 
-skolotāja palīgs -, apvienotajā skolas virtuvē 

Māra Akota foto

-virtuves strādnieks -, dārznieces palīgs. Va-
saras izskaņā noteikti varēsiet avīzītē lasīt, kā 
jauniešiem darbā veicies, kādi ieguvumi un se-
cinājumi. 

Jūnijs ir arī Madonas pilsētas un novada svēt-
ki. Tās ir dienas, kas piepildītas ar dažādiem 
notikumiem un pasākumiem. Prieks, ka svētku 
koncertā piedalījās plašs mākslinieku loks arī 
no Ļaudonas. 

Pieminot 1941. gada 14. jūnija notikumus, 
kopā ar ļaudoniešiem devāmies uz latviešu tau-
tai zīmīgu vietu - Likteņdārzu. Par šo vērtīgo 
ekskursiju plašāk varat lasīt šajā avīzītē. 

Jūnija izskaņā - vasaras saulgriežu svētki - 
Līgo un Jāņi, kad visīsākā nakts atdzīvinās ma-
ģisko un latvisko - ugunskuri, dziesmas, ziedu 
vainagu pīšana…  Šajos Līgo svētkos saule de-
besis iekrāsos jau plkst.04:30. 

 Lai izdodas sagaidīt un izbaudīt šo maģisko 
brīdi! 

Jānīts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu:
Še saujiņa, tur saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte!

Sveicam Ļaudonas pagastā 
deklarēto 81 Jāni un 12 Līgas!

Pagasta viscienījamākajam Jā-
nim ir 93 gadi, bet jaunākajam - 
8 gadi.

Signe  
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES

Voldemārs ir kādreizējais Ļaudonas pagasta vadītājs 
un ikvienam zināms ka izcils klūgu pīšanas meistars. 
Šķiet, ka katrā Ļaudonas mājā ir pa kādam Māliņa kunga 
pinumam. Jubilārs savā svētku dienā izstaroja labestību 
un veselīgo ļaudoniešu humoru.

MĒNEŠA  JUBILĀRI

15. maijā Biruta Miškine  atzīmēja 
75 gadu jubileju

Lai ar jums vienmēr laime, 
Dzīvesprieks un draugu saime,
Veselība, radošs gars, 
Neizsīkstošs darba spars!

Cienījamo 90 gadu jubileju 28. maijā atzīmēja 
Voldemārs māliņš

Jānis ir dzimis ļaudonietis. Māte bijusi klētniece, bet 
tēvs strādājis par būvbrigadieri, ģimenes māja kara laikā 
tika uzspirdzināta. Jānis bērnībā audzis kopā ar diviem 
jaunākajiem brāļiem. Piecas klases pabeidzis Ļaudonā, 
tad devies mācīties par galdnieku. Četrpadsmit darba ga-
dus nostrādājis par MTS traktoristu.

Jānim ir viens dēls, mazmeita un mazdēls. Jubilārs sa-
vulaik ir bijis izcils mūrnieks – daudzviet bijuši darbi, 
tāpat arī palīdzējis daudziem vientuļiem pensionāriem 
malku skaldīt. Nu, kad pašam pietrūkst spēka, Jānim 
daudz palīdz Reinbahu ģimene un Lūcija. Jānis, atcero-
ties dažādus savas dzīves gājuma notikumus un piedzī-
vojumus, teic: “Laba dzīve bijusi!”

sirsnīgi sveicieni jubilejās!

signes Prušakevičas  teksts un foto

16. jūnijā 75 gadu jubileju atzīmēja 
Jānis salmiņš

VinGrošana  ĻaUdonā  VeselĪBas  
PrOJekta  ietVarOS

Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Cen-
trālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana 
Madonas novada iedzīvotājiem” (9.2.4.2/16/I/092) īsteno-
šanu. 

Projekts tiks īstenots “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses   
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtī-
bas riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma 
“Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sa-
biedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 
ietvaros. 

Projekta budžets  300 445,00 eiro, tai skaitā Eiropas So-
ciālā fonda finansējums - 255 378,25 eiro un valsts budžeta 
finansējums - 45 066,75 eiro. Projekta pasākumus 100% 
apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Projekts tiks īstenots trīs gadus, t.i.,  no 2017. līdz  2019. 
gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas 
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īs-
tenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši 
teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pa-
kļautās iedzīvotāju grupas. Pasākumos var piedalīties ik-
viens Latvijas iedzīvotājs.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ie-
tvaros Madonas novada iedzīvotājiem tiks piedāvāti bez-
maksas veselības veicināšanas pasākumi, lai sekmētu iedzī-
votāju veselīga dzīvesveida  paradumus.

Ļaudonas pagastā jau notikuši vairāki šī projekta ietvaros 
organizēti pasākumi - veselīga uztura meistarklase, orientē-
šanās sacensības, skriešanas nodarbības. 

no 7. jūnija katru ceturtdienu plkst.17.30 a. eglīša 
Ļaudonas vidusskolas sporta zālē notiks desmit bez-
maksas vingrošanas nodarbības profesionālas fiziotera-
peites Kristas Kupčas vadībā.

Pareiza fiziskās veselības attīstīšana, stājas veidošana, 
muskulatūras nostiprināšana, izturības uzlabošana un līdz-
svara attīstīšana - to visu sniegs vingrošanas nodarbību ap-
meklējums (līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš).

savukārt 1. un 15. jūlijā plkst.13:30 – 15:30 esiet laip-
ni aicināti uz nūjošanas  nodarbību estrādē kopā ar tre-
neri Vēsmu Vārsbergu (26680414).

Informāciju apkopoja signe Prušakeviča
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lePoJamies!
Par  ļaudoniešiem, kas DARA! Un dara nesavtīgi, pēc 

pašu iniciatīvas! 
Vēlamies palepoties  ar ļaudoniešu iniciatīvu  un labo gri-

bu, kas var kalpot kā piemērs arī citiem - uzdrošināties, ie-
saistīties, līdzdarboties! Jo tikai visi kopā mēs varam veidot 
savu pagastu tādu, kādu vēlamies to redzēt paši. 

Pagasta talkas dienā norisinājās kultūras nama un estrā-
des teritorijas sakopšanas darbi, tostarp bērnu rotaļu lauku-
ma izveide. Tā kā PII “Brīnumdārzs” ir jauns rotaļlaukums, 
tad iepriekšējās konstrukcijas, kas tika atzītas vēl par gana 
labām, tika pārvestas uz estrādi. Talkas dienā konstrukcijas 
tika ieraktas zemē, taču laika un cilvēku resursu trūkuma 
dēļ tās netika nokrāsotas (vecā krāsa bija nolobījusies un 
vizuāli novecojusi).

Jau talkas dienas izskaņā Alda Stepanova piedāvāja, ka 
var veikt krāsošanas darbus, kamēr mazā meitiņa turpat ra-
tos guļ pusdienlaika miedziņu. Alda gan noskrāpēja vecās 
krāsas paliekas, gan sāka krāsošanas darbus. Taču saprotot, 
ka darbi tik raiti uz priekšu neiet (turklāt ar diviem maziem 
palīgiem), Alda šeit pat sociālajā portālā uzrakstīja aicinā-
jumu citām mammām un tētiem  pievienoties. Lūgums tika 
sadzirdēts, un tā pa pāris vakariem rotaļu laukums ieguva 
jaunu skatu, pateicoties pilnīgai pašiniciatīvai un labajai 
gribai.

Vissirsnīgākais PALDIES Aldai Stepanovai par iniciatīvu 
un atsaucīgajai krāsotāju “brigādei”- Kristīnei  Mincānei, 
Aritai Kalniņai ar meitu Mariju, Ritai Mincānei ar visu ģi-
meni. 

Vēl krāsošanas darbos vēlējās piedalīties Baiba Ludborža 
un Karīna Siļmanoviča, bet aizņemtības dēļ netika.

Un zināt, kas šajā stāstā vēl ir prieka un gandarījuma 
vērts? Mammas saka: “Dodiet vēl darbu!” 

Bērni tāpat spēlējas estrādē, rotaļu laukumā. Un kāpēc 
gan paralēli neizdarīt kādu labu darbu? 

Šādi stāsti patiesi iedvesmo. 
Prieks par ļaudoniešiem, kas iet un dara:
par veco sieviņu, kura ik nedēļu apstaigā baznīcas terito-

riju un savāc zemē nomestās, iztukšotās pudeles;  par tan-
tēm, kas bērniem aizrāda, ja viņi dara blēņas;  par ikvienu, 
kurš pacels zemē nomestu papīru, lai aiznestu to uz tuvāko 
atkritumu konteineru; par ikvienu, kurš nepaliek malā, bet 
iesaistās, lai kopā mēs veidotu Ļaudonu par vēl labāku vie-
tu, kur dzīvot. 

signes Prušakevičas teksts
aldas stepanovas foto

Estrādes rotaļu laukuma konstrukciju krāsošanas darbos 
iesaistījās ne tikai vecāki, bet arī bērni. 

Madonas novada Ļaudonas pansionātā ir uzsākti lifta 
izbūves būvdarbi. Izbūvējot liftu pansionāta ēkā, tiek 
paredzēts, ka pansionāta ēkas iemītniekiem būs iespēja 
izkļūt ārā ratiņkrēslos, kā arī nepieciešamības gadīju-
mā izvest iemītniekus ar gultu, ja viņam  nepieciešams 
nokļūt medicīnas iestādē, kā arī atvieglos ikdienas iz-
kļūšanu ārā, lai pastaigātos vai atpūstos pansionāta teri-
torijā svaigā gaisā.

Būvdarbus projekta ietvaros veic SIA “TehnoPrime”, 
autoruzraudzību nodrošina SIA “B&L projekti”, būvuz-
raudzību nodrošina SIA “Skaidrītes Zepas birojs”.

Projekta kopējās izmaksas EUR 132 582,73. 
Iedzīvotāju ievērībai. Lifta izbūves dēļ Ļaudonas pa-

gasta pansionāta ēkā ir apgrūtināta piekļūšana iestādēm, 
kas atrodas šajā ēkā (pansionāts, bibliotēka, aptieka, I. 
Bogdanovas ģimenes ārsta prakse). Lūgums apmeklētā-
jiem automašīnas novietot stāvlaukumā pie katlumājas.

Paldies par sapratni!

Informāciju sagatavoja indra Kārkliņa, 
projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste  

Tatjanas Kriškānes foto

ĻaUdonas  PansionāTā  ir  UZsāKTi  liFTa  iZBŪVes  BŪVdarBi

Pie Ļaudonas pansionāta rosība. Uzsākti lifta izbūves būvdarbi.
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turpinājums 5. lpp.

aiZriTĒJUši  madonas  PilsĒTas  
Un noVada  sVĒTKi

No 7. līdz 10. jūnijam Madonā norisinājās Madonas 
pilsētas un novada svētki  “Atspulgi”. Svētku dalībnieki 
četru dienu garumā varēja baudīt siltu un saulainu lai-
ku, kā arī pavadīt šīs dienas aktīvā, radošā un patriotiskā 
gaisotnē. Atzīmējot Madonas pilsētas 92. gadadienu un 
Latvijas simtgadi, pasākumi tika veidoti stipruma un lat-
viskās dzīvesziņas garā.

7. jūnijs  - madonas diena
Svētki iesākās Madonas pilsētas estrādē ar karogu pa-

celšanu, svētku uzrunām un runām par jaunās estrādes 
būvniecības iecerēm. Par Madonas pilsētas un novada 
svētku atklāšanas moto tika izvēlēts “Ziema vasarā”. 
Ikviens interesents pēc oficiālās daļas varēja piedalīties 
akcijā “Ziemas šalles ceļš”, dodoties gājienā no estrādes 
līdz pat sporta un atpūtas bāzei “Smeceres sils” ar savu 
šalli. Nonākot galapunktā, madoniešiem un pārējiem 
svētku apmeklētājiem bija iespēja piedzīvot sniegu vasa-
rā, iepazīt Madonas novada sportisko pusi, baudīt uguns 
šovu un citus krāšņus priekšnesumus. Pasākuma vadītāja 
lomā iejutās Uģis Joksts.

8. jūnijs  - madoniešu un viesu diena 
Otrā diena iesākās ar konferenci “Būt vai nebūt va-

ronim?” Madonas novadpētniecības un mākslas muze-
ja izstāžu zālēs. Pēc konferences bija iespēja apmeklēt 
klasiskās mūzikas koncertu un Francijas institūta Latvijā 
fotogrāfiju izstādes “Bordo vīni” atklāšanu. Vakarpusē 
Saieta laukumā pilsētas svētku apmeklētājus priecēja 
Madonas pūtēju orķestris ar populārākajām latviešu bal-
les melodijām. Zaļumballes dalībniekus priecēja strūkla-
ku šovs. Pasākumu Saieta laukumā vadīja dziedātāja Ieva 
Kerēvica. Skolas ielā varēja vērot projekcijas “Laika no-
griežņi”. 

Madonas pilsētas estrādē svinīgi tiek ienesti karogi un iedzīvotāji 
tiek iepazīstināti ar jaunās estrādes būvniecības iecerēm.

Ļaudonas pagasta karogu svētku gājienā nesa pagasta 
pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs, aiz viņa sekoja 

Ļaudonas amatiermākslas kolektīvi. 

9. jūnijs  - novada diena 
Jau no paša rīta Saieta laukumā un tā apkārtnē nori-

sinājās Amatnieku un mājražotāju tirdziņš, kā arī dažā-
da veida pasākumi. Uz Saieta laukuma skatuves līdz pat 
plkst. 14:00 svētku apmeklētājus priecēja Madonas no-
vada un viesu kolektīvi no Lietuvas un Igaunijas ar da-
žādām dejām un dziesmām. Sporta entuziastiem bija ie-
spēja sevi apliecināt Tautas skrējienā “Apkārt Madonai” 
un atbalstīt Vidzemes kausa posma svaru stieņa spiešanā 
guļus dalībniekus. Savukārt futbola cienītājiem plkst. 
17:00 bija iespēja vērot Latvijas Jaunatnes čempionātu 
futbolā U-15 meistarības grupā. Vakarpusē Tautas māks-
las kolektīvi pulcējās Saieta laukumā, lai dotos gājienā 
uz estrādi, kur norisinājās koncerts “Laika pieskārieni”. 
Gājienā un koncertā piedalījās arī viesi no Igaunijas un 
Lietuvas, kas Baltijas valstīm deva iespēju saliedēties un 
sadraudzēties. Pasākuma vadītāju lomā iejutās Ieva Ke-
rēvica un Arnis Miltiņš. Koncerta dalībnieku skaits bija 
pierādījums tam, ka Madonas novads var lepoties ar ievē-
rojamu Tautas mākslas kolektīvu dalībnieku skaitu. Tur-
klāt pasākuma apmeklētāji varēja pārliecināties par to, ka 
ikviens dejotājs, dziedātājs ir gatavs pārstāvēt Madonas 
novadu, tā iedzīvotājus Rīgā, XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkos. Dienas izskaņā estrādē 
ikvienu dejotgribētāju un šlāgermūzikas cienītāju priecē-
ja grupa “Galaktika”.

Ļaudonas vidējās paaudzes deju kolektīvs, kas pavisam nesen 
ieguvis nosaukumu - „Grieze”.

Svētku gājienā un koncertā piedalījās arī A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas un PII „Brīnumdārzs” dejotāji.
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turpinājums no 4. lpp.

Ļaudonas senioru deju kolektīvs „Divi krasti”.

Ļaudonas pagasta jauktais koris „Lai top!” ar dziesmu iet gājienā, 
lai kuplinātu kora skanīgās rindas svētku koncertā.

10. jūnijs - nākotnes diena 
Noslēdzošā Madonas pilsētas un novada svētku diena 

iesākās ar Jauno ģimeņu gājienu ar ratiņiem no Mado-
nas pilsētas kultūras nama uz Saieta laukumu. Pēc Jauno 
ģimeņu gājiena plkst. 13.00 Saieta laukumā norisinājās 
humorpilnā un aktīvā pasākuma “Ripo raiti!” ratu parā-
de. Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas pūtēju orķestra 
“Vivo” pavadībā pasākuma dalībnieki ar saviem brau-
camrīkiem devās parādē no Saieta laukuma līdz Skolas 
ielai, kur norisinājās sacensības. Sacensībās piedalījās 
trīs individuālie dalībnieki un septiņas Madonas novada 
iestādes. Ikviens pasākuma dalībnieks, komanda tika ap-
balvota ar medaļām, diplomu, kā arī ar dažādām balvām:

• Ātrākā komanda - Ļaudonas pagasts “Kopā mēs va-
ram dāvāt Ļaudonai ceļu”;

• Vizuāli interesantākais risinājums - Ļaudonas pagasts 
“Kopā mēs varam dāvāt Ļaudonai ceļu”;

• Tehniski interesantākais risinājums - Ošupes pagasts 
“Un tieši tāpēc zemeslode griežas”.

Uzreiz pēc ratu sacensībām Priežu kalnā norisinājās 
“TOP BUMBA - 2018” U-10 un U-12 grupām. Madonas 
pilsētas un novada svētku izskaņā deju cienītāji kultūras 
namā varēja baudīt mūsdienu deju grupas “Aliens” kon-
certuzvedumu “Gribu kā bērns vēl just”, kurā tika izde-
jots kādas mazas meitenes sapnis ātrāk pieaugt un darīt, 
iegūt visu, ko sirds kāro. 

Ļaudonas pagasta pārvaldes komanda ratu sacensībās piesaistīja 
skatītāju un žūrijas uzmanību gan ar atraktivitāti, gan vizuālo 

noformējumu, izvēloties mums aktuālu tēmu -„Ceļu Ļaudonai!”.

Spraigs un aizrautīgs bija Ļaudonas komandas brauciens lejā pa 
Saules ielu. Ātrums vainagojās ar pirmo vietu!

Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldes komandai - Artūram, Katrīnai, 
Tatjanai, Vitai ar meitiņu, Lailai, Ievai, Jānim.

Informāciju sagatavoja  Gerda Gaile
agra Veckalniņa, māra stiprā 

signes Prušakevičas foto
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Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis šalajevs pārrunāja galējās 
nabadzības izskaušanas nozīmīgumu ar ano, Pasaules Bankas līderiem, 

trīskārtējo Grammy balvu ieguvēju Briselē
ONE Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs Eiro-

pas Attīstības dienas (EDD) Briselē ietvaros tikās ar vairā-
kiem pasaules līderiem - ar Apvienoto Nāciju organizācijas 
(ANO) sūtni jaunatnes jautājumos Jayathma Wickrama-
nayake, Pasaules Bankas izpilddirektori Kristalīnu Geor-
gijevu, kā arī ar Āfrikas Savienības komisijas komisāri 
Lauku ekonomikas un lauksaimniecības jautājumos Josefa 
Leonel Correa Sacko un  Dienvidāfrikas ministri Mazo 
uzņēmumu attīstības jautājumos Lindiwe Zulu (ES-Āfri-
kas Biznesa forumā “Sievietes uzņēmējdarbībā - Āfrikas 
iespējas”). Tāpat arī Jaunatnes vēstnieks U. Šalajevs kopā 
ar saviem pārējiem 45 kolēģiem tikšanās laikā ar pasaules 
līderiem īsumā pārrunāja galējās nabadzības izskaušanas 
nozīmīgumu pasaulē un aicināja viņus sniegt lielāku atbal-
stu sieviešu un meiteņu iespējām iegūt izglītību, darbu un 
veikt uzņēmējdarbību. Pasaules Bankas pārstāve K. Geor-
gijeva īpaši apmeklēja starptautiskās organizācijas ONE 
Campaign (ONE) stendu. Uzrunājot K. Georgijevu, ONE 
Jaunatnes vēstnieki vērsa viņas uzmanību uz nepieciešamī-
bu veicināt dzimumu līdztiesību, investēt jo īpaši meiteņu 
un sieviešu izglītošanā un veselības aprūpes pieejamībā. 
Šīs sfēras gadiem pierāda, ka tās ir efektīvas galējās na-
badzības mazināšanā pasaulē. Pasaules Bankas līdere K. 
Georgijeva ar interesi klausījās jauno līderu vēstījumā. 
Viņa savas vizītes nobeigumā jaunatnes vēstniekiem ie-
dvesmoti atzina, ka “kopīgi mēs neiespējamo paveicam kā 
iespējamo” un kopīgi varam izskaust nabadzību un seksis-
mu pasaulē. Uldis Šalajevs tikās arī ar trīskārtējo prestižo 
Grammy balvu ieguvēju Angélique Kidjo.

“Runājot ar Eiropas Attīstības dienu 2018  foruma līde-
riem un pasākuma dalībniekiem no dažādām pasaules val-
stīm, es atkal pārliecinājos, cik vienots ir mērķis - veicināt 
dzimumu līdztiesību, investēt izglītībā un uzņēmējdarbības 
spēju attīstīšanā jo īpaši sievietēm, tādējādi veicinot naba-
dzības izskaušanu pasaulē.  Domāju, ka šo dienu laikā gū-
tās zināšanas un pieredzes apmaiņa  ar starptautiskajiem 
partneriem daudziem no mums atkal deva jaunu enerģijas 
pieplūdumu - darīt pasauli vēl labāku!” apmeklējot Eiro-
pas vadošo forumu “Eiropas Attīstības dienas 2018”,  seci-
na ONE Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs.

Jau ziņots, ka “Eiropas Attīstības dienas 2018” foruma 
temats bija “Sievietes un meitenes ilgtspējīgas attīstības 
priekšgalā: aizsargāt, dot iespēju, ieguldīt”. Forumā ap-
mēram 8000 dalībniekus uzrunāja vairākas prominentas 
ārvalstu personības, prezidenti, valdības vadītāji, ārlietu un 
par attīstības sadarbību atbildīgie ministri no dažādām pa-
saules valstīm, t.sk., Eiropas komisāri, Eiropas Parlamenta 
deputāti.

Mecenāts Uldis Šalajevs, vidzemnieks no Madonas no-
vada, 2016. gada martā tika pirmo reizi un 2017. un 2018. 
gadā atkārtoti iecelts par ONE Jaunatnes vēstnieku Beļ-
ģijā. Pateicoties nodibinājuma “Vītolu fonds” un Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes (LLU) Senāta piešķirtajām 
stipendijām,  2007. gadā viņš ir ieguvis augstāko profe-
sionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātē  Jelgavā. Jaunietis ir arī 
studentu apmaiņas “Erasmus”  programmas ietvaros 2005. 
gadā studējis Avans Universitātē Nīderlandē. ONE Jaunat-
nes vēstnieka Beļģijā U. Šalajeva darbības termiņš ir viens 
gads un par brīvprātīgā darba aktivitātēm starptautiskajā 
arēnā viņš nesaņem atalgojumu. U. Šalajevs ikdienā komu-
nicē angļu, vācu, franču un krievu valodā.

Starptautiskā nevalstiskā organizācija  ONE organizē in-
formatīvās kampaņas sabiedrības izglītošanai,  piemēram, 
lai izbeigtu galēju nabadzību un cīnītos pret novēršamām 

slimībām, jo īpaši Āfrikā. Organizācija aicina politiķus ap-
karot novēršamās slimības, t.sk., AIDS, palielināt finanšu 
ieguldījumus lauksaimniecībā un uztura jomā un pieprasīt 
lielāku (finanšu) caurskatāmību  nabadzības apkarošanas 
programmu vadībā un ieviešanā. ONE informatīvajās kam-
paņās ir piedalījušies vairāk nekā 9 miljoni cilvēku visā 
pasaulē. ONE organizācijas aktivitātes sadarbībā ar citām 
organizācijām ir uzlabojušas dzīves apstākļus Āfrikā. Pie-
mēram, pašreiz vairāk nekā 7,5 miljoniem tās iedzīvotāju  
ir piekļuve AIDS medikamentiem, lai gan 2002. gadā tas 
bija iespējams tikai apmēram 50 000 indivīdu.  Kopš 2000. 
gada  malārija ir samazinājusies par 75% astoņās Āfrikas 
valstīs. Pašreiz vairāk nekā 51 miljons bērnu visā  Subsa-
hāras  Āfrikā apmeklē pamatskolu. 

eiropas attīstības dienas (edd) 
Šogad  Eiropas vadošais forums EDD notika no 5. līdz 

6. jūnijam Briselē un tas tika organizēts 12. reizi. EDD fo-
rumā piedalījās valstu vadītāji, ietekmīgu uzņēmumu va-
dītāji, akadēmiķi, jaunieši un NVO pārstāvji. Katru gadu 
forumā piedalās vairāk nekā 6000 dalībnieku no vairāk 
nekā 140 valstīm, tādējādi pārstāvot apmēram 1200 orga-
nizācijas, kas saistītas ar attīstības sadarbību. Ik gadu Eiro-
pas Komisija organizē EDD, kopā aicinot pasaules līderus 
un augsta līmeņa ekspertus attīstības jautājumos, lai kopīgi 
apmainītos ne tikai ar idejām un pieredzi, bet arī lai iedves-
motu dalībniekus jaunām sadarbības iespējām un inovatī-
viem risinājumiem par pasaulē aktuālākajām problēmām. 

Kāds ir līdzšinējais es un to dalībvalstu ieguldījums 
attīstības sadarbībā?

ES un tās dalībvalstis ir lielākie palīdzības sniedzēji pa-
saulē. Piemēram, tikai 2016. gadā kopā viņi piešķīra € 75,5 
miljardus cilvēku dzīvību glābšanas attīstības programmu 
atbalstam.

Laika posmā no 2013. līdz 2016. gadam ar ES atbalstu 
vairāk nekā 35 miljoni bērnu tika reģistrēti pamatizglītības 
iegūšanai, 16 miljoni bērnu dzima kvalificētu veselības ap-
rūpes darbinieku klātbūtnē, kā arī 10,5 miljoni sieviešu un 
bērnu, kas jaunāki par pieciem gadiem, tika nodrošināti ar 
pārtiku saistītām programmām.

Ļaudonieties Uldis šalajevs

Uldis Šalajevs kopā ar Āfrikas Savienības komisijas 
komisāri Lauku ekonomikas un lauksaimniecības jautājumos 

Josefa Leonel Correa Sacko.
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turpinājums 8. lpp.

VĒSTIS NO A. EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLAS
ZZ  ČemPionāTs

Mēs, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 5. klase, tikām 
starp 180 laimīgajām 5.-6. klasēm, kuras nokļuva ZZ 
Čempionāta finālā, kas notika Ropažos „Sporta kom-
pleksā 333”.

Ceļš līdz finālam bija emociju un klases kopīgā darba 
piepildīts. ZZ Čempionāta komanda, kas bija ieradusies 
skolā, iedvesmoja mūs piedalīties. Lai tiktu pusfinālā, 
vajadzēja izdomāt klases rekordu, kas nemaz nebija tik 
viegli, taču mums izdevās. Vai 13 piektklasnieki spēj 
izlīst cauri vienai A4 papīra lapai!? Mēs varam!

Pusfinālā klasei kopīgiem spēkiem bija jāveic seši 
uzdevumi: jāattēlo lauva, jāveic FIZMIX eksperiments, 
jāizveido, kāds izskatās mūsu klases TELE2 tīkla plašā-
kais pārklājums pāri Latvijai, jāizgatavo klases karogs 
un jāveic citi interesanti uzdevumi. Bez šaubām, pusfi-
nāla uzdevumi klasi saliedēja , kā arī, pildot elektroniski 
iesūtāmos uzdevumus, iemācījāmies daudz ko jaunu un 
guvām pozitīvas emocijas. Tad, kad uzzinājām, ka esam 
iekļuvuši ZZ čempionāta finālā, bijām ļoti laimīgi, jo 
jau tad zinājām, ka tas būs neaizmirstams piedzīvojums.

Fināls notika 
24. maijā. Izbrau-
cām no Ļaudonas 
jau agri no rīta. 
Jau pirms fināla 
bija zināmi uzde-
vumu nosaukumi, 
kuri radīja lielu 
intrigu, jo nezi-
nājām, kas būs 
jādara, varējām 
tikai minēt. ZZ 
čempionāta finālā 
bija jāpilda astoņi 
uzdevumi (Meža 
jūdze, Tele2 Su-
pergaiziņš, SEB 
Sasmeltā Niagā-
ra, SAMSUNG 
Karstais Asfalts, 
Elektrolabirints, 
ZZ Slapjie Airi, 
AHHA Kājkar-
tings, ZZČ Bumbodroms), kuri bija ļoti interesanti. Vis-
labāk mūsu klasei patika uzdevums „ZZ slapjie airi”, 
kurā, airējoties uz SUP dēļa, klasei kopīgiem spēkiem 
bija jāizbrauc šķēršļu trase ūdenī. Visus uzdevumus iz-
pildījām veiksmīgi un bijām ar to ļoti apmierināti.

Fināla noslēguma pasākumā uzstājās grupa „Bermu-
du divstūris”, kuras dziesmām dziedājām līdzi, kā arī  
baudījām silto laiku Ropažos. Lai arī neieguvām balvas, 
tomēr ZZ Čempionāta fināls bija lielisks piedzīvojums, 
kurā atpūtāmies, iepazinām cits citu labāk, vienreizēji 
pavadījām laiku kopā ar klasi.

Pēc aizraujošā piedzīvojuma kopīgi izlēmām, ka nā-
kamajā gadā ar jauniem spēkiem piedalīsimies atkal!

laura āboliņa, 5. klases skolniece 
Fotoreportiere sporta skolotāja anita kidala  5. klases skolēni  ar aizrautību veica dažādus uzdevumus.

orienTĒšanās  diena
29. maijā Ļaudonā norisinājās Orien-

tēšanās diena  projekta “Veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses pasākumu 
īstenošana Madonas novada iedzīvotā-
jiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros. Uz šo 
pasākumu tika aicināts ikviens interesents 
- gan jauns, gan vecs. Sniegto iespēju - pa-
vadīt aktīvi laiku, skriet, izjūtot adrenalīna 
sajūtu, pārbaudīt savas iemaņas - izman-
toja Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
skolēni, kuriem šajā dienā notika tradicio-
nālā  Sporta diena. Pulksten 11.00 startēja 
1.-3. un 5. klase. Skolēni šīs orientēšanās 
sacensības nodēvēja par „vieglām, jo jāat-
rod bija tikai četri kontrolpunkti, tās bija 
arī aizraujošas tādēļ, ka bija arī iespēja 
pierādīt sevi un savus spēkus”.

Godalgotās vietas meitenēm 1.-2. kl. 
grupā - 1. v. Lolitai Krūmiņai (1. kl., au-

Godalgoto vietu ieguvēji zēnu grupā kopā ar Gunti Ikaunieku.
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turpinājums no 7. lpp.

turpinājums 9. lpp.

dzin. Sintija Bašķere), 2.v. Rēzijai Grundmanei (2. kl., 
audzin. Vita Stradiņa), 3.v. Dārtai Macijevskai (2. kl.); 
3., 5. kl. grupā: 1.v. Kristai Zālītei (5. kl., audzin. Anna 
Iesalniece), 2.v.  Laurai Āboliņai (5. kl.), 3.v. Emīlijai  
Dreimanei (5. kl.); savukārt zēni - medaļnieki 1.-2. kl. 
grupā: 1.v. Uno Stradiņam (2. kl.), 2.v. Valteram Varse-
govam (2. kl.), Mārim Bārbalam (2. kl.); 3.,5. kl. grupā: 
1.v. Kārlim Kalniņam (5. kl.), 2.v. Gustavam Švedam (3. 
kl., audzin. Aija Driksna), 3.v. Kasparam Zālītim (3. kl.). 

Pulksten 12.30 startēja 6.- 10. klase, kuriem Ļaudonas 
mežos pie Beļavas ceļa bija jāatrod 8-14 kontrolpunkti. 
Skolotāji sagaidīja katru finišētāju ar gavilēm un uzvaras 
sveicieniem. Manuprāt, tas sniedza lielu uzmundrināju-
mu.

Medaļas zēnu grupā: 1.v. - Tomam Pētersonam,  (8. kl., 
audzin. Biruta Bokta), 2.v. - Valteram Biķerniekam (8. 
kl.), 3.v. - Danielam Guntaram Krūmiņam (8. kl.). Savu-
kārt meiteņu grupā: 1.v. - Ilzei Pīpkalējai  (7. kl., audzin, 
Rita Avotiņa), 2.v. Ilzei Bārbalei (6. kl., audzin. Lelde 
Elijāse), 3.v. Lanai Dravai (6. kl.).

Katrs bērns un jaunietis sacensību noslēgumā bija 
priecīgs, jo skriet kopā ar draugiem vai atsevišķi, elpojot 
svaigo meža gaisu un cenšoties sasniegt sava uzdevuma 
mērķi, atzīmējoties visos kontrolpunktos, ir fantastiski.

Arī Sporta dienas kopvērtējumā pēc fotoorientēšanās 
skolas apkārtnē un sporta spēļu stafešu izpildīšanas 1.-8. 
un 10.-11. klašu grupā ir uzvarētāji - 1. vieta 7. klasei, 2. 
vieta 2. klasei un 3. vieta 3. klasei. Kā redzams, sākum-
skolēni ir krietni pacēluši vērtējuma latiņu, un tas pavi-
sam noteikti ir tāpēc, ka viņi piedalās projektā „Sporto 
visa klase”! Malači!

Liels paldies sporta skolotājiem - Anitai Kidalai un 
Guntim Lazdam par priecīgā notikuma organizēšanu! 
Paldies skolēniem, kas iesaistījās, pildot darba pienāku-
mus!

Katrīna melānija Kļaviņa, 12. klases absolventeGodalgoto vietu ieguvējas meitenes 1.-2. klases grupā.

iZlaidUmU  laiKs

12. klases absolventi. No kreisās: klases audzinātāja Ligita Elksnīte, Kristaps Atvars, Daniels Daumants Dzērve, Egita Ivanova, 
Kristīne Kuprane, Viktorija Kalniņa, Lineta Kārkla, Katrīna Melānija Kļaviņa, Linda Āboliņa, Lauris Baranovs, Reinis Veikšāns. 

Absolvente Arnita Upeniece nepiedalījās pasākumā.

Es pateicos tev, mīļā, labā skola,
Par rīta sauli, ko mums liki plaukstās:
Mēs paņemam no tavas klases sola
Sev līdz ar sauli sapņu zvaigznes augstās.

Es pateicos tev, skolotāj, mans sirmais,
Par sirdi liesmaino, ko tu mums devi:
Tu lielās dzīves ceļā biji pirmais,
Kas atrast mācēji mums pašiem sevi.

Par tavu balto bērzu maigām šalkām,
Kas mūža pavasariem pāri skries,
Par tālu gaitu nebeidzamām alkām
Tev, skola, vienmēr nāksim pateikties.

                                        Jāzeps Osmanis
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turpinājums no 8. lpp.

turpinājums 10. lpp.

9. klase Pēdējā zvana svētkos.
2. rindā no kreisās: Renārs Bērziņš, Intis Aļeksejevs, Juris Iesalnieks, Alvis Ozoliņš, 

Mārtiņš Kalniņš, Verners Šveds, Ralfs Dāboliņš.
1. rindā no kreisās: Dainis Kalniņš, kl.audz. Lilija Jakubjaņeca, Amanda Silabriede, Daniela Strode, 

Rolands Šimonis, Sergejs Balanovs.

VĒSTIS BJIC „ACS”
JaUniešU diena  2018

27. maija rīts uzausa silts un saulains - it kā pati daba 
mums vēlēja jauku un izdevušos Ļaudonas pagasta 2. 
jauniešu dienu. Un tā arī bija - karsta un aktivitātēm ba-
gāta diena.  

Pašā rīta agrumā  jaunieši jauniešu centrā „Acs” kārto-
ja velosipēdu vadītāju eksāmenu. To darīja tie, kuri to ne-
bija paspējuši nokārtot skolā 25. maijā. Pavisam kopā šo 
eksāmenu veiksmīgi nokārtoja 22 bērni un jaunieši gan 
no mūsu pagasta, gan no kaimiņu pagastiem. 

Pēc nelielas iesildīšanās estrādē sākās dienas aktivitā-
tes. Radošajās darbnīcās jaunieši uz koka ripām veidoja 
apsveikumus Latvijai 100. dzimšanas dienā. Labākie dar-
bu autori saņēma veicināšanas balvas. Šos darbus vēl var 
apskatīt jauniešu centriņā „Acs”.

Komandu sacensības notika trīs aktivitātēs: jautrības 
stafetē un bumbas saspēlē uzvarēja Madonas novada jau-
niešu domes un MFJIC „Kubs” apvienotās komandas, bet 
siena ruļļa velšanā - komanda ”Rēzija”, kuras kapteine 
bija Rēzija Grundmane.

Individuālajās sacensībās vislielākais dalībnieku skaits 
bija šautriņu mešanā, kur bronzas medaļu izcīnīja Kris-
taps Iļčukovs, sudraba - Elīza Rozentāle, bet zelta - Jus-
tīne Kalniņa.

Lielu interesi piesaistīja barjerskrējiens, kur par bar-
jerām kalpoja siena ruļļi. Te trešo vietu un bronzas me-
daļu izcīnīja Artis Kalniņs, otro vietu un sudraba medaļu 
- Kristaps Iļčukovs, bet uzvaru un zelta medaļu ieguva 
Lauris Baranovs.

Boulingā pie zelta medaļas tika Dāvis Āboliņš, lēkšanā 
pār virvi - Gatis Teilis  un zābaka mešanā -  arī Gatis 
Teilis.

Interesanta bija meiteņu vešana ķerrā estrādes pakalnā 
un lejā no tā. Te visus lielos puišus pārspēja Dāvis Ābo-
liņš, kas savu meiteni Rēziju izvizināja visātrāk. Lielu 

Rāpšanās uz siena ruļļiem - gana grūti, 
bet pozitīvas emocijas garantētas.

Augstāk par zemi - lēkšana pār lielo lecamauklu.
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29. mai-
jā norisinā-
jās pasākums 
„ B ē r n u d ā r -
zam sveikas 
sakām!”, kur 
sagatavošanas 
grupas bērni 
parādīja savu 
izlaiduma kon-
certu saviem 
b ē r n u d ā r z a 
draugiem. To-
pošie pirm-
klasnieki dāvāja apskāvienus un ziedus iestādes darbi-
niekiem.

Pēc koncerta sagatavošanas grupas bērni ciemojās 
”Rūķu” un “Zaķu” grupās, kur viņus sagaidīja intere-
santi uzdevumi un sveicieni no bērniem un skolotājām.

Informāciju apkopoja signe Prušakeviča
ināras Krasnovas foto

turpinājums no 9. lpp.

interesi piesaistīja laukuma pužļu likšana, kas jauniešiem 
deva iespēju nopelnīt saldas balvas. Notika arī tradicio-
nālā virves vilkšana gan puišu, gan meiteņu komandām, 
par ko arī uzvarētāju komandas ieguva saldās uzvarētāju 
balvas.

Visas dienas garumā jauniešiem bija iespēja iegūt brī-
nišķīgus hennas zīmējumus, spēlēt volejbolu, novusu, 
dažādas galda spēles, bet mazākajiem - zīmēt, izkrāsot, 
veidot no plastilīna.

Noslēgumā sekoja neliels koncerts, ko sniedza Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas dejotāji, kā arī dziedošās un 
muzicējošās Madonas meitenes.

Ļaudonas pagasta Jauniešu dienas pasākumos aktīvi 
piedalījās arī jaunieši no Kalsnavas BJIC „Ups”, Mado-
nas MFJIC „Kubs” un Madonas novada jauniešu domes.

Par pusdienām, ko mums  Ļaudonas  apvienotās vir-
tuves kolektīvs bija sarūpējis itin gardas, sakām lielu 
paldies. No vairākiem dalībniekiem dzirdējām, ka tā bija 
pasaulē garšīgākā spēka zupa.

Liels paldies visiem, kuri mums palīdzēja uzburt šos 
svētkus. Īpašs paldies Signei Prušakevičai, Linardam 
Dunduram, Ļaudonas vidusskolas kolektīvam,  pagasta 
pārvaldei, mūzikas virtuoziem un visiem daudzajiem ne-
nosauktajiem labdariem.

Uz tikšanos nākamvasar nu jau trešajos Ļaudonas pa-
gasta Jauniešu svētkos!

Biruta Calmane, BJIC „ACS” vadītāja
signes Prušakevičas foto

skaisti darbi tapa radošajā darbnīcā. ikviens varēja 
izrotāt koka bluķīti atbilstoši latvijas 100gades tēmai.

loreta rūpējās par skaistajiem hennas 
zīmējumiem uz ķermeņa.

lielizmēra puzles. Kad gan vēl tādu salikt, 
ja ne Jauniešu dienā!?

VĒSTIS NO PII „BRĪNUMDĀRZS”
maiJa  PiedZĪVoJUmi  BĒrnUdārZā

26. maijā PII „Brīnumdārzs” deju pulciņš piedalījās 
Tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda” Daugav-
pils Ledus hallē.

Bērnus uz daugavpili pavadīja un līdzi dzīvoja Vanda 
mincāne, skolotājas elīna Bremšmite, irita akmentiņa, 

dina simsone.
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VĒSTIS NO KULTŪRAS NAMA
liKTeņdārZa  sTāsTi 

14. jūnijā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienā, daļiņa no Ļaudonas pagasta represētajiem devās 
ekskursijā  uz Kokneses Likteņdārzu. Šajā maģiskajā 
vietā jau bijām bijuši pirms vairākiem gadiem, tādēļ 
kopīgi nolēmām šogad aizbraukt atkal, lai redzētu, kā 
Likteņdārzs pārvērties. Šī diena dāvāja patiesi pozitīvas 
emocijas un mājup devāmies garīgi bagātāki. Par Lik-
teņdārza tapšanas vēsturi mums pastāstīja gide Benita. 
Jāpiebilst, ka Ļaudonas ekskursantiem izveidojās īpaši 
sirsnīga saikne ar gidi, kura ar savu cilvēcību un dziļa-
jām zināšanām ļoti mūs uzrunāja un piešķīra ekskursijai 
īpašu auru. Arī gidei Ļaudonas kompānija ļoti patika. 
Ārpus kārtas  ļaudoniešiem  tika pasniegts īpašs Likteņ-
dārza Pateicības raksts, ko ierasti pasniedz ziedotājiem 
un atbalstītājiem. Bet tā kā Likteņdārzā viesojāmies zī-
mīgajā 14. jūnijā, gide ar dziļu cieņu to pasniedza ļau-
doniešiem. Likteņdārzs noteikti ir vieta, kuru iekļaut 
vasaras ekskursiju maršrutā, ja vēlaties nokļūt vietā, kas 
izraisa pietāti un apbrīnu. Tādēļ īsi par Likteņdārzu, lai 
jūs ieinteresētu to apskatīt klātienē:

Ideja
Uz salas Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs - dabā 

veidots simbols nemitīgai tautas atjaunotnei un izaugs-
mei. Līdzīgi kā Brīvības piemineklis Likteņdārzs tiek 
veidots par ziedojumiem. Tas iecerēts kā tautas dāvana 
Latvijai simtgadē.  

Likteņdārzā apvienojas izcila vides arhitektūra ar Kok-
neses pussalas dabas un Daugavas plūduma krāšņumu. 
Tautas dārzu veido Likteņdārza draugu aleja, kas ved uz 
ozolu sardzes ieskauto amfiteātri, top daudzfunkcionā-
la sabiedriskā ēka, digitālā ekspozīcija Liktens gāte un 
Lielais kalns. No skatu terases paveras brīnišķīgs skats 
uz Daugavu un Kokneses baznīcu. Jaunos pārus sagaida 
Sirdsakmens. Likteņdārzu iecienījuši Latvijas apceļotāji, 
ģimenes, kāzinieki un mūsu valsts viesi. Te notiek dzimtu 
un ģimeņu tikšanās, kultūras, atpūtas un piemiņas pasā-

kumi. Likteņdārzs ir vieta, kur pulcēties, atcerēties, iz-
baudīt, smelties spēkus un sajust dabas un tautas enerģiju.

Arhitekti
Projektu īstenot palīdz Likteņdārza daudzfunkcionālās 

sabiedriskās ēkas autori - arhitekti Andris Kronbergs, kā 
arī Tu, Tavi draugi, radinieki un visi pārējie Latvijas ie-
dzīvotāji. 

Shunmyo Masuno - ainavu arhitekts no Japānas - ir 
uzzīmējis, kā jāizskatās Likteņdārzam. Viņa projekts 
207 darbu   konkurencē starptautiskas žūrijas vērtējumā 
tika atzīts par labāko. Projektu īstenot palīdz Likteņdār-
za daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas autori - arhitekts 
Andris Kronbergs

Salas vēsture
Teritorija ap tagadējo Likteņdārzu tika dēvēta par 

Krievkalnu, arī Krīvkalnu. Daugava, tai skaitā arī teritori-
ja ap Krievkalnu, bija slavena ar savu plostniecību. 1847. 
gadā Krievkalna teritorijā tika uzcelta pareizticīgo baznī-
ca. 1914. gadā te norisinājās Pirmā pasaules kara notiku-
mi, par ko liecina Likteņdārza teritorijā esošie ierakumi. 
1935. gadā pirmo reizi Latvijā notika Pļaujas svētki, ku-
ros piedalījās Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Par svēt-
ku svinēšanas vietu tika izraudzīta tagadējā Likteņdārza 
teritorija. 1965. gadā notika Pļaviņu HES būvniecība, ku-
ras laikā teritorija tika appludināta. 

Padomju varas gados Krievkalna teritorija tika izman-
tota kā lauksaimniecības teritorija, īsu brīdi - arī kā lauk-
saimniecības lidlauks. 2005. gadā Kokneses pašvaldībai 
piederošā sala tika pārdēvēta par Kokneses salu. Kopš 
2008. gada te tiek īstenots Likteņdārzs. 

Īstenošana
Mums katram ir iespēja kļūt par daļu no Likteņdārza un 

piedalīties tā  tapšanā. 

Ļaudonieši ar interesi klausījās gides emocionālo stāstījumu.
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XXVi Vispārējo latviešu dziesmu un XVi deju svētku 
zīmes pamatā ir pilns svētku nosaukums, kas izvijas cauri 
latvijas valsts simtgades zīmes veidolam, simbolizējot to, 
ka svētki notiek latvijas valsts simtgades ietvarā.

svētku vizuālās identitātes galvenā vērtība ir cilvēks, ne 
tikai dalībnieks, bet ikviens, kas iesaistīts svētku procesā 
- autobusa šoferis, satiksmes regulētājs, šuvēja un biļešu 
pārdevēja, vecāki un draugi...

Pirmie darbi dārzā sākti 2008. gadā, radot ābelīšu alejas 
ceļu.

2009. gadā  tapis salas perimetrālais ceļš.
2010. gadā sākta, 2011. un 2013. gadā turpināta dārza 

centrālās daļas - amfiteātra - būvniecība.
2012. gadā  uzbūvēta Skatu terase un sākts bruģēt Ābe-

ļu alejas ceļš.
2014. un 2015. gadā izbūvēti Daugavas krasta nostipri-

nājumi un apmeklētāju autostāvvieta.  
Mums katram ir iespēja kļūt par daļu no Likteņdārza un 

piedalīties tā tapšanā. Lai uzzinātu, kā tieši tu vari palī-
dzēt, skaties www.liktendarzs.lv

Ir iespējams finansiāls atbalsts, materiāls - atvest lauk-
akmeņus, zemi, kā arī palīdzēt darbos ar pašu rokām.

Tikai kopā  mēs varam šo dārzu radīt kā  dāvanu savai 
Latvijai 100. dzimšanas dienā. Piedalies!  

Objekti
Amfiteātris - Likteņdārza sirds, ar ko autors simboliski 

nodalījis dārza pagātnes daļu no nākotnes.
Likteņdārza draugu aleja - draugu aleju veidos 113 000 

bruģakmeņu ar ziedotāju, viņu tuvinieku un draugu vār-
diem un uzvārdiem. 

Skatu terase - vieta, kurā izjust laika plūdumu un rast 

spēku, lūkojoties likteņupē. No terases paveras gleznains 
skats pār Daugavu uz Kokneses luterāņu baznīcu. 

Lielais kalns - starp Draugu aleju un Likteņdārza mežu 
top Lielais kalns.

Sportistu veterānu piemiņas vieta - 2013. gada 13. jūlijā 
Likteņdārzā, lai godinātu Latvijas izcilāko sportistu pie-
miņu, netālu no Ābeļu alejas tika atklāta īpaša piemiņas 
vieta „Latvijas sportistiem - dažādu represiju upuriem”. 

Digitālā ekspozīcija Liktens gāte - Likteņdārza pagāt-
nes daļas centrālais objekts būs Digitāla ekspozīcija, uz 
ko vedīs Liktens gāte. Tā būs digitāla multimediju eks-
pozīcija, kas stāstīs par 20. gadsimta notikumiem Latvijā.

Sabiedriskā ēka - vecās Rīgas - Maskavas šosejas malā 
ar skatu uz Kokneses evaņģēliski luterisko baznīcu top 
Likteņdārza daudzfunkcionālā sabiedriskā ēka.

Sirdsakmens - Likteņdārza mīlestības simbols,  ko vei-
do īpašs sirds formas laukakmens, ko   ieraudzījis tēlnieks 
Ojārs Feldbergs. Sirdsakmens ir iemīļota vieta laulību ce-
remonijām.

Likteņdārzs - tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagad-
ne un nākotne. Gan cilvēka, gan valsts. Satiekas, lai dotu 
mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu pie-
pildīt savus sapņus nākotnē. 

signes Prušakevičas teksts un foto

Tā  kā  likteņdārza  teritorija ir ļoti plaša, 
lai saudzētu veselību un spēkus, ekskursija notika, 

pārvietojoties ar elektromobiļiem.

amfiteātra aerofoto.

Foto no www.liktendarzs.lv

CeĻā  UZ  XXVi  VisPārĒJiem  laTViešU  
dZiesmU  Un  XVi  deJU sVĒTKiem

Strauji pietuvojies brīdis, kad dziedātāji un dejotāji no 
visas Latvijas sastapsies galvaspilsētā, lai pieskandinātu 
to ar latviskumu un celtu godā tautas mākslu. 

Madonas novada amatiermākslas kolektīvi veido skait-

liski otro lielāko dalībnieku skaitu aiz Rīgas kolektīviem. 
Latvijas 100gades Dziesmu un Deju svētki iesāksies ar 
gājienu, tādēļ dalībnieki uz Rīgu dosies jau 1. jūlija pašā 
rīta agrumā. 

2018. gads ir īpašs gan Latvijas iedzīvotājiem, gan 
latviešiem visā pasaulē - aprit simts gadu kopš Latvijas 
Republikas proklamēšanas. Simtgades programma aptver 
laika posmu no 2017. gada maija līdz 2021. gada janvā-
rim, izceļot galvenos ar valsts veidošanos saistītos noti-
kumus un personības, pilnvērtīgi izstāstot Latvijas stāstu.

Simtgades norises plānotas tā, lai dotu iespēju ik-
vienam būt aktīvam svētku veidotājam un dalībniekam 
un padarītu Latvijas valsts simtgadi tuvu un saprotamu 
katram, kas jūtas piederīgs Latvijai. Svinību norise tiek 
veidota, izmantojot analoģiju - valsts jubileja kā ikviena 
iedzīvotāja personīgā dzimšanas diena. Svētku sajūtai jā-
ienāk katrā mājā. Iesaistīties simtgades svinībās aicināts 
ikviens - iedzīvotāji, valsts iestādes, pašvaldības, ārzem-
ju latviešu organizācijas, institūcijas, nevalstiskās organi-
zācijas un uzņēmumi.

Latviju veido mūsu domas un darbi, mūsu ikdienas 
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ieguldījums valsts labklājībā. Arī simtgades svinību 
galvenais vēstījums skan „ES ESMU LATVIJA”  un to 
caurstrāvo līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. Es daru 
Latviju”. Šis vēstījums atgādina, ka Latvijas galvenā 
vērtība ir tās cilvēki, kas veltījuši savu dzīvi neatkarīgas 
valsts tapšanai un pastāvēšanai, ar ikdienas darbu veido 
tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdie-
nai. Latvijas valsts simtgades viens no lielākajiem noti-
kumiem būs XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētki.

Svētku nedēļā Rīgā ieradīsies 43 000 dalībnieku no 118 
Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur 
latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju. 
Septiņās dienās viņi piedalīsies vairāk nekā 65 pasāku-
mos - koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, 
vokālo ansambļu, folkloras kopu u.c. koncertprogram-
mās, latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas 
izstādē un amatierteātru izrādēs. Svētkus klātienē (mak-

sas un bezmaksas pasākumos) varēs vērot 500 000 ap-
meklētāju (Latvijas iedzīvotāju skaits - 1,96 miljoni).

Gaidītākie pasākumi svētkos ir deju lieluzvedums „Mā-
ras zeme” (piedalīsies arī Ļaudonas kolektīvi - senioru 
deju kolektīvs „Divi krasti” un vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Grieze”). Daugavas stadionā apmēram 17 000 
dejotāju caur kustību un tautas dejas soli, caur laukumā 
izveidoto ornamentu, mūziku, enerģiju, ritmu un krāsu 
izstāstīs Latvijas bagāto vēsturi.

Noslēguma koncertā „Zvaigžņu ceļā” (piedalīsies Ļau-
donas jauktais koris „Lai top!”) 12 000 balsīgs dziedātā-
ju kopkoris Mežaparka Lielajā estrādē sniegs trīs stundu 
garu koncertu, kurā skanēs latviešu profesionālās kormū-
zikas spilgtākie darbi.

Ļaudonas deju kolektīvi svētku nedēļā,  6. jūlijā, sniegs 
koncertu arī atpūtas centrā „LIDO”  (uzstāšanās laiks tiek 
precizēts).

Lai izdodas svētki! Lai dziesma skan un dejas soļi rīb!

Informāciju apkopoja signe Prušakeviča

Konkurss “KŪKa  ĻaUdonai  2018”
Arī šogad tiek meklētas Ļaudonas kūku cepējas un ce-

pēji. 
Pieņem izaicinājumu un piedalies konkursā  Ļaudonas 

pagasta svētkos 4. augustā ar paša gatavotu kūku! 
Ļaudonieši to nodegustēs un izteiks savu - skatītāju - 

vērtējumu.
Tie būs svētki kūku meistariem un pagasta svētku ap-

meklētājiem. Nav būtiski, vai ar kulināriju esi sācis nodar-
boties nesen vai gatavo pēc receptēm, kas mantotas jau no 
paaudzes paaudzē.

Piedalies un gūsti prieku!

nOLikuMS
1. organizētājs
1.1. Ļaudonas kultūras nams sadarbībā ar pagasta pār-

valdi.
2. norises vieta un laiks:
2.1. konkurss norisinās Ļaudonas pagasta svētku ietva-

ros 2018. gada 4. augustā plkst. 12.00 Ļaudonas estrādē.
3. mērķis:
3.1. apzināt Ļaudonas pagasta kūku cepējus;
3.2. popularizēt kūku cepšanas tradīcijas, kulināro man-

tojumu un jauninājumus;
3.3. radīt svētkus kūku meistariem un pagasta iedzīvo-

tājiem, viesiem.
4. dalībnieki:
4.1. Ļaudonas pagasta iedzīvotāji bez vecuma ierobe-

žojuma, kas nodarbojas ar kūku gatavošanu (pieredze nav 
obligāta).

5. nosacījumi:
5.1. konkursam tiek iesniegta  pašgatavota  kūka (salda 

vai sāļa), kas pagatavota ar vai bez termiskās apstrādes;
5.2. kūkai jābūt gatavotai tikai no dabīgām izejvielām. 

Visas kūkas pagatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas kon-
kursa dalībnieki sagādā paši;

5.3. kūkai konkursa norises laikā un vietā ir jābūt gata-
vai prezentēšanai, izstādīšanai, degustēšanai. Kūkai jābūt 
novietotai uz stingras virsmas;

5.4. trīs darba dienas pirms pasākuma jāiesniedz orga-
nizatoriem apraksts ar kūkas nosaukumu un izmantotajām 
sastāvdaļām;

5.5 viens dalībnieks var piedalīties konkursā ar vairākām 
kūkām;

5.6 minimālais tortes svars - 2 kg;

5.7 konkursa laikā 
kūku autori ir anonīmi 
(katram dalībniekam 
tiek piešķirts kārtas nu-
murs).

6. Pieteikšanās  kār-
tība:

6.1. dalībnieku  pie-
teikumus pieņem elek-
troniski pa e-pastu: laudona_kultnams@inbox.lv  ar norā-
di „Kūka Ļaudonai 2018” vai var pieteikties pie kultūras 
nama vadītājas Signes Prušakevičas personīgi vai zvanot 
pa tālruni   26590186 līdz 2018. gada 23. jūlijam;

6.2. dalībniekam jānorāda: vārds, uzvārds, telefona nu-
murs.

7. Konkursa norise:
7.1. norises vietā no plkst. 10.00 līdz plkst.11.30 dalīb-

nieku ierašanās ar kūkām, sagatavošanās, kūku izlikšana;
7.2. norises vietā no plkst.12.00 līdz plkst.12.30 kūku 

skate, vizuālā vērtēšana;
7.3. norises vietā no plkst.12.30 līdz plkst.13.30 kūkas 

degustē un vērtē Ļaudonas pagasta svētku apmeklētāji;
7.4. pie kūku degustēšanas asistē pasākuma brīvprātīgie 

palīgi.
8. Tehniskais nodrošinājums:
8.1. konkursa organizētāji nodrošina konkursantus ar 

galdiem, auksto un karsto ūdeni, papīra dvieļiem, salve-
tēm, vienreizējiem traukiem, atkritumu tvertnēm. Pārējais 
konkursantam nepieciešamais jāņem līdzi pašam (piem., 
tortes naži, tortes lāpstiņas).

9. apbalvošana:
9.1. visi konkursa dalībnieki saņem piemiņas balvas un 

diplomus;
9.2. konkursa trīs pirmo vietu ieguvēji saņem balvas un 

goda nosaukumu  “Ļaudonas pagasta labākais kūku meis-
tars 2018”;

9.3. apbalvošana notiek Ļaudonas pagasta svētku kon-
certa laikā, 2018. gada 4. augustā, Ļaudonas estrādē.

10. Citi  noteikumi:
10.1. pasākuma dalībnieki uzņemas atbildību par to, lai 

kūku gatavošanas procesā tiktu izmantoti kvalitatīvi un 
svaigi produkti;

10.2. nolikumā var tikt veiktas izmaiņas.
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BĒrnĪBas  sVĒTKi
21. jūlijā Ļaudonā
Vecāki aicināti pie-

teikt savas atvases, lai 
svinīgā pasākumā bēr-
nam ievēlētu krustve-
cākus.

Pieteikšanās līdz 30. 
jūnijam pa telefonu 
26590186 vai e-pastā: 
laudona_kultnams@
inbox.lv,  norādot bēr-
na vārdu, uzvārdu un 
vecumu, vecāku vār-
du,  uzvārdu, krustvecāku vārdu, uzvārdu.

Dalības maksa vienam bērnam - 5,00 eiro

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.

  Atvaļinājums Ļaudonas pagasta grāmatvedībā  
no 2. līdz 9. jūlijam. 

Atgādinām, ka visā Latvijā 9. jūlijs ir brīvdiena. 

  Ļaudonas pagasta 
apvienotās virtuves 
vajadzībām  arī  šova-
sar  tiks iepirkti rabar-
beri un sezonas ogas.

Zvanīt pa  tel. 
26415847 katru darba 
dienu līdz plkst.14.00.

  
KaPUsVĒTKi  ĻaUdonas  

PaGasTa KaPos:

Ļaudonas kapsētā
24. jūnijā plkst.14.00

Pārupes kapsētā
14. jūlijā  plkst.14.00

PASĀKUMU AFIŠA 
  
lĪGo ĻaUdonā
22.jūnijā estrādē
18:00 
Kļavu lapu cepuru ziedu rotu gatavošanas 
radošā darbnīca
Sejiņu apzīmēšana bērniem
20:00
Ielīgošanas koncerts
21:00
Balle, spēlē grupa „2 PRO miles”
23.jūnijā estrādē
19:00 – 01:00
Kopīga līgošana visiem, kas vēlas - līgo 
dziesmas, ugunskurs un jūsu atnestais cienasts. 
Ieeja visos pasākumos bezmaksas

PaGasTa sVĒTKi
4. augustā
Sīkāka informācija sekos

Vasaras aTVadU BallĪTe
31. augustā plkst. 22.00  Ļaudonas estrādē
Latviešu balle un šovs  visas nakts garumā -
Sniegs un Burbuļi lāzergaismu pavadībā 
Balli spēlē - Mārtiņš Mviko
Ieeja - 3,00 eiro

  aiCināJUms
Aicinājums Sāvienas ezera pierobežniekiem, 

makšķerniekiem un dabas draugiem sakopt Sāvie-
nas ezera tauvas joslu. Makšķerniekiem un dabas 
draugiem pieteikties pie Vaira Viļeviča (26650598).

Tauvas joslas sakopšana nepieciešama takas 
izveidošanai ap Sāvienas ezeru.

Kā ik vasaru interesentiem ir iespēja IZNOMĀT 
LAIVAS. Interesēties pie Vaira Viļeviča.

  Kafejnīca „mokka” piedāvā:
-banketu galdu klāšanu;
-uzkodas un ēdienus  līdzņemšanai;
-iepriekš piesakoties, ēdienreizes grupām.
Tel. nr. - 20266550

  sia „Zelta sproga” piedāvā:
-mājas tekstila izstrādājumus no 100 % dabīgiem 

materiāliem (kokvilna, lins, aitas vilna);
-individuālus pasūtījumus pēc klienta vēlmēm;
-iespēju izšūt sev vēlamo vārdu, iniciāļus, tema-

tiskus zīmējumus u.c.;
-apģērbu labošanu.
Tel. nr. - 29231613
E-pasts zeltasproga@gmail.com

  Atvaļinājums Ļaudonas pagasta bibliotekārei  no 
10. līdz 30. jūlijam un no 20. augusta līdz 2. sep-
tembrim.


