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„Tēvu tēvi laipas met”

27. jūnijā 27 dažādās vietās 212 folkloras kolektīvi vienlaicīgi pulksten 19:00 ar kopdziesmu „Tēvu tēvi laipas met” 
uzsāka starptautiskā folkloras festivāla „Baltica - 2015” svētku ieskandināšanas koncertus. 

Tā kā šī gada festivāla tēma ir „Mantojums”, tad Ļaudonas estrādē aizvadītais pasākums arī  norisinājās zem šīs zīmes, 
runājot par mantojumu caur dziesmu un deju, kas kā simbolisks un raksturojošs elements atspoguļo tautas gara vērtības. 

Arī mēs katrs esam daļa no latviešu tautas mantojuma nesējiem un nesam atbildību par sentēvu tradīciju tālāknodošanu.

Kristaps Šķēls 
Māra Akota foto

Esiet sveicināti!
Jūnijs ir aizvadīts, aiz muguras atstājot gada visīsāko 

nakti, kad neguļ ne jauns, ne vecs, lai veldrē nekristu ne 
labība, ne tikums, ne kas cits, kas mums katram dārgs. 

Veroties kalendārā, varam redzēt, ka jūnija mēnesis 
ir piepildīts ne tikai ar priecīgiem un dzīvespriecīgiem 
svētkiem, bet arī ar traģiskiem vēsturiskiem notikumiem, 
kas atstājuši pa rūgtuma traukam, kas jāizdzer vēl svētku 
priekšvakarā. Arī turpmāk atcerēsimies un pieminēsim 
tos, kuriem tikuši vislielākie un pilnākie no šiem rūgtuma 
traukiem. 

Domājot par tautas nākotni, neviens nevar stāvēt malā. 
Jāpadomā, ko es paveikšu, lai es pats, mana zeme un valsts 
kļūtu labāka. Ar domu par nākotni dzīvo arī šī gada skolu 

absolventi, kam nu bērnišķīgās lietas jāliek pie malas un 
jākaļ nākotnes plāni. Gaišas, piepildītas un veiksmīgas 
nākotnes plāni.

Saules svelme aicina daudzus ne tikai baudīt vasaru, 
bet arī doties dārza darbos, lai rudenī, kas vairs nav aiz 
trejdeviņiem kalniem, varētu vērtēt dabas mātes labvēlību 
un sava ieguldītā darba rezultātus, kas, cerams, priekā ļaus 
atplaukt smaidam, nevis saraukties kādai rūpju rievai. 

Kamēr vasara mums vēl nav uzgriezusi muguru, arī 
„Ļaudonas Vēstis” dodas baudīt vasaras labvēlību. Uzņēmuši 
saules siltumu, tiksimies septembrī, kad iznāks apvienotais 
jūlija/augusta numurs.

Lai saulaina, priecīga un veiksmīga vasara!
 Kristaps, redaktors
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MĒNEŠA JUBILĀRI

13. jūnijā 80 gadu jubileju atzīmēja 
Antons ŠķēlE

Sveicam jubilārus skaistajās dzīves jubilejās, vēlot 
stipru veselību un možu garu!

Antons dzimis Barkavas pagastā, audzis kopā ar vecāko 
brāli un māsu. Skolas gaitas uzsācis Barkavā, bet pamatskolu 
pabeidzis Lubānā. Vēlāk, lai apgūtu arodu, izgājis traktoristu 
kursus un strādājis mežniecībās.

Varakļānu pusē iepazinies ar nākamo sieviņu. 
 Kopš 1962. gada Antons ar savu dzīvesbiedri dzīvo Ļaudonā. 

Kopā ar sievu izaudzināti trīs bērni. Nu dzimtu papildina trīs 
mazbērni un divi mazmazbērni.

Savulaik Antonam paticis makšķerēt. Šobrīd viņš kopj 
piemājas dārziņu un rūpējas par divām kaziņām.

29. jūnijā 75 gadu jubileju atzīmēja 
Andris MArKvArts

Diemžēl jubilāru savā dzīvesvietā sastapt neizdevās. Sūtām 
jubilāram visa laba vēlējumus.

sadarbības līgums ar Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrību

Ļaudonas pagasta pārvaldē regulāri tiek saņemtas sūdzības 
par īpašnieku nepieskatītu suņu radītajām neērtībām  vai 
izbīli pagasta iedzīvotājiem, pārvietojoties pa pagasta 
centra ielām, šādu suņu nodarītajiem postījumiem piemājas 
saimniecībās.

Gadu gaitā vairākiem suņu īpašniekiem piespriests 
administratīvais sods par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu 
pārkāpumu, vēl daudziem vairākkārtīgi izteikti  mutiski  
lūgumi  un aizrādījumi par šo noteikumu neievērošanu. 

Diemžēl vēl joprojām starp suņu īpašniekiem ir cilvēki, 
kuri nevēlas vai nespēj saprast, ka viņu mājas mīlulis 
vai sargs nedrīkst  nepieskatīts pārvietoties pa citu  māju  
pagalmiem, pagasta  ielām un ceļiem. Pat tad, ja suns no 
saimnieka puses tiek uzskatīts par mierīgu esam, tas pa ielām 
drīkst pārvietoties tikai pavadā un saimniekam klātesot. 

 Pagasta pārvalde nav tiesīga veikt kādus represīvus 
pasākumus pret klaiņojošiem suņiem, bet nedrīkst arī gaidīt 
līdz brīdim, kad no kāda suņa uzbrukuma cietīs cilvēks, tādēļ 
no jūlija ir rasts risinājums, kas, cerams, viesīs  uzlabojumus  
un mainīs  suņu  īpašnieku attieksmi, vairos atbildību par 
savu mājdzīvnieku.  

Ļaudonas pagasta pārvalde ir noslēgusi sadarbības līgumu 
ar  Madonas  dzīvnieku  aizsardzības biedrību, kas kā vienu 

no risinājumiem dzīvnieku saimnieku nepieskatītiem vai 
klaiņojošiem suņiem paredz to notveršanu un ievietošanu 
dzīvnieku patversmē.

Līgums paredz dzīvnieka notveršanu, nogādāšanu 
patversmē, kā arī to uzturēšanu atbilstoši labturības 
noteikumiem, līdz tiek atrasti to līdzšinējie vai tiek sameklēti 
jauni īpašnieki. Līdzās  labturības noteikumiem atbilstošai 
uzturēšanai dzīvnieku aizsardzības biedrība sadarbībā 
ar vetārstu veic nepieciešamos izmeklējumus, potes, 
attārpošanu, atblusošanu, elektroniskās  reģistrācijas  čipa  
ievietošanu, kastrāciju, nedziedināmi  slimu  dzīvnieku 
iemidzināšanu.

Visus šos izdevumus saskaņā ar līgumu būs jāsedz pagasta 
pārvaldei, t.i., katram Ļaudonas pagasta iedzīvotājam - 
nodokļu maksātājam. 

Gadījumā, ja patversmē ievietotā suņa īpašnieks vēlēsies 
savu suni atgūt, viņam  būs jāsedz visi izdevumi, kas būs 
veidojušies - par suņa notveršanu un nogādāšanu patversmē, 
vetārsta darba izmaksas, suņa uzturēšanās izmaksas. 

Noslēgtais līgums paredz, ka Biedrības mērķis ir 
maksimāli samazināt dzīvnieku uzturēšanās laiku patversmē.  
Patversmes dzīvnieki atrodas patversmē tik ilgi, līdz tiem 
tiek  atrasts  jauns, piemērots īpašnieks. Par piemērotu 
uzskatāms tāds īpašnieks, kurš dzīvniekiem nodrošina 
labturības noteikumiem atbilstošus apstākļus, kā arī ņem 
vērā katra atsevišķa dzīvnieka individuālās vajadzības.

Biedrība uzsver, ka tās pārziņā esošajā patversmē netiek 
veikta veselu dzīvnieku eitanāzija. Piekrišana eitanāzijai  
tiek  dota tikai tādā gadījumā, ja divi biedrības nozīmēti 
vetārsti savstarpēji neatkarīgi apstiprina  eitanāzijas  
nepieciešamību neglābjami slimam  dzīvniekam, lai 
aiztaupītu tā sāpes un ciešanas. Būsim  atbildīgi pret tiem, 
kurus esam pieradinājuši! Būsim atbildīgi pret cilvēkiem 
sev līdzās!

1. augustā svētki Ļaudonai 
un ļaudoniešiem:

a plkst. 08:00 ļaudoniešu modināšana;
a plkst. 10:00 netradicionālās sporta spēles    

          (īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem);
a plkst. 10:00 pludmales volejbola turnīrs;
a plkst. 12:00 radošās darbnīcas;
a plkst. 14:00 fotoorientēšanās 
     „Iepazīsti Ļaudonu!”;
aplkst. 15:00 muzikālo pagasta 
      jauniešu uzstāšanās;
a plkst. 19:00 svētku koncerts;
a plkst. 22:00 balle kopā ar grupu „Rolise”;
a tuvojoties pusnaktij, - Gaišo domu 
       lidojums pār Ļaudonu.

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas un 
papildinājumi. Sekojiet līdzi informācijai 

www.laudona.lv  
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VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Balvā iegūtais ceļojums

  6. klase, piedaloties konkursā „Skolas labākā 
klase” un noslēdzot 1. semestri, balvā ieguva iespēju 
doties ceļojumā. Ceļa izdevumus sedza Ļaudonas 
pagasta pārvalde, bet ekskursijas maršrutu palīdzēja 
izstrādāt  Inese Biele.

 16. maijā 6. klases kolektīvs devās ekskursijā uz 
Tukumu. Laika apstākļi nelutināja, tāpēc bijām patiesi 
uztraukušies par iespēju apskatīt dabas objektus. 
Pirmais apskates objekts - „Valguma pasaule” - tika 
iepriekšējā vakarā nomainīts pret Tukuma Salmu 
muzeju. „Valguma pasaule” - tā ir aizraujoša pastaiga 
un veselības rituāls Baltijā pirmajā baskāju takā.

Dodoties tālajā izbraukumā, mūs sagaidīja pelēks, 
drēgns un lietains rīts, bet cerība bija, ka laika apstākļi 
Tukuma pusē būs labāki. Cik pateicīgi bijām par to, 
ka  tur tiešām bija saulaināks, kaut vēsāks laiks.

Salmu muzejs ir vienīgais šāda veida muzejs Eiropā 
un viena no interesantākajām apskates vietām Latvijā. 
Muzejs ir slavens ar mākslas darbu oriģinalitāti un 
daudzveidību: muzejā apskatāmi 400 eksponāti un 
apskatei piedāvātas tematiskas kolekcijas. Muzeja pagalmā 
tūristus sagaida izvietotie liela izmēra no salmiem darinātie 
dzīvnieki: „Runcis zābakos”, „Sēņu māte” u. c. Šīs kolekcijas 
var pielīdzināt  nelielam  zooloģiskajam dārzam.

Pēc kolekcijas apskates mūs sagaidīja siltā un mājīgā 

Salmu darbnīca. Darbnīcas  saimniece sākumā  sniedza  
praktiskas norādes dažādu salmu figūru darināšanā, un tad 
sākās praktiskā nodarbība, kas aizrāva gan klases meitenes, 
gan zēnus. Katrs demonstrēja savu veikumu citiem, un 
meistare pasniedza sertifikātu par apgūtajām prasmēm. Savu 
darināto salmu figūru bija iespēja paņemt līdzi, lai varētu 
mājiniekiem atrādīt veikumu.

Tālāk devāmies uz Jaunpils viduslaiku krogu, kur mūs 
gaidīja lieliskais Mazo mūciņu mielasts sveču gaismā. 
Varējām novērtēt pils krāsnī ceptos vistu šķiņķīšus, vārītos 
zirņus, ar mizu ceptos kartupeļus un lielo sēklu rausi, 
viduslaiku cepumus.

Pēc pusdienām katrs kļuva par pilntiesīgu viduslaiku 
skolēnu, ietērpjoties mazā mūciņa tērpā. Arī skolotāji varēja 
iejusties viduslaiku tēlos. Neaizmirstamā Mūka un kalpones 
vadībā apguvām galma manieres un bruņinieku ieroču 
vadīšanas māku, bet noslēgumā par godu pils viesiem šāva 
senais lielgabals.

Ekskursija bija ļoti saturīga, jo aktīvi varēja iekļauties 
uzdevumu veikšanā, kļūstot ne tikai par vērotājiem, bet arī 
par aktīviem tās dalībniekiem.

lilija Jakubjaņeca, 6. klases audzinātāja

nepateiktais paldies par lielisko rudens atpūtu
26. septembrī  6. klase devās nelielajā  ceļojumā uz Aizkraukles 

novadu, lai baudītu Daugavas ielejas dabas parka skaistumu un 
paciemotos pie „Daugavas senlejas  Raganas”. Mums bija dota 
iespēja apmeklēt kaļķu cepļa drupas un dolomīta atsegumus, 
pārbaudīt savas zināšanas putnu pazīšanā.  Tika piedāvātas 
aktīvās atpūtas iespējas pie virsraganas Anitas Turlajas, kas  ir 
vides gide. Pabijām „Raganu lidlaukā”, kur ragana – instruktore 
apmācīja lidojumam ar slotu. Lasījām raganas sapņu grāmatu, 
nobaudījām gardu zāļu tēju, uzzinājām par augiem, pabijām 
„Riču Raču atrakciju pļavā”. Mēs sapratām, cik svarīgi dzīvot 
harmonijā ar dabu un veidot pareizu attieksmi pret apkārtni, 
pret vēsturi. 

Šis ceļojums bija iespējams, pateicoties Ļaudonas pagasta 
pārvaldes atbalstam. Mēs devāmies  ceļojumā ar skolas 
autobusu, jo ceļa izdevumus sedza pagasta pārvalde. Paldies 
arī mūsu vecākiem, kas mums palīdzēja šo pasākumu īstenot.

Jaunāko klašu skolēniem iesakām apmeklēt dabas parka 
„Daugavas ieleja” takas un taciņas, jo daudz ko var izzināt par 
dabu, iesaistīties dažādās aktivitātēs: veiklības stafetēs, pabūt 
bruņinieku lomā, parādīt prasmes akmentiņu apgleznošanas 
darbnīcās, izspēlēt partiju Riču Raču spēļu laukumā. 

renārs Bērziņš, 6. klases skolnieks

Gide stāsta par dabas parka izveides vēsturi, viņa iepazīstina,  
ka no 1987. gada  dabas parks iekļauts  Eiropas  nozīmes  

aizsargājamo  teritoriju sarakstu projektā.
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9. un 12. klases izlaidums Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā

13. jūnijā Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā 
norisinājās nozīmīgi svētki  
skolēniem, skolotājiem, skolai 
un pagastam. 

Izglītības dokumentus par 
skolas beigšanu saņēma gan 9. 
klases, gan 12. klases beidzēji. 

Viņiem visiem šis ir 
pirmais, lielais solis turpmāko 
zinību apguvē, lai veidotos 
par gudriem, izglītotiem un 
erudītiem cilvēkiem.

Visi skolas beidzēji ir 
nodomājuši doties tālāk pa 
zinību taku jau šoruden. 

Vēlam visiem absolventiem 
veiksmi un izturību turpmākajā 
izglītības ceļā.

12.klases absolventi
Pirmais no labās: Nauris Skrupskis, Andis Miglons, Ivita Celiņa, 

Ella Semjonova, klases audzinātāja Anita Kidala.

9.klases absolventi
Pirmajā rindā pirmā no labās: Linda Āboliņa, Lineta Kārkla, Una Stradiņa, klases audzinātāja Rita 

Avotiņa, Katrīna Kļaviņa, Viktorija Kalniņa;
Otrajā  rindā no labās: Reinis Veikšāns, Mareks Kalniņš, Kristiāns Kalniņš, 

Nauris Pelsis, Kristaps Atvars;
Trešajā  rindā no labās: Kristofers Bilinskis, Daniels Dzērve, Reinis Pusplatais, Artūrs Aļošins.

„Es mācēju danci vest”
Ar šādu nosaukumu 27. maijā PII 

„Brīnumdārzs” audzēkņu vecāki tika aicināti 
apmeklēt bērnu deju pulciņa atskaites 
koncertu. Mūsu iestādē deju skolotājas  
Aijas Kreiles vadībā dejo visu vecumu 
bērni. Lielākie bērni savus spēkus jau bija 
pārbaudījuši  Madonas novada deju skatē, 
iegūstot 2. pakāpes Atzinības rakstu, bet 
mazākie vecākiem savu dejotprasmi šajā 
koncertā atrādīja pirmo reizi. Koncerta 
programmu veidoja un pasākumu vadīja 
deju skolotāja  Aija. Bērnu acīs bija redzams 
prieks un gandarījums par to, ka šoreiz viņi 
dejoja tieši saviem mīļajiem vecākiem. 
Paldies skolotājai par ieguldīto darbu 
ikdienas mēģinājumos, sagatavojot bērnus 
gan skatei, gan atskaites koncertam! 

Judīte, mūzikas skolotāja
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Pirmais izlaidums - īpaši svētki!
Ar smaržīgiem ziediem vasara nāk,
Tā katru mūs ņem aiz rokas.
No ligzdas putnēni izlidot sāk - 
Tiem vēlējums: „Labi lai sokas!” 

Ar pavasara ceriņu un maijpuķīšu 
smaržu  pirmsskolas izglītības iestādes 
„Brīnumdārzs”  „Kaķu” grupā tika 
sagaidīta svētku diena. Mūsu  13 
„putnēni”- Laura, Oļegs, Natālija, 
Agris, Kaspars, Gustavs, Jautrīte, 
Keita,  Elīna, Aleksis, Dana, Jānis Krišs  
un Kevins - bija gatavi doties tālāk 
skolas gaitās. 29. maijā mūsu  lielie 
bērni savu grupas audzīšu Dinas, Ilzes 
un Ligitas vadībā atvadījās no sava 
bērnudārza. Katrs saņēma apliecību par 
dārziņa beigšanu. Šī bija viņu pirmā 
izlaiduma diena, kurā bērnus sveikt 
bija ieradušies paši tuvākie un mīļākie 
cilvēki - vecāki, vecvecāki, māsas un 
brāļi, tuvākie draugi un radi. Paldies, vecāki, ka uzticējāt savus lolojumus mums! Paldies par jaukajiem, kopā pavadītajiem 
brīžiem! Priekšā saulainā vasara, un tad sāksies skolas laiks ar priekiem, jauniem atklājumiem, mazām un lielām uzvarām. 
Novēlam jums, jaunajiem skolēniem, apņēmību, uzcītību, zinātkāri! 

Judīte,  mūzikas skolotāja

„savādais laiks...”
Latvijai tik svarīgā dienā - 3. jūnijā -,  kad 

tika vēlēts jaunais Valsts prezidents, Ļaudonas 
pagasta bibliotēkā valdīja īpaša gaisotne. 
Visi interesenti tika pulcināti uz pasākumu 
„Savādais laiks”, lai tiktos ar mākslinieci irēnu 
skudru - Klušu. Pasākuma sākumā tika atklāta 
mākslinieces gleznu personālizstāde, kur arī 
dzirdējām pašas mākslinieces stāstījumu gan 
par to, kā viņas ceļš ir aizvijies līdz mākslas 
pasaulei, gan arī to, kā tapušas un top viņas 
gleznas un kas tajās tiek vēstīts. Gleznām nav 
viena noteikta tēma - tās ir daudzveidīgas. 
Pārsvarā tomēr dominē dzīvā daba - ziedu 
motīvi, koki, putni…

Pasākuma gaitā nonācām arī līdz Saulcerītes 
Vieses grāmatai „Dieviena”. Kā pati māksliniece 
saka: „Dzīvoju Gaiziņa apkārtnē, kur dzīva gan 
daba, gan nostāsti. Vēroju dabu arī pati, jo dzīvoju taču 
DIEVIENĀ - skaistākajā Latvijas novadā. Atbraucējs šeit 
pāris dienas staigā kā noreibis, līdz pierod pie mežu un 
pļavu zaļās elpas. Bet, kas devis novadam DIEVIENAS 
vārdu, ir aizmirsts.” Iepazīstamies arī ar grāmatā minēto 
vārdu LAISMA - tas ir darbs bez atlīdzības un uzaicinājuma 
savā  brīvajā laikā, bet ne savā labā. Tas veicams ilgākā laika 
periodā, kas vēlāk paliek kā mantojums dzimtai un novadam. 
Izrādās, arī mūsu viešņas mājās „Kamenes” ir uzsākts darbs, 
ko sauc par LAISMU. Irēna kopā ar vīru vāc akmeņus, no 
kuriem jau ir izveidojusies paprāva kolekcija, un ikviens 
interesents var doties tos aplūkot, par to iepriekš vienojoties 
ar mājas saimniekiem.

Bez gleznošanas Irēna Skudra - Kluša brīvajā laikā 

pamanās uzrakstīt arī dzeju. Kā viņa pati saka, kabatā līdzi 
jānēsā pierakstu blociņš, jo viņa nezina, kurā brīdī vajadzēs 
pierakstīt dzejas rindas. Atšķirībā no gleznošanas  tas pat 
īsti nenāk no viņas, viņa tiek it kā vadīta. Un, ja tūlīt galvā 
atskanējušo domu neuzliks uz papīra, vēlāk jau vairs precīzu 
vārdu salikumu neatcerēsies. Irēnas lasītā dzeja ir nedaudz 
ar ezotērisku pieskaņu - par laika ritējumu, kas katram 
klātesošajam  noteikti raisīja atšķirīgas izjūtas. 

Pasākuma laikā telpās patiešām tika ienesta „Savādā 
laika” elpa, kas bija sajūtama gan no gleznām, gan no 
dzejas vārdiem, gan arī no nostāstiem par dabas procesiem, 
ielūkojoties Saulcerītes Vieses grāmatā „Dieviena”.

ieva skušķe, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja 
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 Jauktais koris „lai top!” Kurzemes dziedātāju svētkos
1870. gada 26. jūnijā 

Dobelē notika pirmie 
Kurzemes Dziesmu   
svētki  ar garīgo koncertu 
ev. luteriskajā baznīcā, 
ar koncertu latviešu 
mācītājmuižā un svētku 
noslēgumu Dobeles 
pilsdrupās. Ar to bija 
aizsākta skaista tradīcija 
dziesmai, dejai un mūzikai 
Dobelē.  

Šogad Kurzemes Dzie-
dāšanas svētkiem aprit 
145 gadi, un par godu šim 
notikumam Dobele pašā 
Jāņu priekšvakarā atkal 
uzņēma ciemiņus - koristus, 
dejotājus un orķestrantus 
no gandrīz visiem Latvijas 
novadiem, kuri Ķestermeža 
estrādē sniedza svētku 
koncertu „Saulei un debe-
sīm pretim”.

Arī mūsu koris jau sezonas sākumā nolēma piedalīties 
šajā pasākumā. Ieinteresēja paši svētki un tas, ka Dobelē 
vēl neesam dziedājuši. Tā kā reizē tā bija arī interesanta 
ekskursija.

Iepriecināja un pārsteidza skaistā estrāde ar milzīgu, sulīgi 
zaļu ozolu skatītāju rindās. Patīkamu noskaņojumu radīja 
sakoptā Ķestermeža estrādes  apkārtne un brīnišķīgais, 
saulainais, ne pārāk karstais  laiks.

Mēģinājumā lielā kopkora sastāvā strādājām lielisku 
diriģentu vadībā, lai vakara koncertā daudzbalsīgais koris 
skanētu tīri un saskanīgi.

Pirms koncerta, saposušies tautas tērpos,  kārtojāmies 
gājienam, lai iesoļotu Ķestermeža estrādē. Sirsnīga bija 
tikšanās ar diriģentu Jāni Zirni, jo mūsu kora diriģente Anita 
Melnupa un vairāki kora dziedātāji ir kādreizējā Madonas 
skolotāju un kultūras darbinieku kora dalībnieki. Šo kori 

kādreiz vadīja šis jaukais, atraktīvais, dziedātāju cienītais un 
mīlētais diriģents.

Koncerta programma bija ļoti bagātīga un interesanta 
gan katram koncerta apmeklētājam, gan svētku koncerta 
dalībniekam. Dziesmas mijās ar dejām pūtēju orķestra, 
instrumentālā ansambļa (vadītājs Kristaps Krievkalns), 
saksofonu kvarteta pavadījumā. Baudījām pūtēju orķestru 
skaņdarbu skanējumu. Īpašu gaisotni radīja apgaismojuma 
maiņas.

Pēc koncerta  ikkatrs varēja  izlocīt  kājas   zaļumballē 
jautros dančos.

Mājās braucot, pārliecinājāmies, ka esam īsās vasaras 
saulgriežu nakts liecinieki.

Aija driksna, jauktā kora „Lai top!” prezidente
Jāņa Šteinberga foto

Jūnijs pansionātā
5. jūnijā notika veco ļaužu sporta spēles Cesvaines 

sociālās aprūpes centrā. Arī šoreiz Ļaudonas pansionāta 
klienti un darbinieki izmantoja šo iespēju un devās 
aktīvi atpūsties. 

Veco ļaužu sporta spēlēs bija gan komandu 
disciplīnas, gan individuālās disciplīnas. Komandu 
disciplīnās - „ziloņa pastaiga”, „florbols”, 
„krustvārdu mīkla” un citās aizraujošās disciplīnās - 
Ļaudonas komanda ieguva otro vietu. Tikām arī pie 
individuālajām balvām. 

Diena pagāja nemanot, tā bija daudzkrāsaina un 
cilvēkam prieku sniedzoša. Veco ļaužu sporta spēles 
visiem klātesošajiem lika aizmirst savus gadus, dzīves 
nebūšanas un pat slimības. 

Liels paldies Cesvaines sociālās aprūpes centra 
vadītājam un darbiniekiem par ieguldīto darbu 
pasākuma organizēšanā!  Paldies  Ļaudonas pagasta 
pārvaldei par iespēju mums tur nokļūt!

Pār gadskārtu Jānīts nāca-
Līgo! Līgo!
Savus bērnus apraudzīti -
Līgo!

Vasaras saulgriežu sākumā Līgo svētki ir klāt. Sagaidot gada 
gaišāko nakti, arī Ļaudonas pansionātā 20. jūnija pēcpusdienā 
ieskandinājām Līgo dienu. Šogad pie mums ciemos bija 
Mārcienas šlāgeransamblis  „Labākie gadi”. Tā dalībnieki, 
skandējot jestras līgo dziesmas akordeona pavadībā un spēlējot 

teatrālo skeču  par slinko Jāni, kas nav vēl iznesis sakaltušo 
Ziemassvētku eglīti, radīja pansionāta  iemītniekos  pozitīvas 
emocijas un Līgo svētku noskaņu. Kopīgi uzdziedot Līgo 
dziesmas, cienājoties  ar Jāņu sieru, iemītnieki  saņēma pa 
jāņuzāļu pušķim, bet abiem pansionāta Jāņiem tika pa lielam 
ozollapu vainagam. 

ināra vaniņa, 
Ļaudonas pansionāta sociālā darbiniece

Ginta  Zenčonoka, 
Ļaudonas pansionāta aprūpētāja
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Atklāti par būtisko ...

Diezgan sen kāds dziednieks bija rakstījis šādas 
rindas: „Cilvēks apmeklē dievnamu. No tupēšanas 
ceļi kļuvuši zili, bet no Dieva slavēšanas pierē ir puns. 
Iznākot no baznīcas, dievlūdzējam uzgrūžas piedzēries 
vīrietis un dievlūdzējs to izlamā. Bet kāds cits, kas 
baznīcā nav gājis, dzērāju pavada līdz pieturai, iedod 
monētas, lai viņš tiek uz mājām. Kurš no viņiem ir 
ticīgs? Ticība jāmeklē nevis klosterī, baznīcā, mošejā, 
bet pašā cilvēkā, viņa attieksmē pret sevi, apkārtējiem 
un notiekošo. “ 

Es piederu paaudzei, kurai skolā mācīja, ka Dieva 
nav. Baznīcas stāvēja tukšas vai pat tika iznīcinātas, 
vai izmantotas citiem mērķiem. Sanāca tā, ka ticība 
Dievam gandrīz vai bija noziegums. Bet laiki 
mainījās. Kad Latvija ieguva neatkarību, sarosījās arī 
draudzes, un baznīcas ieguva citu elpu. Būt baznīcā 
pat kļuva par tādu kā modes lietu. Bet vai tas nozīmē, 
ka visi patiešām ir īsteni ticīgie? Mums Ļaudonā arī ir 
baznīca. Vēl ne tik sen es ļoti lepojos ar mūsu baznīcu, 
jo uzskatīju to par unikālu. Tāpēc, ka mūsu dievnamā 
draudzīgi sadzīvoja trīs draudzes - katoļu, pareizticīgo 
un luterāņu. Daudz kur pasaulē karo ticības dēļ, bet 
pie mums bija mazs brīnums. Lai kur es devos, ar 
lepnumu stāstīju par mūsu baznīcu. Bet tagad... Tagad 
ir skumji, jo šis dievnams ir „miris” un noslēpts aiz 
egļu dzīvžoga. Kad Ziemassvētku laikā baznīcā notika 
dievkalpojumi, bija tik skaisti redzēt, kā baznīca 
tumsā ir izgaismota. Jo vairāk skumji tāpēc, ka mūsu 
baznīca tika atjaunota par visu ļadoniešu ziedojumiem 
neatkarīgi no viņu piederības konkrētai konfesijai. 

  Lai gan man skolā mācīja, ka Dieva nav, mani tomēr 
šie jautājumi vienmēr nodarbināja. Nezinu kāpēc, bet 
mani ļoti vilināja dievnami. Man ļoti patīk pabūt visos  
dievnamos, kur iespējams iekļūt mūsu mazo ceļojumu 
laikā pa Latviju. Ne visās baznīcās es jūtos labi, bet 
katrai konfesijai jau arī ir savi noteikumi. Es ar cieņu 
izturos pret visiem. Es pati joprojām oficiāli nepiederu 
nevienai konfesijai, jo mani vienmēr nodarbināja 
jautājums par to, kāpēc ir tik daudz dažādu baznīcu 
un konfesiju, ja Dievs ir viens? Mani nodarbināja 
un aizvien nodarbina arī daudzi citi jautājumi. Taču 

tagad es zinu arī ļoti daudzas atbildes. Atbildes esmu 
sākusi meklēt jau labi sen. Īpaši pēc pašas piedzīvotā  
2013. gadā, kad ļoti tuvu kārtējo reizi saskāros ar 
nāves iespējamību un cilvēku ļaunumu. Un daudz ko 
arī esmu sapratusi gan no piedzīvotā, gan dzirdētā, gan 
lasītā. Man agrāk apziņā vairāk dominēja Visums un 
eņģeļi, bet tagad man ir arī Dievs. Un tas ir brīnišķīgi! 
Un vēl ļoti brīnišķīgi ir tas, ka no 2014. gada rudens 
Ļaudonā ir iespēja darboties Mājas grupiņā, kur 
var uzzināt visas neskaidrās atbildes un uzdot visus 
neskaidros jautājumus, saprast Dieva vārdu - Bībeli. 
Un to mums palīdz apgūt brīnišķīgs cilvēks - Sintija 
Bašķere. Viņa mūsu skolā jau nostrādājusi divus mācību 
gadus, Sintija ir sākumskolas skolotāja, bet ne tikai. 
Pateicoties dažādām studijām, iegūtajām zināšanām 
un arī pašas pieredzei, Sintija ir ļoti zinoša. Tādēļ par 
Mājas grupiņas  būtību vislabāk pastāstīs pati Sintija: 

 ,,Dieva Vārdā Mateja evaņģēlijā 4. nodaļas 4. pantā  
lasām Jēzus teikto: „Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no 
maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva 
mutes.”

Cilvēks ir brīnišķīgi radīts - mums ir miesa, 
dvēsele un gars. Lai mēs varētu  dzīvot pilnvērtīgu 
un harmonisku dzīvi, mums ik dienas jārūpējas par 
visām šīm sfērām. Fiziskā miesa tiek pabarota ar 
ēdienu, uzturēta ar fiziskām aktivitātēm, miega režīmu. 
Mūsu dvēsele, kas ir prāts, emocijas un griba, tiek 
apmierināta ar zināšanām, domāšanu, informāciju, 
mākslu, piedzīvojumiem, izklaidēm, attiecībām u.c. 
labām lietām. Tāpat arī mūsu garam jābūt labā formā 
- mūsu gars var tikt pabarots, stiprināts un uzturēts ar 
Dieva Vārdu, lūgšanām un personīgām attiecībām ar 
Dievu. Jēzus uzsver, ka patiesībā mēs dzīvojam no 
šīs garīgās barības. Ja tās iztrūkst, mēs neizmantojam 
visus mums paredzētos resursus un nedzīvojam tā, kā 
varētu, kā tas ir paredzēts, un paši arī ciešam no tā.

Par fizisko un dvēselisko labsajūtu  mums informācijas  
ir daudz - māca skolā, lasām presē, redzam televīzijā, 
dzirdam no apkārtējiem, taču par garīgo sfēru zinām, 

Diskusiju grupas dalībnieces.
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saprotam un aizdomājamies maz, ja vien neesam 
dzīvi kristieši - esot regulārās, personīgās attiecībās 
ar Dievu,   lasot Bībeli, un lūgšanās, regulāri esot 
draudzē, mājas grupā. Taču viltus „garīgumu” pasaule 
mums bagātīgi piedāvā caur okultismu, astroloģiju, 
maģiju, dažādām  „maldu mācībām” utt. Un cilvēki, 
vēloties atrisināt savas attiecību, veselības, atkarības 
un citas dzīves problēmas, bet nespējot šīs lietas 
izšķirt, nonāk vēl lielākās nepatikšanās… 

Kā Bībelē Hozejas grāmatas 4. nodaļas 6. pantā 
Dievs saka: „Un Mana tauta iznīkst kopā ar viņiem 
aiz atziņas trūkuma, un tā negrib neko mācīties…” 
Mēs taču redzam, kas notiek pasaulē un ap mums - 
pie grēka pamazām tiekam pieradināti, līdz sākam ar 
to sadzīvot un uztvert par dzīves normu… Tikai esam 
nepatīkami pārsteigti, kad sākam savā ikdienā  „baudīt 
šī ceļa augļus….”, jo grēks vienmēr atnes negatīvas 
sekas.

Mēs negribam saprast to, ka, piemēram, fizikas 
likumi darbojas  neatkarīgi no mūsu ticības, zināšanām, 
attieksmes, domām un  viedokļa par tiem.  Tieši tāpat 
mūsu dzīvē darbojas arī garīgie likumi! Jo ātrāk mēs 
to saprotam, atzīstam un respektējam, jo vairāk mēs 
sevi pasargājam!

 (1. Jāņa 5:18 „Mēs zinām, ka ikviens, kas no Dieva 
dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā 
sevi, un ļaunais neaizskar viņu”.)

Cik ļoti es būtu vēlējusies, lai man šīs patiesības 
būtu atklātas un mācītas jau no bērnības…

Tad, iespējams, savā dzīvē būtu pieļāvusi daudz 
mazāk nepareizu lietu un baudījusi mazāk sāpinājumu. 
Taču Dievs ir labs un parūpējās, ka arī es varētu nākt 
pie šīm atziņām, kam pateicoties, savā dzīvē esmu 
piedzīvojusi, kā Dievs ir mani dziedinājis, atjaunojis 
un svētījis mūsu laulību, atbrīvojis mūs no atkarībām 
un jau vairākus gadus Dievs izmanto mūs savā darbā 
- kalpošanā Dievam un cilvēkiem. Dieva mīlestību, 
brīnumus un spēku savā un citu cilvēku dzīvēs 
piedzīvojam ik dienas…

Jau vairāk nekā 10 gadus Dievs mani ir aicinājis 
un vadījis darbā ar cilvēkiem, mācot kristīgo mācību 
bērniem skolā un bērnudārzā (vairākus gadus vadīju 
arī  Valmieras rajona kristīgās mācības skolotāju 
metodisko apvienību) un vadot Mājas grupas 
pieaugušajiem. Šobrīd mācu kristīgo mācību Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā (40 bērniem), Ļaudonas 
PII „Brīnumdārzs” (30 bērniem), kā arī vadu Mājas 
grupas Ļaudonā un Kalsnavā (40 cilvēkiem).  

Kas ir šīs grupas, ar ko tajās nodarbojas? 
Šīs ir diskusiju nodarbības, kurās atbilstoši 
nedēļas tēmai tiek lasītas Bībeles rakstu 
vietas, tās pārrunātas un tiek veidota 
izpratne  par Dieva Vārdu un tā praktisku 
pielietojumu dzīvē, ikdienas situācijās. 
Tāpat Mājas grupas neatņemamas daļas 
ir slavēšana un lūgšanas. Mājas grupa 
ir vieta, kur satiekas dažādi cilvēki ar 
dažādu kristīgās dzīves  pieredzi, bet 
Dievs visus vieno, dara darbu pie katra 
individuāli, un cilvēki pieaug zināšanās, 
izpratnē un Kristus mīlestībā, piedzīvo 
miesas un dvēseles dziedināšanu, reālas 
izmaiņas  savā dzīvē. Šim laikam ir Mūžības 
vērtība.

Mājas grupa darbojas Evaņģēlisko kristiešu draudzes 
„Dzīvā Uguns” (Latvijas likumdošanas kārtībā 
reģistrēta draudze ) ietvaros. Nodarbības vasarā notiek 
trešdienās plkst. 14:30 Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” 
telpās. 

Šī ir viena no iespējām Ļaudonā būt kristīgā 
sadraudzībā un pieaugt Dievā. Nāc, redzi un 
piedzīvo!” 

9. jūnijā mūsu Mājas grupiņa visus aicināja uz 
evaņģelizācijas pasākumu skolas muzejā, lai kopīgi 
noskatītos kādu īpašu filmu  - „Ugunsdrošs”.  To ir 
iespējams noskatīties  joprojām, vislabāk ģimenes 
lokā - gan internetā, gan palūdzot disku Sintijai. Filma 
ir patiešām ļoti jauka! Tā stāsta par attiecībām ģimenē, 
kā pareizi risināt strīdus un nesaskaņas. Un Dieva 
klātbūtne šajā filmā ir ļoti delikāta un neuzbāzīga, bet 
ļoti svarīga un būtiska. No sirds iesaku noskatīties!

Šajā reizē atvados  ar F. Bosmana vārdiem:
„Mīlestība ir vienīgā atslēga, kas der paradīzes 

durvīm.
Kāda daļiņa paradīzes ir katrā smaidā, katrā labā 

vārdā, katrā labestības mirklī, kuru tu dāvā citiem.
Kāda daļiņa paradīzes ir katrā sirdī, kas kādam 

nelaimīgajam  kļūst  par glābšanas ostu, katrā mājā 
ar maizi un vīnu un ar cilvēcisko siltumu.

Kāda daļiņa paradīzes ir oāzē, kur zied mīlestība un 
kur cilvēki ir kļuvuši par cilvēkiem, un ir kļuvuši viens 
otram par brāļiem un māsām.

Kā paradīzes atslēgu Dievs tavās rokās ir ielicis 
Savu Mīlestību.”

Patiesā mīlestībā dzintra viļeviča
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 Aizvadīts latvijas čempionāts pludiņmakšķerēšanā tautas klasē

Trešo gadu Ļaudonas un Kalsnavas pagastā Aiviekstes upē 
tika rīkots Latvijas čempionāts pludiņmakšķerēšanā tautas 
klasē.

27. jūnijā Kalsnavas pagastā sāka pulcēties vīri, kas bija 
nolēmuši piedalīties šajās sacensībās. Pēc reģistrēšanās un 
īsas instruktāžas vīri devās uz Ļaudonu, kur, īsumā atgādinot 
sacensību noteikumus, dalībnieki izvietojās upes krastos. 
Katram bija iespēja izvēlēties sev zivīgāko vietu pie upes, lai 
varētu sākt gatavoties savas pirmās zivs noķeršanai. Plkst. 
13.00 tika dots starts, lai četru stundu laikā varētu noskaidrot, 
kurš šodien ir spēcīgākais vai veiksmīgākais. Nebija ilgi 
jāgaida, kad atskanēja pirmie laimīgie izsaucieni, kas liecināja 
par pirmajiem panākumiem. Pēc četru stundu cīņas tika dots 
signāls, ka cīņa ir beigusies. Vīri nopietnām sejām nāca, lai 
nosvērtu savu lomu. Atskanēja runas arī par lielākajām zivīm. 
Izrādījās, ka runas nav veltīgas. Kazimirs Anspaks no Preiļu 
komandas bija pievarējis plaudi 2,950 kg vērtē. Kazimirs 
atzina, ka rokas drebot vēl tagad, jo šis plaudis tika pievarēts 
ar makšķeri, kas domāta sīkzivju ķeršanai.

Saskaitot rezultātus, Kazimirs ar lomu 6,670 kg izcīnīja 
šajā dienā pirmo vietu. Otro vietu ar zivju svaru 2,980 kg 
izcīnīja Jānis Skrejāns no Jēkabpils, bet trešais ar zivju svaru 
1,890 kg bija Renārs Purniņš no Rīgas.

Var jau teikt, ka pēc tradīcijas  pirmās dienas labākos ar 
diplomiem un piemiņas balvām apbalvoja Ļaudonas pagasta 
pārvalde.

Pirmās dienas lomu līdz mājām aizvest ir sarežģīti, tāpēc 
tas papildināja meža cūku ēdienkarti. Šīs cūkas dzīvo 
iežogojumā, kur tiek trenēti medību suņi.

Sakārtojuši inventāru, vīri sēdās mašīnās un devās atpakaļ 
uz Kalsnavas pagastu. Atpūtas vietā „Upmalas”, kas atrodas 
Aiviekstes krastā, viņus gaidīja vakariņas, volejbola laukums 
un citas izklaides. Volejbola laukums bija noslogots līdz 
vēlam vakaram. Komandas varēja apliecināt savu prasmi arī 
volejbola spēlē.

Otrās dienas rīts pienāca ātri. Sešos vīri sāka kārtot 
inventāru, lai varētu noskaidrot šīs dienas labākos gan 

individuāli, gan komandās. Astoņos atskanēja starta signāls, 
lai sāktos četru stundu cīņa par lielāko lomu. Beidzoties cīņai, 
pēc  lomu svēršanas noskaidrojās, ka pirmajā trijniekā nav 
iekļuvis neviens no pirmās dienas labākajiem. Tas solīja, ka 
cīņa par pirmo trijnieku šajā dienā būs interesanta. Šīs dienas 
labākie bija: Jānis Volkovs no Rīgas, Raimonds Kinerts, kas 
pārstāvēja Preiļus, un Jurijs Ņikandrovs no Jēkabpils. Šos vīrus 
par veiksmīgo cīņu apbalvoja Kalsnavas pagasta pārvalde.

Pirms sacensībām, pārbaudot upes posmus, tika prognozēti 
lielāki lomi. Savas korekcijas ieviesa daba. Jāņu dienas lietavu 
rezultātā ūdens upē bija kļuvis netīrāks un krietni cēlies tā  
līmenis. Zivtiņu ēstgriba bija krietni pasliktinājusies.

Saskaitot divu dienu rezultātus, tika noteikti labākie. 
Individuālajā vērtējumā pirmo vietu izcīnīja Jānis Volkovs 
(Rīga), otro - Renārs Purniņš (Rīga), trešo - Jurijs Ņikandrovs 
(Jēkabpils).

Komandu vērtējumā: 1. vietā Rīgas „Brekši”, 2. vietā 
„Āķis” - Preiļi, 3. vietā Jēkabpils amatieri.

Šādu pasākumu ir grūti noorganizēt bez atbalstītājiem. Liels 

paldies Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijai, Madonas 
novada pašvaldībai, Ļaudonas pagasta pārvaldei, Kalsnavas 
pagasta pārvaldei, SIA „Skandibus” - Edmundam Dzilnam, 
SIA „HETA-būve” - Mārim Ramanim, SIA „Unisprts”- 
Ivaram Petzālam, LVM „Sēklas un stādi”- Jānim Zīliņam, 
atpūtas vietas „Upmalas” saimniekiem Marijai un Andrim.

Makšķerniekiem ir arī citi hobiji. Māris Skriblis no Jersikas 
cep maizi. Māris individuālajiem uzvarētājiem dāvāja maizes 
klaipu, lai ātrāk atgūtu spēkus.

Sacensībās piedalījās 8 komandas no Kalsnavas, Sāvienas, 
Preiļiem, Jēkabpils, Mētrienas, Rīgas un Jersikas. Paldies 
visiem dalībniekiem par atsaucību, paldies Kristai Kupčai par 
palīdzību!

 Svētdienas pēcpusdienā šķiroties, visi izteica vēlējumu, lai 
šis pasākums turpinātos arī turpmāk.

viktors Ūdris, sacensību organizators
lindas Ūdres-rizgas foto
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SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:
VERONIKA ALŽĀNE 

mirusi 19. 05. 2015. 78 gadu vecumā;
EVALDS OZOLIŅŠ  

miris 07. 06. 2015. 88 gadu vecumā;
RUTA BALODE 

mirusi 17. 06. 2015. 79 gadu vecumā;
JUZEFA OZOLIŅA 

mirusi 26. 06. 2015. 81 gada vecumā.

Patiesa  līdzjūtība  tuviniekiem.

EvElĪnA  sPrUKtE 
dzimusi 21. 04.  2015. vecākiem Ilvaram  Spruktam 

un Sintijai Lācītei;

nils sĪdŽEJs KostUKEviČs 
dzimis  01. 05. 2015. vecākiem Sentim Kostukevičam 

un Diānai  Kārkliņai;

JUrĢis MillErs 
dzimis 28. 04. 2015. vecākiem Stefenam  Milleram 

un Rutai Graudužai;

KEitA  GUrsKA 
dzimusi 14. 06. 2015. vecākiem Uģim  Gurskim 

un Agitai Bromaltei;

sABĪnE  KrAvAlE 
dzimusi 11. 06. 2015. vecākiem Mikum 

un  Dagnijai  Kravaļiem;

EviJA BUŠA 
dzimusi 20. 06. 2015.  Ritai  Bušai.

APSVEICAM!

Sveicam vecākus ar bērniņa 
nākšanu pasaulē.

„Mēs  taču  esam  saistīti  daudz  ciešāk,  nekā  ikdienā  
to sajūtam, un esam cits citam  daudz  tuvāk, nekā to dažreiz 
domājam.” /L. Briedis/

Andreja  Eglīša  Ļaudonas  vidusskola  aicina savus absolventus, 
bijušos skolotājus un darbiniekus uz skolas 65. jubilejas  salidojumu  
2015. gada 12. septembrī.

Dienas kārtībā:

l dalībnieku  reģistrācija no plkst. 15:00;

l svētbrīdis plkst. 16:00;

l līdz plkst. 17:30 atceres brīdis Ļaudonas kapsētās 
(būs pieejams transports);

l plkst. 18:00 svinīgā daļa;

l balle, spēlē grupa „Bruģis”.
Dalības maksa  - 5 EUR
Sīkāka  informācija: laudonassk@inbox.lv 

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc!

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt.

Dvēselei nevajag 
Trepju kāpt debesīs:
Atnāks Dieva eņģelīši,
Uznesīs  rociņām.

SVEICAM JŪNIJA MĒNEŠA JUBILĀRUS

Bibliotekāres atvaļinājuma dēļ Ļaudonas pagasta 
bibliotēka būs slēgta līdz 2. augustam un no 27. 
augusta līdz 2. septembrim.

Ļaudonas pagasta sociālā darbiniece no 13. jūlija 
līdz 16. augustam būs atvaļinājumā.

22. augustā  Bērnības  svētki jaunākajiem 
Ļaudonas iedzīvotājiem.

Sīkāka informācija un pieteikšanās svētkiem 
www.laudona.lv


