
   JŪNIJS 2016                                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 6 (259)                             1
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REDAKTORA  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 6 (259) JŪNIJS  2016. G.

Līgošanas nerātnības Ļaudonā

Tuvojoties gada īsākajai naktij, Ļaudonā viesojās Degumnieku tautas nama pašdarbības kolektīvi, kas kopā ar ļaudoniešiem no 
abiem Aiviekstes krastiem - “Divi krasti” - bija gatavi galvu reibinošām līgošanas nerātnībām.

Kristapa Šķēla teksts un foto
Turpinājums 8. lpp.

Esiet sveicināti laikā, kad gada īsākā nakts ir pagājusi un kad 
dienas pamazām kļūst aizvien īsākas un īsākas, bet naktis - ga-
rākas. Jā, laiks skrien patiešām ātri. Šķiet, ka  ziemas saulgrieži 
bija pirms mēneša, pavasara - pirms nedēļas, bet vasaras - vēl 
vakar. Bet patiesībā esam jau ienākuši jūlijā - pašā vasaras vi-
ducī.

Jūnijs ir bijis bagāts mēnesis ar dažādiem notikumiem pasau-
les, Latvijas un mūsu pagasta dzīvē. Tiesa gan, ne visi no tiem 
bijuši ar pozitīvu noskaņu. Uz lielās pasaules skatuves redzam 
cilvēku patieso dabu, un arvien biežāk man uzmācas šaubas par 
apgalvojumu, ka cilvēks ir radības kronis. Vai patiešām!? Šķiet, 
ka mūsdienu pasaulē tādas parādības kā nabadzība, terorisms, 
naids cilvēkam pret cilvēku, neiejūtība  ir kļuvušas par ikdie-
nišķu parādību. 

Tam visam laikam ir tikai viena atbilde. Mīliet! Mīliet, ci-
tus nešķirojot! Mīliet, lai jūs mīlētu, un ik pa reizei, lai arī tikai 
domās, pastaigājiet citu cilvēku kurpēs un noejiet to ceļu, ko ir 
gājuši un iet viņi…

Pašā maija izskaņā un jūnija sākumā Ļaudonas pagasta izglī-
tības iestāžu absolventi māja pēdējos sveicienus savām otrajām 
mājām. Nu tagad viņiem aiz muguras aizvērušās vienas durvis, 
bet citas - acu priekšā - atvērušās. Cerams, ka caur tām tiks iets 
ar vieglu soli. 

Naktī uz 18. jūniju visā Latvijā varējām justies kā Liepājā - kā 
pilsētā, kurā piedzimst vējš. Spēcīgās vēja brāzmas bija dzir-
damas un jūtamas visā Latvijā. Šoreiz Ļaudonai negaiss pagā-
ja secen, saudzējot mūsu pagastu. Pirms pāris gadiem tas bija 
pavisam citādi. Atceraties? Tiesa gan, daļa no Dzirnavu ielas, 
pie kultūras nama, uz zināmu laiku bija bloķēta, jo vējš nebija 
saudzējis ceļa malā esošo liepiņu (foto 14. lpp). 

Jūnijā svinam vasaras saulgriežus, kad diena visgarākā un 
nakts visīsākā. 

Šogad, Līgo svētku priekšvakarā, Ļaudonā viesojās Degum-
nieku tautas nama pašdarbības kolektīvi, kas līdzi sev bija pa-
ņēmuši dažādas līgošanas nerātnības, ar ko tika iepazīstināti arī 

Ļaudonas iedzīvotāji. Cerams, ka ļaudonieši šo to no tām būs 
mācījušies, un marta mēneša avīzes pēdējā lappusē varēsim lasīt 
jaundzimušo pagasta iedzīvotāju vārdus… 

Kā jau minēju iepriekš, laiks skrien pavisam ātri. Ātrāk, nekā 
bija gaidīts, ātrāk, nekā gribētos, ātrāk, nekā spējam tikt līdzi. 

2014. gada septembrī teicu jā vārdu  izaicinājumam, kaut kam 
jaunam un  nezināmam, nepieredzētam - jā vārdu Ļaudonai. Un 
tagad ir pienācis laiks teikt - uz redzēšanos un lielu paldies  par 
to, ka man visu šo laiku bija iespēja būt kopā ar jums, satikt 
brīnišķīgus Ļaudonas pagasta iedzīvotājus, gan ikdienas soli 
veicot, gan uz darba takas esot. Man ir bijis patiess prieks cie-
moties pie brīnišķīgiem pagasta iedzīvotājiem, cienījamajiem 
jubilāriem, uzņēmējiem un vienkārši cilvēkiem, kas pagastam 
un tā iedzīvotājiem nozīmē daudz. 

Šo 22 mēnešu laikā, ko pavadījām kopā, ir iznākuši 20 avī-
zītes numuri kopskaitā ar 210 lapaspusēm. Paldies visiem la-
bajiem cilvēkiem, kas palīdzējuši avīzītes tapšanā, jo bez jūsu 
rakstītajiem rakstiem, padoma un ieteikuma  tas viss nebūtu bijis 
iespējams, jo viens cilvēks jau nav darītājs. Ir vajadzīga koman-
da, atbalstītāji, kas palīdz, saprot un novērtē. 

Šis laiks ir bijis aizraujošs un interesants, dažādu pārsteigumu 
un pārbaudījumu pilns. Bet visas šīs lietas kopā cilvēku veido 
par cilvēku. Un tāpēc mana sirds priecājas un dvēsele gavilē.

Paldies visiem, kas bija kopā ar mani un “Ļaudonas Vēstīm” 
šo 22 mēnešu laikā! Tas ir bijis interesants un vērtīgs piedzīvo-
jums krāsainā karuselī, kur katra diena bijusi citādāka, savādā-
ka. Un pat nav svarīgi - labāka vai sliktāka. Citāda! 

Ļaudonai vienmēr būs īpaša vieta manā sirdī, tāpat kā īpaša 
vieta tā ir jums, ļaudoniešiem. 

Novēlu, lai jums visiem ir  patīkamiem notikumiem piepildīta 
vasara, lai saules pielietas arī vistumšākās dienas un ar lepnumu 
un līksmi pildīti Ļaudonas vasaras skaistākie svētki - svētki Ļau-
donai un ļaudoniešiem - Ļaudonas svētki! 

Kristaps, redaktors
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Mēneša jubilāri

Vēlam jubilāriem priecīgas un saules pielietas 
vasaras dienas..

15. jūnijā 75 gadu jubileju atzīmēja 
MihaiLs VdoVičenKo

ekspedīcija  sāvienas  ezera  krastos

Uzreiz  pēc Jāņiem, no 26. jūnija  līdz 1. jūlijam, Madonas 
novada Ļaudonas pagasta Sāvienā notika Latvijas Kultūras 
akadēmijas organizēta ekspedīcija Sāvienas ezera krastos. 
Ekspedīcijā, kuru vadīja arheologs, profesors Juris Urtāns, 
piedalījās Latvijas Kultūras  akadēmijas  tradicionālās kul-
tūras studenti un pasniedzēji, kā arī biedrības „Zemūdens 
kultūrvēsturiskā mantojuma asociācija” pārstāvji. 

Ekspedīcijas laikā bija paredzēts veikt kompleksus pētī-
jumus, izzinot gan arheoloģisko, gan zemūdens, gan mut-
vārdu mantojumu Sāvienas ezerā un tā krastos. Ekspedīcijas  
dienās bija iecerēts satikt vietējos iedzīvotājus un uzzināt 
dažādus stāstus par un ap ezeru, kā arī Sāvienas apkārtnes 
vietu nosaukumus. Notika arī ezera krastu apsekošana, izzi-
not  kultūrvēsturiskās  ainavas attīstību Sāvienā.

Nopietnākais darbs bija paredzēts zemūdens izpētē. Ie-
priekš apkopotās ziņas ļauj izteikt prognozes, ka Sāvienas 
ezers pirms vairākiem gadu simtiem ir bijis cieši saistīts ar 
cilvēku klātbūtni.  Līdz šim Sāvienas ezerā ir atrasti koka 
konstrukciju fragmenti un vairākas senlietas, kas nodotas 
glabāšanā Madonas  novadpētniecības  un mākslas  muze-
jam. Sadarbībā ar Zemūdens  kultūrvēsturiskā mantojuma 
asociāciju tika  plānots veikt pamatīgākus pētījumus ezerā, 
izmantojot zemūdens sūkni - ežektoru. Ar ežektoru  pagai-
dām  Latvijā zemūdens arheoloģiskajā izpētē vēl nebija strā-
dāts, taču šādas tehnikas  izmantošana  paver daudz plašākas 
iespējas rezultātu atklāšanā.  Zemūdens pētījumus Sāvienas 
ezerā atbalsta uzņēmējs  Kaspars Aleksandrovs, kas, uzzinot 
par plānoto ekspedīciju   un izprotot ierobežotās tehniskās 
iespējas, kā arī paredzamo izpētes darbu nozīmīgumu, uzdā-
vināja  visu  nepieciešamo  zemūdens  sūknim.  Zemūdens 
kultūrvēsturiskā mantojuma asociācijas   tehniskais eksperts 
Laimnesis  Markuuns  sūkni salika kopā,  papildinot  to ar 
vajadzīgajām detaļām. 

Plānots, ka īstenotie pētījumi Sāvienas ezera krastos dos 
jaunas ziņas par senā dzīves modeļa izpratni   un  sniegs 
nozīmīgu ieguldījumu Vidzemes kultūrvēsturiskā mantoju-
ma apzināšanā un saglabāšanā.  Kā zināms, tikai Vidzemes 
kultūrvēsturiskajam novadam ir piederīgs savdabīgs arheo-
loģisko dzīvesvietu veids Latvijā - senās ezermītnes jeb 
ezerpilis. Tās savulaik, 20. gs. 50. - 60. gados, Vidzemes 
centrālajā daļā starp Cēsīm, Madonu un Gulbeni atklāja le-
ģendārais arheologs  Jānis Apals. Plašāk pētītā un pazīstamā 
ezerpils starp līdz šim zināmajām desmit  ezermītnēm Vid-
zemē  atrodas Āraišu ezerā. Vai Sāvienas ezerā arī kādreiz ir 
bijusi ezermītne, tas atklāsies ekspedīcijas dienās.

Ekspedīcija  notiek  Vidzemes  plānošanas  reģiona un 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīta projekta  “Sāvienas 
ezera kultūrvēsturiskais mantojums” ietvaros. Plānots, ka 
rudens pusē vietējie iedzīvotāji tiks iepazīstināti plašāk ar 
ekspedīcijas rezultātiem, rīkojot pasākumu Madonas nova-
dā.

Vairāk informācijas:
Juris Urtāns

juris.urtans@lka.edu.lv; 67114816, 29485326

20. jūnijā 75 gadu jubileju atzīmēja 
iLona Lapsa

nodrošinot  iespēju  iedzīvotājiem  tikt  līdz 
vilcienam Rīga - Madona, tiks pagarināti 
autobusa maršruta Madona - aiviekste reisi
Ņemot vērā, ka no 2016. 

gada 1. jūlija “Pasažieru vil-
ciens” pasažieru  pārvadāju-
mus  ar  autobusiem posmā 
Pļaviņas-Madona neorga-
nizēs, tiks veiktas izmaiņas 
maršrutā Nr.6357 Madona-
Aiviekste, atsevišķus reisus 
pagarinot  līdz  Pļaviņām. Tādējādi iedzīvotājiem būs iespē-
ja katru dienu tikt ar autobusu līdz Madonai un otrādi - no 
Madonas līdz Pļaviņām. Tāpat no 1. jūlija gaidāmas izmai-
ņas arī maršrutā Nr.6359 Madona-Mārciena.

Lai nodrošinātu Madonas novada iedzīvotājiem iespēju 
pārsēsties vilcienā, kas kursē līdz Rīgai, reģionālās nozī-
mes  autobusa  maršruta  Nr.6357 Madona-Aiviekste atse-
višķi reisi tiks pagarināti līdz Pļaviņām. Turpmāk autobuss  
katru dienu no Madonas  autoostas  izbrauks plkst. 6.15 
(pirms tam izbrauca plkst.7.00), tādējādi nodrošinot pasa-
žieriem iespēju Pļaviņās pārsēsties vilcienā, kas kursē mar-
šrutā Daugavpils-Rīga. Tāpat pasažieriem līdz Pļaviņām 
būs iespēja tikt arī ar autobusu, kas no Madonas izbrauks 
plkst.17.15 (pirms tam izbrauca plkst.17.20). Savukārt no 
Pļaviņām autobuss izbrauks plkst.7.40 un 18.50, nodrošinot  
iespēju  pasažieriem Pļaviņās  pārsēsties no vilciena Rīga-
Zilupe uz autobusu, kas brauc līdz Madonai.

Papildus  minētajām  izmaiņām  no 1. jūlija gaidāmi gro-
zījumi arī maršrutā Nr.6359 Madona-Mārciena. Turpmāk 
minētā maršruta autobuss no Madonas izbrauks 10 minūtes 
agrāk - plkst.7.00, pasažierus uzņemot un izlaižot arī pietur-
vietā  - Bērzaunes skola.

Autotransporta  direkcija  aicina  iedzīvotājus  izmantot 
sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par 
braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta 
pēc izsniegtā biļešu skaita.

Sāvienas ezers 2015. gadā.



   JŪNIJS 2016                                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 6 (259)                             3

Kad saņemta apliecība par  pamatizglītību...

Ja esi drošs, atraktīvs jaunietis  (vecumā no 16 
gadiem)  un vēlies izkrāsot savu vasaru ar pozi-
tīvām emociju  krāsām, pieņem izaicinājumu kā 
brīvprātīgais palīgs un gūsti pieredzi, piedalo-
ties Ļaudonas pagasta svētku organizēšanā! 

Telefons  informācijai  - 26590186

18. jūnijā Andreja Eglīša Ļaudonas vidussko-
las sporta zālē izlaidums  9. klases skolēniem, 
viņu audzinātājām, skolotāju kolektīvam un au-
dzēkņu ģimenēm, draugiem.

Tas ir laiks, kuru pirms maģiskajiem saulgrie-
žiem dabā paspilgtina  atskats uz kopīgo darbu,  
saņemot godarakstus par labām un teicamām 
sekmēm mācībās, atzinības par individuālajiem 
sasniegumiem mūzikā un sportā, uzslavas par 
spēju veiksmīgi apvienot ikdienas pamatdar-
bu ar ārpusstundu un ārpusskolas aktivitātēm. 
Tas ir atmiņu  pūralādes  piepildīšanas  brīdis 
ar prieku par kopā pavadīto skolas laiku, pār-
lapojot 1. - 9. klases fotogrāfijas.Tas ir skatiens 
vilinošajā nākotnē, ierakstot dzīves atmiņu grā-
matā nodaļu par pamatskolas gados pieredzēto 
un izdzīvoto, izsapņoto, bet vēl nepiepidīto...

...Interesanta lieta ir - UZDRĪKSTĒŠANĀS. 
Nedrīkst!   Nedrīkst  -  tas nāk no tā laika, ka,  
skrienot basām kājām, nemazgātu  muti pa zie-
došu pļavu, iekritām smaržīgajā  un mīkstajā 
puķu  paklājā, centāmies nepalaist garām ska-
nīgo lakstīgalu pogošanu, kad priecājāmies par 
krāsaino lapu zeltu un bridām mīkstajās sniega 
kupenās līdz ausīm, kad bezrūpīgi basām kājām 
stāvējām veldzējošā lietus peļķē un skaitījām krāsas dubultajā 
varavīksnes lokā...  

Un pēkšņi dziļi krūtīs ieskanējās  cits vārdiņš - DRĪKST! 
Iedrošinājuma virzienā  ilgu laiku pacietīgi un neatlaidīgi  ir  
bīdījuši, virzījuši  ar cerību un ticības pilnu skatienu vadījuši 
vecāki un vecvecāki - laba vēlētāji, lai gan reizēm bijām stā-
vējuši kā auni, galvu plecos ierāvuši. Uz priekšā esošo iespēju 
skatījāmies ar tik lielām aizdomām, ka ne izstāstīt. No maziem  
- atmiņā iegūlušiem - nieka mirklīšiem saradušās lielās brīnu-
ma lietas, kuras iezīmē  skolas gaitu sākumu un tālāko gājumu  
zinību ceļos.

Ir brīnišķīgi atrast  sevī gluži citu, līdz tam  vēl nepazītu spē-
ku, kas lūpās apmaina vārdus „nevaru, neizdosies, nemāku” 
pret citiem - daudz pilnākiem ar pirmo veiksmi, enerģiju, ar 
spēju drosmīgi izkļūt cauri burtu labirintiem  un neapmaldī-
ties bezgalīgajā skaitļu pasaulē,  ar izturību un aizrautību ceļot 
septiņjūdžu zābakos  un  apbrīnot ne tikai septiņus pasaules 
brīnumus,  ar pacietību  ieklausīties savas balss vibrācijās un 
patiesā priekā kopā  izdzīvot ikkatru veiksmi, sākot apgūt sa-
režģīto dzīves ābeci.

Šie uzdrīkstēšanās un varēšanas vārdi nāca pa ceļu, kuru ie-
rādījuši  skolotāji. Viņi -  katrs atsevišķi un visi kopā  -  nāk caur 
domām, caur mugurkaulu, caur mirkli,  kad  ”nokrīt klapes no 
acīm”  un pēkšņi saredzējām, cik bagāta,  daudzkrāsaina, cil-
vēkiem un notikumiem  piepildīta ir dzīve. Reizēm gan prāta 
dziļumos mītošais šaubu vērpējs bija centies apslāpēt  gribu un 
varēšanu... Taču  var arī citādi! Var -  ja grib, ja uzdrošinās, ja 
katras jaunas dienas parole ir uzdrīkstēšanās!

Pateicības vārdi Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājai  un  
visiem, kas, izsniedzot ceļa spieķi un precīzi izliekot ceļrādi, 
apzīmogoja skolas  ikdienas garantijas talonu  ar drošības 
spiedogu. Bezlimita kredītkarte bija ikkatra  patvērums, kad  
jaunas dienas sākumam  tika vērtas  skolas  durvis, lai ikkatrā 
telpā ar neredzamu irbuli veiktu deviņus skolas gadu ierakstus,  
atstātu ikkatrā pakāpienā soļu rakstu šriftu, novērtējot skolas 
tehnisko  darbinieku un virtuves kolektīva  gādību un rūpes par 
mūsu labklājību..

Un tagad   droši varam pat vispelēkākajā dienā izdarīt kaut 
ko negaidīti krāsainu!!!  Atrast dziļi plauktā paslēptu otu un 
lietainā dienā uzzīmēt dzeltenu sauli un zaļu zāli. Tiek ļauts  
izpausties savai iekšējai būtībai, jo gribam, lai dienas parole ir 
dzeltena saule,  zaļa zāle un uzdrīkstēšanās prieks.

Paldies visiem, kas palīdzēja sagatavoties svētkiem un bija 
kopā ar mums izlaiduma dienā! Īpašais paldies Artūra omei 
Selgai par vārda pērlēm, 7. klasei (kl. audz. L. Jakubjaņeca) 
un 8. klases skolēniem un viņu audzinātājai A. Punovskai  par 
zāles sakārtošanu un krāšņajām vitamīnu dozēm!

...un jūs esat ceļā! 
Bet atcerieties: katrs solis, kuru sperat, 
ir nepieciešams, lai nokļūtu, 
kur esat nolēmuši doties. 
Lai veicas! Uz satikšanos mūsu skolā - 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā!

9. klases skolēnu un viņu ģimeņu vārdā -
skolotāja  Lelde elijāse

aiCinĀJUMs paGasTa 
JaUnieŠieM Ļaudonas  pa-

gasta iedzīvotā-
ji  aicināti  “ne-
turēt sveci zem 
pūra” un pie-
dalīties  talantu  
parādē  -  rok-
darbu izstādē.

Rokdarbn ie -
ces, amata meistari, mākslinieki dažādās jomās  
aicināti  iesniegt savus darbus Ļaudonas kul-
tūras namā  (26590186)  līdz  š.g. 29. jūlijam.

Talantu parāde notiks Ļaudonas  pagasta 
svētkos  - ļaudoniešiem un pagasta viesiem par 
prieku. 

TaLanTU paRĀde 
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„skolas durvis kad aizveras ciet, 
dzīve aicina tālāk mums iet!”

Visi uztraukumi par eksāmenu iznākumiem jau aiz mu-
guras. Citiem prieks par sasniegumiem, citiem - vilšanās 
un reizē nožēla, ka pietrūka mērķtiecīga mācību darba 
ikdienā, lai iegūtu augstākus mācība darba sasniegumus 
un lielākas iespējas karjeras izvēlē. Eksāmenu laiks - no-
pietns dzīves pārbaudījums, jo, lai veiksmīgi  pielieto-
tu  iegūtās  prasmes un zināšanas, jāprot pārvarēt stresa 
līmeni un pielietot prasmi koncentrēties ļoti atbildīgā 
brīdī. Pastāv viedoklis, ka eksāmens  ir  laimes spēle, 
kur dažreiz gūt labus rezultātus var palīdzēt veiksme un 
stabila nervu sistēma, tāpēc  gadās, ka skolēnu ikdienas 
sasniegumi atšķiras no iegūtajiem vērtējumiem eksāme-
nos. Tā ir normāla parādība, un tam ir savs izskaidro-
jums. Gadās priecējoši un ne īpaši gaidīti  pārsteigumi.

Mēs, skolotāji, no sirds priecājamies par absolventu 
Egitas Rizgas un Arvja Spuriņa eksāmenu rezultātiem. 
Angļu valodā vidējais rezultāts valstī 61%, Egitai    80% 
un Arvim Spuriņam - 74%.  Latviešu valodā vidējais re-
zultāts valstī 51,3%, Egitai - 74% un Arvim - 67%. Ma-
temātikā vidējais  rezultāts valstī 36,2%, Egitai  - 73 %  
un Arvim - 55%. Viņu panākumu pamatā ir ieguldītais 
mācību darbs, spēja realizēt savus nodomus un spēja mo-
bilizēt sevi karjeras mērķu realizācijai. Mērķu sasnieg-
šanas ceļā ir daudz pienākumu vai darbu, kuru veikšanai 
nepieciešams liels gribasspēks un spēcīga motivācija.

Ģimene ir tā vieta, kas veido bērna attieksmi pret iz-
glītību. Skolā veidojas skolēnu prasme un iemaņas mā-
cīties, kā arī attieksme pret mācību darbu. Ģimene un 
skola liek pamatus skolēna vērtību sistēmas izveidē, at-

tīstot prasmi patstāvīgi mācīties un izvirzīt sev motivāci-
ju: kāpēc es mācos?. Biežāk uzdotais sev jautājumu, vai 
es mācos savas nākotnes vārdā. Diemžēl izpratne, ka  es 
mācos  sev, skolēnos bieži vien neveidojas. Skolās  ar-
vien aktuālāks kļūst jautājums, kāpēc bērni nemācās, kā-
pēc starp viņiem ir tik daudz vienaldzīgo. Aktuāls  paliek  
jautājums: cik ieinteresēti un sagatavoti ir mūsu skolēni 
mācīties sev?

Katra  profesija ir nozīmīga, bet svarīgi katram at-
rast jomu, kur sevi realizēt, kļūstot par  labu sava aroda 
meistaru.  Mūsdienās profesijas izvēlē svarīgs kritērijs 
ir augsts  atalgojums  un profesijas  pieprasījums darba 
tirgū. Bet tikpat svarīgi ir darīt darbu, kas dod gandarīju-
mu un kur var maksimāli pašrealizēties. Prasmīgs  savas 
profesijas pārstāvis būs vienmēr pieprasīts darba tirgū. 
Tāpēc skolu beidzējiem lai ir veselīga godkāre, kas rada 
cilvēkā vēlmi pilnveidoties un pierādīt sevi dzīves jomās. 
Lai šī skola, dodoties iekarot citas virsotnes, absolven-
tu sirdīs ir kā atmiņu osta, kurā vienmēr var atgriezties!  
Atcerieties, ka katrs no jums atstājis  kādu  gaišumu  par 
sevi, kas paliks skolotāju sirdīs - jūsu filozofiska dzīves 
uztvere, pozitīvisms,  sirsnība, „aizņemtība” un toleran-
ce. Jāatceras, ka disciplīna  un pienākums iet visu dzī-
vi līdzās, un  tas palīdz sasniegt dzīvē vēlamo. Vēlētos, 
lai absolventi paturētu  prātā filozofa  Senekas  vārdus: 
„Cilvēka dzīve, tāpat kā fabula, tiek vērtēta nevis pēc 
garuma, bet gan pēc satura!”

Lilija Jakubjaņeca,  skolotāja

Viens dzīves loks ir noslēdzies
Kamēr  vēl  citi  Andreja Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas skolēni ga-
tavojās mācību gada beigām, 12. 
klase 28. maijā pasteidzās būt pir-
mie, kas saka atvadu vārdus  savai  
skolai. Tātad 28. maijs - 12. klases 
izlaidums  skolas  muzejā. Vēl pē-
dējais mirklis, kad pabūt kopā, vēl 
pēdējo reizi ienākt kopā pa skolas 
durvīm, pēdējo reizi pulcēties sko-
las pagalmā uz kopīgu foto.

Skolēni satraukti pulcējās skolas 
gaitenī, lai savu vecāku pavadībā 
ienāktu zālē, gluži kā skolas gaitas 
uzsākot. Viens dzīves loks ir nos-
lēdzies. Taču nekas neapstājas, sā-
kas jauns gājums, jauna dzīves pa-
kāpe, kas prasīs no skolēniem būt 
daudz patstāvīgākiem, lemtspējī-
gākiem  un atbildīgākiem. Arī kla-
ses audzinātājas Elīnas Macijevs-
kas uzrunā klasei izskanēja vēlme redzēt šos skolēnus 
kā prasmīgus un atbildīgus darba darītājus un mīlošus 
un atbildīgus  ģimenes cilvēkus, jo dzīves svarīgākās 
vērtības ir mīlestība un darbs. Lai skolēniem  izdodas 
atrast savu vietu darba dzīvē un lai izdodas izveidot sta-
bilas, stipras un mīlošas ģimenes. 

Taču mūsu izglītības sistēmā sanāk tā, ka 12. klase 
savu izlaidumu svin, vēl nezinot sava darba rezultātus, 
proti, eksāmenu vērtējumus.  Šogad Latvijas skolas cen-
tralizēto eksāmenu rezultātus saņēma 30. jūnija pēcpus-
dienā, un A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni tika  

aicināti 1. jūlijā saņemt dokumentus, kas apliecina to, 
ka viņi ir ieguvuši vidusskolas izglītību.  Eksāmenus 
kārtoja 12 skolēni, visi ir saņēmuši CE sertifikātus un 
ieguvuši  vidusskolas  atestātu. Vislabākie iegūtie rezul-
tāti eksāmenos bija Egitai  Rizgai  un Arvim  Spuriņam. 

Daļa no skolēniem jau tagad vasarā ir uzsākuši darba 
gaitas, tomēr domā turpināt mācības kādā no Latvijas 
augstākās izglītības iestādēm. Vēlam viņiem veiksmi, 
izdarot pareizo izvēli. 

elīna Macijevska,  klases  audzinātāja
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„Mēs bērnudārzam sveikas sakām…”
Ar  meiju  un ziedu smaržu 

Ļaudonas pagasta PII “Brī-
numdārzs”  3. jūnijā notika 
izlaidums. Uz skolu  pava-
dījām  desmit jaukus  bēr-
nus  - Rēziju, Māri, Valteru, 
Samantu, Jāni, Adrianu, Ali-
si, Renāru, Lolitu Lidiju un 
Uno. Svētku koncerta laikā 
bērni pastāstīja par saviem 
nākotnes sapņiem, dziedot 
un dejojot viņi atcerējās kopā 
pavadīto laiku bērnudārzā. 
Kopā ar pirmās izglītības 
apliecībām bērni saņēma 
Ļaudonas pagasta pārvaldes 
sarūpētas grāmatas un dāva-
nu no bērnudārza  - skolai 
nepieciešamas lietas. Jaukus apsveikuma 
un laba vēlējuma vārdus absolventiem 
teica arī viņu nākamā klases audzinātāja 
Iveta Tole. Sakām lielu paldies vecākiem 
par jauko apsveikumu un vēlam viņiem 
lielu izturību, audzinot bērnus, bet bēr-
niem novēlam laimīgu ceļu.

Kopā mēs varam darīt lielas lietas!
Pagājušajā  ziemā  PII „Brīnumdārzs” kolektīvs visus aicināja atbalstīt vei-

kalu tīkla „Maxima” organizēto akciju „Savai skolai” ar uzlīmju krāšanu un 
nodošanu  mums, lai mēs bez maksas varētu uzlabot tehnisko nodrošinājumu 
iestādē. Par katriem iztērētajiem 7 EUR  pircēji „Maxima” veikalos saņēma 
vienu uzlīmi. Vēlamies teikt lielu paldies visiem, visiem,  kuri atsaucās un 
mūs atbalstīja.  Lieli  atbalstītāji  bija audzēkņu vecāki. Bet par milzīgi  pa-
tīkamu pārsteigumu  mūsu īpašais paldies Ivetai Tropai. Viņa ar ģimenes, 
draugu, radu un paziņu atbalstu dāvāja mums visvairāk uzlīmju. Īpašo  paldies  
sūtām Vitoldam Smelteram  par lielo atbalstīšanu šajā akcijā. Kopā tika  sa-
krāta 5 121 uzlīme. Rezultātā iestāde kvalitatīvāka mācību darba  nodrošinā-
šanai ir ieguvusi portatīvo datoru  (3800 uzlīmes), sienas karti „Latvijas daba” 
(140 uzlīmes)  un globusu  (220 uzlīmes). Ceram arī turpmāk uz jūsu atbalstu. 
Tikai kopā mēs esam spēks!

Judīte Gūte, mūzikas skolotāja

Mums šodien gribas visus sveikt
Un lielu, lielu  Paldies  teikt!

Paldies…

Paldies par skanīgu dziesmu
Un sirsniņā iedegtu jautrības liesmu!

Paldies par deju soli raitu
Un staltu, iznesīgu gaitu!

Paldies par tīriem palagiem
Un pārbaudītiem nadziņiem!

Paldies par tīro taciņu
Un sapogāto jaciņu!

Paldies par ieskrūvēto skrūvi
Un uztaisīto putnu būri!

Paldies par padomu dotu
Un par bērnu pabarotu!

Paldies par glāstu maigu,
Kad asaras rit pār vaigu!

Paldies par sapratni Jūsu
Un bērniem pieskatītiem mūsu!

Paldies par bērnu gudrību
Un ieliktu pamatos zinību!

Mēs sakām no sirds  - Paldies!
Un zinām - bērni droši tālāk ies…

                                    /Sarmīte  Bārbale/
Judīte Gūte, mūzikas skolotāja
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“eiropas Jaunatnes dienas 2016”
Maija izskaņā kopā ar jauniešu grupu 

no Madonas novada pārstāvēju Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolu Francijā, 
proti, Eiropas Parlamentā  Strasbūrā  
“European Youth Event 2016” jeb “Eiro-
pas Jaunatnes dienas 2016”.         Jaunie-
šu bija ļoti daudz, apmēram  8000, tāpēc 
katram jaunietim bija jāizvēlas aktivitā-
tes, kuras pašam interesēja. 

Es piedalījos trijās  izzinošās aktivitā-
tēs:

1.“European Voluntary Service: Chan-
ge your life by changing the lives of ot-
hers!” Tātad  šī diskusija, kā arī neliela 
lekcija bija par brīvprātīgo darbu  Eiropā 
un citās pasaules valstīs. Jaunieši varēja 
izteikties un dalīties ar savu brīvprātīgā 
darba pieredzi. Šī diskusija mudināja  
mani un citus uz turpmāku brīvprātīgā 
darba veikšanu savā dzīvesvietā.

2. Grupu  darbs 
“Hairdressing: New 
look for an old pro-
fession”.  Jauniešiem  
tika  dota iespēja ie-
mācīties veidot  da-
žādas frizūras, kā 
arī veikt manikīru, 
uzlikt  kosmētiku  ar 
profesionālu darbi-
nieku palīdzību, kā  
arī ar  datora prog-
rammu  pārbaudīt, kā 
tev pašam izskatās 
dažādas frizūras un 
matu garumi.

3. “Europe for the 
“happy few..” or so-

cial inclusion for all”. Diskusija, kur  uzņēmēji  no dažādām 
valstīm stāstīja par savu darba pieredzi. Katras uzstāšanās 
beigās izskanēja aicinājums  (retoriskais jautājums), par 
kuru jauniešiem bija vērts aizdomāties. Jautājumi bija par to, 
kādu darbu veikt un kas ir tam nepieciešams.

Brīvajā laikā  ārpus Parlamenta darbojās YO!Village  jeb 
jauniešu ciematiņš, kur notika dažādas  saistošas  aktivitātes, 
bet pēc aktivitātēm  -sarunas ar citu tautu jauniešiem. Pro-
tams, visa komunikācija  bija  angliski, bet tā nebija problē-
ma. Vēl ārpus aktivitātēm paši varējām doties  apskatīt Stras-
būras centru, vecpilsētu.

Šis brauciens bija  ar emocijām  pārpilns:  ieguvu  daudz  
jaunu  draugu,  paplašināju  savu redzesloku, iepazīstot  citas  
Eiropas  valstis, kā arī nostiprināju  angļu valodas  zināša-
nas.  Paldies Madonas  novada  pašvaldībai, kā arī Ļaudonas 
pagasta pārvaldei par šādu man doto iespēju! 

Kristīne Kuprane, 10.  klases skolniece

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016”
Nāc, PIEDALIES - LASI, VĒRTĒ un kļūsti par literatūras ekspertu!

“Bērnu un jauniešu žūrija” ir Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas izstrādāta un kopš 2001. gada īstenota lasīšanas veici-
nāšanas programma. Bērni un jaunieši, kuri iesaistās žūrijas 
darbā, kļūst par literatūras  ekspertiem. Katru gadu viņi lasa 
un vērtē jaunākās grāmatas, kas īpaši izvēlētas šai program-
mai un izvirza balvai rakstniekus, ilustrētājus, tulkotājus, 
izdevējus - visus, kas piedalījušies interesantāko grāmatu 
tapšanā.

Pirms pāris gadiem arī Ļaudonas bērni tapa par literatū-
ras ekspertiem, kad programmā bija iesaistījusies A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas bibliotēka. Tad sekoja cits skolas bib-
liotēkas piedāvāts  lasīšanas  veicināšanas konkurss  - “La-
sīt ir stilīgi”. Šogad atkal esam atgriezušies pie “Bērnu un 
jauniešu žūrijas”, kur šoreiz iesaistījusies Ļaudonas pagasta 
bibliotēka. 

Īstais lasīšanas starts sākas ar 1. septembri, taču jau šo-
brīd aicinu iepazīties ar “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 
2016. gada grāmatu kolekciju (to var izdarīt www.laudona.lv 
vai uz vietas bibliotēkā) un rast iespēju sākt lasīt jau vasaras 
mēnešos, lai grāmatiņas pagūtu izlasīt visi, kam ir vēlēšanās 
iesaistīties šajā programmā. Grāmatas lasīšanai pagasta 
bibliotēkā ir pieejamas jau tagad! Programmā var iesais-

tīties arī pirmssko-
las vecuma bērni, 
kas jau ir apguvuši 
lasīšanas prasmes, 
tādēļ aicinu bēr-
nu vecākus atvest 
savas atvasītes uz 
bibliotēku, lai at-
balstītu un palīdzētu viņiem  tapt  par literatūras ekspertiem, 
kā arī, rādot priekšzīmi,  par ekspertiem kļūt arī pašiem.

Lai izdotos veiksmīgs lasīšanas maratons, ir nepieciešama, 
pirmkārt, pašu bērnu vēlme lasīt, otrkārt, ģimenes atbalsts, 
treškārt, sadarbība ar skolu - klašu audzinātājiem, latviešu 
valodas skolotājiem, jo, kā ikvienā jomā, tikai komandas 
darbs nes gaidītos augļus.

nāc septembrī uz pagasta bibliotēku un piedalies 
kā eksperts! Lai mums visiem aizraujošs grāmatu

 lasīšanas maratons!

Cerībā uz atsaucību, atbalstu un veiksmīgu sadarbību,
ieva skušķe, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja
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Veco ļaužu sporta spēles Ļaudonas pansionātā
Ļaudonas pansionātā 7. 

jūnijā jau no paša rīta val-
dīja rosība. Šajā dienā no-
tika viens no gaidītākajiem 
pasākumiem - tradicionālās 
veco ļaužu sporta spēles. 
Laiks bija saulains, tādēļ tas 
sportistus un līdzjutējus no-
skaņoja pozitīvi.

Pagājušo gadu Barkavas 
pansionāts  veco ļaužu spor-
ta spēlēs ieguva godpilno 1. 
vietu, līdz ar to pansionātam  
būtu  jāuzņemas organizato-
ra loma. Tomēr organizētāji 
šogad pārdomāja, un tas 
gods tika 2. vietas ieguvē-
jiem - Ļaudonas pansionā-
tam. 

Sporta spēļu atklāšanā 
uzmundrinošu uzrunu teica Ļaudonas pansionāta vadītāja Tat-
jana Kriškāne, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Drei-
mane un Madonas novada sociālā dienesta vadītāja  vietniece 
Anita Biķerniece.

Sporta spēlēs piedalījās pieci pansionāti: Cesvaines, Barka-
vas, Dzelzavas, Ļaudonas un Mārcienas. Šoreiz sporta spēlēm 
bija sagatavotas piecas  komandu, sešas  individuālās un trīs 
darbinieku disciplīnas, kurās tika pārbaudīta pansionātu  klien-
tu un darbinieku attapība, veiklība, precizitāte un veiksme.

Visi sporta spēļu dalībnieki un līdzjutēji sacensību laikā  va-
rēja  atjaunot spēkus ar dažādiem našķiem un dzērieniem, vēlāk 
arī ar sātīgām pusdienām,  par  kurām parūpējās Ļaudonas vi-

dusskolas virtuves darbinieki.
Jebkuras  sacensības tiek vērtētas un noslēgumā tiek paziņoti 

uzvarētāji. Tomēr šoreiz viss notika nedaudz citādāk. Uzvarē-
tāji, protams, tika paziņoti gan komandu, gan individuālajās 
disciplīnās, tomēr godpilnā 1. vieta  netika nosaukta. Vienbal-
sīgi nolemts, ka sporta spēles  nākamgad tiks rīkotas Mārcienas 
pansionātā.

Paldies visiem, kas piedalījās spēlēs, kā arī tiem, kuri palī-
dzēja sporta spēļu tapšanā un organizēšanā, jo īpaši liels paldies 
Ļaudonas pagasta pārvaldei.

ināra Vaniņa, Ļaudonas pansionāta sociālā darbiniece

par spīti visam,  saglabāt sauli sirdī!
Ir divi datumi gadā, kas ka-

lendārā  rakstāmi ar īpaši  trek-
niem  un   melniem  cipariem. 
Tas ir 25. marts un 14. jūnijs, 
kas 1941. un 1949. gadā atņēma 
ļoti daudzu Latvijas iedzīvotāju 
dzīves, sarāva ģimenes, izjauca 
nākotnes plānus, paņēma krā-
to, gādāto, rūpīgā un sūrā darbā 
pelnīto. 

Ik gadu šajos  datumos  atce-
ramies  tos, kas neatgriezās un 
palika svešumā, un esam kopā 
ar tiem, kas piedzīvojuši un 
pārdzīvojuši skarbos notikumus 
un atgriezās atpakaļ mājās. Arī 
šogad politiski  represētie  Ļau-
donas pagasta iedzīvotāji tika 
aicināti uz piemiņas brīdi pie 
Piemiņas akmens Ļaudonā, lai noliktu kādu ziedu un svecīti 
to piemiņai, kas neatgriezās un palika svešumā.  Te pulcējās  
cilvēki, lai satiktu  savus līdzgaitniekus, lai dalītos ar saviem  
atmiņu stāstiem.

Šoreiz  šo  dienu  gribējām  darīt  saulaināku un priecīgā-
ku, jo gana daudz ir ciests, gana daudz ir pārdzīvots un gana 
daudz tumsas un skumju brīžu ir arī ikdienā. Visus politiski 
represētos atceres brīža dalībniekus aicinājām uz kopā būša-
nas mirkli, kas šoreiz bija ieplānots netradicionālajā saim-
niecībā  “Bieles”, kur  rūpi  par saimniecību tur  Inese un 
Elmārs  Bieles. 

Tās pāris stundas, kurās bijām kopā, apskatot saimniecī-
bu, runājoties par pagātni, tagadni  un nākotni un  dažādiem  

citiem  tematiem, bija patiešām  saulainas ne tikai tāpēc, ka 
daba mums to dienu tādu dāvāja, bet gan tāpēc, ka klātesošie 
izstaroja  gaišu, gaišu, siltu, siltu gaismu  - viedu gaismu, kas 
caur pagātnes grūtībām, skarbumu  un rūdījumu to ir pada-
rījusi vēl gaišāku.

Un  tas  man atsauc  atmiņā  rindas  no  latviešu tautas-
dziesmas:

Jo es bēdu bēdājos, jo nelaime priecājās,
Labāk gāju dziedādama, lai nelaime bēdājās.

Novēlu  arī  turpmāk dzīvot ar tikpat gaišu  skatu uz dzīvi 
un vienmēr saglabāt sauli sirdī.

                                                  Kristaps, redaktors
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turpinājums 9. lpp.

Līgo, Jāni, līgo!

Daba ap saulgriežu laiku ir pilnā plaukumā un saule savu 
enerģiju dāvā visdāsnāk. Vasaras saulgrieži saistīti ar sieru, 
ugunskuru, alu, papardes zieda meklēšanu. Arī mēs pēc kārtī-
gas līgošanas devāmies mūsu pašu Jānīšu aplīgošanā. 

Vainagi ir viens no raksturīgākajiem, būtiskākajiem un 
obligātākajiem vasaras saulgriežu elementiem. Jāņa tēviem 
galvā likām ozolu vainagu, kas ir kā izturības un spēka sim-
bols. Neraugoties uz vecumu, kungi priecājās par līksmajām 
dziesmām un jāņusieru. Negaidītie sveicieni  mūsu brašajiem 
un izturīgākajiem Jāņiem lika atkal iejusties  jaunekļa  ādā, 
uzlikt vainagu  un malkot Jāņu  dienas alu. Arī mēs, sveicēji, 
baudījām  labumus, ko sniedza ikkatrs brašais Jāņutēvs. 

“Līgošanas nerātnības” 
Līgo svētki noteikti ir nerātnākie latviešu tradicionālie 

svētki. Gada īsākā nakts vienmēr ir pārsteigumu pilna. Šogad 
Ļaudona līgot sāka jau 19. jūnijā, aicinot visus pagasta iedzī-
votājus sekot līdzi  līgošanas  nerātnībām. Ļaudonā ieradās 
degumnieki,  kuriem, protams, piebiedrojās arī vietējie ļaudo-
nieši no “Diviem krastiem”.

Visiem ir labi zināms Rūdolfs  Blaumanis un viņa sarakstī-
tās  lugas. Latviešu tautā, šķiet, visiemīļotākā  luga ir “ Skro-
derdienas  Silmačos”, kas gadu no gada tiek spēlēta dažādos  
teātros  dažādu aktieru sastāvā    dažādās Latvijas vietās. 

Bet neviļus rodas jautājums: “Cik tad var!? Vai nav jau ap-
nicis?!”

Laiki iet un mainās, bet tikumi  un tradīcijas  lielākā vai 
mazākā mērā  saglabājas. Bet ir taču 21. gadsimts, un tas no-
zīmē, ka “Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies”. 
Tas nozīmē to, ka 
laiks spēlēt “Skro-
derdienas” citādāk!

Un tā “Līgošanas  
nerātnības”  -  stāsts  
par to, kā notiek 
gatavošanās  Līgo 
svētkiem  un “Skro-
derdienu” spēlēšana 
citādāk, apskatāma  
šīs avīzītes fotore-
portāžā.

Neticami, bet fakts  -  arī rasai Jāņos piemīt maģiskas, 
pat ārstnieciskas īpašības, tāpēc ticējumos ieteikts Jāņu rītā 
iet mazgāt seju rasā, lai visu  gadu  būtu  skaistums. Tādēļ 
mūsu 13 brašos kungus  devāmies  sveikt vēl rasas pilienu 
laikā. Sāviena, Ļaudona, Kalnvirsa, Kalnāji  un vēl, un vēl…  
Dabas  krāšņums un Jāņu mājas tika pieskandinātas ar līgo 
dziesmām, arī ievītais dejassolis  lika smelties  Jāņu spēku un 
izsmaržot jāņuzāles smaržu pie līgotāju namu durvīm.

„Pie Jānīša katru gadu
Vedam sieru, ozolzaru.
Galvā vainagu  mēs liekam, 
Sveicam Jāni pilnam priekam!”

Pie Jāņiem ciemojās un svētkos sveica Lana  Barbane

Milda, gatavodamās Līgo svētku svinībām, uzpoš  pagal-
mu. Pagalmā ienāk Zelma un viņai uzsauc: “Tev vainadziņš  
šķībi  stāv!” Pārjautā, vai ar to slotu, kas rokās, uzreiz lidošot 
prom vai vēl kādu brīdi uzkavēšoties. 

Milda Zelmai žēlojas, ka viņai ir apnicis spēlēt “Silmačus” 
pa vecam. Tos jau katrs latvietis no galvas zinot. Un nepatī-
kot viņai būt Tomuļu  mātei, ko vienmēr aplej ar ūdeni. Viņa 
labāk gribot būt Ieviņa un atrāda sagatavoto dejas soli. Zelma 
gan, iesmejot par to, atbild: “Kur tu esi redzējusi piecdesmit-
gadīgu Ieviņu?” 

Kalnvirsas pusē līgotājus sagaidīja Jānis Marāns.

Jāņa vārdu Kalnāju pusē nes Jānis Krēsliņš.

Ļaudonā līgotājus sagaidīja un ar pašbrūvētu alu 
cienāja Jānis Reinbahs.
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turpinājums no 8. lpp.

turpinājums 10. lpp.

Arī Zelma  tajā  pašā  lai-
kā atzīst, ka arī viņai netīkot 
spēlēt Bebeni, jo viņa ne-
taisās krāsni spridzināt un 
pīpēt, pie tam uz skatuves 
skatītāju priekšā. Milda gan 
iebilst, jo viendien esot šo 
redzējusi pīpējam. Zelma, 
taisnodamās  aiz dusmām, 
kļūst satraukta un aicina 
Mildu tomēr būt par Tomuļu 
māti un satraukumu noņemt 
paburoties. 

Pēc buršanās derētu ko uzēst. Zelma piedāvā  tikko  cep-
tas pankūkas. Pankūku  smaržu saož  Zina, kas arī grib 
pacienāties. 

Zina piekrīt, ka šogad  ”Silmačus” rādīt vajagot  savā-
dāk, jo jau tagad viņa satraucas, ka Paulis, tas ir Pindaks, 
viņu atkal ar jostu slānīs. Zina gan ierosina, ka to sievu 
kašķi gan viņām vajadzētu uztaisīt. Kaut ko jaunu. Sa-
vādāk  asuma  nebūšot. Milda  ierosina  pakašķēties  par  
Zinas bulli, kas pa rudzu lauku tepat pie Ļaudonas esot 
Zelmai pakaļ  skrējis. Zina ar to gan nav mierā, jo tā neesot 
taisnība. Par tādu runāšanu  uzgāž  virsū ūdens spaini, lai 
tās mēles drusku  nomierinās.

Nu arī Pēteris, tas ir  Pindaks, manāmi iereibis,  ierodas 
sētā un sastop  tur Zinu un rosina viņai izmēģināt savu 
ainu ar pēršanu. Viņš ir ar mieru to darīt pa jaunam  - bez 
siksnas, jo bikses  tā jau krītot nost. Siksnas  vietā ar roku 
maigi papliķēšot pa pēcpusi. “Maigā pliķēšana” beidzas ar 
kniebienu, par ko Zina ir īpaši dusmīga. Pēteris lūdz lai 
Zina  nedusmojas un piedāvā viņai  nobaudīt paša gatavotu  
mīlas dzērienu. 

Pēc mīlas dzēriena baudīšanas abi ir pavisam labā ga-
rastāvoklī: skan dziesmas, taču tās nepavisam nav Līgo 
dziesmas.

Pēc tādas lielas dziedāšanas Pēteris ir kļuvis pagalam 
miegains, Zina viņu modina. Pēteris lūdz pēc auksta ūdens, 
savādāk galva esot traki smaga. Zina dodas ūdens meklē-
jumos.

Zina, atgrie-
zusies  ar  ūdens  
spaini,  jautā, vai 
šis dzeršot vai uz-
reiz liet uz galvas. 
Atbildēdams, ka 
pats bāzīs galvu 
ūdens spainī - tā 
arī izdara. 
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Visi ir aiz-
skrējuši.  Pa-
galmā  paliek  
Anna, tas ir 
A n t o n i j a , 
un satiek tur 
Ansi, kuram 
atgādina, ka 
viņam šova-
kar esot jābūt 
viņas Dūda-
ram. Ansis 
gan nav ar 
mieru, meklē 
dažādus attaisnojumus. Anna paliek dusmīga par Anša iz-
darībām un to, ka viņš negrib viņu bučot. Ja nē, tad nē, nu 
tad Anna pati viņu bučošot. 

Mīlniekiem neredzot, pagalmā ienāk Kārlis ar Rūdi  un, 
redzot ainu, jautā: “Ko tad jūs te abi? Papardes ziedu jau 
meklējat?” Anna uz to atbild, ka viņi tikai savu skatu mē-
ģinot.

turpinājums no 9. lpp.

Pēc tādas peldes Pēteris  nu jūtas kā no jauna piedzimis, 
tik piebilst, ka derētu noslaucīties, un vaicā pēc dvieļa. 
Zina ierosina  slaucīties  kreklā, bet Pēteris ideju norai-
da, jo cilvēki skatoties. Kauns. Tā nu Zina piedāvā savas  
apakšsvārku bikses. 

Arī Kārlēns, saņēmis drosmi, mēģina pār-
liecināt Ieviņu, ka viņai viņš ir jābučo. Ievi-
ņa gan ar to nav mierā un tādam scenārijam 
ne pa kam nepiekrīt. 

Bēdīgs un norūpējies pagalmā ienāk Ansis un sūdzas, ka 
laikam viena bite viņam tomēr būšot iekodusi un izskatās, 
ka dzelonis palicis iekšā. Lūdz Annai pēc padoma. Viņa iz-
velk dzeloni un piedāvā paburties, lai pampums būtu kā ar 
roku noņemts.

Ansis ir neizpratnē. Vai tā bija buršana, kas iedarbojās, 
vai Annas dziedāšana, kamēr viņa būrās. Nav svarīgi, jo 
pampums ir pārgājis un Ansis metas bučot Annu. 

Skaidrs nu ir viens. Kāzas būs.

Un kas to būtu domājis, ka Līgo vakarā kāzas dzersim?! 
Nu taisni kā īstos “Silmačos”!  Rūgts! 

Kristapa Šķēla teksts un foto

Pagalam satraukusies, pagalmā ieskrien Ieviņa, viņai 
seko bišu saime, kuras stropu izārdīja bullis, kas norāvies 
no ķēdes. Visi, aptvēruši situāciju, gaiņādamies aizskrien.

Pasākumā piedalījās Degumnieku tautas nama amatierteātris “Cits modelis” (vadītāja 
Iveta Šķēle), vokālais ansamblis “Harmonija” (vadītāja Ineta Strode) un Ļaudonas 

kultūras nama senioru deju kolektīvs “Divi krasti” (vadītāja  Aija Kreile). 
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iespaidiem bagātā vasaras ieskaņa
25. maija agrā rīta stundā kopā ar 

citiem Latvijas bibliotekāriem un po-
litiskās partijas “Vienotība” pārstāv-
jiem, pavisam 22 cilvēku liela grupa, 
sākās mans iespaidiem bagātais divu 
dienu brauciens uz Briseli. Galvenais  
brauciena mērķis bija Eiropas Par-
lamenta apmeklējums, iepazīstot tā 
darba specifiku, un tikšanās ar Eiro-
pas Parlamenta deputāti prof. dr. oec. 
Inesi Vaideri. Ierodoties Eiropas Par-
lamenta ēkā, mūs sagaidīja Apmeklē-
jumu un semināru  nodaļas pārstāvis 
Māris Graudiņš. Viņš mūs izvadāja 
nelielā ekskursijā pa EP ēku, pastāstī-
ja par EP darbu un izrādīja plenārsēžu 
zāli. Pēc tam sekoja Graudiņa kunga 
sagatavota  prezentācija par jautāju-
miem, kas tiek risināti EP sēdēs.

Pēc ekskursijas pa EP ēku sekoja sirsnīga tikšanās un fo-
tografēšanās ar EP deputāti prof. Inesi Vaideri. Bija iespēja 
uzzināt vairāk par deputātes ikdienas darbu, kā arī ielūkoties 
deputātes  darba  kabinetā, kas ir ļoti neliela, mājīgi iekārtota 
telpa. Ikdienas darbos Vaideres  kundzei ir piesaistītas vairā-
kas palīdzes Briselē un Latvijā. Viena no meitenēm abas  šīs 
dienas bija mūsu grupas vadītāja un gide, kas deva ieskatu 
gan Briseles, gan visas Beļģijas vēsturē, politikā, iepazīstināja 
ar galvenajiem tūrisma apskates objektiem. Brīvajā laikā bija 
iespēja iepazīt Briseles centrālo laukumu (Grand Place), kas ir 
vispopulārākais  tūristu  apskates objekts  -  skaista, funkcio-
nāla pilsētas daļa, kurā vienmēr kūsā dzīvība. Grandiozais lau-
kums lepojas ar izsmalcinātajām ģilžu ēkām un grezno gotikas 
šedevru  Hōtel  de  Ville  (rātsnamu), kas  ir iekļauts UNESCO 
pasaules mantojumā.  Brisele noteikti  paliks  atmiņā  ar sla-
veno rue des Bouchers (Miesnieku ielu) - šaurajā, bruģētajā 
ieliņā  cieši  cits  pie  cita izvietojušies  restorāni, kas sacenšas 
par tūristu uzmanību ar uzbāzīgiem viesmīļiem un ar visu vei-
du jūras delikatesēm aizkrautiem skatlogiem. Apskatījām arī 
slavenā čurājošā puisēna  skulptūru, kā arī  kādā šaurā ieliņā 
uzgājām ne tik sen uzstādīto čurājošās meitenītes statuju. Jā-
atzīst, ka šie divi apskates objekti  sajūsmu  manī  neizraisīja. 
Brauciena  otrajā  dienā varējām izbaudīt Briges, nereti dēvē-
tas par mazo Venēciju,  viduslaiku  arhitektūru, dodoties aptu-
veni 45 minūšu garā braucienā ar laivu pa Briges kanāliem, kā 
arī baudot beļģu unikālo alu un beļģu tradicionālo vafeli - tā 
ir lieta, kas noteikti jānobauda, esot Beļģijā. Šajā  gadalaikā 
Beļģijā lielākoties ir drēgns, apmācies laiks, sevišķi Brigē, jo 
tā atrodas vien 15 km attālumā no Ziemeļjūras. Tomēr mūs šo-
reiz lutināja neierasti saulaini laikapstākļi, kas ceļojumu darīja 
īpaši baudāmu. 

No EP deputātes Ineses Vaideres šķīrāmies jau pirmajā 
vakarā pēc kopīgas vakariņošanas restorānā  “Amadeo”, kur 
baudījām  īpašu maltīti un vienojāmies kopīgā dziesmā, jo, kā 
izrādās, dziedāšana ir viena no Vaideres kundzes sirdslietām.

Ņemot vērā nesenos notikumus  Briseles lidostā, pēc pilnas 
programmas izbaudījām arī tur šobrīd notiekošos drošības pa-
sākumus.

Ceļojums ir devis jaunus iespaidus, jaunu pieredzi, jaunus 
draugus. No sirds pateicos mūsu pagasta pārvaldes vadītājai 
Ilzei Dreimanei un EP deputātei Inesei Vaiderei par brīnišķīgo 
iespēju.

Ir labi apskatīt citas valstis, bet vienmēr jau jāpatur  prātā, 
ka arī pie mums Latvijā ir, ko redzēt. Katru gadu  bibliote-

kāri dodas ikgadējā izbraukuma seminārā, kura programmā ir 
vairāku bibliotēku apmeklējums  -  šogad  Limbažu Galvenā 
bibliotēka, Cēsu Centrālā bibliotēka, Umurgas bibliotēka un 
Taurenes bibliotēka. Papildus tiek apmeklēts arī kāds muzejs  
- šoreiz tas bija Dzīvā sudraba muzejs Limbažos, ko noteik-
ti iesaku apmeklēt, ja vien plānojat doties Limbažu virzienā. 
Tas tiešām ir kas īpašs, sevišķi, ja programmā ir iekļauta arī 
tikšanās ar pašu mākslinieku Oļegu Auzeru, kas ir ne tikai 
sudrabkalis, bet arī cilvēks, kas nopietni pievērsies Tibetas 
medicīnai. Ļoti daudz ko uzzinājām par sudraba dziedinošo 
spēku, taču tas būtu katram jāredz, jādzird un jāsajūt pašam. 
Mājupceļā iegriezāmies Kārļa Skalbes memoriālajā muzejā 
“Saulrieti”, Vecpiebalgas  luterāņu baznīcā, kur bija organi-
zēta tikšanās ar rakstnieci Ingūnu Baueri. Droši  vien katrs 
esam, vismaz  caurbraucot, noraudzījušies  uz šo vareno būvi, 
vien retais būs piestājis, lai ielūkotos arī iekšā. Šī baznīca ir 
unikāla ar to, ka tajā altāra vietā ir liels laukakmens, kas ļoti  
labi iederas baznīcas veidotajā tēlā. Bija interesanti paklau-
sīties rakstnieces I. Baueres stāstu gan par baznīcas tapšanas 
vēsturi, gan arī par viņas pašas ieto ceļu, līdz kļuva par gana 
ievērojamu rakstnieci.

Novēlu visiem ļaudoniešiem saulainu un iespaidiem bagātu 
vasaru, izbaudot mūsu Latvijas dabas krāšņumu!

ieva skuške,
Ļaudonas  pagasta  bibliotēkas  vadītāja

Kopīga fotografēšanās kopā ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri.

Ieva kopā ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri. 
Fonā Eiropas Parlamenta plenārsēžu zāle.

Briseles centrālais laukums (Grand place).
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„atziedi, dvēsele!”

„Svētdien ar vienotības un patriotisma cauraustu  lielkon-
certu  pilsētas  daudzfunkcionālajā hallē, saņemot bagātīgus 
aplausus un stāvovācijas, izskanēja Madonas 90 gadu  jubi-
lejas  svētki.” Tā vēstīja  Madonas reģiona laikraksts „Stars”.

Arī mūsu jauktajam korim „Lai top!” bija uzticēts gods  
piedalīties  šajā koncertā,  jo Madonas novada pašvaldības 
kultūras nodaļas vadītājs un koncerta producents Jānis Kļa-
viņš mums uzticēja kopā ar solisti Gintu Krievkalnu nodzie-
dāt Raimonda Paula dziesmu ar Leona Brieža tekstu „Atziedi, 
dvēsele!”.

Gatavošanās koncertam notika ļoti cītīgi, jo dziedāt koncer-
tā, kurā pie klavierēm sēž pats dziesmas autors un zālē atrodas 
vārdu autors, ir liela atbildība.

Svētdienas rītā, mūzikas skolā kārtīgi iedziedājušies un 
vēlreiz atkārtojuši katras balss partiju, ieradāmies uz mēģi-
nājumu hallē. Koncerta režisors uzteica mūsu precizitāti un 
laicīgo ierašanos. Sēdējām zālē un vērojām koncerta tapšanas 
tehnisko pusi, līdz pienāca kārta mūsu mēģinājumam. Bijām 
ļoti satraukušies, kā mēģinājums izdosies, cik reizes vajadzēs 

dziesmu atkārtot, lai būtu labi. Vispirms dažas dziesmas frā-
zes, lai pieregulētu mikrofonus, un tad jau dziedājām kopā ar 
solisti Gintu Krievkalnu. Dziesma  nodziedāta, režisors  saka: 
”Paldies, labi!”  To nu gan mēs nebijām gaidījuši, ka ar vienu  
reizi  būs pietiekami. Paldies diriģentei Anitai par pamatīgo 
sagatavošanās darbu! Gandarīti par padarīto, gaidījām koncer-
ta sākumu.

Koncerta pirmo daļu, kurā skanēja Raimonda Paula ins-
trumentālā mūzika Apvienotā Vidzemes simfoniskā orķestra 
izpildījumā, baudījām balkonā skatītāju  rindās. Esam lepni, 
ka šajā orķestrī muzicē divi  mūsu kora dalībnieki - Māra un 
Artūrs. Mūsu  satraukums  pieauga  vēl vairāk, jo uz koncertu 
bija ieradies Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi.

Un tad jau gatavojāmies savam uznācienam. Uzmundrinā-
jām cits citu, dzenot dažādus jokus, līdz jau stāvējām pie ska-
tuves pakāpieniem, saposušies un gatavi dziesmai.

Orķestra ievads, un... aiziet!, soliste jau dzied. Šķita, ka 
katrs dzirdam tikai sevi, tāpēc atbildība vēl lielāka - nodziedāt 
visu pareizi. Un tad jau pēdējais akords... un aplausi. Dzies-

ma ļoti emocionāla un aizkustinoša, pie 
klavierēm pats Maestro, orķestris  profe-
sionāls, soliste lieliska, un mūsu sajūtas 
neaprakstāmas.

Pēc pateicības vārdiem un „Cielavi-
ņas” kopīgas  dziedāšanas  vēlreiz  šī 
skaistā dziesma. Nu jau uztraukums no-
placis, un, šķiet, šoreiz ”Atziedi, dvēse-
le!” izskanēja vēl skaistāk un spēcīgāk.

Pēc koncerta gaidījām Maestro uz ko-
pīgu foto. Vienkāršs  un smaidīgs, pār-
ģērbies ikdienas drēbēs, Maestro, humo-
ru dzīdams, pievienojās mūsu korim uz 
fotografēšanos un atvadījās ar vārdiem: 
„Lai veicas!”

Arī viena koncertā nodziedāta dzies-
ma var nest jaunu pieredzi un milzīgi 
daudz dažādu krāsainu emociju.

aija driksna, kora prezidente

Jauktais koris “Lai top!” kopā ar maestro Raimondu Paulu.

“Atziedi, dvēsele” - dzied soliste Ginta Krievkalne un jauktais koris “Lai top!”.
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„Kur zeme - tur saule. Kur saule - tur Kurzeme”
Šos vārdus mēs, „Lai top!” dziedātāji, 

pēc 2. jūlijā Kuldīgā pavadītajiem Kur-
zemes Dziesmu svētkiem  nu jau varam 
citēt no galvas. Tajos ielikts  viss  kur-
zemnieku spilgtums, spēks, lepnums  un 
tikai šim novadam raksturīgais „nervs”, 
kas caurauda svētku programmu, gluži 
dabiski  liekot izjust lepnumu par savu 
zemi un savu sauli.

Šajos vārdos izskan arī pavisam bur-
tiska dzīves patiesība, par ko pārlieci-
nājāmies -  Kurzeme ir saules un vēju 
zeme. Svelmei un vējiem spītējot, aiz 
saulesbriļļu stikliņiem un aizsargkrēma 
paslēpušies, mēs dziedājām, atveroties 
stāstiem par viediem lībiešiem, stipriem 
kuršiem, lepniem suitiem. Kurzeme 
dziedāja, Kurzeme spēlēja, Kurzeme 
dancoja košiem rakstiem  klātos  lindra-
kos, lepni kāju piecērtot pie zemes. 
Kad  Ance  Krauze, rokas sānos iespiedusi, savā suitiskajā 
spītā gavilēja „Dzintara zemē, tur labas meitas, ēee...”, pat 
visieturētākais vidzemnieks izslējās taisni, lai gluži organiski 
pievienotos  dziesmas nestajam vēstījumam. Ikdienā mums šī 
spītīgā, stiprā, pašapzinīgā „ēee” dažreiz pietrūkst.

Emocionāli, sajūtām  bagāti  svētki. Saldsērīgas  noskaņas  
nomainīja  jautras un lustīgas dziesmas  -  skaudrums mijās ar 
prieku un smiekliem. Labākie Latvijas komponisti uz skatu-
ves nomainīja cits citu, caur rokām, caur kori laižot dziesmu 
uz priekšu. Laikam bijām sadziedājuši  to līdz pat debesīm, 
jo pašā koncerta izskaņā pār mums, zibeņiem šķeļoties, nāca 
negaiss, pamatīgi izmērcējot līdz pat ādai. Joprojām atceros, 
kā diriģente, pret zibeņiem pilnajām debesīm pacēlusi rokas, 
skaļajam lietum gāžot, diriģēja nu jau ne tikai mūs vien, kad 
dziedājām „Lec, saulīte, tumsu šķel! Dari mūsu zemi svētu!”. 

Skaistos brīžus ne tikai gribas, bet arī vajag paildzināt. 
Tāpēc arī mēs izlēmām uz mirkli uzkavēties Kurzemē, lai 
turpinātu smelties sajūtas un to skaistumu, kas mums nav 

gluži katru dienu aizsniedzams. Kuldīgas pilsētiņas senatnī-
gais šarms, Ventas rumbas SPĀ sagurušajām pēdām, Liepājas 
dziedošā dvēsele zem ziedošajām liepām un jūra, jūra, jūra. 
Mīļš  paldies  Rasai Kumsārei par brīnišķīgo iespēju viņas 
pavadībā iepazīt jauno Liepājas koncertzāli „Lielais dzintars”, 
paldies mūsu kora Daigai Akmenei par dzīvo, personiskajām  
atmiņām piepildīto stāstījumu ekskursijā pa Liepāju. Un liels 
paldies arī Ļaudonas pagasta pārvaldei un Kristapam Šķēlam 
par atbalstu šī brauciena organizēšanā. 

Kurzemes saule ir arī mūsējā. Kurzemes vēji ir arī mūsē-
jie. Ir vērts aizbraukt uz Latvijas pretējo pusi, lai skaidri apzi-
nātos, ka tās nav teiksmas un nostāsti par bijušo un izbijušo, 
bet gan joprojām dzīvas  un  visiem saprotamas dziesmas par 
mums - vienalga, no kuras puses tu būtu nācis, no kuras puses 
tu gavilē.

 ieva Melnupa-ancāne, jauktā  kora „Lai top!” soprāns
sandras Zavales un imanta pulksteņa foto

Laiks doties uz māju pusi. Jauktais koris “Lai top!” pie koncertzāles “Lielais dzintars”. 



                    “Ļaudonas Vēstis” Nr. 6 (259)                                    JŪNIJS  201614

  

    
aPSVeiCaM!

Tavā tuvumā sīkais pļavas zieds
Vairāk uzsmaržo, vairāk krāsu sniedz.
Tavā tuvumā dienas straujāk iet,
Pat vistumšākā - saules pilna šķiet!

SVEICAM 
JŪNIJA MĒNEŠA JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Voldemāru  Macuļevu         2. jūnijā
Anitu  Reksi                         24. jūnijā

 60 gadu jubilejā
Andri  Bogdānu                   1. jūnijā
Birutu  Boktu                       3. jūnijā

 65 gadu jubilejā
Jāni Šmeisu                         8. jūnijā

 70 gadu jubilejā
Mārīti Atvari                         2. jūnijā

 75 gadu jubilejā 
Mihailu Vdovičenko             15. jūnijā
Ilonu Lapsu                          20. jūnijā

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājis:

Jānis  Andersons  
2016.07.06.  86 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Zem zaļiem kokiem vakarā
Es runājos ar saules rietu,
Zem zaļiem kokiem vakarā
Tu atradi sev mūža vietu.

7. augustā plkst. 14:00 kapusvētki Ļaudonas 
pagasta Mētrienas kapos

inFOrMāCija!

  6. augustā Ļaudonas pagasta svētki - svētki 
Ļaudonai un ļaudoniešiem.

Sīkāka informācija par svētku norisi sekos: 
www.laudona.lv 

Lai laicīgi reaģētu uz dzeramā ūdens kvalitātes  
problēmām, ūdens kvalitātes problēmu gadījumos 
zvaniet uz tālruņa numuru  - 29186386.

Cienījamie  aS “Madonas  ūdens” klienti!

  Uzņēmums  sia “Jēkabpils  
mežrūpniecība” 

Reģ.nr. 40003670217, ai-
cina darbā mehāniķi ar piere-
dzi mašīnu un iekārtu  mehā-
nisko  sistēmu  un to mezglu 
remontā un apkalpošanā.

Darbs maiņās Jēkabpilī. 
Mēs  piedāvājam  konkurēt-
spējīgu  atalgojumu un soci-
ālās garantijas.

CV sūtīt uz e pastu: vakances@jekabpilsmr.lv  Sazināsi-
mies ar  kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Sludinājums  aktuāls  jūlija mēnesī.

  Obligātie  bezmaksas divu  dienu kursi 
bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotājiem 
18. un 26. augustā. Pieteikšanās LLKC

Aija Vīgnere, tel. 28675443.
e-pasts aija.vignere@llkc.lv

nākamais “Ļaudonas Vēstis” 
numurs iznāks augustā. Vējā nolauztā liepiņa pie kultūras nama.


