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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORA  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 7 (250) JŪLIJS/AUGUSTS 2015. G.

SVEICAM ĻAUDONĀ!

Ar šādu uzrakstu pār tiltu pie Aiviekstes tika sagaidīti ļaudonieši un Ļaudonas viesi 1. augustā, kad svinējām svētkus sev 
un savam pagastam – Ļaudonai.

      Šajā dienā cēlāmies  kopā ar Ļaudonu, kad modināti tikām ar mežragu skaņām, un šīs  dienas vakarā gulēt gājām kopā 
ar Ļaudonu, kad debesīs palaidām laternas ar domu dzīparos iesietiem  laba vēlējumiem savai Ļaudonai…

Kristaps Šķēls
Māra Akota foto

Esiet sveicināti, dārgie “Ļaudonas Vēstis” lasītāji!
Šodien  jūsu  pastkastītēs ir nonācis apvienotais 

„Ļaudonas Vēstis” jūlija-augusta numurs. Zīmīgi, bet tas 
notiek  Andreja  Eglīša  Ļaudonas vidusskolas 65. jubilejas  
salidojuma priekšvakarā - laikā, kad skola atkal satiekas  ar 
saviem absolventiem, bijušajiem skolotājiem  un  skolas 
darbiniekiem. 

Kopš  iznāca jūnija mēneša „Ļaudonas Vēstis”,  ir 
pagājusi vasara, risinājušies  dažādi notikumi, kuri izkrāso 
mūsu pagasta ļaužu dzīvi.

Skolas  bērni šajā laikā pieskandināja Ļaudonas ielas, 
pļavas un Aiviekstes krastus, svinot vēl atlikušos vasaras 
brīvlaika  mirkļus. 

Ļaudonas  pagasta  jauktais koris  „Lai top!” jūlijā  
aiznesa  Ļaudonas vārdu pasaulē, aizkustinot daudzu 
Vāczemes  iedzīvotāju sirdis  ar skaistām dziesmām, kas 
apgūtas  tepat Ļaudonā. 

 Augusta sākumā, kad vasara pamazām māja 
ardievas, svinējām svētkus  - svētkus  savam pagastam, 
svētkus sev un savai ģimenei. Tas bija kaut kas līdzīgs 
jauna gada sākumam. Jaungads pagastam un pagasta 
iedzīvotājiem  ar iespēju palaist debesīs  skaistas  
domas par gaišāku savu  un sava pagasta nākotni, jo 
to mēs visi veidojam kopā.

 Kristaps, redaktors
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MĒNEŠA JUBILĀRI

19. jūlijā 75 gadu jubileju atzīmēja 
DAinis KĻAViņŠ

Sirsnīgi sveicam jubilārus skaistajā dzīves jubilejā, vēlot stipru veselību, 
možu garu un prieku katrā dzīves dienā!

20. jūlijā 75 gadu jubileju atzīmēja 
TATjAnA KĻiMoVičA

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola absolventu 
salidojuma gaidās

Skolas laiks - tas ir laiks, kas vieno  visus ikdienas  
darba ritmā, bet katram tas ir savs  - ar savām izjūtām, 
panākumiem, veiksmes un neveiksmes mirkļiem, ar 
jaunības dienu sapņiem, iecerēm un to piepildījumu.  Laika 
skrējienā  ir savi neaizmirstamie un nozīmīgie dzīves posmi 
- skolas salidojums, kurā piedalīties tiek aicināti visu 
gadu absolventi, viesi, skolotāji, bijušie un esošie skolas 
darbinieki.

Šis tikšanās mirklis plānots Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā šī gada 12. septembrī, kad skolas gaiteņus jau  
piepildīs skolēnu soļi un balsis, bet līdztekus ikdienas skolas 
darbam skola gatavosies svētkiem. Tāpēc mīļi tiek gaidīti 
visi, kam skolas gadi saistīti ar Ļaudonu, lai ar lepnumu 
atcerētos skolas absolvēšanu, izstaigātu skolas gaiteņus, 
iegrieztos savās klasēs, no sirds izrunātos un padiskutētu 
par mūsdienām, izdejotos un lai satītu savu stāstījumu  un 
sentimentālās atmiņas kopējā atmiņu kamolā.

Lai arī laika gaitā katram skolas laiks saistās ar savu 
vēsturisko notikumu uztveri, pārliecību un piederību, 
un šī brīža novērtējumu, bet skola bija un būs viens no 
nozīmīgākajiem dzīves pamatu veidošanās nosacījumiem. 
Skolas vēsture slēpjas cilvēku stāstos un atmiņās. Mirkli 
ielūkosimies vēstures lappusēs!

Ļaudonas skolas vēsture ir vairāk nekā 300 gadus ilga. Tā 
sākusies 17. gs. 80. gados. Garajos gadu desmitos un simtos 
skolas darbība dažādu apstākļu dēļ ir bijusi pārtraukta, 
tad atkal atjaunota, līdz 1944. gadā tiek atvērta nepilnā 
vidusskola, bet no 1950. gada - pilnā vidusskola. Pirmais 
izlaidums - 1954. gadā, kurā 10 vidusskolas absolventi 
saņem gatavības apliecības. Viens no absolventiem bija Uldis 
Dzērve, kurš 1966. gadā kļuva par Ļaudonas vidusskolas 
direktoru un strādāja šajā amatā līdz 1975. gadam. Direktori 
no 1950. gada: A. Salenieks, M. Gundegs, I. Jirgensone, U. 
Dzērve, R. Lencberga, A. Urža, L. Kaufelde un no 2011.\12. 
m.g. skolu vada Guntis Lazda. 

Ļaudonas pagasts  kādreiz izglītības ziņā bija viens no 
pirmajiem Latvijā - trīs skolas vienā pagastā ar glītām 
ēkām, kas ne visur tā bija. Ļaudonieši saprata, ka tautu ceļ 
izglītība, kas ir saimnieciskās un garīgās labklājības pamats, 
tāpēc it sevišķi svarīgi apzināties arī šobrīd, ka skola  ir 
pagastdzīves dvēsele.

No 1977. gada Ļaudonas skola uzsāk darbu jaunuzceltajā 
ēkā. 2012. gadā skola pārtop par Andreja Eglīša Ļaudonas 

vidusskolu. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola ir tipiska 
lauku vidusskola. Un mēs varam lepoties, ka skolēniem 
no tuviem un tāliem pagastiem ir iespēja iegūt izglītību 
Ļaudonas pagastā, kam ir īpaša nozīme šajos ekonomiskajos 
apstākļos. 

Ļaudona ir mūziķa Teodora Reitera, dzejnieka Andreja 
Eglīša un zinātnieka Mārtiņa Beķera dzimtene. Šo 
ievērojamo cilvēku  iekoptās tradīcijas dzīvo šodien, tās 
turpina Ļaudonas vidusskolas absolventi un Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas audzēkņi.

 Mūsu absolventi  veiksmīgi studē augstskolās un realizē 
savas ieceres, kļūstot par skolotājiem, valsts iestāžu 
darbiniekiem un vadītājiem, zemes kopējiem un cita darba 
darītājiem.

Aicinām  uz satikšanos  12. septembrī Ļaudonā, līdzi 
ņemot skolas laika stāstus, kā arī groziņus saviesīgajai daļai. 
Sagatavotais vēsturiskais materiāls, bagātīgais fotoattēlu 
klāsts būs kā atskats uz pavadītajiem skolas gadiem, kas 
palīdzēs atsaukt atmiņā neaizmirstamos mirkļus.  

Reģistrācija no plkst.15.00, svētbrīdis plkst.16.00, kapu 
apmeklēšana līdz plkst. 17.30. Svinīgā daļa plkst.18.00. 
Pēc  tam atpūtas vakars - spēlēs „Bruģis”. Dalības maksa 
- 5 EUR. 

Ceram, ka katrs salidojuma apmeklētājs iegūs pozitīvas 
emocijas, prieku sirdī un patiesu gandarījumu, lai pēc 
pieciem gadiem atkal būtu vēlēšanās satikties.

Lilija jakubjaņeca, skolotāja

25. jūlijā 75 gadu jubileju atzīmēja 
TATjAnA RināsE

28. augustā 75 gadu jubileju atzīmēja 
TATjAnA PinčuKoVA

12. jūlijā 85 gadu jubileju atzīmēja 
LAiMA BucEniEcE
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turpinājums 4. lpp.

Ļaudonas pagasta svētki - svētki Ļaudonai un ļaudoniešiem
„Pienācis 1. augusta rīts. Kluss, dzestrs un patīkams. Ir 

sestdiena. Parasti cilvēki sestdienā mīl pagulēt nedaudz ilgāk, 
jo ikdienas darba ritmā šai nodarbei neatliek tik daudz laika. 
Taču šī sestdiena solās būt īpaša. 

Ir astoņi no rīta, un Ļaudonu piepilda mežragu skaņas 
saucot: „Mostieties, mostieties, Ļaudonas svētki ir klāt!”

Nu jau par tradicionālu norisi kļuvusi ļaudoniešu un 
Ļaudonas modināšana. Pagājušajā gadā visi mosties tika 
aicināti uz Aiviekstes tilta, taču šoreiz, lai mostos, nebija 
nekādas vajadzības atstāt savas gultiņas. Šoreiz ļaudoniešiem 
bija iespēja mosties kā senos laikos, kad iedzīvotājus 
modināja taures skaņas. Ar mežraga skaņām rīta agrumā tika 
pieskandinātas tuvas un tālas pamales, daudzdzīvokļu māju 
pagalmi, kā arī pagasta iestādes. Neviens nedrīkstēja nokavēt 
Ļaudonas svētkus.

Vadoties no pareiza dienas režīma, pēc mošanās sekoja 
sportiskas aktivitātes svaigā gaisā. Ikvienam, gan lielam, 
gan mazam, bija iespēja izmēģināt spēkus, piedaloties 
netradicionālās sporta spēlēs, kur galvenais uzsvars tika 
likts nevis uz rezultātu sasniegšanu, bet gan uz jautrības 
nodrošināšanu gan pašiem dalībniekiem, gan vērotājiem. 
Savukārt rūdītākiem sportistiem un lielākiem sporta 
entuziastiem bija iespēja piedalīties pludmales volejbola 
turnīrā. 

Ļaudonas pagasta svētku dienas ietvaros aizraujošas spēles 
norisinājās parkā pie estrādes esošajā pludmales volejbola 
laukumā. Sacensībās dalību pieteica deviņi pāri, kopskaitā 
18 spēlētāji, kuri tika izlozēti divās apakšgrupās. Apakšgrupu 
spēlēs jaunajiem spēlētājiem vēl neizdevās izrādīt nopietnu 
pretestību pieredzei, tāpēc spēlēs par medaļām tikās Ļaudonas 
pagasta labākie un pieredzē bagātākie pludmales volejbola 
spēlētāji. Spēlē par trešo vietu Ventis Stradiņš un Kristaps 
Blekte tikās ar Rūdolfu Beļaunieku un Krišjāni Beļaunieku. 
Brāļu tandēms rādīja labu spēli uzbrukumā,  kā rezultātā tika 
izcīnīta uzvara  un bronzas medaļas. Lielajā finālā - spēlē  
par pirmo vietu - Edijs Dzenis  un Nauris Driksna tikās ar 
Ediju Simsonu un Andri Jermakovu. Skatītāju atbalstīti, abi 
pāri rezultatīvi servēja un pašaizliedzīgi spēlēja aizsardzībā, 

tomēr setu galotnēs nedaudz pārāki bija Edijs Simsons un 
Andris Jermakovs, kuri izcīnīja pirmo vietu un zelta medaļas. 
Sudraba medaļas  Edijam Dzenim un Naurim Driksnam.

Dienas turpinājumā mazākie pagasta iedzīvotāji izmantoja 
iespēju piedalīties radošajās darbnīcās, kurās viņiem bija 
iespēja gan pašiem pagatavot kādu mājup nesamu nieciņu, 
gan arī ļauties darbnīcas mākslinieču radošajam lidojumam 
- veidot zīmējumus uz sejas un rokām. Daudzi mazie 
ļaudonieši uzskatīja, ka tas ir labs veids, kā saposties pagasta 
svētku koncertam, un ar zīmējumiem turpināja rotāties līdz 
pat svētku izskaņai.

Pagasta svētki nav tikai izklaide. Tā ir iespēja vēl kaut 
ko vairāk iepazīt, saprast un iemācīties. Šādu iespēju mums 
deva z/s „Bieles” saimnieki, sagatavojot fotoorientēšanās 
sacensības, kuru uzdevums bija, vadoties pēc kartes un 
tai pievienotiem fotoattēliem, atrast dabā šo vietu un pie 
tās nofotografēties. Uzdevumu sarežģīja noslēpumaini un 
mīklaini objekti, kuriem ik dienas paejam garām, neieraugot 
tos. Sarežģīti likās arī tas, ka visi objekti bija jāatrod pēc 
iespējas ātrāk un jānofotografējas pie objekta tieši tā, kā tas 
bija attēlots sacensību materiālos redzamajos foto. Lai arī 
sacensību uzdevums nebija viegls, visi 28 dalībnieki - gan 
lieli, gan mazi -  sasniedza finišu, uzrādot labus rezultātus. 

Lai arī diena bija piepildīta ar dažādiem krāsainiem un 
interesantiem notikumiem, pats svarīgākais sekoja dienas 
izskaņā  Ļaudonas estrādē, vietā, kura, pateicoties Sarmītes 
Mūrmanes radošumam, bija saposta īpaši skaistā svētku rotā.

Ar valsts karoga un Ļaudonas karoga pacelšanu sākās svētku 
koncerts,  kurā piedalījās gan Ļaudonas pagasta pašdarbības 
kolektīvi, gan Ļaudonas pagasta izglītības iestāžu kolektīvi. 
Kā jau svētku reizē tas pienākas, ciemos bija atbraukuši arī 
tuvāki un tālāki ciemiņi, ņemot līdzi gan skaistas dziesmas, 
gan raitu dejas soli. Pateicoties koncerta dalībniekiem un 
viņu skaistajiem priekšnesumiem, svētku koncerts izskanēja 
ka nelieli  Dziesmu un deju svētki, kas šoreiz bija veltīti 
Ļaudonai, ļaudoniešiem un Ļaudonas viesiem. 

Volejbolisti pagasta svētkos. 

Ļaudonieši mostas, skanot mežragu skaņām.

Netradicionālās sporta spēles  gan lieliem, gan maziem.

Sarmīte veido skatuves vizuālo noformējumu.
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turpinājums no 3. lpp.

turpinājums 5. lpp.

Svētku izskaņā vēl viens arī jau par tradīciju kļuvis rituāls. Tieši pirms pusnakts devāmies gaišo domu lidojumā pār Ļaudonu, 
palaižot debesīs krāsainas laternas ar dažādām gaišām domām - par labāku, skaistāku un gaišāku nākotni mums Ļaudonā un 
visā Latvijā. 

Paldies visiem tiem, kas pielika palīdzīgu roku svētku organizēšanā un kuplināšanā, lai svētki izdotos!
Kristaps Šķēls
Guntis Lazda

Svinīga karogu pacelšana. 

Dejo PII „Brīnumdārzs” audzēkņi. Senioru deju kolektīvs pēc uzstāšanās svētku koncertā un pēc 
dejas, ko pirmo reizi dejoja pagasta svētku koncertā.

Vasaras brīvdienu nometnes 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā

Skolu brīvdienās Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolu par savu mājvietu bija izraudzījušies 
vairāku sporta veidu nometņu organizatori. 

Pirmie jūlijā savu nometni Gunāra Ikaunieka 
vadībā ar dzīvošanu teltīs atklāja orientēšanās 
sporta entuziasti. 

Ikdienā jaunie tūristi mācījās lasīt karti, apguva 
praktiskās zināšanas un iemaņas orientēties 
apvidū. Šajā nometnē piedalījās 20 skolēni no 
6 Madonas novada skolām, arī mūsu skolas 
skolniece Lāsma Pommere. 

Dažas dienas vēlāk Ļaudonā savu treniņnometni 
uzsāka Latvijas meiteņu kadetu volejbola izlase, 
kuras treneris ir Maskavas olimpisko spēļu 
čempions, daudzkārtējais pasaules un Eiropas 
čempions Pāvels Seļivanovs. 

Jautāts, kā vērtē iespēju trenēties Ļaudonā, 
Pāvels atbildēja: 

„Man un meitenēm patika praktiski un 
gaumīgi iekārtotās skolas kopmītnes, sporta zāle 
un aprīkojums, kas ļāva paveikt visu nometnē Lāsma Pommere orientēšanās nodarbību laikā. 

Nila Ikaunieka foto
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turpinājums 6. lpp.

turpinājums no 4. lpp.

Komanda „Gudrie putni”, no kreisās: R.Veners, L. Baranovs, 
J. Krasnovs, A. Spuriņš, R. Miškinis.

iecerēto. Paldies skolas virtuves saimniecēm par garšīgo 
ēdināšanu! 

Nākamajā vasarā brauksim atkal! 
No 24. jūlija līdz 2. augustam mūsu skolā veiksmīgi 

darbojās mūsu skolas organizētā nometne „Volejbola vasara 
Ļaudonā”. 

Nometnē piedalījās 24 skolēni no Madonas novada 
skolām. Vairāk nekā puse, t.i. 13 dalībnieki, mūsu, A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas 6. - 12. klases, skolēni. 

Šīs nometnes mērķis bija veselīga dzīvesveida 
veicināšana, volejbola spēles mācīšana, komandas darba 
iemaņu veidošana. Brīvajā laikā nometnes dalībnieki 
skatījās nodarbību laikā uzfilmētos video, piedalījās vides 
sakopšanas darbos pagasta parkā un pagasta svētku norises 
laikā, apmeklēja jauniešu centru „Acs”. 

Latvijas volejbola kadetu meiteņu izlase. 
Foto no Latvijas Volejbola federācijas arhīva

Jaunie volejbolisti pēc talkas pagasta parkā. 
Ingas Zālītes foto

Nometnes laikā tika organizēta meistarklase, 
kad visas dienas garumā zēnu un meiteņu 
volejbola nodarbības vadīja Jēkabpils „Lūšu” 
treneris Mārcis Obrumans. 

Uz nometnes noslēgumu vērot nodarbības 
un izsniegt nometnes dalībnieku apliecības 
bija ieradies ilggadējais „Radiotehniķa” 
meistarkomandas un Latvijas sieviešu izlases 
treneris Zigismunds Griguļunovičs.

Par iespēju organizēt nometni jāsaka 
paldies Madonas novada domei, kas piešķīra 
finansējumu dalībnieku ēdināšanai. Paldies 
Ļaudonas pagasta pārvaldei un skolēnu 
vecākiem par līdzfinansējumu naktsmītņu 
izdevumu segšanai. 

Visu nometnes dalībnieku ieguvumi bija 
iegūtas jaunas zināšanas, labi pavadīts laiks, 
jauna pieredze, draugi un pozitīvas emocijas 
visas nometnes laikā.

Guntis Lazda, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 

direktors

Andreja Eglīša  Ļaudonas vidusskolas jauniešu panākumi 10 
vasaras spēlēs „PuRE cHocoLATE VoLEjBoLs”

Ar fināla posmu 27. augustā Rīgā noslēdzās 10 gadu 
jubilejas „PURE CHOCOLATE VOLEJBOLS” vasaras 
spēles, kurās pavisam piedalījās 204 komandas no 39 
pašvaldībām, kopskaitā apmēram 1000 jaunieši un 
jaunietes. 

Sacensības iesākās ar četriem atlases posmiem,  kuri 
norisinājās Gulbenes novada Stāmerienā un Lizumā, 
Kuldīgā un Aizputē.  

Spēļu finālā Rīgā, Daugavas stadionā, uz 16 volejbola 
laukumiem sacentās 117 „abu krastu” labākās komandas, 

Komanda „Tornado”, no kreisās: M. Kalniņš, R. Miškinis, 
U. Kapturs, S. Plaunovs.

kopskaitā 600 dalībnieki. 
Ar labiem panākumiem šajās sacensībās startēja četras 

mūsu skolas volejbola komandas. Vidusskolu grupā meiteņu 
komanda „Ļaudonas griezītes”, kurā spēlēja Alise Avotiņa, 
Diāna Cīrule, Agnese Madžule, Evija Krūmiņa, Stāmerienā 
ieguva 1. vietu, Lizuma posmā bija otrās, bet lielajā finālā 
Rīgā tika izcīnīta 6. vieta. 

    Vidusskolu grupā zēniem Rīgā lielajā finālā 1. vietu un 
zelta medaļas izcīnīja mūsu skolas un Madonas 1. vidusskolas 
apvienotā komanda, kurā spēlēja Rihards Vaivods, Edgars 
Šondaks, Maikls Drobina un mūsu Ričards Strods. 
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turpinājums no 5. lpp.

ZiņAs  no  Bjic „Acs”
Vasara aiziet straujiem 

soļiem. Jaunieši gan kopā, 
gan atsevišķi  izbaudījuši 
aizejošo vasaru, uzkrājuši 
daudz pozitīvu emociju 
jaunajam mācību gadam.      
Pieciem mūsu pagasta 
jauniešiem bija ekskluzīva 
iespēja gūt neatkārtojamas 
emocijas, bagātus iespaidus 
un labu porciju adrenalīna,  
piedaloties   Madonas 
pašvaldības projektā „Trīs 
soļi-2015”.  Pēc projekta 
nolikuma bija paredzēts, ka 
projektā piedalīsies viens 
jaunietis no katra novada 
pagasta, taču dažos pagastos 
jaunieši nobijās no šīs  
ekstrēmās ekspedīcijas. Tādēļ  
Ļaudonas jauniešiem radās 
iespēja piedalīties visiem 
tiem, kuri bija uzrakstījuši 
iesniegumus. Tā ļaudonieši - 
Sigita, Valters, Dainis, Renārs 
un  Daniels - kopā ar vēl 13 
jauniešiem  sāka braucienu ar laivām no Aiviekstes mitrāja un 
pēc trim dienām „pietauvojās” Ļaudonā. Pēc trīs dienu ilgas 
laivošanas jaunieši bija laimīgi, ka varēja nomazgāties dušās  
un gulēt  skolas internāta gultās.  Pēc sātīgām vakariņām  
jauniešus aizvedām ekskursijā uz saimniecību „Bieles”. Pēc 
spirdzinoša miega un gardām brokastīm ciemojāmies pie 
novadnieka, loku meistara Anda Apsīša. Jaunieši iepazinās 
ar loku izgatavošanas tehnoloģiju, visi kopā izgatavoja 
loku, kas tika atdāvināts jauniešiem. Jaunieši iemācījās šaut 
ar loku, notika loka šaušanas sacensības, kurās  jaunieši 
azartiski aizrāvās. Pēc pusdienām jauniešus aizvedām uz 
Kalsnavu, kur viņi turpināja realizēt projekta uzdevumus. 
No Jaunkalsnavas jaunieši kājām devās uz Bērzauni, bet tālāk ceļu 

turpināja  ar velosipēdiem. Projekta  noslēguma pasākums 
notika Madonas Saieta laukumā un multifunkcionālajā  
jauniešu centrā „Kubs”. Katram jaunietim tika dota iespēja 
izteikties par šo ekspedīciju. Visu jauniešu atsauksmes bija 
tikai pozitīvas, dažam pat asaras mirdzēja acīs par to, ka 
jāšķiras.  Izskanēja ierosinājums, ka līdzīgas ekspedīcijas 
varētu organizēt vairākas reizes gadā. Projekta vadītāja Indra 
Kārkliņa izteica pateicību visiem projekta dalībniekiem par 
izturību, drosmi un vīrišķību, piedaloties šajā projektā. Arī 
mūsu jauniešu centrs „ACS” saņēma pateicības rakstu par 
ieguldījumu projekta realizācijā.

Biruta calmane, BJIC „ACS” vadītāja

Šajā vecuma grupā mūsu skolu pārstāvēja arī otrā komanda 
„Gudrie putni”. Šajā komandā spēlēja Ralfs Miškinis, Raivis 
Veners, Jānis Krasnovs, Artūrs Aļošins, Lauris Baranovs un 
Mareks Jermakovs. Stāmerienas posmā tika izcīnīta 8. vieta, 
Lizumā 2. vieta un finālā Rīgā augstā 5. vieta. Tas uzskatāms 
par ļoti labu panākumu, jo šie zēni vidusskolas vecumu 
sasniegs tikai nākamajā mācību gadā. 

Labi veicās mūsu 
skolas jaunāko klašu 
zēnu komandai 
„Tornado”. Komanda 
nestartēja 1. posmā 
Stāmerienā, bet 
Lizuma posmā 
izcīnīja augsto 5. vietu 
un saņēma Latvijas 
Volejbola federācijas 
īpašo uzaicinājumu 
spēlēt finālā Rīgā. 

Lielajā finālā zēni 
rādīja atzīstamu 
meistarību un cīņas 
sparu, kas ļāva viņiem 
izcīnīt trešo vietu 
un bronzas medaļas. 
Komandā spēlēja 
Mārtiņš Kalniņš, 

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas un Madonas pilsētas 1.vidusskolas 
apvienotā komanda. No kreisās: E. Šondaks, R.Vaivods, 

R. Strods, M. Drobina.

Komanda „Ļaudonas griezītes”, no 
kreisās: A. Madžule, D. Cīrule, 

E. Rudzīte, A. Avotiņa.

Rovens Miškinis, Sergejs Plaunovs un Uvis Kapturs. 
Jāatzīmē, ka visi mūsu skolas komandu  spēlētāji piedalījās 

nometnē „Volejbola vasara Ļaudonā”. Ir labi, ka mūsu 
skolas jaunieši izmanto viņiem piedāvātās iespējas skolas 
vasaras brīvdienās, iespēju uzspēlēt volejbolu, iepazīties 
ar jauniešiem no citiem novadiem, protams, svarīgs ir arī 
sportiskais princips - uzvarēt.

Gunta Lazdas, Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktora, teksts un foto
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Pārdomām! Saudzēsim grāmatas! Lūdzu!

Esiet sveicināti, visi skolēni  -  gan esošie, gan topošie 
un viņu vecāki! Kad jūs lasīsiet šo rakstu, jau būs sācies 
jauns mācību gads. No sirds vēlu jums visiem, lai tas 
būtu veiksmīgs un interesants. Taču šoreiz gribu ar 
jūs visiem parunāt par grāmatu  - gan mācību, gan 
daiļliteratūras - saudzēšanu. Gan pavasarī pieņemot, 
gan vasaras beigās izsniedzot mācību grāmatas, man 
sāp sirds, redzot jaunās un smukās grāmatas jau netīras 
un apskrandušas. Un tikai pēc viena mācību gada! 
Tas man liek secināt, ka mūsu sabiedrība audzina 
egoistiskus, patmīlīgus un bezatbildīgus cilvēciņus. Lai 
gan, ja bērniem pajautā, no kādām grāmatām viņi grib 
mācīties - atbilde ir viennozīmīga: no jaunām, tīrām, 
kārtīgām. Bet kā tad  lai tās tādas būtu, ja skolēni paši 
tās nesaudzē.  Mācību grāmatas skolā tiek iegādātas 
ne jau vienam mācību gadam, bet krietni ilgākam laika 
periodam. Un diemžēl mācību grāmatas ir dārgas. Ja 
neticat, dodieties uz grāmatu veikalu un apskatiet 
grāmatu cenas. Gribu atgādināt, ka skolas iekšējās 
kartības noteikumos ir sadaļa par skolas bibliotēkas 
lietošanas noteikumiem. Tie paredz, ka nozaudēta vai 
sabojāta grāmata ir jāsagādā vietā. Dzīve ir dzīve un 
gadās visādi, bet tad ir jāprot saglabāt sevī cilvēcība un 
atbildības sajūta. Man ir prieks par tiem vecākiem un 
skolēniem, kas atnāk un droši izstāsta, ka atgadījusies 
ķibele ar grāmatu un arī sola sagādāt vietā jaunu, jo 
saprot savu atbildību. Kaut visi tā rīkotos! Diemžēl man 
ir arī pilnīgi pretēja un negatīva pieredze. Mēs taču visi 
dzīvē pieļaujam kļūdas, ideālu cilvēku nav. Bet svarīgi, 
lai mēs savas kļūdas spētu atzīt un labot. Vai tad ne 
tā?! Un tas nekādā ziņā nepadara mūs par sliktākiem 
vai vājākiem cilvēkiem, bet gluži otrādi - par labākiem 
un drosmīgākiem. Vēl, mīļie vecāki, parūpējieties par 
to, lai lietainā laikā jūsu bērni un viņu skolas somas 
nesalīst. Arvien biežāk tiek nodotas mērcētas mācību 
grāmatas. Daži ir parūpējušies, lai grāmatas izžūst un 
grāmatu lapas nesalīp, bet ne visi. Nu esiet, lūdzu, 
atbildīgāki un gādīgāki vecāki saviem bērniem. Ir, 
protams, liela daļa skolēnu, kuriem grāmatiņas ir 
kārtīgi apvākotas un arī pēc mācību gada lietošanas 

tās ir kārtībā. Liels paldies visām tām ģimenītēm, 
kuras mācību gada beigās grāmatiņas nodod atpakaļ 
bibliotēkai ar visiem vāciņiem. Tas ir jauki. Savulaik, 
kad mans dēls mācījās šajā skolā, mēs darījām tieši 
tāpat. Jo tie vāciņi, kurus uzliek tieši uz konkrētās 
grāmatas (vākojām Madonā, veikalā ,,Papīrs”), jau 
citām grāmatām tā īsti neder. Un tas ir tāds mazs, bet 
labs devums arī skolai kā pateicība par zināšanām. Un 
vēl gribu piebilst: ja kāds skolēns laicīgi nenodod visas 
mācību grāmatas, tad kādam citam skolēnam tās var 
pietrūkt, jo grāmatas tiek iegādātas ar noteiktu skaitu. 
Lai vai kā, es ticu, ka jūs visi mīlat savus bērnus un 
gribat viņiem to labāko. Tad nu mācīsim bērniem 
būt kārtīgiem un atbildīgiem! Saudzēsim grāmatas 
– apvākosim, lietosim tās ar tīrām rokām un uz tīra 
galda, liksim tīrās somās, neplēsīsim, nesazīmēsim, 
nemētāsim ne somas, ne grāmatas, uzmanīsim no 
mazākiem brāļiem un māsām, uzmanīsim no sunīšiem 
un kaķīšiem un no citiem zvēriņiem, nelielus bojājumus 
uzmanīgi salabosim! Un būsim drosmīgi un atbildīgi, 
ja atgadīsies ar grāmatu lielāka ķibele. 

Divas dienas augustā biju kursos skolu bibliotekāriem 
Rīgā. Kursi vēl turpināsies, bet padalīšos ar kādu 
informāciju. Mēs kursos pārstāvam visu Latviju, 
un pieredzes stāsti ir dažādi. Arī dažas no mūsu 
pasniedzējām ir praktizējošas skolu bibliotekāres. Ir  
skolas, kas  lepojas ar to, ka tām ir ļoti aktīvi un skolu 
atbalstoši vecāki. Ir izveidots speciāls nodibinājums kā 
atbalsts skolai un arī tieši skolas bibliotēkai - grāmatu 
iegādei un ne tikai. Katra ģimene ziedo konkrētu 
summu gadā vai mēnesī šajā fondiņā. Varbūt ir vērts 
apdomāt? 

Bet dzīvosim ar pozitīvām domām, darīsim labus 
darbus, būsim savstarpēji laipni un saprotoši un 
vadīsimies pēc Dieva vārdiem  - darīsim otram  to, ko 
jūs gribētu, lai dara jums.

Patiesā mīlestībā Dzintra Viļeviča,
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre



                    “Ļaudonas Vēstis” Nr. 7 (250)                 JŪLIJS/AUGUSTS  20158

turpinājums 9. lpp.

„Koncertceļojums? Lai top!”

Vēl pavisam nesen Ļaudonas pagasta jauktais koris 
„Lai top!” aicināja visus doties muzikālā ceļojumā tepat 
Ļaudonā, piedāvājot skatītājiem aizraujošu muzikālu 
ceļojumu laikā un telpā ar visai zīmīgu nosaukumu 
“Ceļojums? Lai top!”.         Vēl pavisam svaigā atmiņā 
bija šis notikums, kad jau koris saņēma uzaicinājumu 
doties vēl vienā ceļojumā, bet nu jau ārpus dzimtās 
zemes - uz Vāciju. 

Tikko bija izskanējuši Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki, kad ceļā devās mūsu kora dziedātāji. 
Ņemot vērā dažādās vēlmes un iespējas, koris uz Vāciju 
devās, izmantojot dažādus transporta veidus. Viena 
daļa kora dalībnieku uz Vāciju devās ar lidmašīnu, bet 
cita, apbruņojusies ar tautastērpiem, koncerttērpiem un 
rekvizītiem, ieradās Vācijā, izmantojot automašīnas.

Mana  pirmā satikšanās ar kora dalībniekiem 
bija Brēmenes lidostā, no kuras tālāk devāmies uz 
Kloppenburgu, kur bija paredzēta koristu apmešanās, 
galvenās  dienas aktivitātes un koncerti. Pirmā visu 
koristu satikšanās Vācijā notika Kloppenburgas mūzikas 
skolā, kur mūs sagaidīja  ēkas saimnieki  - mūzikas skolas 
direktors un Kloppenburgas mūzikas skolas audzēkņi, 
kas sniedza nelielu muzikālu priekšnesumu, atskaņojot 
gan izcilu komponistu mūziku, gan visiem labi zināmas 
tautas dziesmas. 

Vīru koris „Liederkranz” mūs uzaicināja uz 
draudzības vakaru, kas norisinājās  jaukā noskaņojumā, 
apmainoties ar atmiņu stāstiem (koris „Liederkranz” 
viesojies arī Ļaudonā), dāvanām, piemiņas relikvijām 
un kopīgi izdziedātām  dziesmām. Kora „Liederkranz” 
diriģents sirmajos vīros joprojām ir saglabājis spēcīgu 
mīlestību pret dziesmu un izkopis augstu kora vokālo 
kultūru.

Tā kā parasti šādu braucienu galvenais/vienīgais mērķis 
nav tikai uzstāšanās un izklaide, bet arī šīs  tautas un 
kultūras iepazīšana. Tādēļ liela daļa kora dalībnieku tika 

izmitināti vācu ģimenēs, kuras kora dalībniekus loloja kā 
sen zināmus un sen gaidītus draugus. Savukārt viena daļa 
koru dalībnieku tika izmitināti  Kloppenburgas luterāņu 
draudzes namā. Šīs draudzes atbildīgie cilvēki noteikti ir 
tie, kuri pelnījuši vislabākos pateicības vārdus, jo viņu 
attieksme, sirds siltums, nesavtība un draudzība noteikti 
bija tas, kas korim kā vienotam kolektīvam lika sajusties 
kā mājās.

Vācijā koris sniedza trīs koncertus. Pirmais koncerts 
izskanēja Kloppenburgas luterāņu baznīcā, kas bija pilna 
ar klausītājiem. Pateicoties baznīcas labajai akustikai, 
ikviena klausītāja sirdi sasniedza mūzikas valodā 
izstāstītais stāsts. Par to pārliecinājāmies  arī  sarunās ar 
klausītājiem pēc koncerta. 

Nākamais koncerts izskanēja Kloppenburgas 
ģimnāzijas aulā. Tur bez kora „Lai top!” uzstājās 
arī Kloppenburgas mūzikas skolas audzēkņi, 
instrumentālais  ansamblis, vīru koris „Liederkranz”  
un citi. Šajā koncertā „Lai  top!” izpildīja dziesmas no 
koncertuzveduma, ko varēja noklausīties arī Ļaudonas 
kultūras namā. Ņemot vērā  daudzos  kolektīvus un 
ilgo koncerta laiku, šis noteikti bija visnogurdinošākais 
koncerts, kas savukārt deva lielu stimulu pēdējam 
koncertam Alhornas baznīcā. 

Koncerts Alhornas katoļu baznīcā noteikti bija 
visspēcīgākais, emocionālākais un vizuāli skaistākais, 
pateicoties baznīcas arhitektūrai un dabīgajai gaismai, 
kas  caur vitrāžām apgaismoja kori.Koncerta afiša.

Koncerts Kloppenburgas luterāņu baznīcā.
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turpinājums no 8. lpp.

 Publika. Kāda publika! Ļoti 
emocionāli aizkustināta. Tādu atliek 
vien novēlēt katram māksliniekam, 
kas, uz skatuves kāpjot, līdzi ņem 
sirdi un dvēseli. Publika sniedza 
korim ne tikai pateicības pilnus 
aplausus, tā atdeva savas sirdis 
un dvēseles. Un nav tādu vārdu, 
ar ko varētu aprakstīt publikas 
attieksmi šajos koncertos. Pateicīga, 
priekpilna, pārsteigta, gandarīta…

Neņemot vērā dažādas 
„tehniskas” ķibeles, kas radās 
brauciena organizēšanas gaitā, 
korim izdevās pārsteigt Vācijas 
publiku ar profesionālu, spēcīgu 
un emocionālu sniegumu, kas 
nevienu neatstāja vienaldzīgu. 
Koristiem bija arī iespēja atpūsties, 
izbaudīt skaistās Kloppenburgas 
pilsētas ļaužu viesmīlību un baudīt 
neaizmirstamus kopā būšanas mirkļus. 

„Kopš brauciena jau pagājis laiks, taču joprojām ar 
prieku kavējos emocijās, kas man turpina sniegt lielu 
gandarījumu. Tāpēc es ļoti vēlos pateikties manam 
korim par visiem tiem brīžiem koncertos, kad vienkārši 
baudīju muzicēšanu, atvērtās sirdis, patiesumu un 
mūsu kopā būšanu mūzikā. Ik brīdi man blakus bija 
„mūris”, kas darbojās kā uzticama, tuva, atbalstoša 
komanda - mana ģimene mūzikā. Un man šķiet, ka 
arī skatītāji katrā no koncertiem uz brīdi  kļuva  par 
daļu no tās - mēs satikāmies katrs savā valodā, taču 
mīlestība, patiesums un atvērtība mūsu mūzikai, ko 

saņēmām, ļāva saprasties arī bez vārdiem.
Mums bija kopīgs brauciens, kopīga atpūta un 

milzīgs gandarījums koncertos, ko mums finansiāli 
īstenot palīdzēja arī Ļaudonas pagasta pārvalde. 
Paldies visa kora vārdā arī Kristapam Šķēlam, kura 
atbalstu un neatlaidību visa brauciena laikā jutām gan 
organizatoriski svarīgos brīžos, gan pievienojoties mums 
uz skatuves, gan atrodot īstos vārdus, kad mums tie bija 
nepieciešami. “

/Anita Melnupa, kora “Lai top!” diriģente/

Paldies visiem tiem, kas ar visu sirdi un dvēseli bija kopā ar kori, esot tur - Vācijā.
Paldies  par finansiālu  atbalstu Ļaudonas pagasta pārvaldei un Madonas novada pašvaldībai. Paldies korim un kora 

diriģentei Anitai par izturību un augstu profesionālo sniegumu, kas nelika vilties un neatstāja vienaldzīgu nevienu un, 
iespējams, rezultēsies  kopīgā sadarbībā ar jauniegūtajiem vācu draugiem. 

Kristaps Šķēls, Ļaudonas kultūras nama vadītājs

Koncerts Alhornas baznīcā.
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APSVEICAM!

Lai vienmēr visskaistākās rozes
Tev dzīves ceļmalā zied,
Lai mūžam Tev laime pa priekšu 
Kā nemaldīgs ceļvedis iet!

SVEICAM JŪLIJA UN AUGUSTA 
MĒNEŠA JUBILĀRUS

Sāvienas bibliotēkā līdz 30. septembrim 
apskatāma literāra izstāde „Dzejniekam, 
dramaturgam Rainim - 150”.

Septembrī  Ļaudonas pagasta bibliotēkā  
sadarbībā ar Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centru un Madonas 
novada bibliotēku apskatāma Broņislavas 
Martuževas 90 gadu jubilejai veltīta izstāde, kas 
tapusi 2014. gadā „...cik neiznīcīgs baltums tavs 
un dzīlēm piederība”.

 50 gadu jubilejā
Ivetu Audriņu                              6. jūlijā
EmerituBeļaunieci                       22. jūlijā

 55 gadu jubilejā
Normundu Pupausi                     13. jūlijā
Valēriju Kovriginu                       15. jūlijā

 60 gadu jubilejā
Mārīti Ozoliņu                              2. jūlijā
Dzintru Sakni                               14. jūlijā

 65 gadu jubilejā
Andri Bērziņu                                9. jūlijā
Anastasiju Biti                              30. jūlijā

 70 gadu jubilejā
Jāni Stūraini                                  6. jūlijā
Zigrīdu Kalniņu                             7. jūlijā

             75 gadu jubilejā 
Daini Kļaviņu                                 19. jūlijā
Tatjanu Kļimoviču                         20. jūlijā
Tatjanu Rināsi                               25. jūlijā
Tatjanu Pinčukovu                        28. augustā

              85 gadu jubilejā
Laimu Bucenieci                            12. jūlijā

16. septembrī aicinu visus lasīt mīļotājus, 
dzejas cienītājus, kā arī citus interesentus uz 
Raiņa un Aspazijas 150-gadei veltītu Dzejas dienu 
pasākumu „Astainīši, ausainīši”, kur jūs sagaidīs 
PII „Brīnumdārzs” mazie runātāji ar skanīgiem 
dzejoļiem. Sagaidāmi arī citi pārsteigumi. 
Tiekamies 16. septembrī plkst.10:30 laukumā pie 
pansionāta. 

ieva skušķe, 
 Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja


