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Dzīvot ir apliecināt sevi, 
sevi pašu atrast un apliecināt, 
pasaulē savu vietu atrast un zināt, 
ar sevi savu laiku apliecināt. 
Dzīvot ir apliecināt sevi.
                     Z. Purvs.

Sveiciens augusta izskaņā!
Esam aizvadījuši pēdējo vasaras mēnesi - tas bi-

jis lietains, vējains, bet silts un dzirkstošs. Lēnām 
pārstāsim zāles pļaušanas sezonu pagalmos, sāksim 
rudens ražas ievākšanu no dārziem, dosimies mežā 
sēņot, ievākt dzērvenes ievārījumiem.

„Ļaudonas Vēstu” redaktores amatā esmu aizvadī-
jusi jau otro gadu un kopīgi uzsākam jau trešo. Ne-
varu noliegt, kā jau katram no mums, arī man šajā 
laikā bija parādījušies izdegšanas simptomi - grūtī-
bas piespiest sevi doties sabiedrībā izzināt, precizēt, 
iegūt publicēšanas vērtu informāciju, strādāt cītīgi 
un attīstīt jaunas idejas. Tāpēc piedodiet man, ja kā-
das avīzes numura saturs jūs ir pievīlis un nav licies 
lasīšanas vērts.

Vēlos atgādināt, ka ikdienā esmu sasniedzama e-
pastā: laudonas.vestis@inbox.lv, kur jūs, Ļaudo-
nas pagasta iedzīvotāji un citi avīzes lasītāji, varat 
iesūtīt materiālus un idejas, kuras palīdzēs padarīt 
avīzes saturu daudzveidīgāku, interesantāku un sais-

tošāku. Esiet atbalstoši! Iesūtiet arī pateicības, jo jūsu 
pateiktais paldies kādam var šķist ļoti vērtīgs un uz-
labot dienu; iesūtiet sludinājumus - kas citam lieks, 
tas otram prieks; iesūtiet līdzjūtības, jo smagos brīžos 
mierinājuma vārdi sasilda; iesūtiet jaunumus vai pazi-
ņojumus, vai brīdinājumus, vai sūdzības, jo  par apkārt 
notiekošo nav jāklusē. Papildiniet avīzi arī ar savu ar-
tavu! Ļaudona nav tikai vieta, Ļaudona ir cilvēki!

Šogad augusts mums bija Ļaudonas pagasta svētku 
aktivitāšu mēnesis. Pagasta svētki aizvadīti kardinā-
li citādāk, nekā ierasts. Iekustinājām augustu jau 31. 
jūlija pievakarē, kad tikām aicināti ierasties estrādē, 
lai vienotos kopīgā dejas solī. Un turpinājām tikties 
ik nedēļu piektdienās un sestdienās  gan kultūras pa-
sākumos, gan sportiskās aktivitātēs. 

Šajā avīzē publicētas pagasta svētku aktualitātes, 
kuras notikušas līdz 18. augustam. Plašāk ielūkoties 
aktualitātēs, kas norisinājās 20.,21., 28. augustā, va-
rēs septembra „Ļaudonas Vēstu” numurā.

Vēl avīzē lasiet par nometņu laiku Ļaudonā, par 
brāļu Kupranu sasniegumiem Valmierā, interviju ar 
Raimondu Feldmani un citas aktualitātes.

Ļaudonas pagasta iedzīvotāj un avīzes lasītāj, lai 
interesants un ražīgs rudens iesākums! Nepārstājiet 
piepildīt savas ieceres, uzdrošināties pamēģināt kaut 
ko jaunu, iemācīties kaut ko lietderīgu!

Tiekamies jau septembrī!

Katrīna Kļaviņa

Daba ir raDījusi cilvēku, lai būtu, 
kas Dabu Dārgu tur un mīl, kas Dabu 
apbrīno un sauDzē. 

j.marcinkevičs 

Z. Kārkliņas foto A. Mengota foto
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turpinājums 3. lpp.

pārvalDnieka sleja 
vēstis  no  ĻauDonas  pagasta  pārvalDes

Labdien, mīļie ļaudonieši!
Vasara nemanot paskrējusi, atstājot labas atmiņas par 

brīnišķīgajiem laika apstākļiem, un rudens ir pienācis, 
šķiet, agrāk, nekā gaidīts pēc tik tveicīga laika, kāds 
mūsu pusē turējās ilgi jo ilgi.

Par ģimenes ārstu
Viens no galvenajiem satraukumiem pavasara un va-

saras sezonā bija par ģimenes ārstu Ļaudonas pagas-
tā. Bērna kopšanas atvaļinājumā devās mūsu dakterī-
te Inga Bogdanova. Kopā ar Madonas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Zigfrīdu Goru neatlaidīgi cī-
nījāmies par aizvietotāja atrašanu. Neizsakāms paldies 
dakterei Valentīnai Zvērai, kura pildīja šos pienākumus 
pie mums vasarā, un dakterei Dainai Sokolovai, kas 
uzņēmusies rūpes par mūsu pansionāta iemītniekiem. 
Tomēr, kā jau minēju, daktere Zvēra mūs pieņems līdz 
septembrim. Visas vasaras garumā turpināju komuni-
kāciju gan ar Nacionālo veselības dienestu, gan Goras 
kungu, neatlaidīgi meklējot risinājumus, uzrunājot po-
tenciālos speciālistus, piedāvājot viņiem dažādus “bur-
kānus” un mēģinot viņus pierunāt strādāt pie mums. 
Diemžēl mūsu zemē speciālistu, tāpat kā daudzās jomās 
(piemēram, pedagogu), paliek arvien mazāk. Pieredzē-
jušie beidz savas darba gaitas, dodoties pelnītā atpūtā, 
bet jauno speciālistu skaits ir gaužām mazs, un maziem 
pagastiem konkurēt ar pilsētu piedāvājumu ir gandrīz 
bezcerīgi. Tomēr mūsu pusē cerību stariņš atmirdzē-
jis. Ir uzrunāti divi rezidenti (jaunie speciālisti, kas var 
veikt šo pienākumu kāda ģimenes ārsta uzraudzībā), 
kuriem uzraugošie ārsti būtu Madonā, bet pacientus 
viņi varētu pieņemt Ļaudonā. Par gala rezultātu jūs no-
teikti uzzināsiet, kad būsim tikuši skaidrībā par visām 
niansēm. Tāpat aicinu regulāri interesēties ģimenes ārs-
ta praksē pie medmāsas Ineses. Darīsim visu, lai iespēja 
apmeklēt ārstu būtu tepat uz vietas. 

Asfaltu sāks liet šoruden!
Beidzot! Patiešām beidzot tiksim pie asfaltēta ceļa uz 

Madonu. Pagājuši 50-60 gadi… Jā, daudz esam disku-
tējuši, kuri citi ceļi būtu vairāk pelnījuši tikt pie asfal-
ta. Katrā variantā ir liela daļas patiesības. Galu galā, 
nav tāda formulējuma – pareizi vai nepareizi. Katram 
ir savs viedoklis, kas veidojas no sev ērtām pozīcijām 
vai no sava redzesloka. Es uzskatu, ka visiem ceļiem 
uz Ļaudonu jābūt asfaltētiem. Tas ir galvenais faktors, 
kas traucē mūs attīstīties pietiekami ātri, ejot nenormāli 
skrejošajam laikam līdzi. Par to, kurš ceļš tiks asfal-
tēts un vai tam tiks dota nauda, lemj Rīgā, Satiksmes 
un Finanšu ministrijās. Šajos gaiteņos, cīnoties par as-
faltētu ceļu, esmu pavadījis daudz laika, gan strādājot 
vēl Rīgā, gan jau no Ļaudonas braukājot un burtiski 
lūdzoties, argumentēti skaidrojot, kādēļ to atlikt vairs 
nav iespējams. Ministrijas, lemjot par izvēli, kuru ceļu 
asfaltēt, ar filozofiju nenodarbojas. Tur tiek lemts, bal-
stoties uz faktiem un noteikumiem. Respektīvi, augstā-
kās klases ceļš, kas var tikt noasfaltēts un vienlaicīgi 
tas var savienot ar Madonu, ir P82, kas turklāt nākotnē 
var tikt veidots kā ceļš uz Lubānu un Preiļiem, mašīnām 
nedzenoties caur Madonu. Savukārt ceļš “pa taisno”, 
kas noteikti ir īsāks nokļūšanai uz Madonu, pēc valsts 

klasifikatoriem ir zemākās klases ceļš un birokrātiski 
daudz sarežģītāks asfalta izbūvei. Tāpēc aicinu novērtēt 
to, kas mums ir iedots. Un jau pēc gada varēsim  nebojāt 
savus auto, lai nokļūtu pilsētā. 

Ikdienā regulāri uzturot kontaktus ar AS “Latvijas 
Valsts ceļi” darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par darbu or-
ganizēšanu un iepirkumu izsludināšanu un kuriem varu 
izteikt milzīgu komplimentu un lielu paldies par atvērtu 
abpusēju komunikāciju, augusta sākumā saņēmu  ziņu, 
ka ar iepirkumā uzvarējušo kompāniju AS uzņēmumu 
grupu “A.C.B.” esot noslēgts līgums un tās uzņēmums 
SIA “8 CBR”  darbus uzsākts augusta beigās. Sarunā 
ar AS “A.C.B.” noskaidroju, ka pilnā melnā asfalta 
ceļu (bez akmentiņiem) sāks būvēt augusta beigās un 
pabeigs nākamā gada vasarā. Savukārt mūsu ielu – Ai-
viekstes ielas, sākot no Lidmašīnas astes līdz trijstūra 
krustojumam, un Toces ielas, sākot no Brīvības ielas 
līdz pat pašam galam, – atjaunošanu  uzsāks nākamā 
gada jūlijā. Kopējais darbu ilgums, ņemot vērā tehnolo-
ģisko pārtraukumu (laika apstākļi, ziema), būs 220 die-
nas, sākot skaitīt no šī gada augusta. Īsāk sakot, jau pēc 
gada darbiem jābūt pabeigtiem. Kopā mēs to panācām! 

Izglītības iestādes
Liels izaicinājums uzsākt jauno mācību gadu būs 

mūsu vidusskolai. Lai pildītu visas valstī noteiktās pra-
sības, skolai jābūt ļoti stiprai, tās pedagogiem un darbi-
niekiem – izturīgiem un pacietīgiem. Turklāt vēl šogad 
plānots uzsākt skolas siltināšanu. Aicinu visus būt sav-
starpēji saprotošiem, atbildīgiem un atbalstīt citam citu, 
par spīti visam, kas notiek apkārt. Mūsu pagastam jābūt 
stipram. Laiki nav viegli. Turamies! Ja kādam nepiecie-
šams emocionāls, morāls vai kāds cits atbalsts, arī es 
personīgi esmu gatavs gan uzklausīt, gan konsultēt, gan 
palīdzēt. Galvenais – komunicējam savā starpā un esam 
atbalstoši cits  pret citu! 

Diemžēl šogad skolā mācības neuzsāks 10. klase. 
Tāda ir skaudrā realitāte: ir nepietiekams bērnu skaits, 
lai izpildītu valsts prasības. Un to nu ietekmēt ir grū-
ti. Kopā ar skolas direktoru meklējām dažādus veidus, 
kā uzrunāt apkārtējo teritoriju bērnus, kuru arī paliek 
arvien mazāk. Ceru, ka šī ir izņēmuma reize, katru nā-
kamo gadu būs pietiekams bērnu skaits un tas palieli-
nāsies. Savukārt 1. klasītē šogad mācības mūsu skolā 
uzsāks 18 bērni, kas noteikti ir visnotaļ pozitīvs rādī-
tājs, ka varam.

Kā jau minēju, pēc tik ilga pārtraukuma, kura laikā 
bērni mācījās attālināti, atsākt klātienes mācības būs 
nopietns pārbaudījums. Bet tāpēc jau cilvēks ir cilvēks, 
ka viņam ir dotas spējas pietiekami ātri adaptēties un 
pielāgoties, lai ar visām grūtībām tiktu galā. Lai atvieg-
lotu skolēnu un viņu vecāku dzīvi, Ļaudonas pagasta 
biedrība “Liograde” sadarbībā ar Šveices kompāniju 
“Labdoo” ir sagādājusi mūsu skolas audzēkņiem 20 
portatīvos klēpjdatorus. Tos jaunā mācību gada sāku-
mā plānots pasniegt ģimenēm, kurām tas ir visvairāk 
nepieciešams. Šiem datoriem varēja pieteikties skolā. 
Ja kādam ir interese, droši sazinieties ar skolas admi-
nistrāciju!
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turpinājums no 2. lpp.

Laiva “Liograde” Aiviekstes tilta kreisajā krastā!
Vēl šoruden ceram paspēt izbūvēt Madonas novada 

domes apmaksāto vides objektu – vēsturiskās laivas 
“Liograde” ekspozīciju Aiviekstes kreisajā krastā. Pēc 
mūsu un novada ainavu arhitektes Agneses Silupas do-
mām, tilta kreisā krasta platformas piedāvātais skats ir 
tikpat skaists kā skats labajā krastā, kur mums jau ir so-
liņi un “Griezes akmens”. Tāpēc tika nolemts izgatavot 
laivu, kura nesīs Ļaudonas vēsturiskā vārda “Liograde” 
uzrakstu. Tai apkārt tiks sakopta vide un atjaunotas mar-
gas, bet laivā varēs sēdēt uz soliņiem un vērot saulrietu. 
No sirds ceram to paspēt izbūvēt un atklāt vēl šogad.

Tehniskie darbi pagastā
Kā jau pavasarī solīju, šovasar mūsu pagastā darbus 

veic SIA “Madonas ūdens”, pabeidzot kanalizācijas 
izbūvi Avotu ielā (2. kārta) un sakārtojot gan ūdens, 
gan kanalizācijas tīklus Upes ielā (arī 2. kārta). Diem-
žēl darbi aizsākās vēlāk, nekā plānots, bet esam cerību 
pilni, ka tie tiks pabeigti šogad. Aicinu tos, kuriem ta-
gad ir iespēja pieslēgties pie centrālās kanalizācijas, to 
paveikt reizē ar šiem darbiem. Tā noteikti būtu lētāk, 
ja visa tehnika ir jau te uz vietas. Runājot par šo abu 
ielu kvalitatīvu seguma atjaunošanu, esam saņēmuši no 
Madonas novada pašvaldības deputātiem mutiskas ga-
rantijas, ka nākamgad tas tiks paveikts. Šogad tas ne-
tiks darīts, ļaujot ielām “nosēsties”. Turēsim pie vārda! 
Apsolu.

Būsim stipri!
Kopumā valstī un visā pasaulē šobrīd valda tāds izai-

cinājuma un pat haosa laiks, kurā mums, tiem, kas dzī-
vo diezgan drošā un pasargātā vietā – laukos, jāsaglabā 
veselais saprāts. Neļausim sevi ietekmēt nevienam, kas 
izplata dezinformāciju, melus un maldus, lai provocētu 
cilvēkus iekarst un dusmoties. Mūsu laikmetā, kad ir 
tik viegli un ātri izplatīt informāciju – gan patiesu, gan 
izdomātu –, jābūt jo sevišķi uzmanīgiem. Iesaku kat-
ram vienmēr kārtīgi visu apdomāt, vērtēt no dažādiem 

Artūrs Portnovs kopā ar Raimondu Feldmani.

skatpunktiem un pieņemt saprātīgus lēmumus. Aicinu 
būt iecietīgiem un saprotošiem pret jebkuru cilvēku ar 
viņa pārliecību, ticību vai citādo redzējumu. Neuzspie-
dīsim cits citam savu patiesību un cienīsim citu cilvēku 
patiesību! Katram brīvam cilvēkam ir tiesības uz savu 
viedokli. Galvenais – esam mēs paši, saglabājam savu 
patiesumu, savu strādīgumu un atsaucīgumu! Būsim 
stipri! 

  Mieru jūsu mājās un dvēselēs vēlot,
jūsu pagasta pārvaldes vadītājs

Artūrs Portnovs

mēneŠa  jubilārs
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz...
Gan sūrumu, gan prieku katrs gads ir slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds...
Lai sajustu, cik dzīve skaista,
Kur tā kā bite vari būt,
To sudrabu, no mirkļu kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!

8. augustā DZIDRIS  KASPARS 
atzīmēja 85 gadu jubileju!

Sirsnīgi sveicieni, veselības un labi vēlējumi DZIDRIM  KASPARAM 
lielajā dzīves jubilejā!

Katrīna Kļaviņa
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Dejotgribētāji.

31. jūlijā - 
„Iekustinām augustu!”

Gadu no gada pirmajā augusta sestdienā Ļaudona svin 
pagasta svētkus. Bet šogad pandēmijas radītie ierobežo-
jumi ir radījuši savu kārtību, un ierastā formātā svētki 
notikt nedrīkst.

Tomēr Ļaudonā ir pavisam savādāki svētki!
Visa augusta mēneša garumā, ievērojot visus valstī no-

teiktos ierobežojumus, katru nedēļas nogali notika kāda 
aktivitāte. 

Mūsu aktivitātēm ir kopīgs sauklis “AUGUSTA  
SAPŅI #ĻAUDONA”

Jo sapņot vajag! Jo sapņi piepildās!

Ar sveicieniem-
kultūras nama vadītāja Anita Anna Amata

kultūras  vēstis

Estrādē aktīvie Ļaudonas pagasta iedzīvotāji uz mirkli 
sanāca kopā un iekustināja augustu, vienojoties kopīgā 
latviešu tautas dejas “Tūdaliņ, tagadiņ” apguvē.

Paldies katram, kas atnāca uz estrādi! Paldies deju 
skolotājai Aija Kreilei un koncertmeistarei Ilutai 
Biķerniecei!

K. Kuprana foto

No kreisās: Aija Kreile, Ļaudonas deju kolektīvu skolotāja, 
Anita Anna Amata, kultūras nama vadītāja, Artūrs Portnovs, 

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs. Fonā labajā pusē 
koncertmeistare Iluta Biķerniece.

ĻauDonas  pagasta  svētki
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6. augustā - „Pastaiga Sāvienas pilskalnā”
Spītējot lietus un vēja 

radītajiem laika apstāk-
ļiem, pirmajā augusta 
piektdienā Sāvienas pils-
kalnā sapulcējās gan vie-
tējie - Ļaudonas pagasta 
iedzīvotāji, gan tālākie 
pastaigu cienītāji. 

Pie Sāvienas pilskalna 
mašīnu rindas sāka veido-
ties jau no pulksten 18.00. 
Patīkamā atmosfērā, patī-
kamu cilvēku sabiedrībā, 
skanot grupas “Saucējas” 
dziesmām, tauru, āžragu 
un dūdu melodijām, pa-
bijām Līnīša un Raudīša 
ezera krastos, uzkāpām 
Sāvienas pilskalna virsot-
nē, izstaigājām Driksnas 
sila takas.

Tieši 6. augustā grupa 
„Saucējas” noslēdza sava albuma “Dabā” iznākšanas 
svinības. Sāvienas pilskalna apkaimē ir sastopama liela 
akustiskās vides daudzveidība, īpaši spilgtas un skanī-
gas atbalsis (jāpiebilst, ka Sāvienas pilskalnam jau no 
19. gadsimta uzmanību ir pievērsuši senatnes pētnieki, 
atzīmējot to kā vienu no reģiona izcilākajiem piemē-
riem tam, kā izskatās pilskalns ar cilvēku veidotām te-
rasēm), tāpēc lielu daļu no albuma “Dabā” tradicionālās 
dziedāšanas grupa ieskaņoja tieši tur. 

Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedā-
šanas grupa “Saucējas” izveidojusies 2003. gadā Rīgā. 
Grupas dalībnieces apvieno kopīgs mērķis - apgūt un 
popularizēt latviešu tradicionālās dziedāšanas stilus un 
tehnikas, īpašu uzmanību veltot tām lokālajām tradī-
cijām, kurām raksturīga daudzbalsība. Grupas sastāvā 
ir Iveta Tāle (vadītāja), Elīna Ellere, Kristīne Jansone, 
Janta Meža, Vineta Romāne, Signe Pujāte, Indra Mētra, 
Vija Babre. Iesaistījušās arī: Aija Biezaite, Marianna 

Auliciema, Ieva Tihovska, Kristīne Rotbaha, Zane Pēr-
kone, Justīne Jaudzema, Anna Paula Pujēna.

„Saucēju” repertuārā ir plaši pārstāvēti dažādi latvie-
šu tradicionālās daudzbalsības veidi, kas dokumentēti 
pārsvarā trīs Latvijas novados - Kurzemē, Sēlijā un 
Latgalē - un sniedz priekšstatu gan par arhaiskās bur-
dondaudzbalsības veidiem, gan dažādām vēlīnās izcel-
smes daudzbalsības formām. 

Tematiski “Saucēju” dziesmu repertuārs saistīts gan 
ar gadskārtu, ģimenes un darba ieražām, īpaši izceļot 
dziedāšanas tradīcijas brīvā dabā (rotāšana, gavilē-
šana), gan dziedāšanu sadzīvē. Veidojot repertuāru, 

Pasākuma apmeklētāji labprāt iesaistījās sarunās un pārdomās par 
pasākuma augsto vērtību.
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7. augustā - 
“Pasakaini dziesmots ceļojums bērniem Ļaudonas parkā”

Šajā dienā Ļaudonas pagastu apciemoja leļļu teātris 
“TIMS”, kas uzstājās ar muzikālo izrādi “No pasakas 
ar dziesmu”. 

Ļaudonas pagasta bērni, viņu vecāki un vecvecāki 
devās pasakaini  dziesmotā ceļojumā. Apmeklētājus ar 
smaidu sejā sagaidīja klauns Žiks, kurš dalīja gardās 
#Ļaudona konfektes, savukārt leļļu teātra “TIMS” ak-
tieri dziedāja, dejoja un vingroja kopā ar bērniem.

Kopā ar Žiku gan pieaugušie, gan bērni varēja pieda-
līties lielo un mazo burbuļu pūšanas aktivitātē.

Mums vēl ir, par ko sapņot!

Foto no kultūras nama arhīva

“Saucējas” izmanto gan arhīvos uzkrātos tradi-
cionālo dziedājumu skaņu ierakstus, gan tiešus 
kontaktus ar tradicionālajiem dziedātājiem lau-
ka pētījumu laikā. 

Vakara gaitā izskanēja visu Latvijas novadu 
pavasara un vasaras brīvā dabā dziedamās dzies-
mas, īpaši akcentējot sēļu dziesmoto mantoju-
mu. Pulksten 19.00 noklausījāmies ornitologa un 
viena no albuma “Dabā” ieskaņotājiem Edmunda 
Račinska stāstījumu par putniem, kā arī “Saucē-
ju” vadītājas Ivetas Tāles ievadvārdus. Aplūko-
jām jaunā ornitologa un fotogrāfa Miķeļa Zalāna 
putnu foto izstādi.

Liels paldies Ļaudonas brīvprātīgajiem - Kristeram Kupra-
nam par satiksmes koordinēšanu pasākuma laikā; Kristiānam 
Strodam un Adrianam Kalniņam par tehnisko palīdzību un at-
saucību.

Pasākums tapa sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu un 
Ļaudonas pagasta pārvaldi.

Paldies katram pagasta iedzīvotājam par vēlmi apmeklēt 
organizēto pasākumu, par izrādīto interesi, par ieklausīša-

nos, par kopā būšanu!
K. Kļaviņas foto

Informācija par grupu „Saucējas” no saucejas.lv
Prieks par visiem, kas bija atbilstoši sagatavojušies laika 

apstākļiem - par krāsaino lietussargu un lietusmēteļu 
līdzpaņemšanu!

Apmeklētāju pulks Ļaudonas estrādē. 

Klauns Žiks.
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Artūrs Portnovs un Anita Anna Amata, sveicinot publiku.

13. augustā – publiskais mēģinājums Ļaudonas deju kolektīviem
 13. augusta vakarpusē Ļaudonas pagasta iedzīvotā-

ji un viesi tika aicināti ierasties Ļaudonas estrādē, lai 
palūkotos, kā norisinās Ļaudonas vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Grieze” un senioru deju kolektīva „Divi 
krasti” mēģinājums. Vēl viens šī publiskā mēģinājuma 
svarīgs mērķis bija kādu no atnākušajiem ieinteresēt no-
tiekošajā tik ļoti, lai viņš pats iesaistītos kādā no deju 
kolektīviem.

 Šis tiešām bija ieskats ikdienišķa mēģinājuma norisē. 
Deju kolektīvu vadītāja Aija Kreile aizrautīgi komuni-
cēja ar publiku un diskutēja ar savu kolektīvu dejotā-
jiem, gan uzslavējot, gan pamācot, gan aizrādot, gan 
aktīvi iesaistoties deju solī pati.

Protams, publikai vakara sākumā savus spēka un svei-
cienu vārdus teica arī kultūras nama vadītāja Anita Anna 
Amata, kā arī Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Ar-
tūrs Portnovs.

Iesildīšanās pirms kopīgā mēģinājuma gan „Griezes”, gan „Divi krasti” dejotājiem.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Grieze”.

Senioru paaudzes deju kolektīvs „Divi krasti”. 
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Atnākušo interesentu kuplais pulks.

14. augustā – 
publiskais mēģinājums Ļaudonas jauktajam korim

Jauktais koris „Lai top!”. 

Vidū – kora diriģents Jānis Trūps.

Savukārt dienu pēc deju kolektīvu mēģinājuma ļaudo-
niešiem tika dota iespēja ieklausīties arī jauktā kora „Lai 
top!” mēģinājuma procesā. 

Arī šīs kopā sanākšanas mērķis bija ieinteresēt skatī-
tājus par Ļaudonas jauktā kora darbību, par sastāvu, par 
mēģinājuma norisi tā, lai kāds no atnākušajiem pieņemtu 
lēmumu iestāties korī.

Sanākušo interesentu skaits abās Ļaudonas pagasta 
pašdarbnieku kolektīvu publisko mēģinājumu dienās bija 
krietns, kas ļoti priecēja. 

Cilvēki ir noilgojušies pēc sabiedrības, pēc lūkošanās 
uz citu sasniegumiem, kā jau ik gadus tas ir bijis pierasts 
dažāda veida koncertos Ļaudonas estrādē. Bija patiess 
prieks skatītāju rindās redzēt dažādus cilvēkus - gan Ļau-
donas jaunās ģimenes, gan Ļaudonas sociālās aprūpes 
centra iemītniekus, gan Ļaudonas jauniešus, gan tos, kas 
uzcītīgi apmeklē katru pasākumu.

Paldies deju kolektīvu vadītājai Aijai Kreilei, paldies 
jauktā kora diriģentam Jānim Trūpam, paldies 

kultūras nama vadītājai Anitai Annai Amatai, paldies 
arī katram kolektīvu dalībniekam  par priecīgas 

atmosfēras radīšanu, par iespēju ielūkoties 
pašdarbnieku kolektīvu mēģinājumu norisē,

 par Ļaudonas pagasta svētku radīšanu!

K. Kļaviņas, A. Portnova foto
Atskatu par Ļaudonas pagasta svētkiem sagatavoja 

Katrīna Kļaviņa



     2021. GADA  AUGUSTS                            “Ļaudonas Vēstis” Nr. 6 (305)                           9

vēstis  no  izglītības  iestāDēm

Jauno – 2021/2022. – mācību gadu Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā iesāksim klātienē

Jaunajā mācību gadā skolēni klātienes mā-
cībās varēs piedalīties ar sadarboties spējīgu  
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, 
kā arī apliecinājumu par negatīvu Covid -19 
testa rezultātu. To paredz Izglītības un zināt-
nes ministrijas sagatavotie un 2021. gada 17. 
augustā valdībā pieņemtie grozījumi noteiku-
mos par epidemioloģiskās drošības pasāku-
miem Covid-19 infekcijas ierobežošanai. 

Lai nodrošinātu drošu izglītības procesa 
uzsākšanu  skolā, pirmie testi skolēniem bija 
jānodod jau pirms mācību gada sākuma – no 
23. līdz 30. augustam. Skolēniem bija jāiero-
das skolā un jāveic siekalu tests, lai jau skolas 
sākumā noteiktu asimptomātiskos  Covid-19 
gadījumus. Turpmāko  testēšanu noteiks Ve-
selības ministrija  un Slimību profilakses cen-
tra izstrādātais algoritms. Tests būs derīgs arī 
interešu izglītības un sporta ievirzes nodar-
bību apmeklēšanai. Sejas maskas būs jālieto 
visiem skolas koplietošanas telpās. Mācību 
telpās sejas maskas varēs nelietot 1.-3. kla-
šu skolēni, kā arī skolēni un nodarbinātie, 
kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas ser-
tifikāts. Maskas nebūs jālieto sporta stundās 
fizisko aktivitāšu laikā un ja tas nebūs iespē-
jams mūzikas instrumentu spēles, vokālās 
mākslas un dejas apguves specifikas dēļ.

Neveicot testēšanu, skolēns nevarēs uzsākt 
un turpināt izglītības ieguvi klātienē, un vecā-
kiem būs jāveic nepieciešamās formalitātes, 
lai pamatizglītības ieguvi 1.-8. klašu skolē-
niem nodrošinātu ģimenē. 9. klases skolē-
niem šāda iespēja netiks dota.  

Skolā tiks izstrādāta kārtība un noteiktas 
atbildīgās amatpersonas par epidemioloģis-
kās drošības pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, 
higiēna, veselības stāvokļa uzraudzība) prasību ievēro-
šanu.

Jaunajā mācību gadā skolā mācīsies 150 skolēni. Mā-
cības 1. klasē uzsāks 17 skolēni. No 1. septembra 1.; 2.; 
4.;5.;7.;8.; 11. klasē mācības notiks pēc jaunā mācību sa-
tura un pieejas. 

Pēc ilgu gadu pārtraukuma skolā nebūs 10. klases. Ie-
mesls tam - klases vidējais zināšanu līmenis, ilgais at-
tālināto mācību laiks, kas, iespējams, nozaga skolēniem 
vēlmi turpināt mācības vidusskolā, jo uzsākt mācības  
10. klasē pieteicās tikai četri skolēni no trīspadsmit 9. 
klases beidzējiem.

Arī jaunais mācību saturs vairs neļauj skolai pildīt so-
ciālo funkciju, bet nosaka turpināt mācības vidusskolā 
tikai motivētiem skolēniem ar atbilstošu zināšanu līmeni, 
kuri vismaz no 7. klases zina, ka viņi gatavojas turpināt 
mācības vidusskolā un pēc tās beigšanas studēt augstsko-
lā. Svarīgi, lai atbalstu šādai motivācijai un izvēlei sko-
lēns, jau uzsākot skolas gaitas, saņemtu ģimenē. 

Mūsu skola joprojām saglabā vidusskolas statusu, jo 
vispārējās vidējās izglītības programma skolai akreditēta 
līdz 2026. gadam un mācības  turpina 11. un 12. klases 
skolēni. Šogad mācības 9. klasē uzsāks 18 skolēni, 8. 
klasē – 14 skolēni. Skolas administrācijai, skolotājiem 

sadarbībā ar skolas padomi, vecākiem, Ļaudonas pagasta 
pārvaldi jādomā, kā uzlabot situāciju, lai turpmāk  70%-
80%  9. klases skolēnu izvēlētos turpināt mācības mūsu 
vidusskolā. 

Šajā mācību gadā skolā darbu uzsāks jauni skolotāji 
– Jeļena Voroņina mācīs angļu valodu 1.-5. klašu gru-
pā, Linda Kāposte – sportu, Alda Eglīte – bioloģiju un 
ekonomiku, sociālā pedagoģe būs Vineta Silauniece. Mēs 
būsim priecīgi, ja psihologs Andris Tertats, kuram pastā-
vīgā dzīvesvieta ir Lielbritānijas galvaspilsēta Londona, 
darbu mūsu skolā varēs uzsākt  1. oktobrī. 

Skolas vecāku kopsapulce Google Meet platformā, 
kurā sniegsim informāciju par skolas darba aktualitātēm,  
notiks 27. augustā plkst. 17.30. Saite dalībai sanāksmē 
tika nosūtīta uz vecāku e-klases pastu un tika ievietota 
skolas mājaslapā sadaļā – ziņojumi. Arī turpmāk lūgums 
sekot līdzi jaunumiem skolas mājaslapā un skolvadības 
sistēmā: e-klase.lv!

Tiksimies klātienē Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas Zinību dienas svinīgajā pasākumā!

 Lai mums visiem radošs, veiksmīgs un veselīgs jau-
nais mācību gads!

Guntis Lazda, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors

vēstis  no  a. eglīŠa  ĻauDonas  viDusskolas
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turpinājums 11. lpp.

“Rūķu” grupas audzēkne Luīze  Zagorska, kura arī absolvēja 
pirmsskolas izglītības iestādi.

2021. gada vasara Ļaudonas “BRĪNUMDĀRZĀ”

Šī vasara paliks prātā 
ar spožu, karstu saulīti 
un arī mēs – “Brīnum-
dārzs” –turpinām savas 
darba gaitas. Jūnijā strā-
dājām divās apvienotās 
grupās – “ZAĶU” (1- 4 
gadi)  un “KAĶU” (5-
7gadi), savukārt jūlijā 
un augustā bijām vie-
na apvienotā grupa – 
“ZAĶU”(1-7gadi). 

Maija beigās mūsu 
iestādē īpašs notikums – 
izlaidums. Šogad bērnu-
dārzu beidza varen kupls 
pulciņš – 14 audzēkņi, 
kuriem vēlāk pievienojās 
vēl viena audzēkne. Pavi-
sam kopā 15 absolventi. 
Šoreiz izlaidums noti-
ka citādāk,  nekā ierasts 
valstī noteikto COVID 
- 19 ierobežojumu dēļ. 
Pirmsskolas darbinieki bija sagatavojuši daudz un da-
žādas aktivitātes, lai absolventiem šī diena būtu īpaša, 
pārsteigumiem bagāta un neaizmirstama.

 Notika gan svētku koncerts, kuram vecāki varēja se-
kot līdzi tiešraidē, gan rotaļas, gan dažādas atjautības 
un gudrības spēles, burbuļu pūšana un noslēgumā jautra 
diskotēka. Bērniem šī diena bija kā viens liels piedzīvo-
jums un galvenais – bērnu prieks sejā.

Esam lepni par mūsu audzēkņiem un novēlam, 
lai viss izdodas, uzsākot skolas gaitas.  

Lai veicas!

vēstis  no  pii  „brīnumDārzs”

Izlaiduma laiks

 Vasaras saulgriežu svētki Vēl viens jauks pasākums 
mūsu “Brīnumdārzā” bija Līgo 
un Jāņu svinēšana. Bērni nāca 
uz bērnudārzu ar saviem sapī-
tajiem svētku vainagiem galvā. 
Paldies mūsu skolēnu vecākiem 
par iesaistīšanos aktivitātē!

Gājām rotaļās un spēlējām 
dažādas spēles. Ar Jāņu ziedu 
pušķiem rokās devāmies arī 
uz Ļaudonas pansionātu, lai ar 
dziesmām un rotaļām, un svei-
cieniem radītu svētku prieku ve-
cajiem ļaudīm. 

Paldies mūzikas skolotājai 
Aldonai Gudrītei par svētku 
ieskandināšanu ar akordeonu 
un līksmām dziesmām! Ēdām 
sieru, dzērām kvasu, dziedājām 
Līgo un Jāņu dziesmas un visi 
kopā priecājāmies.  

PII „Brīnumdārzs” darbinieces. No kreisās: Aldona Gudrīte, Vanda Mincāne, Linda Āboliņa, 
Ligita Edelberga, Dina Simsone.
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turpinājums no 10. lpp.

6. augusta rītā mēs ,,Brīnumdārzā” bijām pavisam 
pārsteigti par nedzirdētām skaņām, kas skanēja viņpus 
žoga. Gājām lūkot un pārsteigti vērojām, kā tiek spē-
lēts uz neredzētiem instrumentiem. Ar dūdu skaistajām 
skaņām mūs iepriecināja grupa “Saucējas”, kas, noslē-
dzot sava albuma “Dabā” iznākšanas svinības, uzstājās 
Sāvienas pilskalnā, un no rīta mūs aicināja uz šo dzies-
moto pastaigu. Tika ieskandināta ne tikai pilskalna ap-
kārtne, bet arī Ļaudonas pagasta svētki! Bērniem bija 
iespēja klausīties skaistajās melodijās, iepazīt, aptaustīt 
senos instrumentus. Ansambļa dalībnieces ļoti labprāt 
pastāstīja un parādīja, kā veidoti šie instrumenti un kā 
darbojas mehānisms, lai šīs burvīgās skaņas radītu. Pal-
dies! 

Grupas „Saucējas” viesošanās

Visas vasaras garumā ik dienas kopā pavadījām jaut-
rus brīžus - gājām rotaļās, spēlējām spēles, atkārtojām 
arī zināšanas, dziedājām, dejojām, sportojām, spēlējā-
mies, baudījām vasaru, lai atkal ar jauniem spēkiem va-
rētu uzsākt jauno mācību gadu. 

Par aizvadīto vasaru

Viesojoties vecās skolas rožu dārzā pie uzstādītā Ļaudona dekora. 
Attēlā skolotājas Elīna Bremšmite un Līga Blekte.

Ikdienas aktivitātes.

Savos piedzīvojumos dalījās pirmsskolas skolotāja Elīna Bremšmite
Foto no PII „Brīnumdārzs” arhīva
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turpinājums 13. lpp.

ĻauDona,  lepojies!

Sacensību laikā - pie stūres - Kalvis, blakus - Kristers.

Ļaudonieši brāļi Kalvis un Kristers Kuprani 
augusta sākumā sekmīgi piedalījās Austrumpuses 
BMX blakusvāģu pasaules čempionātā un godam 

finālā izcīnīja 
1. vietu!

Paldies Kristera un Kalvja vecākiem par labu 
audzināšanu, kas dēliem ļāvusi attīstīties dažādās 

dzīves jomās!
Paldies brāļiem Kupraniem par Ļaudonas vārda 

nešanu ārpus pagasta!

Brāļi Kalvis un Kristers Kuprani.

Nometnes „Pabumbosim?!” dalībnieki pirmajā dienā.

Katrīna Kļaviņa
Foto no Kupranu ģimenes arhīva

vēstis  no  bjic  „acs”
Sveiks avīzes lasītāj!

Vasara ir paskrējusi tik ātri, klāt jau pēdējās augusta 
dienas. Ko tad esam padarījuši?

Gatavojoties Ļaudonas pagasta svētkiem, 16. jūlijā 
tikāmies kultūras namā, lai veidotu sapņu ķērājus. Kā 
izrādījās, sapņu ķērāju taisīšana ir ļoti interesanta un 
aizraujoša. Katrs jaunietis uztaisīja vismaz divus ķē-
rājus. Bērnu un jauniešu izgatavotie, kā arī citi sapņu 
ķērāji visu augustu rotāja Ļaudonu. 

Šogad daudzo ierobežojumu dēļ Madonas pilsētas 
svētki bija citādāki, tādēļ ierastajos datumos daudz 
kas notikt nevarēja. Bet, uzlabojoties situācijai valstī, 
Madona turpināja svinēt  savu 95. jubileju. 24. jūlijā 
Priežu kalniņā ikviens tika aicināts pavadīt laiku kopā 
ar ģimeni dažādās aktivitātēs. Arī BJIC “Acs” bija tur. 
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turpinājums 14. lpp.

turpinājums no 12. lpp.

Regbija treniņa laikā nometnē.

Radošās aktivitātes laikā nometnē.

Mēs vadījām divas aktivitātes. Viena no tām – glez-
nošana uz plēves, kas ieguva lielu popularitāti. Bērni 
radīja daudz un skaistus zīmējumus Madonai svētkos. 

Piedāvājām arī citādāku orientēšanos, kur Priežu kal-
niņa teritorijā bija jāatrod dažādas lietas. Paldies su-
perīgajai palīdzei Jautrītei, kura visas dienas garumā 
cītīgi pildīja bērniem krāsas trauciņos.

No 26. līdz 30. jūlijam Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas sporta laukumā norisinājās BJIC “Acs” 
organizētā sporta un piedzīvojumu nometne “Pabum-
bosim?!”. Kā mums veicās un ko mēs darījām? Laik-
apstākļi šo piecu dienu laikā bija dažādi. Ierobežojumu 
un noteikumu dēļ nodarbošanās nometnē drīkstēja no-
risināties tikai ārā. Pirmajā dienā saule cītīgi karsēja 
un cepināja. Nākamajās dienās lietus mūs slapināja, 
un pēdējās divās dienās vējš lika izjust savas stiprās 
brāzmas, bet, par spīti laikapstākļiem, kopumā mums 
gāja forši.

Pirmajā dienā ar dažādu rotaļu un spēļu palīdzību 
notika dalībnieku iepazīšanās un sadraudzēšanās. Tika 
izvirzīti mērķi, ko katrs sagaida no nometnes, kā arī  
izveidojām nometnes karogu. Kopā ar Kristeru Kupra-
nu dalībnieki iepazina nometnes pirmo sporta veidu - 
florbolu. Pildot dažādus vingrinājumus un uzdevumus, 
dalībnieki izmēģināja florbola spēles elementus. Mā-
cījās spēles noteikumus un, sadarbojoties komandās, 
spēlēja florbolu. 

Otrajā dienā  iepazīt un izmēģināt savus spēkus 
futbolā nometnes dalībniekiem palīdzēja nometnes 
vadītājs Mareks Rimšāns. Sākot ar iesildīšanos, vin-
grinājumiem ar bumbu un beigās ar futbola spēlēša-
nu komandās. Rezultātā tika apgūts jau otrais sporta 
veids. Pēc pusdienām tikāmies radošajā darbnīcā “Ma-
karonu tornis”. Lai gan uzdevums bija izveidot torni, 
radošums nometnes dalībniekos ņēma virsroku un bei-
gās tika veidoti ne tikai torņi, bet klusā daba un citi 
mākslas darbi no makaroniem.

Trešajā dienā regbija aktivitāti vadīja Latvijas sie-
viešu izlases spēlētāja Lāsma Šķēle. Bērni tika iepa-
zīstināti ar spēles vēsturi un noteikumiem. Ar dažādu  
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uzdevumu palīdzību gan 
individuāli, gan koman-
dās tika apgūta regbija 
spēles tehnika un pati 
spēle. Šis sporta veids 
ļāva dalībniekiem izkāpt 
no savas komforta zonas, 
jo regbiju bija spēlējis 
tikai retais, un, kā atzi-
na paši bērni, regbijs ir 
grūts, bet foršs. Radošajā 
daļā ļāvāmies radošajai 
fantāzijai un  zīmējām 
gan uz papīra, gan plē-
ves, gan asfalta.

Ceturtajā dienā ar 
basketbola spēlēšanas 
noteikumiem jauniešus 
iepazīstināja Latvijas 
sieviešu izlases spēlētāja 
Rūta Stiprā, sākumā pa-
stāstot par profesionālo 
basketbolu un spēlētā-
ju ikdienu. Bērni par to 
izrādīja lielu interesi un 
uzdeva daudz jautājumu,  
tādējādi uzzinot sev sva-
rīgu informāciju. Pildot 
dažādus vingrinājumus, 
katrs varēja izmēģināt 
un iemācīties basketbo-
la elementus. Sadarbo-
joties komandās, sīvās 
savstarpējās cīņās tika 
izmēģināta pati basket-
bola spēle. Dienas turpi-
nājumā katrs dalībnieks 
veidoja savu lidojošo 
pūķi, kas bija īsts pār-
baudījums. Lai viss iz-
dotos, dalībniekiem bija 
nepieciešama pacietība 
un sadarbība ar citiem 
dalībniekiem. 

Pēdējā nometnes dienā 
dažādās stafetēs dalīb-
niekiem bija iespēja at-
kārtot apgūtos florbola, futbola, regbija un basketbola 
spēles elementus. Tā arī jauniešus varēja pārbaudīt, 
vai apgūta prasme  sastrādāties komandā. Pēc stafe-
tēm spēlējām spēles un pūtām burbuļus, un izbaudījām 
kopā būšanu.

Liels paldies visiem iesaistītajiem! Īpašs paldies 
no nometnes darbiniekiem, dalībniekiem un vecā-
kiem skolas pavārītēm par tik gardām pusdienām!

Augustā jauniešu centra dalībnieki bija iesaistījušies 
arī Ļaudonas svētkos. 5. augustā jaunieši tika aicināti 
atnākt un izveidot savu apsveikumu Ļaudonai. Diem-
žēl uz šo aktivitāti neviens neieradās.

12. augustā Madonas novada jauniešu centru darbi-
nieki tikās Cesvainē. Apskatījām Cesvaines bērnu un 
jauniešu centru, iepazināmies ar jauniem kolēģiem un 
pārrunājām aktualitātes.

13. augustā aicinājām uz viktorīnu par Ļaudonu. Bija 

sagatavoti gan vieglāki, gan sarežģītāki jautājumi. Pie-
mēram: Ar cik pagastiem robežojas Ļaudona? Kurā 
Aiviekstes krastā atrodas BJIC “Acs”? Kādu daļu no 
Ļaudonas teritorijas aizņem meži? u.c. Viktorīna nori-
sinājās divās kārtās - atlase un fināls. Viktorīnā  pieda-
lījās četri jaunieši un finālā iekļuva  divi. Par viktorī-
nas uzvarētāju kļuva Rēzija Grundmane.

No 16. līdz 29. augustam “Acs” darbiniekiem atva-
ļinājums, lai ar jaunu sparu un idejām varētu darboties 
tālāk. Kā viss būs, vēl ir liels nezināmais... Gaidīsim, 
ko valdība lems!

Lai radošs un prieka pilns 
jaunais mācību gads!

Gita Dzene, 
BJIC „ACS” vadītājas vietas pienākumu  izpildītāja
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Ieskats notikušajā izstādē bibliotēkas telpās.

Ruta Bērziņa savā goda vietā izstādes atklāšanas  
laikā 3. augusta rītā.

vēstis  no  ĻauDonas  bibliotēkas
“Mana dzīve starp grāmatām un rozēm”

Ļaudonas pagasta svētku ietvaros 3. augusta rīta pusē 
interesenti pulcējās bibliotēkas pagalmā, kur, atklājot ko-
lekcijas izstādi “Mana dzīve starp grāmatām un rozēm”, 
noritēja sirsnīga tikšanās ar ilggadēju bijušo Ļaudonas bib-
liotēkas vadītāju Rutu Bērziņu. 

Ja nu kādreiz doma par savu rožu dārzu ir bijis kalnvir-
sietes Rutas kundzes lolots sapnis, tad nu tagad jau daudzu 
gadu garumā tā ir dzīves realitāte, kas tapusi, pateicoties 
gan skaistiem dzīves mirkļiem, gan arī smagam darbam.  
Rutas dārzā ik gadu uzzied apmēram simt piecdesmit 
rožu, kopā kolekciju veido apmēram simt divdesmit rožu 
šķirņu. Daudz stādiņu Rutas kundze ir iegādājusies  pati, 
taču daudz dāvinājuši arī radi un draugi.

Patīkamajā tikšanās brīdī Ruta bija krāšņi tērpusies 
apģērbā, uz kura attēloti dažādi rožu elementi. Interesen-
tiem bija iespēja aplūkot arī citus apģērba gabalus, kas 
bija uzkārti uz pakaramā –, blūzes, kleitas, rīta halāti, kā 
arī aksesuāri – cepure un lietussargs. Visas šīs uzskaitī-
tās lietas ir darinātas, iekļaujot tajās rožu simboliku, un 
saudzīgi glabātas – tieši kā kolekcijas izstādei. Bet pašā 
sākumā noteikti nav bijis tāds mērķis – vākt, krāt, saudzēt 
un uzglabāt, lai pēc daudziem gadiem atgrieztos Ļaudonas 
bibliotēkā un Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem un viesiem 
parādītu savu veikumu.

Gandrīz  vai katram no mums ir kaut kas tāds, par ko 
izrādām pastiprinātu interesi. Un viss par un ap rozēm, kā 
jau jūs, lasītāji, saprotat, ir Rutas kundzes stihija, mīlestī-
ba un aizraušanās. Rutas kundzes kolekcijas izstādi, kas 
bija aplūkojama līdz 14. augustam, veidoja dažādas sadzī-

viskas lietas – pārsvarā trauki, krūzītes, atklātnītes – un 
viss ar rožu apdruku. Apskatei pieejamas bija arī Rutas 
kundzes pierakstu burtnīcas, kurās mita dažādi aforismi, 
teicieni, zīmējumi, dzejas rindas un pašas izstādes autores 
vārdi, tāpat arī kundzes rokdarbi – izšūtas rozes uz sedzi-
ņām, spilveniem, pat uz apģērba.

Klausoties Rutas Bērziņas sirsnīgajā un sajūsminošajā 
monologā, kas bija cītīgi gatavots, atklājot izstādi, spējām 
nojaust, ka Ruta ir ne vien azartiska kolekcionāre, bet arī 
liela rokdarbniece. Mēs, daudzās Ļaudonas pagasta dāmas 
un kungs no Ļaudonas sociālās aprūpes centra, tikām ie-
priecināti ar īpaši piemeklētām dzejas rindām. Un nav jau 
liels pārsteigums, jo izstādes autores dzīve nav iedomāja-
ma arī bez grāmatām. Par to liecina 37 bibliotēkā nostrā-
dāti gadi. Šobrīd gan grāmatu lasīšana ir nolikta attālāk, tā 
vietā – interesantas televīzijas pārraides.

Raisoties sarunai, atklājām, ka Ruta ne tikai daudz la-
sījusi un strādājusi ar grāmatām, bet arī pati grāmatu sa-
rakstījusi, protams, par mīlestību… Ne tikai par rozēm 
(grāmata nav izdota). 

Bija patīkami atrasties tik ļoti dedzīgas un jūsmīgas 
personības kā Ruta tuvumā.  Ticam, ka 
katrs spēcīgais vārds, kas nāca no kun-
dzes lūpām un atklāja to, kas raisījis šo 
mīlestību, kas palīdzējis nonākt pie šīs 
atkarības, kādi faktori veicinājuši vaļas 
prieku, iedrošinās arī citus tagad vai vē-
lāk pievērsties savam hobijam un ziedot 
savu laiku un atrast vietu sirdī kādas ko-
lekcijas krāšanas sākšanai tāpat kā gadu 
garumā to ir darījusi Rutas kundze.

Mīļš un sirsnīgs paldies par dedzību, 
RUTA, un par dalīšanos ar savu rožu 

dzīves stāstu!

Bibliotēkas vadītāja Ieva Skuške un 
Katrīna Kļaviņa
K. Kļaviņas fotoKopā ar interesentiem, kā arī kultūras nama vadītāju Anitu Annu Amatu un 

Ļaudonas bibliotēkas vadītāju Ievu Skuški.
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Vienā no no-
metnēm tika rea-
lizēta arī vērtīga 
ideja. Ņemot 
vērā, ka basket-
bolistiem mēdz 
uzkrāties dažā-
das mantas un 
pat paliek pāri, 
Ļaudonā vasaras 
nometnes TUR 
Basketball audzēkņi no BS Rīga/Centrs puišu vienības 
katrs apzināja to, ar ko varētu padalīties. Rezultātā tika 
savākts gana liels basketbola ekipējums perfektā stāvok-
lī, kas tika ziedots Ļaudonas jaunajiem sportistiem.

Katrīna Kļaviņa
Foto no nometnes arhīva

nometŅu  laiks  ĻauDonā
Basketbola nometnes

Gan jūlijā, gan augustā bērni un jaunieši vecumā no 9 
līdz 19 gadiem piedalījās basketbola skolas „Rīga” Rī-
dzenes nodaļas organizētajās nometnēs Ļaudonā.

Nometnes tiek organizētas divu mērķu dēļ. Viens no 

tiem - sagatavot jaunos sportistus jaunajai sezonai, kas, 
cerams, notiks, un uzlabot gan viņu fizisko sagatavotību, 
gan spēles prasmes. Otrs mērķis ir parādīt viņiem no pil-
sētas krasi atšķirīgu vidi un iepazīstināt ar lauku dzīvi.

Jaunie atlēti 4. augustā, saņemot Līgas Plaudes dāvinājumu - iedvesmojošās Basketball Blueprint grāmatas. 

A. Portnovs kopā ar nometnes dalībniekiem.

„Es ticu, ka varu!” - 
OK “ARONA” organizētā nometne

Nometne notika ESF projekta  nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazinā-
šanai” ietvaros, realizējot biedrības OK “Arona” pro-
jektu “Es ticu, ka varu!” no 19. līdz 23. jūlijam.

Nometnes laikā norisinājās izzinošas nodarbības  
dabā, sarunas par mērķiem un to sasniegšanas ceļiem, 
fiziskas aktivitātes - pārgājieni, orientēšanās, sporta 

spēles, prāta spēles, saskarsmes kultūras un pašaprū-
pes prasmes apgūšana ikdienā, disciplīnas nozīme ik-
dienas gaitās. 

To visu apguva jaunieši vecumā no 12 līdz 20 ga-
diem no dažādām ģimenēm. 

Informācija no nometnes.gov.lv
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Augusta aktualitātes
ĻauDona  sporto!  esi  aktīvs  ĻauDonā!

Sacensību „Noskrien vasaru!” dalībnieki pie starta pozīcijas.

Noslēdzoties Olimpiskajām spēlēm, 
kas norisinājās Tokijā, arī mēs, Ļaudo-
nas sportisti, noslēdzam mūsu vasaru. 
Cik jau nu katrs to sportiski, aktīvi vai 
kustīgi (to jau mēs katrs zinām) aizva-
dījām, bet ir liels prieks par visiem, kas 
piedalījās rīkotajās sacensībās.

Šoreiz vasara arī man ir bijusi tik ak-
tīva, ka bija jāmeklē palīdzīgas rokas, 
kas aizstās manas rokas. Šosezon man 
sacensību ir bijis tik daudz, ka es neva-
ru pagūt būt visur! Regbija sezona mani 
šodien ir ievilkusi savās važās - daudz 
izbraukumu sacensību, kā arī Latvijā ir 
bijis jāpiedalās dažādu sacensību orga-
nizēšanā.

Augustā tika aizvadīts pasākums 
„Noskrien gadalaikus!” „Noskrien va-
saru!” posms. Priecīga un sajūsminoša 
ziņa - šoreiz bija daudz dalībnieku, lie-
lākā daļa no viņiem - basketbola nomet-
nes dalībnieki. Tas,  protams, nav slikti, 
taču ir rūgtums...  Kur palikuši aktīvie Ļaudonas pagas-
ta  sportisti? Kas pretendēs uz kopvērtējuma balvām?!

Saku milzīgu paldies maniem palīgiem, kas iesaistījās 
gan volejbola, gan skriešanas  sacensību organizēšanā -, 
Diānai Cīrulei, Ralfam Miškinim un Kristeram Kupra-
nam. Bez šiem spēcīgajiem un inovatīvajiem jauniešiem 
tiešām nevarētu norisināties visi šie sporta notikumi.

Skatīsimies, kā mums/man ies nākotnē. Ļoti ceru, ka 
izdosies noorganizēt regbija komandu bērniem ne tikai 
Ļaudonā, bet arī Madonas novadā, jo, organizējot Lat-
vijas čempionāta turnīrus tieši bērniem un jauniešiem, 

var redzēt, kā bērns pieaug - kļūst par labāku draugu, 
cilvēku un arī sportistu. Var just, kā bērns kļūst  discip-
linētāks.

Es aicinu visus, ja jums sakāms kas sportisks vai ir 
vēlme kaut ko ieteikt, vai gribas pasūdzēties, droši raks-
tiet!

Esi aktīvs Ļaudonā Instagram vai Facebook lapās!

Lāsma Šķēle, 
Ļaudonas sporta notikumu organizatore

K. Kuprana foto

Intervija ar Raimondu FeldmaniDzīvesstāsts
Raimonds Feldmanis ir bijušais latviešu basketbolists, kurš pēc 

karjeras noslēguma ir kļuvis par basketbola treneri. Šovasar Ļau-
donā, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā, norisinājās Rīgas bas-
ketbola skolas  Rīdzenes  nodaļas  rīkotās basketbola  nometnes, 
kurās  par  galveno un  vecāko treneri  strādāja  R. Feldmanis. 

 Raimonda klātbūtne šajā nometnē un Ļaudonā ir ļoti vērtīga 
un cienījama, jo Raimonds ir Tokijas olimpiskajās spēlēs zelta 
medaļas izcīnījušās  Latvijas 3x3  basketbola izlases, olimpiskās 
čempionvienības treneris.  Artūrs Portnovs, Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītājs, sazinoties ar mani (redaktori), atklāja, ka R. 
Feldmanis ļoti, ļoti mīl Ļaudonu un ir Ļaudonas patriots, tādēļ, 
protams, ka ar šādu personību Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem 
jāiepazīstas tuvāk.

Labdien, Raimond! Vai varat Ļaudonas pagasta laikraksta 
„Ļaudonas Vēstis” lasītājiem īsumā izstāstīt savu biogrāfiju – 
kur esat uzaudzis, kādēļ savu karjeru esat nolēmis saistīt ar 
basketbolu?

- Labdien! Prieks atkal atgriezties Ļaudonā, kolosāls laiks! Lie-
kas, ka atkal esmu savās otrajās mājās!

 Esmu uzaudzis Rīgā, Pļavniekos. Mans tēvs bija pedagogs un 
treneris. Pateicoties viņam, mana dzīve iesākās uz „Tu” ar bas-
ketbolu. Pirmais profesionālais „grieziens” man bija netālajā 
Gulbenē, kur es pavadīju vairākus gadus spēlējot slavenajos Gul-
benes „Bukos”. Basketbols kā sporta veids mani ir uzrunājis jau 
no pašas bērnības.
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Raimonds Feldmanis kopā ar Artūru Portnovu, kam rokās R. 
Feldmaņa izdotā grāmata.

 Turpmākos gadus esmu spēlējis arī Spānijā, beigu fāze 
– „Baronā”, kur es izcīnīju čempiona titulu. Profesionā-
lajā karjerā esmu guvis daudz traumu – ir bijušas krus-
tenisko saišu traumas, kas dažus gadus ir likušas izlaist 
basketbola treniņus un spēles.

 Tajā laikā gan mans tēvs, gan „Buku” treneris Agris 
Galvanovskis, gan U. Helmanis vairākus gadus aicināja 
palīdzēt bērnu nometņu organizēšanā.  Jau tad es sapratu, 
ka tas man ļoti patīk. 

 Kad tu pats spēlē basketbolu, karjeras laikā, šķiet ka 
tu kļūsti ļoti egocentrisks, bet, kad trenē bērnus, tad ir 
vairāk pārdomu, kļūsti pašaizliedzīgāks, iegūsti atgrieze-
nisko saiti no darba procesa. Un tā es sapratu, ka vēlos 
strādāt par bērnu treneri.

 Šobrīd esmu mārupietis, strādāju basketbola skolā 
„Rīga”.

Kas ir jūsu lielākie atbalstītāji un iedvesmotāji, lai 
jūs turpinātu savu izaugsmes ceļu? Kur rodat spēku, 
lai veidotu savu dzīvi, savu karjeru tādu, kāda tā ir 
šobrīd?

- Motivāciju savam darbam  meklēju ģimenē. Mani lie-
lākie atbalstītāji ir mana sieva un dēls, protams, arī vecā-
ki un brālis. Lielu spēku dod, palīdz un virza uz priekšu arī 
apkārtējā vide un draugi. 

Lasīju, ka šogad kopā ar Artūru Raudziņu esat izde-
vis grāmatu „Basketball Blueprint: A Complete Guide 
to Master Your Skills”. Grāmatā plaši izklāstīts par uz-
varētāju psiholoģiju, pārliecības veidošanu, līdera un 
koncentrēšanās spēju izkopšanu. Tātad tā arī ir jūsu 
pārliecība par panākumu gūšanu?

-Jā! Man šķiet, ka tās ir tās lietas – motivācija un dis-
ciplīna –, kas noder, lai sasniegtu mērķus. Mentālā puse  
– ticība sev, neatlaidīgs un mērķtiecīgs darbs – noder ne 
tikai basketbolā, bet jebkurā sporta veidā – volejbolā, 
vieglatlētikā u.c. Ārpus basketbola tā pasaule arī ir diez-
gan liela.

 Noteikti arī jūsu pagasta bibliotēkās sadarbībā ar Ļau-
donas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu ar lai-
ku lasīšanai būs pieejams šīs grāmatas izdevums.

 Runājot par atrašanos Ļaudonā un nometnes trene-
ra pienākumu izpildi, kādēļ nometne tiek rīkota tieši 
šeit? 

-Salīdzināt citu nometņu norises vietas es nevēlos, bet 
mums ļoti paveicās, ka Ļaudonā norisinājās pirmā treniņ-
nometne. 

 Tās laikā ļoti iepatikās apkārtējā vide, sporta organizā-
cija, sporta iespējas. Liels gandarījums par to, kā šeit viss 
tiek plānots un realizēts. Man kā trenerim izdevās fokusē-
ties tikai uz basketbolu. Vide ir ļoti pateicīga, lai Rīgas un 
Mārupes jaunieši varētu atrasties šeit.

Kāds ir nometnes mērķis un svarīgākais uzdevums?
-Treneri šādās nometnēs iepazīst savus sportistus  

daudzpusīgāk. Ir iespēja izpētīt katra bērna  uzvedību  in-
dividuāli, plusus vai mīnusus. 

Varbūt jums ir kādas pārdomas par Ļaudonā redzē-
to vai piedzīvoto, ja ir bijis laiks pabūt ārpus nometnes 
treniņiem? Vai, jūsuprāt, ir kādas lietas, ko mēs ikdie-
nā, rutīnas pārņemti, nenovērtējam?

-Mēs daudzreiz nenovērtējam lietas, kas mums ir apkārt. 
 Jums Ļaudonā ir ļoti plaša sporta zāle ar veseliem 

pieciem basketbola groziem. Man kā basketbola trenerim 
šķiet, ka jums šeit ir grandioza iespēja pilnveidot basket-
bola treniņus. Ļaudonā notikušās nometnes gan treneriem, 
gan dalībniekiem bija lieliska iespēja  izrauties  no lielpil-
sētas dzīves. Man šķiet, ka šeit apkārt valda miers. 

 Ja runā tieši par nometni – šeit ir lieliska vieta, kur nakš-
ņot, ir kvalitatīva  ēdināšana un patīkama apkalpošana A. 

Eglīša Ļaudonas vidusskolas virtuvē. Pēc atgriešanās  no 
Tokijas  un mielošanās ar šajā virtuvē gatavotajām  pusdie-
nām  izjutu fantastiskas emocijas – pamatīgs latviešu ēdiens.

Arī ziemas laikā, kad vairāki treniņnometnes dalībnieki 
pirmo reizi kāpa uz slēpēm, šeit bija ļoti ērta dzīvošana – 
gan sniegs visapkārt, gan silta sporta zāle.

Šeit mūsu nometnes laikā noteikti notika lielāka  aktivi-
tāte. Ieguvums arī finansiāli –lielāks apgrozījums  veika-
los. Cerams, ka arī mēs, pilsētnieki, jūs savā ziņā ietekmē-
jam – iedrošinām.

Turklāt katru bērnu individuāli atveda vecāki, kas no-
teikti ietekmēja Ļaudonas vārda izskanēšanu arī Rīgas 
pusē.

Es esmu redzējis gan Aivieksti, gan citus dabas krāšņu-
mus. Ļaudonas apkārtne ir skaista, kā jau visa Latvija.

Kas, jūsuprāt, Ļaudonā pietrūkst, organizējot no-
metnes?

-Man kā trenerim vienmēr ir vēlme būt elastīgā  vidē un 
varu atzīt, ka vide Ļaudonā mani apmierina. 

Tomēr jums Ļaudonā trūkst kvalitatīva stadiona, lai ir, 
kur trenēties arī vieglatlētiem. Tāpat mīnuss  ir grants ceļš 
uz Ļaudonu. Es jums novēlu gan stadionu, gan asfaltētu 
ceļu. 

Vai no satiktajiem cilvēkiem jums ir izveidojies vis-
pārīgs priekšstats par ļaudoniešiem? 

-Ļaudonietis  ir laipns, atsaucīgs un pozitīvs!
Noteikti A. Portnovu pazināt jau pirms treniņnomet-

nes noorganizēšanas. Vai, pirms A. Portnovs atgriezās 
Ļaudonā, bijāt kopīgi  iesaistīti kādos basketbola pa-
saules notikumos?

-Kad Artūrs strādāja Latvijas Basketbola savienībā, 
mums bija darba attiecības – ar efektīvu rezultātu un po-
zitīvas. 

Kad tika risināts jautājums, kur organizēt nometni, uz-
runājot Artūru, uzreiz saņēmām pozitīvu atbildi.

Vai jums ir kāds novēlējums Ļaudonas pagasta ie-
dzīvotājiem un avīzes lasītājiem?

-Ļaudoniešiem  noteikti novēlu būt tikpat atsaucīgiem 
un laipniem, ticēt, ka visu vienmēr var uzlabot.

Nepazaudējiet sevi! Esiet tādi, kādi esat!
Paldies par interviju, izrādīto iniciatīvu! Uz tikšanos 

Ļaudonā jau citreiz!

Intervijas jautājumus sagatavoja Katrīna Kļaviņa
Intervēja Artūrs Portnovs

Foto no R. Feldmaņa personiskā arhīva
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lūkojoties  vēsturē...
Ņemot vērā, ka joprojām saņemu īpašas un sirsnīgas atsauksmes par to, ka „Ļaudonas Vēstīs” tiek publicēti mate-

riāli, kuros stāstām par vēsturi, šī mēneša numurā piedāvāju izlasīt Ernas Ķikures publikāciju Londonas avīzē (1957. 
gadā)  par kapu svētku norisi Ļaudonā.

Manuprāt, ļoti saistošs darbs, kuru lasot, arī 2021. gadā var secināt, cik izteiksmīga, svarīga un aizkustinoša kapu 
kultūra Ļaudonā ir bijusi vienmēr. Šajā prozas darbā ir spēcīgs pieskāriens vēsturei, bagātīga un senatnīga valoda.

Kapu svētki Ļaudonā
Ļaudonas luterāņu kapu svētkus svētīja jau 

no laika gala pirms Jāņiem tai svētdienā.
Tas nebija nekāds vaļas laiks, tak brīdis, 

kad sējas darbi kā nekā bija paveikti un siens 
vēl taisni nekrita uz kakla, ja vien kāds pats, 
darbus steidzinādams, nenorāva jau kādu ga-
balu āboliņa vai saziedējušu upes līci, uz labu 
atālu cerēdams. Vasara stāvēja savā kuplumā 
un cilvēks, tāpat kā viņa tīrumā nodzītais lo-
piņš, varēja atvilkt īsu elpu. 

Dārzos vēl ziedēja sējas rozes vai pojenes, 
sirdspuķes, un zilās skalbes, sāka uzplaukt jau 
lielās sarkanās vasaras rozes, un nebija apbi-
rušas vēl visas tējas rozītes.

Grāvji bija pilni neaizmirstuļu kā pašas 
maigās debess atspīduma, un otrā gada ābo-
liņš bija baltlapām un dzeltenajām pīpenēm 
kā nomargots. Rudzos varēja atrast pirmās 
rudzu puķes, lapu mežos - pēdējās kreimenes, 
bet ezeros un rāmos upes līčos raisījās vaļā 
ezerrozes.

Ja tikai čaklas rokas un kājas - kapus nekad 
nevarētu bagātāk un jaukāk nopušķot.

Sestdienā pirms kapu svētku svētdienas kapos bija klusa, 
bet dzīva rosība. Gluži kā katrā sētā, kur bija saņemami 
svētki. Viens zirgs pēc otra piestāja pie sētas zem lielajām 
eglēm, augšā bērzu ēnā vai lejā alkšņu jaunaudzītē, lai 
būtu no dunduriem kaut cik pasargāts, un sievas un vecās 
mātes ar saviem palīgiem, meitas vai dēla bērniem, grā-
bekļus, lāpstiņas, ūdens spaiņus, baltu smilšu maisiņus un 
puķu grozus stiepdamas, steidzās uz savu mīļo dusas vie-
tām. Gadījās pa vidu arī dažs stiprāks vīrs, kas ieveda visu 
vezumu grants, kravu zaļu velēnu vai gluži jaunu, stipru 
kapu solu. Līdz vēlai novakarei kapos dudināja klusinātas 
balsis, līkāja muguras - ravējot, rušinot, apraušot, apslau-
kot, appušķojot... 

Ar krēslas atnākšanu kapi stāvēja visjaukākā košumā. Uz 
kopu kopiņām, starp kapu mirtēm, saulgriežiem, sīkrozī-
tēm un citām stādītām puķēm, vietās, kas nebija noliktas 
ar atnesto puķu pušķiem, melnoja uzbērtā melnzeme kā 
samts, bet grantētie celiņi apkārt kopiņām mirdzēja balti 
vai iedzelteni, gludi vai rakstā ar grābeklīti nokasīti, bez 
vienas vienīgas zālītes. Košuma krūmiņi aplaistīti smaržo-
ja, liepiņas vēdināja platas, jaunas lapas, veco bērzu galot-
nes klusi šalca apklusdamas.

Aizgājušie mierīgi varēja sagaidīt savu gadskārtējo svēt-
ku dienu. Bija gandrīz tā, it kā tie paši būtu visu uzposu-
ši savu daudzo viesu uzņemšanai, kas rītā atnāca svētku 
drēbēs vēl tik ar dažiem visskaistāko puķu pušķiem rokās. 
Tikai tie kapi, kuru piederīgie dzīvoja pagasta  vistālākos 
stūros, dažkārt gaidīja savu apkopšanu vēl agrā svētdienas 
rītā. Bet arī tiem jau uzsprausts pa ziedu pušķim, nolikts pa 
ozola zaram, izravētas lielākās nezāles ar to radu un draugu 
rokām, kas dzīvoja kapiem tuvāk. Par tiem gādāja arī kapu 
kopēja, uz dažu sudraba latu, dažu rozīņmaizes kukuli un 
sviesta kluci cerēdama.

Jaukā svētdienas rītā kapi mirdzēt mirdzēja savā ziedu 
bagātībā, tur kūpēja smaržas un lulināja  putnu balsis. Tad 
pamazām sāka nākt cilvēki. Viņu saradās vairāk un vai-

rāk, līdz tie plūda jau straumēm pa kapsētas celiņiem šurp 
un turp, bet visi lielceļi vēl dunēja un rībēja no atbraucēju 
ratiem, līniju un atsperdroškām. Slitas un visas malas ap 
kapsētu pildījās pajūgiem, divriteņiem, motocikliem, pa 
retam bija arī pa automašīnai. Zirgu zviegšana, kam šādās 
svētku dienās ir sava satraucoša un valdzinoša skaņa, sāka 
skanēt ap kapsētas vaļņiem līdz ar pakavotu kāju mīņāša-
nos, pajūgu siksnu un sprādžu žvadzēšanu, stipri kaldinātu 
riteņu sasišanos. Vīri mēģināja iegrozīt savus pajūgus labā-
kās vietās, zirgi satraukti un samulsuši stumdījās uz priek-
šu un atpakaļ, sievietes, iesaukdamās un svārkus celdamas, 
spurdza pa vidu, lai nenotrieptos ar ratu ziedi vai nedabūtu 
ar ilkss galu plecā. Kapsētu ielenca visa pagasta dzīvais 
spēks. Dzīve atnāca pie klusajiem.

Cietus, aukstus akmens krustus un pieminekļus apvija un 
apmīļoja silti, mīksti bērnu loceklīši, kas gaiši kā tauriņi, 
saulstaru sildīti, visur piespiedās, visu aptaustīja un apdve-
sa ar savu vāro, bet droši pulsējošo dzīvību.

Jaunu meitiņu klusinātās, bet nevaldāmās sarunas un 
smiekli līdz ar acu zibēšanu un vaigu tvīkumu lidinājās pāri 
kapu kopiņām. 

Sievu nopūtas bija pilnas tā paša dzīves sūruma un mai-
guma, kā tas bija viņu sētās, no kurām viņas nāca. Viņu soļi 
kautrīgi un smagi ienesa kapsētas ceļos darba dimdēšanu, 
tīrumu un vagu šķavas.

Sirmgalvji, kupli kā bērzi, pielika salīkušus pirkstus 
kapu smiltīm, rūpēs un padevībā, un, taustīdami tās durvis, 
aiz kurām viņiem drīz būs jāaiziet, puskurlām ausīm mēģi-
nādami saklausīt balsis, kas viņus tur sagaidīs...

Tā bija liela ciemošanās diena. Gan kapi bija klusi arī 
savā lielajā mīlestības rotā, toties jo vairāk sāpes un prieks 
plosīja dzīvos.

Tur raudāja atraitnes un mātes, un smagi nopūtās vīri. 
Bet zibenīgi pēc laimes meklēja acis, kuru sirdis bija 

Cilvēku grupa pēc kapusvētkiem 1957. gadā.
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bēdas aizmirsušas, kā arī tās, kas bēdu, ne prieka vēl 
nebija pazinušas.

Pie Jāņa Ozola kapa, kur pacēlās slaids, melnpelēks gra-
nīta piemineklis, sēdēja viņa atraitne tumšās drēbēs, garā, 
melnā šallē pār iesirmiem matiem, kā viņa bija sēdējusi nu 
jau daudzus gadus šai svētdienā. Labo roku ar kabatas la-
katiņu viņa šogad cēla un cēla pie acīm, bet kreisajā turēja 
savas jaunākās meitas roku, kas, tikko pieaugusi, stāvēja 
viņai blakus, gaiša un vasarīga, gatava aizlidot, tāpat kā 
pirms gada bija aizlidojusi, tautās aizgājusi viņas vecākā.

Ozola kundzei, Ozolu mātei vai Ozolienei, kā visādi viņu 
sauca, nu atkal bija savs vīrieša aizvējš - nupat znots bija 
atnesis jauno kapu solu, uz kura viņa sēdēja, bija uzbēris 
svaigu granti, apdarinājis liepiņām zarus, kas nu beidzot 
bija īsti saņēmušās augšanai un deva jauku paēnu... Nu bēr-
ni bija uzaudzināti... Pašas ceļš - gludāks un mierīgāks. Bet 
gadi bija aizgājuši, dzīve aiztecējusi tālu gabalu uz priekšu. 
Kas daudz vairs no tās palika?... Ozoliene izslaucīja vēlreiz 
acis, tad pacēla seju pret meitu.

Meitene pielika pirkstus mātes pierei un izgludināja tur 
kādu iesirmu matu sprogu.

„Vai iesim uz vecā tēva kapu?” māte jautāja, un pati at-
bildēja: „Jāpaliek vēl te, līdz Mārtiņš atnāks.” Mārtiņš bija 
Ozolienes znots un Ļaudonas pagasta vecākais. Ne bez 
prieka un lepnuma viņa izrunāja viņa vārdu. Un ne bez lie-
las mīlestības, viņai bija labs znots.

„Ausmiņas jau nebūs,” Ozoliene vēl noteica, „tai mazais 
jāšūpo...” Viņas abas vēl palika pie kapa, uzpurināja kādu 
ziedu, izplūca kādu aizmirstu zālīti, nogludināja liepiņas 
lapu un pieminekļa malu. Tad sēdēja un raudzījās garām-

gājējos, kas nepārtraukti plūda pa celiņiem. Gaišās drēbes 
saulē plīvoja un blāzmoja, tumsa svinīgi aiznesa savas kro-
kas, kas no ilgas skapī gulēšanas bija ielocījušās neizglu-
dināmas.

„Ak jaunatne, jaunatne!” Ozoliene klusi runāja, „cik 
daudz tās, un cik ātri tā izaug! Ne vairs kādu pazīt, ne ve-
cos viņas vidū sameklēt... Un kas to skolu cepurīšu...”

To patiesi tur bija daudz un dažādu. Vietējai pamatskolai 
- zilas, lauksaimniecības skolai - zaļas, mazpulkiem - pe-
lēkas. Ģimnāzistiem ar zelta svītriņu, studentiem - raibu 
raibās...

Tad nāca arī Mārtiņš, Ozolienes znots, Ļaudonas pagasta 
vecākais. Jauns un garš, un smalki ģērbies, aiz lēnas no-
pietnības slēpdams smaidu. Ozolienei sakāpa asaras acīs 
- viņai bija labs znots, un viss pagasts viņu labprāt iere-
dzēja. Vai citādi ar divdesmit pieciem gadiem tie viņu būtu 
otrreiz ievēlējuši par pagasta vecāko? 

Viņš cieti saspieda sievas mātes un svaines roku, tad no-
stājās savās garajās kājās tā, lai nebūtu gluži muguru pa-
griezis garāmgājējiem, bet arī tā, lai nebūtu jāatņem dau-
dzie sveicieni.

Sievas māte viņam pateicās par kapu solu, un viņi runāja 
šo un to. Nebija jau daudz svarīga ko runāt, viss diendienā 
tiku tikām bija izrunāts pa tālruni. Bija tikai tikšanās svē-
tīšanas prieks. 

Raksts publicēts Londonas avīzē nr.595 (25.10.1957)
Raksta autore Erna Ķikure

Materiāls iegūts no periodika.lv
Foto no Madonas novadpētniecības 

un mākslas muzeja arhīva
Rubriku sagatavoja Katrīna Kļaviņa
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sēru  vēsts
Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.
                                                    Ā. Elksne

Mūžības ceļos aizgājuši:

Aina Otīlija Buivide
16.07.2021.       86 gadu vecumā;

Laimonis Asarītis
30.07.2021.       83 gadu vecumā;

Ralfs Gurskis
31.07.2021.      18 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem!

paziŅojumi līDzjūtība
Es gribēju notvert vēju, bet nevarēju.
Es gribēju ledū uguni kurt, bet nemācēju.
Es gribēju satvert krītošu zvaigzni, bet nepaspēju... 
     A. Anitīna

Visdziļākā līdzjūtība RALFA vecākiem un brāļiem, un 
māsiņai skumju brīdī.

Jaunieši Ļaudonā 


