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Labdien rudens iesākumā!
Ir pagājis vēl viens gadalaiks. Spilgta, ar nežēlīgu 

karstumu un sausumu ir pavadīta mūsu saulainā vasa-
ra. Es ceru, ka katrs no jums ir sagādājis sev jaunas, 
patīkamas atmiņas, kuras prātā varēs pārcilāt jau ru-
denīgajos un droši vien drēgnajos septembra vakaros. 

Augusts noteikti bija ļoti ražīgs  vietējiem zemnie-
kiem. Kombaini, traktori ir kārtīgi pabraukājušies pa 
Ļaudonas ielām un ceļiem, kas aizved tālāk – uz lau-
kiem un graudu nodošanas vietām. Tik liels un patiess 
prieks, ka dzīvība un darbība neapstājas. No sirds le-
pojos ar visiem Ļaudonas zemniekiem, kas nodarbojas 
ar graudaugu kopšanu – no sēkliņu iekaisīšanas zemē 
līdz nopļauto vārpu graudiem, kas izbirst no kombaina 
traktora piekabē un ir gatavi turpmākam ceļam! Pal-
dies par to, ka nodrošināt darba vietas ļaudoniešiem un 
nesat tālāk šo prasmi un mīlestību pret zemes darbiem! 
Tas ir apsveicami un nenovērtējami!

Vareni mēneša sākumā nosvinējām Ļaudonas pa-
gasta svētkus – daudz kopīgu aktivitāšu, priecīgu seju 
un patīkamu notikumu. Par to plašs apraksts šajā avī-
zītes numurā.

Kamēr citi šausminājās par grants ceļu kvalitāti, 
kas lielā sausuma dēļ bija ļoti draņķīgs, tikmēr citi 
azartiski iemēģināja jauno Ļaudona-Mūrnieki ceļa 
posmu līdz Mētrienas-Madonas šosejai. Tiesa, ar 90 
km/h skriet gan nevarējām, jo nācās ievērot ceļazīmes, 

kas ierobežoja atļauto ātrumu līdz 70 km/h. Bet HEI! 
Mums ir asfalts! Jauns, gluds, burvīgs asfalts, kas mūs 
savieno ar novada centru! Un tas ir nieks, ka mēroja-
mais attālums ir mazliet lielāks (5,5 km) nekā pa ieras-
to zemes ceļu caur Kalnājiem. Ievērosim noteikumus 
un brauksim pa asfaltu godam, retāk mazgājot savus 
automobiļus!

Ļoti priecājos, ka tūlīt, tūlīt sāksies jaunais mā-
cību gads. Dienas vidū vairs neredzēsim smēķējošus 
nepilngadīgus jauniešus ar kādu grādīgu dzērienu ro-
kās slājam pa ielām kā karaļus (un karalienes)... Ceru, 
ka beigsies arī naksnīgās ballītes pie Dzirnavu ielas 
dambja, kas parasti kādu jaunieti noliek gulēt saldā 
miedziņā turpat pie kokiem...  Šaubos, vai šīs “aktivi-
tātes” veidos pašas labākās jaunības atmiņas... Vecāki, 
atveriet acis un  pasekojiet līdzi savu atvašu gaitām! 
Un skolotājiem novēlu, lai piemīt mežonīga izturība, 
skolas gaitas atsākot!

Bet Tu, lasītāj, šķir nākamo augusta numura lapas- 
pusi! Un droši vien ieraudzīsi savai acij ko tīkamu… 
Lai veiksmīga lasīšana!

Lai varena ābolu un kartupeļu raža, lai rimstas zā-
les pļaušana māju pagalmos un sirsniņas lai atveldzē 
rudenīgā vēja dvesma!

Jūs esat lieliski, neaizmirstiet to! Tiekamies sep-
tembra beigās!

Katrīna Melānija

Spaiders un Simba.                  A. Portnova foto    Druvā!                   K. Kļaviņas foto
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Vienu īstu, kārtīgu vasaru esam piedzīvojuši un aiz-
vadījuši. Tikām lutināti ar siltumu, skaistu laiku un citām 
dabas sniegtajām priekšrocībām. Arī paveikto un vēl pa-
veicamo darbu apjoms šogad ir milzīgs. Esam piesaistījuši 
lielu finansējumu: gan no pašvaldības budžeta papildus 
pagasta esošajiem līdzekļiem, gan biedrības “Liograde” 
realizētajos projektos no Eiropas struktūrfondiem. Un, 
protams, visi kopā esam atklājuši arī asfaltēto ceļu uz 
Mūrniekiem, un tagad jau ceļš uz Madonu ir pavisam ci-
tāds. Augusta beigās visiem bija iespēja no karstās vasaras 
atvadīties ar savu sajūtu palutināšanu un maģisku izbau-
dīšanu estrādes parkā. Jūsu bija neticami daudz gan ceļa 
atklāšanas svētkos, gan “Sajūtu naktī” parkā. Un tas dod  
motivāciju censties un darīt lielas lietas visiem kopā arī 
nākotnē. Ja ir abpusējs atbalsts, tad ir arī rezultāts. Paldies 
visiem, kas ir aktīvi, kas iesaistās, palīdz, piedalās un ap-
meklē! Tā turpināsim!

Šogad vēl pabeigsim remontēt skolu un izbūvēsim 
ugunsdrošības vajadzībām paredzēto ūdens ņemšanas vie-
tu pie skolas jeb tautā saukto dīķi ar peldvietu.

Esam saņēmuši daudz komentāru par Upes ielas segu-
ma atjaunošanas kvalitāti. Atbilde no būvnieka ir saņemta. 
Arī naudas devējs, kas šajā gadījumā ir Madonas nova-
da pašvaldība, ir stingri norīkots sekot darbu kvalitātei. 
Šis segums, kas ir uzklāts uz Upes un Avotu ielas, nav 
īstais asfalts, kāds, piemēram, ir uz Ļaudonas-Mūrnieku 
ceļa. Lai uzlietu šādu asfaltu, būtu nepieciešama aptuve-
ni 4-5 reizes lielāka naudas summa, kuru mums neviens 
nepiešķirtu. Tāpēc labāk lai ielas ir ar šādu cieto segumu, 
kuram arī būvnieks ir devis garantijas (Upes ielas segu-
mam pat nodrošināts garantijas laiks vairāk gadiem, nekā 
no būvnieka puses paredzēts), nekā mēs būtu palikuši ar 
grantētām un putekļainām ielām. Jāpiekrīt tiem, kas pār-
met, ka šis ceļš nav gluds un ir ar bedrītēm un grambiņām. 
Esam konstatējuši, ka būvnieks no vistīrākās sirdsapziņas 
īsti līdz galam kvalitatīvi savu darbu nav paveicis. Un tajā 
pašā laikā jāinformē, ka, pēc šādas tehnoloģijas atjaunojot 
virskārtu, perfekti līdzenu šo ceļu nav iespējams izbūvēt. 
Tas vairāk būs līdzīgs tādam reljefam, kāds bija, kad iela 
bija grantēta, bet nebūs putekļu un bedru. Turklāt abās ša-
jās ielās ātruma ierobežojums ir 30km/h, un bieži redzu, 
ka autobraucēji to neievēro. Braucot ar maksimāli atļauto, 
šo ne līdz galam līdzeno virsmu tik ļoti neizjutīs. Esam 
strādājuši pēc vislabākās sirdsapziņas un būsim pateicīgi 
par paveikto. 

Priecīga vēsts ir par mūsu kultūras nama vadītājas Sig-
nes atgriešanos darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. 
Ar lielu enerģiju un apņēmību Signe savus pirmos darbus 
jau ir veikusi un ar mūsu visu atbalstu turpinās aktīvi or-
ganizēt gan kultūras, gan sabiedrisko dzīvi Ļaudonā. Lai 
veicas! Reizē sakām lielu jo lielu paldies Anitai Annai 
Amatai, kas piekrita aizstāt Signi un darīja to ar vislielāko 
atdevi un enerģiju. Paldies, Anita, visu iedzīvotāju vārdā!

Viena no svarīgākajām ziņām, ko vēlējos šajā avīzes 
numurā paust, ir informācija no novada domes. Piedalo-
ties visu pašvaldības vadītāju pēdējā augusta sanāksmē, 
no domes vadības saņēmām uzdevumu apturēt jebkādus 
darbus un pirkumus, kuri nav neatliekami vai citādi nav 

vitāli svarīgi. Īsāk sakot: jau šobrīd, kad līdz gada beigām 
vēl četri mēneši, kopējā visā Madonas novada pašvaldī-
bas budžetā jūtama krīzes tuvošanās. Tas ir saistīts ar lie-
lo izmaksu pieaugumu gan degvielai, gan kurināmajam, 
gan elektrībai, gan precēm un pakalpojumiem. Ja, plānojot 
budžetu, tika pieļautas lielākas izmaksas, tad situācija pa-
saulē ir mainījusies kritiski un neparedzami. Tāpēc esam 
saņēmuši norādījumus līdz gada beigām dzīvot ierobežoti, 
neko nepērkot un iepauzējot ar darbiem. Realitātē tas iz-
skatīsies tā, ka tiks samazināts appļaujamo teritoriju ap-
joms un biežums. Netiks veikti remonti un/vai uzlaboju-
mi. Tiks meklētas iespējas samazināt elektrības patēriņu 
un ceļu uzturēšanas apjomus. Arī apkures pieslēgšana tiks 
rūpīgi izsvērta, ekonomējot līdzekļus. Tāpat noteikti tiks 
ierobežots organizēto kultūras pasākumu un aktivitāšu ap-
joms tuvu minimumam. Šo darbu un pirkumu apturēšanu 
izjutīsim mēs visi. Lūgšu jūs būt saprotošiem un atbal-
stošiem. Novada vadības norādījumi liecina: ja nespēsim 
ietaupīt un neņemsim vērā norādes, budžetā radīsies liels 
iztrūkums un nākotnē pastāv iespēja sākt slēgt dažādas no-
vada iestādes un struktūrvienības, var tikt mazināti štati un 
slodzes, kā arī pat pastāv risks pāriet uz četru dienu darba 
nedēļu, lai spētu savilkt galus. Jebkurš no šiem scenāri-
jiem tieši atsauktos uz mūsu pagasta dzīvi, kārtību, tīrību, 
vizuālo izskatu un visādi citādi ietekmētu to, pie kā esam 
pieraduši līdz šim. Būsim taupīgi, saprotoši, atbalstoši un 
visi kopā šo krīzi pārvarēsim, lai varam atgriezties pie dzī-
ves, pie kādas bijām pieraduši. Jāsaka gan, ka jau pēdējos 
divus gadus esam bijuši spiesti ikgadējos budžetus plānot 
tīri uz izdzīvošanu, ik gadu samazinot savus izdevumus 
par 5–10%, tāpat pagastos likvidēti vairāki amati, pārceļot 
tos uz novada centru – optimizējot. Kā zināt, arī “pagastve-
ču” skaits ir samazināts uz pusi un daudzas citas reformas 
ir notikušas jau līdz šim, lai saglābtu novada budžetu. Un 
nekur nav teikts, ka mazināšana neturpināsies, tāpēc pa-
gasti vispār var palikt bez vietējās vadības… Viegli nebūs, 
bet mēs tiksim galā. Ļaudona un ļaudonieši ir pierādīju-
ši cauri laikiem, ka esam izturīgi, esam cīnītāji un varam 
daudz sasniegt arī bieži vien bez naudas, ar gribasspēku 
un vienotības apziņu. Šis ir īstais laiks to atkal parādīt, lai 
apkārt redz, cik liela sirds un dvēsele ir šeit dzīvojošajiem 
cilvēkiem. Lai redz, ka mēs ne tikai protam pieņemt paš-
valdības sniegto, bet arī paši spējam kaut ko dot pretī. Mēs 
visi kopā un katrs atsevišķi esam Ļaudonas pagasts. 

Otra svarīga lieta, par ko tiku informēts vadības sēdē, 
bija mūsu “Lidmašīnas” aste, kas stāv pakalniņā, izbraucot 
no Ļaudonas. Lai gan tiku informējis par sabiedrības vie-
dokli šajā jautājumā, domes deputāti ir lēmuši, ka šādā iz-
skatā un veidolā, kāda šī piemiņas vieta ir tagad, tā nevarēs 
palikt. Sapulcē stingri norādīju, ka jebkādu darbu gadīju-
mā šajā vietā tomēr ir jābūt izvietotai informācijai par ļau-
doniešu izglābšanu no lielas nelaimes, protams, neslavinot 
padomju okupācijas režīmu, bet tajā pašā laikā nepazaudē-
jot leģendu par šo notikumu. Tāpat arī norādīju: ja gadīju-
mā paliekam bez minētās “astes”, tad te noteikti jārada kāds 
vides objekts, kas priecēs gan vietējos, gan mūsu viesus un 
visus, kas iebrauks Ļaudonā šajā gleznainajā vietā – vai tas 
būtu skatu tornis, vai vēl lielāks uzkalniņš ar skaistu soli-

Labdien Ļaudonā!
VĒSTIS NO PAGASTA PĀRVALDES
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29. augustā piedzīvojām vēsturisku notikumu, kuru ir 
gaidījušas trīs paaudzes... Un nu mums lemts to piedzīvot!

Reiz likās, ka tā tiešām kļūs par teiku, kā ļaudonieši gai-
dīja asfaltu uz novada centru.

Jeb kā teicis mūsu pārvaldes vadītājs:  
“Ļoti daudzi neticēja un tomēr vēl cerēja. Daudzi ne 

ticēja, ne vairs cerēja. Un bija daļa, kas gan ticēja, gan ce-
rēja.”

Un tomēr –  mēs šo mirkli sagaidījām un piedzīvojām 
notikumu – ceļa, kas oficiāli skan Jaunkalsnava - Lubāna 
(P82) posms no Ļaudonas līdz krustojumam ar autoceļu 
Krāslava - Preiļi - Madona (P62) autoceļa atklāšanu. 

Kopumā veikta 8,2 km gara ceļa posma no Ļaudonas 
robežas līdz tā krustojumam ar autoceļu P62 pārbūve, Ļau-
donā veikta seguma atjaunošana ar virsmas apstrādes teh-
noloģiju 2,4 km garumā, kā arī sakārtota ūdens atvade visā 

objektā. Atjaunots arī tilts pār Kujas upi. Darbi tika uzsākti  
2021. gada augustā un tos veica AS A.C.B. par kopējo lī-
gumsummu 3 599 126 eiro (ar PVN). Projektēšanu veica 
SIA Projekts EAE ar būvuzraudzību – AS Ceļuprojekts.

Svinīgo lenti grieza:
“Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš 

Lazdovskis, “A.C.B.” grupas operatīvais vadītājs Armands 
Sviķis, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Port-
novs, Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lunge-
vičs,  “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģionālās nodaļas 
vadītājs Juris Priednieks, “Latvijas Valsts ceļi” projektu 
vadītājs Juris Kondrovs, “Latvijas Valsts ceļi” vadošo ceļu 
būvinženiere Marija Drunka, SIA Projekts EAE pārstāve 
Sjuzanna Roždestvenska; AS “Ceļuprojekts”  būvinženie-
ris Reinis Škapars,  AS “Ceļuprojekts” būvuzraugs Viktors 
Eglis.

ĻAUDONAS CEĻA ATKLĀŠANA

Brīdis pirms ceļa atklāšanas lentes griešanas.                                R. Kora foto

                      Izmēģinot jauno segumu.        R. Kora foto                   Priecīgie pagasta iedzīvotāji.      R. Kora foto

ņu un brīnišķīgu skatu no augšas uz Ļaudonu, vai kas cits 
skaists un piesaistošs. Bet vietā kaut kam ir jābūt! Par to vēl  
pacīnīsimies.

Nobeigumā novēlu visiem būt izturīgiem un pārvarēt 
izaicinājumus  gadalaikos, kuros dienas būs īsas un tum-
sas būs vairāk. Arī finansiāli tuvākais laiks būs smags. Bet 
redzu, cik daudziem no jums ir savi dārziņi, jau sagādāta 
malka apkurei un ir ticība, ka, cits citu atbalstot, pārvarē-
sim jebkādas grūtības. Sargāsim sevi un sev apkārtējos! 
Saudzēsim savu veselību, iesim dabā, uz mežu, pastaigās 

un brauksim ar velo! Rūpēsimies par sevi, par vidi, kurā 
dzīvojam, un viss būs labi. Piebildīšu: ja jums ir kas sa-
kāms – kas labs vai kāda sūdzība, kādi ierosinājumi, ie-
teikumi vai aizrādījumi – joprojām esmu personīgi atvērts 
sarunām un pieejams diskusijām. Zvaniet, rakstiet, uzru-
nājiet!

Paldies jums un uz tikšanos!
Ar cieņu

jūsu Artūrs Portnovs,
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs
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Svinīgajā atklāšanā pulcējās ļaudonieši un gaisā virmo-
ja patiesa svētku sajūta – noticis neticami ticamais!

“Tik daudz priecīgu cilvēku kā šeit es sen neesmu re-
dzējis, un tas ir milzīgs gandarījums, jo to darbu, ko šeit var 
ļoti labi redzēt, mēs nedarām priekš sevis. Mēs to darām 
priekš iedzīvotājiem,” atklāšanā teica LVC valdes priekš-
sēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. “Manuprāt, tas ir arī labs 
apliecinājums tam, ka konstruktīvs darbs un plānu atlase 
agri vai vēlu noved pie rezultāta. LVC pagājušajā gadā iz-
strādāja jaunu programmu, kas paredz katru Latvijas pa-
gasta centru savienot ar ceļu ar melno segumu. Ļaudona 
bija pēdējais pagasta centrs Madonas novadā, kas nebija 
savienots ar ceļu ar melno segumu. Esmu pārliecināts, ka 
ceļš labi kalpos. Liels paldies par rezultātu visiem, kas ir 
pielikuši roku,” teica M. Lazdovskis.

M. Lazdovskis īpaši uzteica pagasta pārvaldes vadītāju 
Artūru Portnovu – jo tieši pateicoties viņa neatlaidībai un 
skaidri nospraustajam mērķim Ļaudonas ceļa projekts tika 
virzīts uz priekšu.

Atklātais ceļš Ļaudona – Mūrnieki ir tikai pirmais so-
lis, saprotams, ka ļaudonieši tikpat ļoti gaida arī asfaltu uz 
Jaunkalsnavu un sakārtotību citos autoceļos – mērķis ir un 
pamazām noteikti tiks sasniegts!

A. Sviķis atzina, ka klātesošo iedzīvotāju prieks par 
paveikto ir labākais novērtējums būvnieku darbam: “Šajā 
posmā ir ieklāti vairāki desmiti tonnu asfalta, atsevišķos 
posmos ir veikta pārbūve, atsevišķās vietās virsmas apstrā-
de, pārbūvēts liels skaits caurteku un veikti citi darbi. Šis 
ceļš tika uzbūvēts tajā laikā, kad izmaksu pieaugums bija 
ļoti liels un lēmums turpināt darbus bija smags. Pateico-
ties sadarbībai ar LVC, varējām pabeigt šo ceļa posmu. 
Man ir liels prieks, ka rezultāts ir sanācis baudāms un  
patīkams.”

Asfaltētu ceļu uz novada centru ļaudonieši tiešām gai-
dījuši vairāk nekā 60 gadus – par šo projektu cīnījušies pa-
gasta pārvaldes vadītāji dažādos laika posmos – ar sociālām 
akcijām, ar neskaitāmām tikšanām un sarunām, saņemot so-
lījumus, kas ne vienmēr piepildījušies līdz reālām darbībām 
un projekta realizācijai. 

Nevar noliegt, ka šis “sāpju bērns” bijis ne viena vien 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja rūpe, kas prasījusi ne 
mazums nervu, pacietības un iecietības. Jo tieši pārvaldes 
vadītāji ir bijuši tie, kas saņēmuši iedzīvotāju zvanus un 
sūdzības –  neapmierinātību ar esošo zemes ceļu. Tādēļ do-
māju, ka pārvaldes vadītājam šī bija īpaša svētku un ganda-

rījuma piepildīta diena.
Nu ļaudonieši un caurbraucēji var ceļu patiešām izbau-

dīt, nesatraucoties par auto tīrību un tehnisko pusi.

Svinīgo atklāšanas pasākumu kuplināja pūtēji – Jānis 
Trūps un Ernests Jonāns. Jauno asfaltu ar dejas soli iemē-
ģināja arī Ļaudonas senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi 
krasti”. Paldies māksliniekiem!

Paldies A. Eglīša Ļaudonas pamatskolas skolēniem Lin-
dai, Lienei, Armandam un Pēterim par atbildīgo darbu – tu-
rēt svinīgo lenti.

Kad oficiālās uzrunas bija izskanējušas un lente pār-
griezta – laiks ļaudoniešu humoram! Kur nu bez tā, jo  mūsu  
humors lieti noder arī pārvarēt dažādas grūtības.

Stāsts iz dzīves:
Ļaudonas pagasta pārvalde, kolēģu sarunas. Tēma kā 

vienmēr aktuāla – Ļaudonas ceļš! Sarunas detaļās neieslīg- 
stot, vārds pa vārdam, līdz pagasta pārvaldes vadītājam 
Artūram pagasta darbiniece Ruta Vizāne saka: ”Nu, Artūr! 
Ja uz Madonu būs asfaltēts ceļš, tad es tevi pa to ar ķerru 
vedīšu!”

Nu lūk! Solījums paliek solījums! Un Ļaudonas sievas 
par saviem vārdiem atbild!

Tādēļ ilggadēja pagasta darbiniece, kura vēl no savām 
bērnu dienām atceras vecāku runas par gaidāmo asfaltēto 
ceļu, patiesi veda pagasta pārvaldes vadītāju ar ķerru! Šo 
braucienu pavadīja lieli un mazi ļaudonieši ar dažādiem 
braucamajiem, un Artūram bija arī jālasa svinīgs solījums  
par ceļa uzturēšanu dažādos laikapstākļos. 

Zinot, ka šis laiks līdz asfaltētam ceļam nebūt nebija 
viegls, jo  daudz laika un enerģijas ieguldīts, daudz kas pa-
licis “aiz kadra” – ir prieks par ļaudoniešiem, kuri novērtē 
jauno ceļu un pūles, ko tas ir prasījis no visiem iesaistītajiem 
dažādos laika posmos. Uz šīs pozitīvās nots arī turpinām 
savas ikdienas gaitas, priecājoties par cilvēcīgu nokļūšanu 
uz novada centru un piedomājot par visiem tiem labajiem 
cilvēkiem, kuri ielikuši darbu un laiku, lai mēs šo vēsturisko 
brīdi patiesi  varam piedzīvot. 

Jāpiebilst, ka īpašas ovācijas izpelnījās “Latvijas Valsts 
ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, kurš savā 
uzrunā ļaudoniešiem solīja, ka nākamais solis būtu Jaun-
kalsnava – Ļaudona ceļa asfaltēšana. Turēsim pie vārda! 

Lai labi kalpo jaunais ceļš!
Signe Prušakeviča,  

Ļaudonas kultūras nama vadītāja 

Plašāka informācija par remontdarbiem lvceli.lv

Daļiņa no senioru paaudzes deju kolektīva 
                              “Divi krasti”.                 M. Stiprā foto

Jānis Trūps un Ernests Jonāns. 
R. Kora foto
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Daudzpusīgi, skaisti un skanīgi aiz-
vadīti Ļaudonas pagasta svētki. Tā bija 
vienreizēji darbīga nedēļa sadarbībā 
ar biedrību “Liograde”, ar “Esi aktīvs 
Ļaudonā!”, ar katru no jums, aktīvie 
ļaudonieši!

Sākot ar 31. jūliju, esam paveikuši 
daudz. Gājām pārgājienā, nodarbojā-
mies ar sportu, piedalījāmies meistar-
klasēs, dziedājām, dejojām un aktīvi 
atpūtāmies.

Tas viss notika, pateicoties Ļau-

donas pagasta pārvaldes darbinieku 
saskanīgam komandas darbam, patei-
coties katra Ļaudonas iedzīvotāja at-
balstam.

Kopā mēs varam darīt lielas un la-
bas lietas. Kopā mēs esam spēks!

Anita Amata

Pagasta svētku nedēļa tika  
atklāta ar pārgājienu.  

Paldies Helmutam   Baņukalnam! 
A. Kļaviņas foto

5. augusta vakarā Sāvienas pils-
kalna pakājē  norisinājās tradicionālās 
dziedāšanas festivāls, kurš tika sada-
līts četrās daļās –pavasara, vasaras, 
rudens dziesmās un individuālajos 
(ganu) saucienos. Katra daļa notika 
savā skanīgajā lokācijā – pilskalna trīs 
nogāzēs un Līnīša ezera krastos. 

Koncertā piedalījās Eduards 
Klints, pūšot taures un dūdas, Jumis 
Ločmelis ar bungu pavadījumu un 
dziesmām, Undīne Holujova no bērnu 
un jauniešu folkloras kopas “Driks-

nēni”, “Saucējas”, Vira Ibryamova-
Sivoraksha, tradicionālās dziedāšanas 
grupa “Talina naase”, “Vērtumnie-
ki”, Eglė Kašėtienė un Rokas Kašėta, 
un sēļu tradicionālās mūzikas grupa 
“Krāce”.

Grupas „Saucējas” dalībnieces 
par šo pasākumu izsakās šādi: „Vis-
lieliskākā sajūta un atšķirība no pa-
gājušā gada pastaigām ar “Saucējām” 
“DABĀ”  ir tā, ka beidzot arī mēs va-
rējām baudīt citu cilvēku dziedāšanu 

no pretējā kalna, dzirdēt vēl nedziedā-
tas dziesmas, atlaisties melleņu mētrās 
un iedomāties, ka dzirdam ganiņus no 
kaimiņu sētas. Ir gūtas dažādas atziņas 
par pasākumu  organizēšanu, augusi 
cieņa pret festivālu rīkotājiem – mēs 
tagad arī zinām, kā tas ir. 

Milzīgs paldies visiem dalībnie-
kiem, kā arī mūsu izpalīdzīgajiem 
draugiem – Ļaudonas pagasta pār-
valdei, Madonas novada pašvaldībai, 
Valsts Kultūrkapitāla fondam un sa-
darbības partnerim “Lauska”.”

Tūlīt pēc saullēkta mūsu upes 
krastā rindojās makšķernieki mak-
šķerēšanas sacensībām. 

Kopā piedalījās piecas koman-
das (15 dalībnieki; komandā divi 
vīrieši + sieviete/jaunietis).

1. vietu starp komandām iz-
cīnīja „Vecie līņi” – Ilze Barūkle, 
Valdis Barūklis, Jānis Gailītis, no 
upes izceļot zivis, kuru kopsvars 
sasniedza 8,112 kg. 

2. vietā – „Bijušie” – Vladi-
mirs Lavrinovs, Gaļina Kraukle, 
Jānis Viļevičs. Zivju kopsvars – 
6,068 kg.

VĒSTIS NO KULTŪRAS NAMA
ĻAUDONAS PAGASTA SVĒTKI

„Sajūti  Ļaudonu!”

Pirmā starptautiskā tradicionālās dziedāšanas festivāla 
“DABĀ” laikā Sāvienas pilskalnā. 

Saullēkta sagaidīšana uz SUP dēļiem Aiviekstes upē 6. 
augusta rītā. Paldies Annai Kļaviņai!

Makšķerēšanas čempionāta laikā. Valdis Barūklis (attēlā) izvilka breksi 
(1,456kg), kas bija lielākā zivs. Paldies Ilzei Barūklei par sacensību rīkošanu!
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Sestdienas pēcpusdienā notika arī 
atceres pasākums "Valdim Balodim –  
85". Valdis Balodis (08.07.1937.-25.03. 
2018.) bija Ļaudonas skolas skolotājs, 
Ļaudonas pūtēju orķestra dibinātājs 

un diriģents; ansambļu un kora diri-
ģents. Pasākums bija plānots estrādes 
parkā, taču lietaino laikapstākļu dēļ tas 
tomēr notika Ļaudonas kultūras nama  
telpās.

Paldies Madonas kultūras nama se-
nioru korim „Mantojums” par skanīgo 
sniegumu un pūtēju orķestrim par skolē-
nu Dziesmu svētku repertuāra nodošanu 
skatītājiem.

3. vietā – „Mētriena-2” – Gin-
ta Kļaviņa, Vitālijs Frolovs, Ana-
tolijs Pupics. Zivju kopsvars –   
4,548 kg.

Vērtējot individuāli:
Vīriešu grupā –  1. vieta Jā-

nim Viļevičam; 2. vieta Valdim 
Barūklim; 3. vieta Vitālijam Fro-
lovam.

Sieviešu grupā –  1. vieta Ilzei 
Barūklei; 2. vieta Gintai Kļaviņai; 
3. vieta Edītei Sorokinai.

Starp jauniešiem 1. (un vienī-
gā) vieta  Justam Lišikam.

Patiess prieks (bet reizē arī 
maza bēda), ka sacensības apmek-
lēja citu pagastu un pat pilsētu 
(Aglona, Daugavpils) iedzīvotāji. 
Ļaudonieši, nākamgad sparīgāk! Virves vilkšana. Tradicionāls pasākums pagasta svētkos. 

Madonas kultūras nama senioru koris “Mantojums”. 
Centrā Selga Balode, V. Baloža sieva, arī mazdēls 

Artūrs Biķernieks.

Pasākumā piedalījās Madonas kultūras nama 
pūtēju orķestris.

Ļaudonas dejotāju kuplais pulciņš, kas pēc koncerta uzstājās ar dejām. Vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Grieze” un senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti”.

Ļaudoniete skolotāja 
Selga Balode.
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Anita Anna Amata. Paldies Jums par brīnišķīgi 
noorganizētajiem pagasta svētkiem “Sajūti Ļaudonu!”. 

Paldies par aizvadīto laiku, pildot Ļaudonas kultūras nama 
vadītājas amata pienākumus! Veiksmes arī turpmāk!

Annas Kļaviņas, Māra Stiprā foto
Atskatu sagatavoja K. Kļaviņa

Kā jau mēs visi zinām, viss kādreiz beidzas. Beidzās 
arī mans pagaidu darbs Ļaudonas kultūras nama vadītājas 
amatā.

Diemžēl ģimenes problēmu dēļ atstāju arī Ļaudonas 
amatierteātra vadītājas darbu. Ļoti žēl, jo man bija liels 
gods strādāt ar tik talantīgu kolektīvu. Aktieri Ļaudonā ir 
fantastiski! Mīliet, sargājiet un atbalstiet viņus!

Pat nezinu, ko teikt. Ir kaut kā savādi atvadīties, jo 
jau bija pierasts mērot ceļu uz Ļaudonu, satikt Ļaudonas 
ļaudis, strādāt un jauki pavadīt laiku ar kolēģiem. Nav ne-
viena nepatīkama mirkļa, paliks tikai pozitīvas un gaišas  
atmiņas.

Sapratu vienu lietu, ka mēs tiecamies apskatīt tālas ze-
mes, redzēt un sajust tālo eksotiku, bet brīžiem ļoti maz zi-
nām par sev tuvākajiem kaimiņiem. Arī es vēl pirms diviem 
gadiem maz ko zināju par Ļaudonu, kaut dzīvoju vien 10 
kilometru attālumā. Vajag vairāk tikties ar cilvēkiem, kuri 
dzīvo mums līdzās. 

Es saku tikai uz redzēšanos, es neatvados uz neredzēša-
nos. Mēs noteikti tiksimies!

Novēlu jums visiem stipru veselību, radošu prātu un 
mīlestību pret vietu, kur dzīvojam.

Kā jau daudzkārt teicu – Kopā mēs esam spēks!
Anita Amata

Es saku: "Uz redzēšanos!"

“SAJŪTU NAKTS”

27. augustā līdz ar vasaras atvadu saulrietu aicinājām 
ļaudoniešus un mūsu pagasta viesus  baudīt vēl nebijušu pa-
sākumu Ļaudonas estrādes parkā, lai palutinātu un ieprie-
cinātu savas maņas, lai ļautos nesteidzīgai un mierpilnai 
atpūtai, vērojot, cik neierastā rotā pārvērties estrādes parks.

Šī pasākuma pamatā   Ļaudonas biedrības “Liograde” 
realizēts projekts Madonas novada pašvaldības Nevalstis-
ko organizāciju iniciatīvu projektu konkursa ietvaros. Šajā 
projektā tika realizēta jau iepriekš dzimusi ideja – izvietot 
estrādes teritorijā informatīvas norādes. Trīs norādes “Sajū-
tu parks” novietotas pie katra no ceļiem ap estrādi un viens 

informatīvais stends pie Sajūtu takas – šajā stendā atrodama 
informācija par estrādes vēsturi un mūsdienām. 

Tā kā Ļaudonas estrādes parks nu dēvējams par Sajūtu 
parku, radās ideja parku “iedzīvināt”, noorganizējot pasā-
kumu “Sajūtu nakts”. Pasākuma laikā apmeklētājiem bija 
iespēja palutināt savas maņas – garšu, smaržu, tausti, dzir-
di un redzi. Sirsnīgs paldies biškopjiem Andim Stafeckim, 
Maritai Stafeckai un Ilzei Kalniņai par iespēju izgaršot da-
žādu veidu medu un aiznest maigo medus smaržu arī uz 
mājām, izveidojot svecīti no vaska plāksnes.

Pasākuma apmeklētāju pulks.
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Pie ārstniecības augu labirinta bija iespēja nogaršot 
dažnedažādas augu tējas, iepazīt to nozīmi un pamielo-
ties ar gardāko bērnības našķi – baltmaizes riciņu ar mā-
jās gatavotu ievārījumu. Paldies mūsu pagasta dārzniecei 
Ingai Zālītei par šīs aktivitātes vadīšanu!

“Sajūtu naktī” pie mums viesojās arī LVM Kalsnavas 
arborētuma pārstāvji  ar izzinošām un radošām spēlēm 
par dabu un ar iespēju sajust dažādus dabas materiālus un 
iegulties čiekuru vannā.

Lai ieklausītos dabas skaņās, tika izveidots vigvams 
– no zariem veidots patvērums. 

Savukārt aktivitāte “Naktstauriņu deja” aicināja vērot 
ēnu spēli, ko rada lidojošie kukaiņi prožektoru gaismā.

Izstāde “Estrāde laika ritumā” vēstīja par estrādes 
pastāvēšanas vēsturi dažādos laika posmos. Paldies Ļau-
donas bibliotēkas vadītājai Ievai Kārkliņai par ieintere-
sētību, meklējot dažādus  vēstures materiālus! Ieguvām 
patiesi interesantus faktus un iedzīvotāju atmiņu stāstus.

Ļaudonas ciema parks (dēvēts arī par muižas parku) 
laikrakstos figurē no 1885. gada. 

Pētot vēstures avotus un ļaudoniešu atmiņu stāstus, 
varam secināt, ka Ļaudonas parka teritorija ir bijusi gan 
tur, kur šobrīd atrodas  estrāde, gan pāri ceļam (šobrīd 
– Teiču dabas rezervāta teritorija), jo ceļš savulaik tur 
nav bijis. Mūsdienās kādreizējo parku sadala ceļš Mado-
na - Jēkabpils. Vecā estrāde atradusies vietā, kur šobrīd 
ir pļava – auto stāvlaukums. Vēsturiskie foto liecina, ka 
šajā estrādē, iespējams, notikuši koru dziedāšanas svētki, 
kurus diriģējis novadnieks Teodors Reiters. 

Avīžu rakstos var arī izlasīt, ka parka estrādē notikuši 
dažādi saviesīgi pasākumi, piemēram, Bērnības svētki, 
Pilngadības svētki, teātra izrādes, brīvdabas kino vakari, 
koru koncerti, kā arī skolēnu darba talkas.

Šobrīd redzamā estrāde celta ap 1984. gadu. Estrā-
de celta par Sociālā kultūras fonda līdzekļiem. Estrādes 
projektētājs – Jānis Ozoliņš, būvinženieris – Mārtiņš 
Dreimanis. No ļaudoniešu atmiņām zināms, ka savulaik 
Apsējības svētki katru gadu notikuši citā ciemā. Kad pie-
nākusi Ļaudonas kārta organizēt šos svētkus, Madonas 
rajona kompartijas pirmais sekretārs Leo Bērziņš notei-
cis, ka Ļaudonā nepieciešams būvēt jaunu estrādi. Ļau-
dis  pulcējušies uz  estrādes atklāšanu, kas reizē bijusi 
arī Madonas rajona Lauksaimniecības darbinieku dienas 
atzīmēšana. 

Šī pasākuma laikā uz video projekcijām bija unikāla 
iespēja redzēt kādreizējā ļaudonieša Modra Kukaiņa fil-
mētos video materiālus no 80./90. gadiem.

“Sajūtu naktī” visā parka teritorijā – gaismiņas, sve-
cīšu liesmas. Un parks izskatījās pavisam citā – vēl ne-
bijušās rotā.

Parka centrā, pie lielās ziedu dobes, aizritēja roman-
tisks   Ilzes Rijnieces un Paula Arnicāna koncerts.

Paldies ikvienam, kas iesaistījās un palīdzēja – pa-
gasta pārvaldes vadītājam, pagasta ĪUN nodaļas darbi-
niekiem un tās vadītājam Gatim Gailītim, ļaudoniešiem 
Imantam Vīksnam, Sarmītei Mūrmanei, Baibai Kramai, 
Apsīšu ģimenei. Mums bija lieliski palīgi – brīvprātīgie 
– Krista Solovjova un Jautrīte Stūraine, kā arī Ukrainas 
puiši – īpaši Kirils Beregi un Ilga Neizmaks, kuri patvē-
rumu raduši Ļaudonā.

Liels paldies Katrīnai Stafeckai, jo  Katrīna rakstīja 
“Liogrades” projekta pieteikumu un bija liels atbalsts pa-

sākuma tapšanā.  Paldies Ingai Zālītei par atsaucību un 
estrādes parka uzturēšanu ikdienā!

Paldies visiem, kuri atsaucās aicinājumam ziedot 
stikla burkas. Atsaucība bija necerēti liela. Tieši sagādā-
tās burkas palīdzēja radīt parkā īpašo noskaņu. 

Pasākumā kā ieejas biļete bija jāatnes sava stikla bur-
ciņa ar svecīti, lai izgaismotu parka celiņu. Paldies jums 
par pārdomāti izdekorētām burciņām! Šāda atsaucība sil-
da sirdi un liek censties vēl vairāk.

Kad satumsa un virs zāliena pacēlās migla, varēja 
vērot parka pārvērtības – sveču liesmas, gaismiņas, gais-
mas objekti, mūzika… To nevar izstāstīt, to nevar nofo-
tografēt – tas bija jāredz! 

Es ļoti ceru, ka  pasākuma apmeklētājiem bija īpašas 
sajūtas  gan aktivitāšu zonās, gan vērojot gaismiņas un 
vides dekorācijas, gan esot kopā citam ar citu, saņemot 
dabas enerģiju un iegūstot atziņu, ka nevajag jau nemaz 
daudz, lai radītu patīkamas un neaizmirstamas emocijas. 
Paldies visiem, visiem, kas apmeklēja “Sajūtu nakti”! 
Mēs ceram, ka šī kļūs par  patiesi skaistu tradīciju.

Sajūtu parks “Sajūtu naktī” piepildījās ar pasākuma 
apmeklētāju sajūtām. Un tas ir vislabākais novērtējums. 

Paldies apmeklētājiem, kuri bija ar mieru padalīties 
ar savām emocijām pēc pasākuma:

Man ļoti patika tēju smaržošana un garšošana tum- 
sā – smarža šķiet pazīstama, bet nevar uzreiz atminēt, 
kas tas par augu! Tā kā šāds pasākums notika pirmo 
reizi, nezināju ko gaidīt, bet esmu priecīga, ka aizgāju, 
jo viss ļoti patika. Necerēti skaisti! Priecē, ka pasākuma 
organizēšanā tika iesaistīti arī Ļaudonā dzīvojošie uk-
raiņu puiši.  

Vija

Liels paldies par pasākumu! Viss izdevās! Man trū-
ka vārdu, kad es visu to ieraudzīju… Viss bija tik pār-
domāts, izdomāts un tik ļoti skaists! Šis pasākums bija 
skaistākais, ko esmu šovasar piedzīvojusi. 

Elīna

Pasākumam ar ģimeni gatavojāmies jau laikus – 
meklējām burciņas, svecītes. Arī pašā pasākuma dienā 
saposāmies un devāmies baudīt, kas nu būs! Un viss bija 
tik skaisti! Aiz katra stūra kāds skaists pārsteigums.

 Ināra

Paldies par burvīgo “Sajūtu nakti” Ļaudonas par-
kā! Ejot pa ar svecēm izgaismotajām takām, kas veda 
uz sajūtu pieturvietām, pa ceļam izgaismojot arī par-
ka apstādījumus, radās sajūta, ka esi naksnīgā pasakā. 
Paldies par skaisto un sirsnīgo koncertu romantiskā at-
mosfērā iekārtotajā estrādītē! Ne tikai mēs, pieaugušie, 
nesteidzoties izbaudījām visas sajūtas – smaržas, garšas, 
vizuālās un taustāmās –, bet arī bērni bija sajūsminā-
ti. Dēlu visvairāk pārsteidza medus ar šokolādes un čili 
garšām, meita izbaudīja radošās aktivitātes Kalsnavas 
arborētuma darbnīcā un dabas skaņas zaru būdiņā, bet 
galvenais jau bija parkā valdošā miera, skaistuma un 
burvības sajūta. Paldies pasākuma idejas autoriem un 
realizētājiem! Ļaudona kaut ko tik skaistu sen jau bija 
pelnījusi! To apstiprina arī dabas spēku atbalsts, gādājot 
par siltu, mierīgu un zvaigžņotu vakaru.

Alda

Signes Prušakevičas teksts un foto
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Aicinu jūs atskatīties uz vasaras 
nogalē padarīto sporta jomā. Kā jau 
iepriekšējā numurā minēju, visu jūliju 
notika soļu skaitīšanas izaicinājums. 
Kopā šajā izaicinājumā piedalījās 24 
dalībnieki. Lūk, aktīvākie: 

Bērnu grupā:
1. vietā Evelīna Timaškova;

2. vietā Luīze Zagorska;
3. vietā Justīne Kārkliņa.
Jauniešu grupā:
1. vietā Rēzija Grundmane;
2. vietā Māris Bārbals;
3. vietā Rodrigo Kalniņš.
Sieviešu grupā:
1. vietā Līga Āboliņa;

2. vietā Ilze Trušus;
3. vietā Elīna Bremšmite.
Vīriešu grupā:
1. vietā Viktors Timaškovs (līde-

ris no visiem dalībniekiem ar 445953 
soļiem!);

2. vietā Aivis Zagorskis;
3. vietā Juris Kārkliņš.

ĻAUDONA SPORTO!
“ESI AKTĪVS ĻAUDONĀ!”

Sveiciens septembrī! 

Saulainajā pagasta 
svētku rītā plkst. 10.00 
pulcējāmies kuplā skaitā 
Ļaudonas estrādē uz ko-
pīgām sportiskām akti-
vitātēm. Dalību pieteica 
astoņas komandas piecu 
cilvēku sastāvā. Bijām sa-
gatavojuši desmit discip-
līnas, kuras izpildot, kop-
vērtējumā noskaidrojām 
veiksmīgākās komandas. 
Uzdevumi bija dažādi – 
gan uz ātrumu, gan spēku 
un veiklību, kā arī viktorī-
na par Ļaudonu. 

Ar uzvaru četrās dis-
ciplīnās pārliecinoši va-
dībā izvirzījās un 1. vietu 
ieguva komanda ar no-
saukumu “Četri runči 
un zelta zivtiņa” (Sigita 
Tropa, Kristaps Kantāns, 
Gundars Īspēteris, Jānis  
Krasnovs, Elvijs Ser-
monts).

2. vietu ieguva ko-
manda ar nosaukumu  
“Komandas  nosaukums” 
(Vita Seļma, Mareks Kal-

AKTĪVI ARĪ PAGASTA SVĒTKOS

Sportiskās aktivitātes komandām

niņš, Ģirts Pandars, Raitis Karkovskis, Justīne Bergmane-Karkovska).
3. vietu ieguva komanda ar nosaukumu “Savējie” (Gita Karkovska, Uldis Karkovskis, 

Alise Jaudzema, Viktors  Seļms, Artūrs Āboltiņš).
Patiess prieks par kuplo dalībnieku pulciņu šajos svētkos. Ceru, ka ar katru reizi dalīb-

nieku skaits arvien palielināsies.
Droši izsakiet man savu viedokli par padarīto! Gaidu arī ierosinājumus un padomus, lai 

kopā darītu vēl vairāk un labāk.
Uz tikšanos rudenī! Kā būtu ar rudens krosu mežā..? :)

Disciplīna „Auto stumšana”.

Zolītes turnīrs
Ļaudonas pagasta svētku ietvaros norisinājās arī atklā-

tais zoles turnīrs. 
Zole ir zināma kā latviešu tradicionālā prāta kāršu spēle, 

kas ir arī Latvijas nemateriālais kultūras elements. Tad nu 
vēlējos noskaidrot prasmīgākos spēlētājus tuvējā apkārtnē. 

Kopā uz sacensībām ieradās 10 spēlētāji. 
Aptuveni pēc sešu stundu ilgas spēlēšanas uzzinājām 

labākos:
1. vietā Reinis Veikšāns (vidū); 
2. vietā Armands Lācītis (pirmais no labās); 
3. vietā Leons Vigulis (pirmais no kreisās).
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Materiālu sagatavoja Anna Kļaviņa, Ļaudonas sporta notikumu organizatore
Māra Stiprā foto

        „Noturi draugu!”.                „Ūdens trauku turēšana”.                             Uzvarētāju komanda.

Disciplīna „Riņķu mešana”. „Tāllēkšana”. 

Ņem tasīti saules gaismas 
Un pievieno to smaidam. 
Tad pārkaisi ar laimi 
Un, nepārtraukti maisot, 
Pievieno nedaudz maiguma, 
Nedaudz smieklu, 
Tasi mirdzošas rīta rasas 
Un zvaigzni no naksnīgajām 
 debesīm. 
Pievieno nedaudz pacietības, 
Tad lēnām iecilā ritmisku 
 melodiju 
Un atkal labi samaisi. 
Rīkojies saudzīgi ar šo 
 maisījumu! 
Pievieno vēl vienu smaidu 
Un Tu sapratīsi, ka esi 
 ieguvis 
Tiešām vērtīgu recepti!

MĒNEŠA JUBILĀRI

Augusta mēnesis ļaudoniešiem bijis īpaši svinīgs.  
Lūk, cik prāvs pulciņš šajā mēnesī svinējis  

savas dzimšanas dienas!

2. augustā MĀRIS AKOTS  
atzīmēja 75 gadu jubileju!

6. augustā VIVITA KUKAINE  
arī atzīmēja 75 gadu jubileju!

15. augustā AINA SILABRIEDE  
atzīmēja 85 gadu jubileju!

19. augustā ĒRIKA CVETKOVA  
atzīmēja 80 gadu jubileju!

30. augustā  
ROMUALDS SIĻMANOVIČS  

arī atzīmēja 80 gadu jubileju!

Sirsnīgi sveicieni Ļaudonas pagasta jubilāriem! 
Lai dzirkstošs un spēka pārpilns jaunais dzīves 

gads!

Katrīna Kļaviņa
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VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
VĒSTIS NO PII „BRĪNUMDĀRZS”

Dalība konkursā „Šodien laukos”

No kreisās: R. Karkovskis, K. Bremšmits.

Arī augustā  dār-
ziņā visi čakli   strā-
dāja un gatavojās 
Ļaudonas pagasta 
svētkiem. Audzēkņi 
Veronika Morare, 
Kārlis Bremšmits, 
Rinalds Karkovskis 
skaitīja dzejoļus. Šī 
bērniem bija pirmā 
lielā uzstāšanās reize 
tik lielā auditorijā, 
tādēļ prieks un lep-
nums par viņu drosmi 
un gribasspēku pie-
dalīties un mācīties 
runāt pie mikrofona.

Ļaudonas pagasta svētku svinības
Vasaras naktī
Kad lietus naktī 
 ļoti lija,
Zāle zaļāka tad bija,
Un, tik zaļu skatu 
 redzot,
Gribējās to 
 uzgleznot.

Gleznot skaisti, 
 tā, lai prieks,
Ota slīdētu kā nieks,
Krāsas visas kopā 
 juktu,
No zāles ārā tauriņš
 muktu.                                                

Notika tas viss man 
 sapnī,  
Kāds noslēpies bij` 
 caurā spainī,
Dziedāja tas klusu, 
 klusu,
Laikam taisījās 
 uz dusu.

Gleznošu es arī to –
Spaini pašu krāšņāko.
Ar nezināmo, kas 
 tup iekšā,
Ar to, kas nestādās 
 man priekšā.

Vasaras mēnešos – jūlijā, augustā –, kad dārziņā strā-
dāja viena apvienotā grupa,  sagatavošanas grupas au-
dzēkņi Rinalds Karkovskis un Kārlis Bremšmits piedalījās 
konkursā “Šodien laukos”, kur viņu uzdevums bija iejus-
ties korespondentu lomās. Puiši pētīja zivsaimniecību, un 
pētījuma beigās ar Kristera Kuprana  filmēšanas prasmēm 
tapa video. 

Video laikā Rinalds Karkovskis parādīja savas pras-
mes, piebarojot zivis, sliekas uzlikšanu uz āķa. Tas veicās 
ļoti labi, un tad pats galvenais parādīt zivs noķeršanu un 
noņemšanu no āķa. Kārlis turpretim bija ļoti labs slieku 
meklētājs un racējs, kas izcēla viņa spēku un drosmi. 

Konkursā kopumā piedalījās 23 dalībnieki. Kopējais 
punktu skaits, ko varēja iegūt, bija 59 punkti. Rinalds ar 
Kārli ieguva 48 punktus.

Konkursa ietvaros puiši ieguva pateicības un balviņas 
par piedalīšanos. 

Liels prieks par puišiem, jo piedalīšanās filmēšanā ne-
bija viegls process. Tas prasīja lielu uzmanības noturēšanu, 
prasmi rīkoties ar zvejas rīkiem, prasmi rakt ar lāpstu.

Lielu paldies saku ko-
lēģei Elīnai Bremšmitei 
par kopīgo darbu, sagata-
vojot bērnus video filmē-
šanai un pagasta svētku 

koncertam,  kā arī paldies 
Kristeram Kupranam par 
video filmēšanu un mon-
tēšanu.

PII “Brīnumdārzs” ko-

lektīvs  saka paldies Jus-
tīnei Kalniņai un Ancei 
Ciprusei par darbu vasaras 
mēnešos. Meitenes darbu 
veica atbildīgi un ar lielu 

prieku, mīlestību un iesais-
tījās  bērnu ikdienā.

Daces  Simsones, 
PII “Brīnumdārzs” 

skolotājas, teksts un foto
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Biedrība aktīvi izmantoja projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas no-
vada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 iespējas, piedāvājot Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem dažādas aktivitātes gan fizis-
kajai, gan mentālajai veselībai.

Veselības veicināšanas projekta ietvaros tikušas piedāvātas dažādas aktivitātes – gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Paldies ikvienam, kas izmantoja šo iespēju un uz tikšanos jau nākamajos projektos!
Atskatīsimies uz šogad paveikto!

VĒSTIS NO BIEDRĪBAS „LIOGRADE”
Biedrības aktivitātes veselības veicināšanas projekta 

Madonas novadā ietvaros
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Sagatavoja Signe Prušakeviča un Katrīna Stafecka
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No 4. jūlija līdz 9. 
augustam astoņi seniori 
piedalījās projektā “Māks-
las tilti Madonā”  kopā 
ar BJAAC “Ozoli” jau-
niešiem – norisinājās gan 
klātienes radošās nodarbī-
bas Madonas Valsts ģim-
nāzijas telpās, gan arī tika 
veikti uzdotie mājasdarbi. 

Pa vidu vēl notika se-
minārs pansionāta soci-
ālā darba speciālistiem. 
Semināru laikā iepazinā-
mies ar pamatprincipiem 
veseluma pieejas mākslas 
pedagoģijā. Praktiska-
jos darbos noskaidrojām 
vizuālās mākslas funk-
cionālo daudzveidību, 
tās saistību ar auditorijas 
motivāciju, mācīšanos, 
emocionālo, intelektuālo, 
radošo un sociālo attīstī-
bu, kā arī daudzveidīgiem 
kultūras kontekstiem. Da-
lījāmies pieredzē, guvām 
un paši radījām jaunas 
idejas, kā organizēt vizuā-
lās mākslas nodarbības, 
sekmēt auditorijas iesaisti 
jaunradē un organizēt paš-
vērtējumu.

Klātienes nodarbībās 
seniori mācījās jaukt krā-
sas, nevis izmantot jau 
gatavas, gleznoja jaunie-
šus un jaunieši gleznoja 
seniorus. Veidoja kolāžas 
no dažādiem attēliem par 
tēmu – jaunība un vecum-
dienas. Spēlējās ar krā-
sām, izmantojot dažādus 
veidus, kā uzklāt tās uz 
papīra. 

Pēdējā mājasdarbā 
senioriem bija uzdevums 
pārgleznot no maza zīmē-
juma uz palielinātu zīmē-
jumu. Viņi nezināja, kas 
tas ir par zīmējumu, jo no 
liela attēla, kurš sagriezts 
mazākos četrstūros, nebija 
saprotams, kas tas ir kopu-
mā. Katram senioram bija 
jāpārzīmē viens četrstūris 
un, kopā saliekot, izvei-
dojās glezna. Uzdevums 
bija grūts, bet interesants. 
Ar šo mājasdarbu seniori 

VĒSTIS NO SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA 
Vasarīgie laikapstākļi ļoti lutina, seniori daudz laika pavada ārā

brauca uz pēdējo klātienes 
nodarbību, kur jauniešiem šī 
glezna bija jāsaliek. Šajā die-
nā apmeklējām arī Madonas 
novadpētniecības un māks-
las muzeja etnogrāfijas un 
sadzīves priekšmetu krātuvi 
Sarkaņos, ar ko vēlāk saistī-
jās radošās nodarbības, kurās 
tika veidoti spiedogi no kar-
tupeļiem, kuros izgrieza kādu 
senu priekšmetu, kuru katrs 
vēlējās un veidoja to nospie-
dumus gleznā. 

Mums bija prieks pieda-
līties šajā projektā. Seniori 
ar nepacietību gaidīja katru 
nākamo klātienes nodarbību. 
Projektam noslēdzoties, se-
nioriem uzdāvināja dāvanu – 
otas, akrila krāsas un audekla 
paneļus.

Paldies Ļaudonas pagas-
ta pārvaldei par transportu, 
lai seniori varētu piedalīties 
šī projekta klātienes nodar-
bībās!

Vita Seļma, 
Ļaudonas pansionāta 

sociālā darbiniece
Foto no SAC arhīva
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29. jūlijā tikāmies 
kuplā pulkā ar bērniem un  
jauniešiem, lai  mēģinātu 
taisīt slaimu jeb staipīgās 
gļotas. Izmēģinājām divas 
receptes. Pirmā ar slai-
ma  līmi un aktivizatoru. 
Te viss bija vienkārši, un 
katrs uztaisīja savu slai-
mu. Otrā recepte ar līmi un 
šķidro veļas mazgāšanas 
līdzekli. Te jau mazliet 
sarežģītāk, jo, jaucot līmi 
ar mazgāšanas līdzekli, kā 
neveidojās, tā neveidojās 
staipīgā masa, bet nenolie-
dzami visiem patika rokas 
iemērkt staipīgajā masā.

6. augustā Ļaudonas 
svētku ietvaros jauniešu 
centra darbinieki piedāvā-
ja pārbaudīt savas maņas 
aktivitātē “SA – garšo – 
tausti – smaržo – Ļaudo-
nu”. Ar ožas palīdzību bija 
jānosaka, kas ir katrā mai-
siņā – lupstāji, liepziedi, 
piparmētras, melleņu mēt-
ras vai vīgriezes. Sataustīt 
un atšķirt piedāvājām gur-
ķus, akmentiņus, ābolus 
cukurīšus, kartupeļus un 
mazos čiekuriņus. Garšas 
pārbaudē bija jāuzmin, kas 
tā par sulu – upeņu, jāņ-
ogu, ķiršu vai plūmju.

No 15. līdz 19. au-
gustam Ļaudonas pagasta 
kultūras namā norisinājās 
BJIC “Acs” organizētā 
nometne “Vasara Tavā 
kabatā”.  Nometnē pieda-
lījās 20 Madonas novadā 
deklarēti bērni vecumā no 
7 līdz 11 gadiem.

Pirmajā dienā caur 
dažādām rotaļām un spē-
lēm dalībnieki iepazina 
cits citu un sadraudzējās. 
Tika kopīgi izdomāti no-
metnes noteikumi, izrotāts 
nometnes simbols – ka-
bata. Radošajā darbnīcā 
dalībnieki batikoja sporta 
somas.

Otrā diena – vasarai 
kabatā bija daba. Pie mums 
viesojās Kalsnavas arbo-
rētuma darbinieki. Kopā  

VĒSTIS NO BJIC „ACS”
Sveiks, avīzes lasītāj!

ar viņiem bērni devās krāsu medībās, uz-
zināja un meklēja, cik daudz krāsu ir dabā. 
Darbojās arī radoši. Veidoja peonijas un in-
teresantus mākslas darbus, nospiežot koka 
ripas kontūras. Pēcpusdienā, turpinot dabas 
tēmu, devāmies uz Dabas aizsardzības pār-
valdi. Tur kopā ar darbinieci Diānu bērni 
spēlēja dažādas spēles, kas saistītas ar dabu, 
un uzzināja vairāk par augiem un dzīvnie-

kiem mums apkārt. 
Trešā diena – vasarai kabatā –  māks-

la. Dienas pirmajā pusē turpinājām radoši 
darboties ar pirmdien batikotajām somām. 
Izmatojot attēlu pārnešanas papīrus un tek-
stila marķierus, nometnes dalībnieki izro-
tāja savas somas ar dažādiem zīmējumiem. 
Pēcpusdienā braucām ciemos pie keramiķa 
Māra Karlsona uz māla sajūtām. Māris bēr-

Taisām staipīgās gļotas. Vasarai kabatā daba.

Vasarai kabatā zinātne. Vasarai kabatā māksla.
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niem bija sarūpējis dažā-
dus uzdevumus, kas sais-
tīti  ar mālu, un pat trasīti. 
Nometnes dalībnieki mālu 
varēja  sajust gan ar ro-
kām, gan kājām.

Ceturtā diena – va-
sarai kabatā  – zinātne. 
Tikāmies ar Madonas no-
vadpētniecības un mākslas 
muzeja darbinieci Elīnu, 
kura pastāstīja, kā tapa 
grāmata bērniem par Ma-
donu “Madikas”. Arī bēr-
niem bija iespēja darboties 
komandās un izveidot pa-
šiem savu grāmatu. Dienas 
otrajā pusē dažādus ekspe-
rimentus un zinātnes šovu 
mums demonstrēja Labo-
ratorium zinātnes centrs. 
Kā arī nometnes dalībnie-
kiem bija iespēja pašiem 
pagatavot saldējumu.  Tā 
kā visu nedēļu saule karsē-
ja nežēlīgi, tad dienu bei-
dzām ar ūdens kaujām. Te 
komentāri ir lieki!

Piektā diena – no-
metnes noslēgums. Cie-
mojāmies uzņēmumā 
“Madonas karameles”. Te 
bērniem bija iespēja uz-
taisīt arī savas končas uz 
kociņa. Gatavojām savu 
nometnes kūku. Atklājām 
nometnes leģendu un bal-
lējāmies. Izbaudījām kopā 
būšanu no visas sirds.

Paldies nometnes 

Nometnes dalībnieki.

Ļaudonas svētkos.

brīvprātīgajai  palīdzei Jautrītei, kā arī  
Lindai Āboliņai!

Jau otro gadu, tuvojoties skolas sāku-
mam, no 23. līdz 26. augustam bērni un jau-
nieši tika aicināti atnāk uz jauniešu centru 
un pārbaudīt savas zināšanas erudīcijas testā 
“Vai esi gatavs skolai?”. Šoreiz bijām saga-

tavojušas āķīgus jautājumus – atjautības un 
redzes pārbaudes uzdevumus.

Lai priecīgs, pozitīvs, enerģijas bagāts 
un radošs jaunais mācību gads! 

Gitas Dzenes,
BJIC “Acs” jaunatnes darbinieces, 

teksts un foto
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Augusts – kalendārās vasa-
ras pēdējais mēnesis. Mēnesis, 
kad nogatavojas āboli, notiek 
aktīvi kulšanas darbi, gājputni 
pošas tālajam ceļam un skolēni 
gatavojas jaunajam mācību ga-
dam. 

Novēlu visiem skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem veik-
smīgu, radošu un skaistiem mir-
kļiem piepildītu skolas gadu.

Augusta sākumā visi kopīgi 
svinējām Ļaudonas pagasta svēt-
kus. Svētku ietvaros norisinājās 
dažādas aktivitātes. Viena no tām 
6. augustā estrādē – bibliotēkas 
izbraukuma lasītava. Lasītavas 
apmeklētāji lika lielās puzles, 
bērni zīmēja, krāsoja un līmēja. 
Bija iespēja ielūkoties „paņem 
mani mājās” grāmatu grozā.  

VĒSTIS NO BIBLIOTĒKAS
Sveicieni no bibliotēkas vasaras izskaņā

Kultūras nama vadītāja Signe 
Prušakeviča ielūkojas grāmatu grozā.

Mirklis, liekot puzli.

8. un 9. augustā bibliotēkā bija iespēja izmēģināt 3D 
pildspalvas. 3D pildspalva ir ierīce, ar kuras palīdzību ir 
iespējams radīt telpiskus objektus, reljefus zīmējumus. 
Apmeklētāji veidoja dažādus sev tīkamus zīmējumus, tel-
piskos objektus – dažādus torņus, dzīvniekus un multfilmu 
varoņus. 

Enijas Līnas Elijāses 3D veidotā pūcīte.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta ietvaros  “Grāmatas 
publiskajām bibliotēkām” saņemtas jaunas grāmatas. 

Šobrīd bibliotēkā apskatāma mūsu pagasta iedzīvotājas Ivetas Tropas- 
Atvares gleznu izstāde. Izstāde būs apskatāma līdz oktobra beigām.

Gleznas ir tiešām pasakainas. Iesaku katram avīzes lasītājam savām 
acīm apbrīnot šo skaistumu.

Saprotu, ka ne visi var tikt uz bibliotēku darba laikā, tāpēc piedāvā-
ju iespēju atnākt uz bibliotēku apskatīt izstādi sestdien, 10. septembrī, 
pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 25620017 un 24. septembrī lai-
kā no plkst.12.00 līdz 16.00 bez pieteikšanās. 

Man ir ļoti liels prieks un gandarījums, ka mūsu pagasts var lepoties ar 
talantīgiem iedzīvotājiem.

Ja ir kāds, kurš vēlētos savus darbiņus/hobijus izstādīt izstādē vai ir 
zināms kāds, kuru ieteikt, gaidīšu ziņu.

Ieva Kārkliņa, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja
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Es esmu Anita Veikšāne. Noteikti liela daļa no jums pa-
zīst mani un manu ģimeni un zina, ka esam lauksaimnieki. 
Mūsu lauki ir gan Sāvienā, gan arī Ļaudonā. 

Šobrīd, kad rudens darbu sezona rit pilnā sparā, jau  lie-
lā daļa lauku ir nokulti un notiek ziemāju sēja. Aktualizē-
jusies viena nepatīkama problēma, kas, protams, nav pirmo 
reizi, bet vienmēr tā ir sāpīga.

Vēlos runāt par lauku nelikumīgu šķērsošanu ārpus ser-
vitūta ceļiem. Aktīvie sociālo tīklu lietotāji noteikti pamanī-
ja manu publikāciju par šo problēmu arī Facebook. Komen-
tāros domas dalās, jo  ir saprotošie, bet ir arī tādi, kam katrs 
ierobežojums, lai cik likumīgs tas arī būtu, ir kā sarkana 
lupata bullim.

Tāpēc vairāk gribu paskaidrot galvenokārt tiem, kas ne-
saprot, kāpēc nevar braukt pa nokultu vai jau apsētu lauku, 
vai vispār uztīt tur saulītes, jo „nekas taču nenotiek, gan jau 
lauku apars un pēdas pazudīs”. Nē, lauku neapars... 

Mēs jau piecus gadus pakāpeniski pārejam uz lauku ap-
strādi ar no-till tehnoloģiju. Vienkāršā valodā runājot, tā ir 
nulles tehnoloģija. Augsne netiek arta, bet sēja tiek veikta 
uzreiz nekustinātā augsnē. Auglīgā kārta veidojas augsnes 
virspusē, kuru nerušinot, labās baktērijas sadala augu atlie-
kas un veido ideālu mitruma un barības vielu kopumu jau-
najiem augiem. Šī kārtiņa ar katru gadu veidojas biezāka, 
un mēs sasniedzam savu mērķi – mazāk nezāļu un slimību 
ierosinātāju, līdz ar to mazāk jālieto augu aizsardzības lī-
dzekļi.

Arī mēs paši katru gadu tehnoloģiskās sliedes atstājam 
vienā un tai pašā vietā, lai saudzētu platību. Katra lieka slie-
de uz lauka sabojā šo veselīgo kārtiņu. Šādi saimniekojot, 
augsnei tiek piesaistīts ogleklis un samazinās degvielas pa-
tēriņš. Mēs saimniekojam zaļāk!

Šogad jau vairākkārt pie rokas ir pieķerti cilvēki, kam 
vārds privātīpašums ir svešs, un viņiem savas biznesa in-
tereses ir augstākas par visu pārējo. Laikam viskuriozākais 
gadījums bija tas, ka šķeldotāju brigāde bija gatava braukt 
pāri nenokultam kviešu un rudzu laukam uz apmēram vie-
nu kilometru attālo šķeldas kaudzi aiz graudu lauka meža 

malā. Bet visnepatīkamākais  jau ir tas, ka viņi līdz tai čupai 
varēja aizbraukt pa savu īpašumu, kas pienāk līdz vietai, 
kur viņi brauca virsū uz kviešu lauka.

Aktualizējot šo problēmu, es gribu uzsvērt to, ka visi 
šie gadījumi, ar ko pēdējo gadu laikā esam saskārušies, nav 
attaisnojami ar piebraucamā ceļa neesamību, bet gan ar 
cilvēku bezkaunību. Atrunas skan šādi: „Pa labības lauku 
braucu tādēļ, jo, mežā strādājot, lietoju alkoholu, tādēļ pa 
ceļu bija bailes braukt...” „Pa lauku braucu, lai mežā uz 
servitūta ceļa nesaskrāpētu mašīnu...” „Pirms trīs gadiem 
ziemā es te braucu un man likās, ka te bija ceļš...”

Vēlreiz, šoreiz ar  avīzes starpniecību, gribu lūgt un 
tai pašā laikā brīdināt visus šķeldotājus, sēņotājus, mež-
strādniekus, medniekus, dārgumu meklētājus un citus, kas 
uzskata, ka pa jebkuru lauku – nokultu, apsētu vai kaut 
aizaugušu – var pārvietoties ar savu braucamrīku, izman-
tot to sava auto spēju pārbaudei, vai kādai citai izklaidei –  
NEDARIET TĀ! Agrāk vai vēlāk tiksimies uz kārtējā iz-
braukātā lauka.

Šobrīd esam uzstādījuši novērošanas kameras atseviš-
ķās vietās, lauku apsekošanu regulāri veicam ar dronu. Ja 
kāda vieta būs šiem braucējiem īpaši iecienīta, pielietosim 
arī citas metodes un piesaistīsim likumsargus.

Bet es saprotu arī to, ka var būt situācija, ka tomēr nav 
citas iespējas un ka ir vajadzīgs braukt pa lauku, kaut vai 
medniekam pēc medījuma. Tā ir risināma problēma. Zva-
niet, tad runāsim un parādīsim vietu, kur saudzīgāk to izda-
rīt. Protams, uz medību torni, lai tajā pasēdētu, pāri laukam 
tomēr būs jāiet kājām.

Šeit atstāju arī savu telefona numuru. Mednieki, droši 
varat zvanīt un rakstīt, arī tad, ja medījums nokritis naktī. 
Vienosimies, kā viņu izvest.

Cienīsim viens otra darbu, privātīpašumu un viedokli! 
Izrunāsim visas problēmas, neturēsim tās sevī!

Lai zilas un saulainas debesis mums visiem šoruden!
Cerot uz sapratni, Anita Veikšāne,  

lauksaimniece no Sāvienas
Mob.t. 29634493, 28441502

IEDZĪVOTĀJS ZIŅO
Sveiki, ļaudonieši un pārējie 

avīzes „Ļaudonas Vēstis” lasītāji!

Apsēts lauks visā savā krāsu burvībā. Cits lauks, kas nelikumīgi šķērsots jau divas reizes. 
Pārkāpējs pieķerts notikuma vietā.



     2022. GADA  AUGUSTS                                  “Ļaudonas Vēstis” Nr. 7 (315)                           19

LŪKOJOTIES VĒSTURĒ...
Es domāju, ka avīzes numurs nebūs lāgā izdevies, ja nebūs rubrikas, ko citi tik aizrautīgi gaida. Tā 

kā šoreiz nekādus rakstus no maniem  mīļajiem vēsturniekiem savā e-pasta pastkastītē nesaņēmu, tāpēc 
uzņēmos atrast pati.

Ilgi šķirstot periodika.lv piedāvātos rakstus pēc atslēgas vārdiem – Ļaudona, svētki, kultūra, vasara, 
cilvēki – uzraku šo. Augusta numurā lasiet par Ļaudonas kultūras dzīvi sešdesmitajos gados – kādi 
pašdarbnieku kolektīvi bija, cik liels bija to sastāvs  un kādi bija to vadītāji.

Ļoti žēl, ka rakstam neatradu nevienu piemērotu fotoattēlu, kas tik ļoti paspilgtinātu šī raksta vērtī-
bu. Bet varbūt kādam no jums, lasītāji, tāds ir? 

Lai sekmīga lasīšana par jaudīgo dzīvi pirms 60 gadiem Ļaudonā!

Pēc raženas darba nedēļas pienācis sestdienas vakars. 
Kur gan šajā laikā trūkst dziesmu, deju un jautrības. 
Spožas klubu un tautas namu logu ugunis visur pulcina 
darbīgos ļaudis līksmi un priecīgi pavadīt savas atpūtas 
stundas.

Arī Ļaudonas ciema tautas namā šajā laikā netrūkst 
jautrības. Ciema pašdarbnieki vienmēr rūpīgi gatavoju-
šies, lai sestdienas vakaros ar saviem priekšnesumiem 
iepriecinātu visus ciema ļaudis. Uz skatuves saliedēti 
skan jauktā kora dziesmu melodijas, tautas deju ritmā 
griežas jauniešu pāri. Tos nomaina sieviešu ansambļa iz-
pildītās liriskās dziesmas, deklamētāju izteiksmīgi skan-
dētās vārsmas. Bagātīgu aplausu birumu izpelnās katrs 
pašdarbnieku priekšnesums. Bet, kad priekšnesumi bei-
gušies, ikviens sarīkojuma apmeklētājs var izvēlēties sev 
piemērotu partneri un dejot, dejot, dejot...

Lai sestdienās un svētdienās kolhozu un padomju 
saimniecību darbaļaudis varētu kulturāli atpūsties, Ļau-
donas ciemā notiek sistemātisks, rūpīgs darbs. Katru 
nedēļu pāris vakarus pašdarbnieki, nākdami no druvām, 
fermām un darbnīcām, pulcējas uz nodarbībām, lai tad 
laiku pa laikam atkal kādā sestdienas vakarā iedegtos 
spožās tautas nama logu ugunis un aicinātu ikvienu pēc 
ražīgas darba nedēļas uz kulturālām atpūtas stundām. Ir 
taču labi kopā ar ikdienas darba biedriem pasēdēt gaišās, 
mājīgi uzpostās telpās, sekot pašdarbnieku priekšnesu-
miem un reizē dzirdēt arī, kā skarbi rudens vēji caur bie-
zo nakts tumsu sit logā smagas, lielas lietus lāses.

Organizējot kultūras darbu, uz vietas rosīgi strādā 
Ļaudonas ciema padomes kultūras komisija, kuru vada 
vidusskolas mācību daļas vadītāja Aleksandra Zvaigzne. 
Šīs komisijas sanāksmes notiek regulāri un tajās ap-
spriež dažādus kultūras darba uzlabošanas jautājumus, 
par veikto darbu atskaitās tautas nama vadītāja, biblio-
tekārs un katrs komisijas loceklis. Izvēloties repertuāru, 
kultūras komisija lielu vērību velta tam apstāklim, ko 
audzinošu katrs priekšnesums sniegs skatītājam. Lielu 
organizatorisku darbu ciema kultūras dzīvē veic viss 
Ļaudonas vidusskolas skolotāju kolektīvs, ciema pado-
mes priekšsēdētāja Biruta Upeniece, kultūras komisijas 
priekšsēdētāja Aleksandra Zvaigzne, kā arī tautas nama 
vadītāja Laima Oša. Pateicoties viņu nenogurstošajam 
darbam, pašdarbnieku skaits ciemā jo kupls. Jauktais ko-
ris apvieno sevī 60 dziedātājus, bet dramatiskais pulciņš, 
kuru vada skolotāja Meta Fricberga, – 20 dalībniekus. 
Trīsdesmit dziedātājas ir sieviešu korī. To vada skolotājs 

Valdis Balodis. Pētera Mihailova vadītajā vīru korī – 
seši dalībnieki. Skolotājas Lilijas Vanagas tautisko deju 
pulciņš apvieno 16 dalībniekus. Seši cilvēki izveido stī-
gu instrumentu orķestri.

Sava ciema cilvēkiem Ļaudonas pašdarbnieki šo-
gad jau sarīkojuši astoņus mākslinieciskās pašdarbības 
priekšnesumu vakarus un teātra izrādes. Nav aizmirsuši 
apciemot arī savus kaimiņus. Viņu dziesmas skanējušas 
gan Sāvienas un Medņu tautas namā, gan Madonas un  
Varakļānu kultūras namā. Ļaudonas pašdarbnieki bija 
redzami arī to dalībnieku skaitā, kas ar saviem priekš-
nesumiem kuplināja rajona mēroga “Draudzības svētku” 
programmu.

Liela vērība Ļaudonas ciemā tiek pievērsta jauno tra-
dīciju ieviešanai dzīvē. Vasarā ciema kultūras komisija 
organizēja jaunpiedzimušajiem ļaudoniešiem vārda do-
šanas svinības, kurās piedalījās 18 bērni. Jauniešu piln-
gadības svētku dalībnieku skaits sniedzās pāri 20. Miru-
šo piemiņas dienas notika Ļaudonas un Pārupes kapos. 
Visus šos pasākumus kuplināja pašdarbnieku priekšne-
sumi.

Runājot par kultūras darbu Ļaudonas ciemā, nevar 
nepieminēt tos čaklos ļaudis, kas pēc darba, izlaiduši no 
rokām traktora stūri vai arkla balstus, bez kavēšanās  do-
das uz kārtējiem atpūtas vakara programmas sagatavo-
šanas mēģinājumiem. Viņu ir ļoti daudz, un starp tiem 
traktoristi Jānis Dauģis un Jānis Kļaviņš, kombainieris 
Aleksandrs Klimovičs, pastniece Anta Jēgere, sakaru 
nodaļas darbiniece Vija Kļaviņa, Kārlis Lūsis un citi.

Tāpat kā ikvienam kolektīvam ir savi darba plāni un 
nodomi, arī Ļaudonas ciema pašdarbniekiem ir savas 
nākotnes ieceres. Drīzumā tiks sarīkots māksliniecis-
kās pašdarbības dalībnieku atskaites vakars, kur savus 
priekšnesumus rādīs katrs pulciņš, koris, ansamblis. Bez 
tam rajona dramatisko kolektīvu skatei laudonieši sāku-
ši iestudēt Ksenijas Ozoliņas lugu “Atvasarā”. Iestudē 
jau arī jauno repertuāru rajona pūtēju orķestru un deju 
kolektīvu skatei. Jauktais koris, kuru diriģē skolotāja 
Zvaigzne, gatavojas 1963. gada Dziesmu dienām, bet 
sieviešu koris – sieviešu koru salidojumam. Paredzēts 
noorganizēt arī veco ļaužu tautas deju kolektīvu.

Kultūras darbs Ļaudonas ciemā nestāv uz vietas, tas 
arvien vēršas plašumā. Ļaudonieši spēruši platu soli kul-
tūras dzīves jomā.  

O. Strautāns, “STARS”,  Nr.2784-83 (27.11.1962) 
Raksts no periodika.lv

Deg logos spožas ugunis
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SĒRU VĒSTS

Mobilā optika brauc pie Jums!
"Brilles neizejot no mājām"

NESŪTOT brilles, redzes pārbaude ir 15 €
PASŪTOT brilles, redzes pārbaude ir BEZ MAKSAS
Briļļu futlāris – BEZ MAKSAS 
Briļļu pasūtījumu piegāde – BEZ MAKSAS 
Lētākās brilles izmaksā – 47 € 
Pacientiem ar pārvietošanās grūtībām var pieteikt redzes  
pārbaudi mājās BEZ PAPILDU MAKSAS 

 GARANTĒJAM lielisku servisu! 

Pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta: 
20117000

www.mobileoptic.lv   fb.com/mobileoptic
mobileoptic20@gmail.com

2022. gada 5. septembrī Ļaudonā

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst,
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Mūžības ceļos aizgājuši:

Leontina Lapuha
mirusi  22.07.2022.  86 gadu vecumā;

Emīlija Bukovska
mirusi 05.08.2022.   92 gadu vecumā;

Antons Zeps
miris 15.08.2022. 87 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem!

SVECĪŠU VAKARS
ĻAUDONAS PAGASTA KAPSĒTĀS

24. septembrī:

Mētrienas kapos 17.00;

Pārupes kapos 18.00;

Ļaudonas kapos 19.00

Par mieža brāli, 
asari un upi vasarā

Zila tu, auglīgā vasara,
Zaļš, zaļš tu, mieža brāli.
Ak, strīpains tu, Aiviekstes asari, 
Meln dzelmē vēl vecie pāļi.

Un melnē tu, pērkona mākoni.
Zaļš, zaļš nopļauts mieža brālis.
Tu rasini, zilimelnais mākoni –
Un pelēcīgs salīst brālis.

Skaista tu, negaisa vasara – 
Met kaudzē smaržīgo brāli,
No pērkona nobijies asaris
Zūd straumē, kur melnē pāļi.

Plūst Aiviekste spoža vasarā.
Spožs salās zeļ mieža brālis.
No Lubānas lejup starp pāļiem
Peld manīgs strīpainais asaris.

Andris Markvarts, ļaudonietis


