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ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 6 (314) 2022. GADA JŪNIJS/JŪLIJS

Tur, kur mēs esam gaidīti, mēs vienmēr ierodamies 
laikus.

Laiks, nu kur tu tā steidzies..?
Jau tūlīt aiz loga lūkosimies augusta pirmajā saullēk-

tā. Līgo diena jau šķiet kā tāla pagātne, pēc mirkļa ar pil-
nu jaudu jau varēsim ieskriet pagasta svētku aktivitātēs, 
kuru šogad ir tik ļoti daudz.

Ļoti ceru, ka šis avīzes dubultnumurs jums šķitīs 
vērtīgs un kļūs par ilgās gaidīšanas vērtu, jo pēdējo reizi 
avīzīte tika saņemta tikai maijā. 

Jā, atkal un atkal es gribu atgādināt: iesaisties avīzes 
izveidē arī tu, sazinies e-pastā: laudonas.vestis@inbox.
lv! Es labprāt atbalstu jaunas idejas, jaunu rubriku izvei-
di, atgādinājumu/brīdinājumu/aktualitāšu publikāciju. 
Sadarbosimies!

Bet šajā numurā atskats uz izlaidumiem A. Eglīša 
vidusskolā, dažādi interesanti raksti rubrikās – „Caur 
Ļaudonas pagastu ejot!” no Austra Apsīša, „Lūkojoties 

vēsturē...” no Astrīdas Aizsilnieces, „Ļaudona sporto” 
no Annas Kļaviņas, vēstis no pašvaldības un pagasta 
pārvaldes – Gata Gailīša informācija, plaša pasākuma 
afiša Ļaudonas pagasta svētkiem no Anitas Amatas. Un 
daudz kas cits. Ieskaties, izlasi un paplašini savu redzes-
loku!

Tik daudz kas ir bijis, bet tik daudz kas vēl būs! Va-
saras laikā jau esam pabijuši Ļaudonas pagasta kapsētu 
kapusvētkos. 7. augustā vēl dosimies pieminēt savus mī-
ļos tuviniekus uz Mētrienas kapsētu. Un tad jau gaidīsim 
tradicionālos svecīšu vakarus. 

Iedrošinu būt sabiedriski aktīviem, inteliģentiem 
savā uzvedībā un akurātiem savās ikdienas darbībās. 
Tiekamies pagasta svētkos!

Lai saulīte silda, vējiņš atvēsina un lietus atveldzē 
augustā!

Katrīna Melānija, redaktore

L. Svites un S. Auziņas foto
Daba nekur nesteidzas un tik un tā paspēj visu izdarīt. /Lao Tzu/ 
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Tūliņ tepat aiz stūra mūs jau sagaida augusts. 
Šogad šis mēnesis būs ļoti īpašs gan ar plašo svētku 
programmu, gan ar daudzo aktivitāšu piedāvājumu 
un, protams, ar vērienīgo darāmo darbu apjomu, kurā 
kā galvenais jāizceļ asfaltētā P82 ceļa Ļaudona–Mūr-
nieki pabeigšana. Beidzot būsim savienoti ar novada 
centru ar ceļu, kādu esam gaidījuši gadu desmitiem 
(60 gadus vismaz). 

Ticu, ka šo avīzes numuru izlasīs vairāk cilvēku, 
nekā ierasts, jo pagasta svētki ar saukli “Sajūti Ļaudo-
nu!”, kuru programma šoreiz drīzāk atgādina pilsētu 
svētkus, pulcēs pie mums daudz viesu. Turklāt, kā ie-
rasts, Mētrienas kapusvētki mīsies ar pagasta svētkiem 
jeb notiks uzreiz nākamajā dienā – svētdienā, kas arī 
solās pievilināt vairāk cilvēku mūs apciemot.

Svētku mēnesi gaidot
Ar pagasta svētku programmu jūs varat iepazīties 

avīzes nākamajās lapaspusēs. Tikai pieminēšu, ka īpa-
ši vērienīgs būs dabas festivāls kopā ar grupu “Saucē-
jas” Sāvienas pilskalnā, saullēkta sagaidīšana, vingro-
jot uz upes, kā arī visas citas aktivitātes, kas sagādās 
baudu gan dvēselei, gan miesai, acis, ausis un citas 
maņas ieskaitot. Noteikti izmantojiet iespēju doties 
pārgājienā “Domas dabā” ar Helmutu Baņukalnu. Šis 
puisis ir īsts sava aroda meistars un vienmēr pēc pār-
gājieniem viņa pavadībā ir neaizmirstamas atmiņas un 
emocijas. Arī fotoorientēšanās Sāvienas pilskalnā būs 
kas nebijis mūsu pagastā. Nekur neizpaliks arī ierastā 
virves vilkšana uz tilta un makšķerēšanas sacensības 
pie tā pašā rīta agrumā. Estrādē būs aktivitātes jebku-
rai gaumei un vecumam un nobeigumā pūtēju orķestra 
koncerts, kas veltīts mūsu izcilajam Valdim Balodim, 
un deju kolektīvu priekšnesumi pie Griezes akmens. 
Un, protams, pašās beigās – balle estrādē. Iesaku un 
aicinu izmantot iespēju piedalīties radošajās darbnī-
cās, veidojot gan pastalas, gan diadēmu kroņus. Un 
tiem, kam interesē savas fiziskās sagatavotības izprat-
ne un uzlabošana, tikšanās ar spēkavīru Didzi Zariņu 
noteikti būs vērtīga. Esiet laipni gaidīti apmeklēt vi-
sas aktivitātes un piedāvātās izklaides. Esiet aicināti 
iesaistīties un būt daļai no pagasta svētkiem. Liels 
paldies sporta organizatorei Annai par krāsaino sporta 
programmu, par kultūras programmu – kultūras nama 
vadītājai Anitai, kurai, starp citu, augusts būs pēdējais 
mēnesis šinī amatā mūsu pagastā, jo jau pavisam drīz  
atgriezīsies Signe, kas turpinās savus radošos darbus 
kultūras dzīvē. Satiekot Anitu uz ielas vai svētkos, ne-
kautrēsimies pateikt lielu paldies, ka piekrita un strā-
dāja pie mums un darīja to no sirds un dvēseles. Tāpat 
arī paldies biedrības “Liograde” biedriem un visiem 
citiem pagasta kolēģiem un iedzīvotājiem par iesais-
ti svētku plānošanā un rīkošanā. Ticu, ka tie mums 
izdosies un arī laika apstākļi mūs lutinās. Paredzēta 

plaša svētku programma, atliek tikai būt klātesošiem. 
Ja šķiet, ka kaut kā šajos svētkos pietrūkst, nākotnē 
esat aicināti nākt ar iniciatīvām un ar vēlmi program-
mu papildināt ar citām aktivitātēm. Diemžēl ierasto 
pludmales volejbola sacensību organizēšanai neviens 
nepieteicās un iniciatīvu neizrādīja, toties būs latviešu 
tradicionālās kāršu spēles – zolītes – turnīrs. 

Uzlabosim pagasta centra ielu stāvokli
Tāpat kā kultūras dzīve un svētku programma 

augusta mēnesī, arī pagastā darāmo darbu klāsts būs 
plašs. Šovasar būsim noasfaltējuši četras ielas – Ai-
viekstes un Toces iela jau tikušas pie jauna asfal-
ta vecā vietā, Upes ielā atkal atgriezīsies asfalts, ko 
pirms daudziem gadiem noņēma un neatjaunoja, bet 
Avotu iela tiks asfaltēta līdz galam, kas būs jūtams 
arī cilvēkiem, kuri dodas uz kapiem apkopt tuvinieku 
un draugu pēdējās atdusas vietas vai apmeklēt kapu- 
svētkus. Man ir liels lūgums visiem, kas pārvietojas ar 
auto vai motocikliem, atcerēties, ka mūsdienu prak-
sē ielu asfaltēšanas pēdējā kārta ir tā saucamie mazie 
akmentiņi, kas tiek uzbērti kā virskārta, tādējādi pail-
dzinot šo ielu kalpošanas laiku. Zinu, ka sākumā tas 
rada vienas vienīgas galvas sāpes, kad akmentiņi lido 
pa gaisu, bet ietekmēt to mēs nevaram, jo  tādas ir as-
faltēšanas jaunākās metodes. Lūgums: sākumā, dažas 
pirmās nedēļas (2–3), būt saprotošiem un braukt pa 
šiem akmentiņu ceļiem lēnām un prātīgi, neapdzenot 
citam citam, lai akmentiņi nelido auto logos, un braukt 
uzmanīgi, lai nesabojātu tikko uzklāto kārtu. Kad ak-
mentiņi nosēdīsies, tad jau varēsim braukt pilnvērtīgi. 
Paldies par sapratni un iecietību jau iepriekš! Labā 
ziņa – asfaltētais Mūrnieku ceļš (P82) būs bez akmen-
tiņiem, tomēr arī uz šī ceļa aicinu būt uzmanīgiem un 
braukt, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Saprotu, 
ka ceļš tagad būs līdzens un taisns un gribas piespiest 
gāzi vairāk. Bet būsim prātīgi! Sargāsim katrs pats 
sevi, un arī Dievs tad mūs sargās. 

Citi darbi pagastā
Paralēli ielu asfaltēšanai pagastā norit un turpinā-

sies vērienīgi darbi – skolas energoefektivitātes uzla-
bošana rit pilnā sparā. Un šogad tai jābūt pabeigtai. 
Pavisam drīz sāksies arī ugunsdzēsības dīķa rakšana, 
turklāt pašā pagasta centrā tiksim pie savas drošas un 
labiekārtotas peldvietas, kur atpūsties un arī mācīt un 
iemācīties peldēt. Tas ir īpaši svarīgi mūsu cilvēkiem, 
dzīvojot vietā, kur apkārt ir tik daudz ūdenstilpņu un 
cauri plūst neprognozējamā Aiviekste. Tāpat pie sko-
las pavisam drīz sāksies saules paneļu izbūve, kas 
skolu nodrošinās ar elektroenerģiju, bet tas savukārt 
ļaus ļoti ieekonomēt pagasta līdzekļus mūsdienu jau tā 
dārgajā un izdevumiem pilnajā pasaulē.

Ņemot vērā, ka mūsu pagasta jaunajai  paaudzei 

VĒSTIS NO PAGASTA PĀRVALDES 
PĀRVALDES VADĪTAJA SLEJA

Sveiks, mūsu avīzes lasītāj, jūlijā!
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(pusaudžiem) pa vasaru patīk atpūsties pagasta teri-
torijā katram pēc savas izpratnes, esam saskārušies ar 
nopietnām problēmām – jau ir sākta demolēt skaistā 
pietura pie veikala “Lats”, tiek piegružotas grāvmalas 
un ielu malas, pieturas sāk izskatīties pēc izgāztuvēm, 
un mūsu pagasta darbarūķi vairs netic labajam, jo, kat-
ru dienu uzkopjot, otrā rītā skats atkal ir bēdīgs. Kāds 
pieaugušais šiem bērniem nopērk  alkoholu, kāds vi-
ņus aizstāv, bet cieš pagasts. Un arī cilvēki autobusu 
pieturās vairs nevar normāli atrasties un gaidīt savu 
transportu, jo tajās notiek ballītes, dzeršana, smēķē-
šana, piegružošana un demolēšana. Skumji uz to visu 
noskatīties, jo visa šī bardaka savākšanai  nepiecieša-
mi lieli finanšu līdzekļi, kas savukārt laupa iespējas 
attīstīties pašam pagastam – nauda tiek tērēta tur, kur 
bez tās varētu iztikt – labojot, remontējot, vācot. Tā-
pēc esam nolēmuši uzstādīt novērošanas kameras visā 
pagastā stratēģiski svarīgākajos punktos, tādējādi rū-
pējoties par kārtību, tīrību un drošību. Policijas biežie 
apmeklējumi šo huligānu radīto iemeslu dēļ ir rosi-
nājuši likumsargiem uzlikt mums pienākumu izvietot 
kameras. Tam iemesls ir arī satiksmes jaunāko dalīb-
nieku braukšanas kultūra. Nav mums tādu līdzekļu, lai 
mēs cauri pagastam izbūvētu gājējiem drošu trotuāru, 
tāpēc šāda rīcība pie auto stūres ir sevišķi  bīstama un 
centīsimies to ierobežot ar kameru palīdzību, satura 
tiešo pieejamību nododot policijai. 

Par autobusu satiksmi
Šī vasara nesusi lielas izmaiņas autobusu satik-

smes maršrutu tīklos visā Latvijā. Un tas ir tieši skā-
ris arī mūsu novadu un pagastu. Saņemot dažādus ie-
teikumus un vajadzības, kopā ar ekspertiem (paldies 
Gatim Gavriļenko) esam stundām un dienām sēdējuši, 
izstrādājot savas prasības Autotransporta direkcijai 
(ATD) un Satiksmes ministrijai. Cik no tā visa tiksim 
uzklausīti, rādīs laiks. Esam argumentējuši un aizstā-
vējuši pagasta iedzīvotāju vajadzības, gan dodoties 
uz mācību iestādēm, gan uz darbu, gan pēc dažādiem 
sadzīviskiem un medicīniskiem pakalpojumiem pilsē-
tā. Esam ņēmuši vērā katra ierosinājumus un tos ak-
centējuši. Šobrīd gaidām galējos lēmumus par to, kā 
varēsim tikt gan uz tuvākām, gan tālākām pilsētām, 
gan no tām atgriezties. Jāmin, ka šis ir nebeidzams 
darbs. Un arī šīs iepriekš minētās iestādes ir solījušas 
mūs uzklausīt gan no pašvaldības puses, gan, ja iedzī-
votāji paši vērsīsies Autotransporta direkcijā. Tāpēc 
aicinu ikvienu, kam ir, ko teikt, kam ir priekšlikumi 
sabiedriskā transporta plūsmas un plānu uzlabošanai 
vai mainīšanai, droši vērsties pašvaldībā (pagastā) vai 
ATD ar ieteikumiem sev nepieciešamo kursēšanas lai-
ku pielāgošanai. Kopā cīnīsimies un kopā panāksim 
labākos lēmumus. 

Dzīvojamais fonds pagastā – 
tukšās mājas un dzīvokļi
Kā zināms, mūsu novadā iedzīvotāju skaits turpina 

sarukt. Tā ir arī mūsu pagastā. Un, ja nav cilvēku, kas 
te dzīvo (dzīvos), pamazām izzūd arī pakalpojumi un 
darbavietas. Vidusskola jau tiek reorganizēta par pa-
matskolu, jo nav bērnu, kas mācās, pasta pakalpojumi 

klātienē ir likvidēti, sabiedriskais transports tiek sa-
mazināts, un daudz kas cits attīstās ne pārāk pozitīvā 
virzienā. Mēs gan uz visa novada fona esam vēl labās 
pozīcijās, jo pie mums arvien vairāk pārceļas cilvēki 
ar ģimenēm, kas vēlas iekārtot savu dzīvi šeit un ir 
gatavi arī radīt darbavietas un palīdzēt pagastam at-
tīstīties. Pie manis pagastā ik pa pāris nedēļām vēršas 
cilvēki ar lielu interesi iegādāties īpašumus – gan dzī-
vokļus, gan mājas, pat īsti neņemot vērā šo īpašumu 
stāvokli. Galvenais, lai ir, ko piedāvāt šiem cilvēkiem. 
Turpretī redzu, ka ļoti daudzas mājas stāv tukšas, ne-
apdzīvotas. Tāpat arī dzīvokļi. Daudzās mājās saim-
nieki senioru vecumā vairs netiek galā ar saimniecī-
bu – pļaušanu, kurināšanu, apkopšanu. Tāpēc, mīļie 
Ļaudonas pagasta dzīvojamā fonda īpašnieki, ja jums 
ir dzīvojamie īpašumi un ja saprotat, ka esat gatavi tos 
pārdot kādai jaunai ģimenei, kas būtu gatava pārcel-
ties uz laukiem (un tādas ir daudzas), dodiet, lūdzu, 
mums ziņu. Mēs palīdzēsim atrast pirktgribētājus, un 
jums būs iespēja tikt vaļā no īpašuma, kas reizēm jau 
rada apgrūtinājumu, un laika zobs arī dara tiem savu. 
Šīs ģimenes būtu gatavas papildināt mūsu bērnudār-
zu un skolu ar savām atvasēm, viņus  sūtot uz  mūsu 
mācību iestādēm. Mūsu skaits pieaugtu, palielinātos 
arī pagasta ienākumi (cilvēki pārceļoties deklarētos 
pie mums, un nodokļi nāktu mūsu kasē). Turklāt, jo 
lielāks būs iedzīvotāju skaits, jo lielāka iespējamība 
saņemt novada pašvaldības atsaucību, piešķirot mums 
līdzekļus un naudu pagasta dzīves uzturēšanai un at-
tīstībai. Gaidīšu ziņas un sadarbosimies! Paldies jau 
iepriekš!

Kad būsim aizvadījuši pagasta svētkus, būs jau 
augusts. Un tūdaļ jau arī rudens klāt. Redzot, kas 
notiek pasaulē, mums jābūt priecīgiem, ka dzīvojam 
no daudzām pasaules problēmām pasargātā vietā. 
Skaidrs, ka rudenī atkal sarosīsies vīrusi – gan bē-
dīgi slavenais Covid-19, gan citu slimību paveidi. 
Produktu, degvielas cenas, komunālo rēķinu apjomi 
un izdevumi par kurināmo aug. Un nav zināms, kad 
beigs to darīt. Skaidrs ir viens – rudens un ziema būs 
grūts periods visiem. Jau tagad liekas, ka veikalā ce-
nas mainās katru dienu, apdraudot pat pašu veikalu 
nākotni. Pirktspēja samazinās un samazināsies, bet 
diemžēl algas mūsu darba devēji nespēj celt atbilsto-
šos tempos. Tāpēc jo īpaši svarīgi, kā  esmu minē-
jis arī iepriekšējos avīzes numuros, ir jau tagad būt 
tam visam gataviem. Protams, cerēsim uz labāko, bet 
tajā pašā laikā jābūt gataviem arī uz ļaunāko. Ticē-
sim, ka karš Ukrainā beigsies un iestāsies miers. Un 
agri vai vēlu viss atgriezīsies normālās dzīves sliedēs. 
    Bet līdz tam – būsim cilvēki! Būsim labi cilvēki! 
Mīlēsim un atbalstīsim cits citu! Sapratīsim un būsim 
iecietīgi cits pret citu! Katram no mums ir iespēja pa-
darīt šo pasauli labāku. Sāksim jau šodien, jau tagad! 
Izdarīsim katrs labāko, ko varam, un tad arī pasaule 
kļūs labāka.

Turēsimies kopā!  
Lai mums kopā viss izdodas!

Ar cieņu – 
jūsu Artūrs Portnovs, 

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs
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Labdien, cienījamie ļaudonieši! Viss zaļo un zeļ mūsu 
pagastā, tāpat arī visas invazīvo augu sugas. Sosnovska lat-
vānis ir viens no visiem zināmajiem, kas atbilstoši valsts 
likumdošanai un Madonas novada normatīvajam regulēju-
mam ir jānīdē ārā visiem iespējamajiem līdzekļiem. Paldies 
tiem, kuri jau ir parūpējušies par teritoriju izpļaušanu, bet 
vēl joprojām tiek konstatētas platības, kur tam nav pievēr-
sta nekāda uzmanība. Šī gada jūnijā tika pārbaudīta pagasta 
teritorija. Tika piefiksēti 43 īpašumi, kuros pastāv šī prob-
lēma.

24 īpašumos latvāņi ir izpļauti, bet pārējos nekas nav 
darīts. Latvānis šobrīd vēl ir ziedos, bet sēklas tuvākajā ne-
dēļā attīstīsies un izsēsies apkārtnē. Lūgums zemju īpašnie-
kiem steidzamības kārtā pārbaudīt sev piederošos īpašumus 
un appļaut – vismaz ziedu stublājus. 

Šogad Madonas novada dome stingrāk pievērsusies 
šai problēmai, un dati par nesakoptajām teritorijām tiks 
iesniegti Valsts augu aizsardzības dienestā, kas sadarbībā 
ar Madonas novada pašvaldību vērsīsies pie zemju īpaš-
niekiem normatīvajā regulējumā noteiktajā kārtībā. Sīkāku 

informāciju par regulējumu var iegūt, iepazīstoties ar in-
formāciju interneta vietnē: https://www.madona.lv/lat/lat-
vanu-ierobezosana vai griežoties Madonas novada domes 
Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas 
nodaļā, vai Ļaudonas pagasta pārvaldē.

VĒSTIS NO ĪPAŠUMU UZTURĒŠANAS NODAĻAS
Latvāņu problēma

Uzlabojumi Pārupes kapos

Kopš seniem laikiem Pārupes kapu apmeklētāji un pa-
gasta iedzīvotāji ir ievērojuši Pārupes kapu zvanu būdiņas, 
kas kalpo arī kā kapu noliktava, veco šīfera jumtu un sa- 
trunējušās durvis. Šomēnes, pateicoties SIA “PRO Build” 
un personīgi Ivo Skraustiņam, Pārupes kapi tika pie atjau-
ninājumiem, kas priecēs ne tikai pagasta iedzīvotājus, bet 
arī Pārupes kapu pārzini. Notika vecā jumta demontāža, tā 
vietā uzklājot jaunu, kā arī tika iemontētas jaunas durvis. 

Papildus šiem darbiem tika izzāģēti vairāki vecie koki, 
kas bija kļuvuši bīstami gan kapu apmeklētājiem, gan kapu 
infrastruktūrai. Darbi notika maijā un, iespējams, traucēja 
kādu kapu apmeklētāju, jo kapu teritorijā kādu laiku atradās 
zaru kaudzes un malkas grēdas. Atvainojamies par sagādā-
tajām īslaicīgajām neērtībām.

Gata Gailīša, īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja, 
teksts un foto

Pārupes kapu zvanu būdiņas pārmaiņas. 
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Madonas novada Ļaudonas ciemā  no 2010. līdz 2013. 
gadam tika īstenoti projekti   “Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā” un   
“Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pa-
gasta Ļaudonas ciemā II kārta”.

Šo projektu ietvaros, veicot ūdenssaimniecības inženier-
tīklu izbūvi, netika pilnībā ieviestas projektā plānotās akti-
vitātes, t.sk., netika arī atjaunots Ļaudonas ciema Avotu un 
Upes ielas segums. Lai nodrošinātu kvalitatīvu transporta in-
frastruktūru iedzīvotājiem Ļaudonas ciemā, ir nepieciešams 
veikt šo ielu virsmu apstrādi.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijā veikts 
iepirkums ID. Nr.MNP2022/22  “Ielu seguma virsmas ap-
strāde Madonas novadā”. Iepirkums veikts piecās daļās. Ie-
pirkuma 5. daļā “Ļaudonas ciema ielu seguma virsmas ap-
strāde” plānots veikt ielu virsmu apstrādi Upes ielā un Avotu 
ielā (starp Graudu ielu) Ļaudonas ciemā. 

Investīciju projekts “Ļaudonas ciema ielu seguma virs-
mas apstrāde” atbilst Madonas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai  2022.-2047.  gadam un Madonas novada attīstības 
programmai 2022. -2028. gadam, investīciju plānam SM 3 
Sekmēt teritorijas sasniedzamību un vides resursu ilgtspējīgu 

attīstību, VTP 3.1. Transporta infrastruktūras uzlabošana.
Lai īstenotu investīciju projektu “Ļaudonas ciema ielu 

virsmu apstrāde”, nepieciešams finansējums EUR 56431,74.
Ņemot vērā jūnijā saņemtos atzinumus no „Uzņēmēj-

darbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas” un „Fi-
nanšu un attīstības komitejas” atzinumu, atklāti balsojot:  
PAR – 18 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis Masaļskis, 
Andrejs Ceļapīters, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Ar-
tūrs Čačka, Artūrs Grandāns, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, 
Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Māris Olte, Rūdolfs Preiss, 
Sandra Maksimova, Valda Kļaviņa, Vita Robalte, Zigfrīds 
Gora), PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Madonas nova-
da pašvaldības dome NOLĒMA: šo projektu apstiprināt un 
piešķirt investīciju projektam “Ļaudonas ciema ielu virsmu 
apstrāde” EUR 56431,74 (piecdesmit seši tūkstoši četri simti 
trīsdesmit viens eiro, 74 centi) finansējumu apmērā no Mado-
nas novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta  nesadalī-
tajiem līdzekļiem, kas ņemti no ceļu mērķdotācijas, izvērtējot 
Ļaudonas pagasta pārvaldes iepriekšējos gados uzkrātos ceļu 
mērķdotācijas līdzekļus. 

 Agris Lungevičs, Madonas novada domes 
priekšsēdētājs

VĒSTIS NO MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
Par finansējuma piešķiršanu investīciju projektam 
“Ļaudonas ciema ielu seguma virsmas apstrāde”

Oficiāli tos sauca par Tautas vienības svētkiem, kuri Ul-
maņa valdīšanas laikā tika ļoti plaši un svinīgi atzīmēti. Avīzī-
tes maija numurā varējām lasīt par “15. maija birzi” Krustkal-
nos un nedaudz arī skolotājas Ausmas Dārziņas atmiņas par to. 

Tagad ielūkosimies Latvijas Valsts vēstures arhīva 
dokumentos, kuri sniedz ziņas par šo svētku norisi Ļau-
donā, piemēram, 1937. gada 14. – 15. maijā. Kā tas viss 
bija, Ļaudonas pagasta valde ziņoja augstāk stāvošai in-
stancei – Madonas apriņķa lauku pašvaldību vecākam. 
     Un tā svētki iesākās 14. maijā pulksten 18.00, kad Ļaudonas 
lauksaimniecības biedrības namā pulcējās dažādu organizāciju 
un biedrību dalībnieki, skolēni, privātpersonas, pavisam skaitā 
apmēram 200 cilvēku, lai noklausītos radiofonā no Nacionālās 
operas pieslēgto Valsts prezidenta vēstījumu tautai un pēc tam 
sekojošo uzvedumu – “15. maijs”. Tad pulksten 20.30 Ļau-
donas aizsargi, aizsardzes, sporta pulciņa dalībnieki, skauti, 
mazpulcēni, ugunsdzēsēji, lauksaimniecības skolas skolēni, 
pamatskolēni, pašvaldības darbinieki, mežniecības darbinie-
ki, biedrības “Ļaudonas dziedātāju koris” dalībnieki, privāt-
personas – kopskaitā apmēram 1000 personas – ar karogiem 
un degošām lāpām pūtēju orķestra pavadībā devās gājienā no 
Ļaudonas lauksaimniecības biedrības nama uz 4,5 km attālo 
“15. maija” birzi, kura atradās skaistā Plencīša ezera krastā. 
Gājienam ceļā vēl pievienojās privātpersonas, un tā gājiena 
dalībnieku rinda  sasniedza apmēram viena kilometra garumu. 
“15 maija” birzī dižsārts jau bija sakurts. Organizācijas un pri-
vātpersonas izvietojās ierindā. Sekoja valsts himna un karoga 
uzvilkšana mastā. 

Pēc tam pamatskolas pārzinis Arnolds Osītis nolasīja īsu 
ziņojumu par tautas svētkiem senatnē un tagadējā atjauno-

tā Latvijā. Sekoja kora un orķestra priekšnesumi. Laikraksts 
“Madonas Ziņas” atzīmēja, ka Arnolds Osītis ir kora dvēsele, 
prasmīgs diriģents, korī ir dziedātāji ar labām balsīm. Savukārt  
9. Madonas aizsargu pulkā Osītis ir iedalīts 1. šķiras šāvējos. 
Svētki “15. maija” birzī noslēdzās ar krāšņu ilumināciju. Gā-
jiens atgriezās Ļaudonā  plkst. 12.00 naktī.

15. maija rītā pulksten astoņos zvanīja Ļaudonas evaņģē-
liski luteriskās un pareizticīgo baznīcas zvani. Luterāņu baznī-
cas tornī orķestris atskaņoja korāļus. Pulksten 11.00 abās Ļau-
donas baznīcās sākās svētku dievkalpojumi ar skolu, dažādu 
organizāciju un iestāžu piedalīšanos. Luterāņu baznīcā diev-
kalpojumu ar dziesmām kuplināja Ļaudonas dziedātāju koris.

Pēc dievkalpojuma Ļaudonas pagasta namā notika svinīga 
atklāta pagasta padomes sēde. Sēdes dalībnieki noklausījās ra-
diofonam pieslēgto armijas parādi un Valsts prezidenta runu. 
Tad Valsts prezidentam un  Kara ministram tika nosūtīta ap-
sveikuma telegramma. 

15. maija vakarā Ļaudonas lauksaimniecības biedrības 
namā aizsargu nodaļa sarīkoja svētku koncertu, kurā piedalījās 
solisti – Vera Fricnoviča (soprāns), Artūrs Vanags (tenors) un 
Marga Nesaule (klavieres), kā arī Ļaudonas dziedātāju koris. 
Turpinājumā – saviesīgs vakars ar dejām. 

Svētku gadījumā pagasta pašvaldība nespējniekiem, kas 
atradās patversmē, bez parastās uztura normas izsniedza kat-
ram kafiju, 1 kg cukura, 1 kg baltmaizes un 1 kg saldskābmai-
zes.

Mājas bija karogotas, bet pagasta nams, pasts un skolas 
iluminētas. Kalnos tika ieteikts dedzināt ugunskurus.

Austris Apsītis,
Ļaudonas vidusskolas 1961. gada absolvents

CAUR ĻAUDONAS PAGASTU EJOT
    1937. gads bija lielu pārkārtojumu gads politiskā, saimnieciskā, sabiedriskā un kultūras dzīvē. 

(Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vēstījums tautai)

15. maija svētki Ļaudonā
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„Laiks iekarot visaug- 
stākos kalnus un pārpeldēt 
vislielākās jūras.”

Šī gada 11. jūnija vakar-
pusē skolas sporta zālē svinī-
gi savas skolas gaitas beidza 
12. klases skolēni. 

Šī klase bija īpaša ar to, 
ka pamatskolas laikā skolē-
nu skaita ziņā ļoti ievēroja-
ma klase. Vislielāko gudrī-
bu tai devušas ļoti sirsnīgas 
klases audzinātājas – Selga 
Balode un Iluta Biķerniece 
sākumskolā, mācot burtiņus, 
lēnprātību un pacietību; Bi-
ruta Bokta pamatskolā, kad 
galvā jau visādi pusaudžu 
triki, blakus vienmēr – laimē 
un nelaimē, un Anita Kidala 
vidusskolā, sagatavojot sko-
lēnus turpmākajam ceļam, 
līdzi dodot censoņa garu un 
drosmi pastāvēt par savām 
domām.

Skolotājas  Selga un Ani-
ta skolēniem un uz svētkiem 
atnākušajiem viesiem dekla-
mēja I. Ziedoņa “Dzintarai-
no pasaku”, kas bija kā vad-
motīvs šajā izlaidumā.

Pēc direktora Gunta Laz-
das motivējošās svētku uzru-
nas sekoja, protams, apliecī-
bu pasniegšana (eksāmenu 
rezultātu saņemšana notika 
vien 30. jūnijā). Katram ab-
solventam sveikšanas brīdī 
skanēja sava unikālā iedves-
mas dziesma, viņiem pretī 
šķietami nerimstoties nāca 
krāšņu ziedu klēpji un sejās 
pavērās smaidi līdz ausīm. 
Ak, šis skaistais izlaidumu 
laiks!

Un neiztikt arī bez pa-
teicībām – no skolēnu pu- 
ses – vecākiem un skolotā-
jiem,  no skolotājiem – vecā-
kiem, kā arī no vecākiem –  
skolotājiem. Ziedu pušķi 
ceļoja arī pie citiem skolas 
skolotājiem, virtuves un teh-
niskajiem darbiniekiem; di-
rektora un pagasta pārvaldes 
vadītāja Artūra Portnova.

Jāatzīmē, ka  absolven-

tu vidū ir arī Rovens Miškinis, kas šogad 
ieguva „Simtgades stipendijas” balvu un 
kā volejbolists atzinīgi startējis vairākās 
sacensībās, Amanda Nagle – skolēnu paš-
pārvaldes vadītāja divu gadu garumā. Ak-
tīva jaunsardze – Justīne Kalniņa, azartisks 
un godalgots volejbolists – Sergejs Plau-
novs! Mārtiņš Toms Veikšāns – praktiski 
saimnieciskais zēns, uz kuru vienmēr var 
paļauties. Valters Biķernieks, kas kā brīv-
prātīgais piedalījās hokeja čempionāta or-
ganizēšanā, kad tas norisinājās Rīgā. Viņi 
ir mūsējie – ļaudonieši –, kas noteikti nesīs 
Ļaudonas vārdu tālāk arī turpmāk. 

Par vēl patīkamākas atmosfēras radīša-
nu paldies sakām Rīgas Doma kora skolas 
absolventam ļaudonietim Artūram Biķer-
niekam un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas 

akadēmijas absolventei Karīnai Laugalei, 
kas meistarīgi uzstājās dziedot. Paldies arī 
Jelgavas mūsdienu deju studijas “Benefice” 
dalībniecei Sārai Annai, kas sniedza horeo-
grāfijas uzvedumu.

Pie jūras smiltīs, starp akmeņu simtiem,
Es atradu dzintarus sīkus,
Kas sevī ieslēdz daudz  saulstarus  
   siltus.
Es ņēmu tos līdz, lai dāvātu citiem,
Kam nokļūt pie jūras varbūt ir grūti.
Ielikšu Tev mazo dzintaru plaukstā, 
         lai Tu arī pie saulstara tiec!

Pēc šiem vārdiem klases audzinātāja 
Anita Kidala  katram mīļajam absolventam 
pasniedza unikālas, ar dzintaru darinātas 
rokassprādzes.

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 
VĒSTIS NO A. EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLAS

Pēdējais 12. klases izlaidums

Absolventi. No kreisās: Mārtiņš Toms Veikšāns, Toms Pētersons, Dāvis Kapturs, 
Amanda Nagle, Verners Šveds, Justīne Kalniņa, Sergejs Plaunovs, Kristīne 

Hohlova, Valters Biķernieks, klases audzinātāja   Anita Kidala, Marks Demkovs, 
Elvis Ozoliņš, Raivis Džeriņš. Attēlā nav: Viktorijas Burcevas, Rovena Miškina, 

Sanda Stroda.

Artūrs Portnovs ar  
Anitu Kidalu.

No kreisās: S. Balode, pārvaldnieks Artūrs Portnovs, 
direktora vietniece Sarmīte Sīle, direktors Guntis 

Lazda, direktora vietniece Iluta Biķerniece, A. Kidala.
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Absolventi teica šādus 
vārdus: „Mēs vēl satiksi-
mies, varbūt krāsu pasakā, 
varbūt smaržu pasakā, var-
būt pasakās, kurās vējš čab 
lapās vai jūra krāc. Pasaku 
jau ir ļoti daudz, un tās 
nekad nebeidzas. Paldies 
visiem, kuri bija kopā ar 
mums un izdzīvoja šodie-
nas pasaku!”

Vēl daudz skaistu mir-
kļu Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolai! 

Atskatu sagatavoja 
Anita Kidala sadarbībā ar 

Katrīnu Kļaviņu

Ikkatrs esam attapušies lai-
kā, kad skola šķita kā nepār-
varams šķērslis. Un tieši šajos 
brīžos visnozīmīgākais bija sko-
lotāju atbalsts.

Atbalstošs, motivējošs un 
pat stingrs vārds ir kaut kas, ko 
vislabāk prot pateikt tieši mūsu 
skolas skolotāji.

Lai šos izturības padomus 
gūtu, mums bija jābūt gataviem 
redzēt, dzirdēt, sajust un saprast.

Un es varu ar pārliecību 
teikt, ka nav labākas vietas, kur 
iemācīties sadzirdēt un saprast 
kā Andreja Eglīša Ļaudonas vi-
dusskola.

Sirsnīgs paldies ikvienam 
skolas darbiniekam, tomēr īpa-
šu paldies sakām mūsu klases 
audzinātājai Annai Iesalnie-
cei, kā arī skolotājai Sintijai  
Bašķerei.

Tanita Mincāne,  
9. klases absolvente

Guntis Lazda ar Anitu Kidalu.
Lindas Rūtenbergas foto

Lieliskā komanda. No kreisās: Biruta 
Bokta, Selga Balode un Anita Kidala.

Absolventi kopā ar skolotājām un  direktoru.

9. klases izlaidums

1. rindā no kreisās: Kārlis Kalniņš, Oskars Rigerts, Gatis Vilsons, Dāvis Strods, 
Artūrs Plaunovs, Daniels Rozītis, Edvīns Bolbans. 2. rindā no kreisās:  

kl. audzin. Anna Iesalniece, Agris Pavlovskis, Leonards Ducens. 3. rindā no 
kreisās: Amanda Demkova, Elīna Džeriņa, Krista Zālīte, Adrija Rācenāja, 

Sindija Ulase, Laima Upeniece, Laura Āboliņa, Tanita Paula Mincāne.
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Atskatoties uz veikumu 
maijā un jūnijā, abi mēneši 
pirmsskolā ir bijuši ļoti ro-
sīgi gan ar ikdienas darbu, 
gan ar dažādiem pasāku-
miem.

Beidzot, kad tika at-
celti ierobežojumi rīkot 
pasākumus, pirmsskolas 
kolektīvs kā pirmo pasā-
kumu atkal klātienē atzī-
mēja Mātes dienu. Katra 
audzēkņu grupiņa bija 
sagatavojusi pārsteigumu 
savām māmiņām, ieprie-
cinot viņas ar koncertu un 
kopīgu darbošanos. 

Maija vidū atzīmējām 
Ģimenes dienu. Katra iestā- 
des bērna ģimene bija aici-
nāta apmeklēt pasākumu, 
kura galvenie dalībnieki 
bija kaķis un pele. Viņi 
iesildīja visus pasākuma 
dalībniekus un aicināja do-
ties sportiskās aktivitātēs, 
ko bija sagatavojušas visas 
iestādes skolotājas. Kat-
rai ģimenei kopā ar Antru 
Gotlaufu īpaši izveidotā 
kafejnīcā bija iespēja pa-
gatavot ģimenes kēksu un 
veldzēties ar augļu sulām. 
Pasākums bija apmeklēts 
ļoti kuplā skaitā, un šī bija 
iespēja katrai no ģimenēm 

jēgpilni pavadīt laiku kopā. Šie mirkļi ir tie, kurus bērni ieliek savā atmiņu lādītē uz ilgāku 
laiku. 

No 1. līdz 5. jūnijam bērnudārza kolektīvs piedalījās pasākumā “Eiropas jūdze”. Šajā 
gadā “jūdzi” varēja pievarēt dažādos veidos, un arī mēs, protams, bijām radoši un “jūdzi” 
gājām, skrējām, izzinājām, pieveicām kopā ar ģimeni un visbeidzot pat nodejojām. Bija liels 
prieks, ka mūs atbalstīja arī audzēkņu ģimenes, kas čakli katru dienu kopā pārvarēja distanci, 
kas bija pat vairāk nekā jūdze. Kopā pirmsskolas audzēkņi sakrāja 121 “jūdzi” un ģimenes 
63 “jūdzes”. Pasākuma mērķis bija popularizēt veselīgu ieradumu veidošanu ar kustību pa-
līdzību. Un bērni patiesi ar lielu degsmi tajā iesaistījās. 

Kā katru gadu arī šajā vasarā atzīmējām  Vasaras saulgriežus. Kopā ar audzēkņiem de-
vāmies iepriecināt pansionāta iemītniekus, sniedzot viņiem nelielu koncertiņu, dziedot līgo 
dziesmas, dejojot un ejot rotaļās. Noslēgumā arī bērnudārza rotaļu laukumā neizpalika rota-
ļās iešana, cienāšanās ar Jāņu sieru un kvasa dzeršana. 

Vasarai turpinoties, rosība nerimst. Laiks priecē ar saulainām dienām, kas sniedz aiz-
vien jaunas idejas dažādiem darbiem, par kuriem stāstīsim jau nākamajā numurā. Lai visiem 
skaista un priekpilna vasara!

Materiālu sagatavoja PII sporta skolotāja A. Kalniņa

VĒSTIS NO PII “BRĪNUMDĀRZS”

Par notikumiem  PII “Brīnumdārzs”

Līgo svētkos pie pansionāta.Pasākums  “Eiropas jūdze”.

“Rūķu” grupas bērni Māmiņdienas pasākumā kopā ar savām māmiņām.
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27. maijā beidzot 
klāt bija lielie gaidīšanas 
svētki Ļaudonas pagas-
ta pirmsskolas izglītības  
iestādē „Brīnumdārzs” –  
izlaidums mūsu gudra-
jiem, čaklajiem un lai-
mīgajiem bērniem. ,,Brī-
numdārzā” pulcējās daudz 
viesu, kuru sejās bija ma-
nāms saviļņojums, smaids 
un arī kāda prieka asara, 
kad, skanot skaistai dzies-
mai, zālē lepni un svinīgi 
ienāca izlaiduma bērni. 
Šogad pirmsskolas izglī-
tības iestādi absolvēja 13 
audzēkņi – sešas meite-
nes un septiņi zēni. Šī bija 
neaizmirstama un skaista 
svētku diena arī vecākiem 
un visam bērnudārza dar-
binieku kolektīvam. Šajā 
svētku dienā bērni bija 
sagatavojuši skanīgu kon-
certu, kurā viņi ar dzies-
mām, dejām un dzejoļiem 
paviesojās četros gadalai-
kos. Koncerta noslēgumā 
bērnus pārsteidza Pepija 
Garzeķe, kura ar skrejrite-
ni bija atbraukusi uz ,,Brī-
numdārzu” minēt mīklas 
un rotaļāties. Pēc rotaļām 
un fotosesijas vecāki aici-
nāja viesus un bērnudārza 
darbiniekus našķoties un 
dalīties emocijās par svēt-
kos piedzīvoto. 

Lai bērniem šis bērnudārzā pavadītais 
laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības pie-
dzīvojums, bet vecākiem novēlu, lai nekad 
nepietrūkst izturības un mīlestības, savus 
bērniņus lolojot!

Paldies visiem bērnudārza darbiniekiem 
par sirsnību, mīļumu un kopīgo veikumu 
šajā mācību gadā! Īpašs paldies sagatavo-
šanas grupas skolotājai  un manai kolēģei  
Dinai Simsonei par atbalstu, uzmundrināju-
mu un milzīgo pieredzi, ko guvu šajā mācī-
bu gadā! Paldies skolotājas palīdzei Ligitai 
Edelbergai  par smaidu un dzīvesprieku! 

Paldies mūzikas skolotājām Zintai Jefimo-
vai un Aldonai Gudrītei! Paldies deju skolo-
tājai Ingai Pujatei par raito deju soli! Paldies 
vecākiem par labajiem vārdiem,  atbalstu un 
sadarbību!

Paldies vadītājai Inārai Krasnovai par 
rūpēm un ieguldīto darbu! Paldies Annai 
Kļaviņai par uzņēmību būt mūsu fotogrāfei!

Visiem  jauku, raibu un piedzīvojumiem 
bagātu atlikušo vasaru!

Linda Āboliņa,  
pirmsskolas izglītības iestādes  

“Brīnumdārzs” skolotāja

Uzturoties Ļaudonā, 
Ukrainas skolēnu basket-
bola komanda “Titans” ir 
piedalījusies vairākos bas-
ketbola turnīros Latvijā.

Pavasarī mēs piedalī-
jāmies divās draudzības 
spēlēs pret komandām 
“Madona 2008” un “Ma-
dona 2007”. Taču pēc tam 
komanda “Titans” spēlēja 
basketbola 3x3 turnīros. 
Pirmais turnīrs notika 5. 
jūnijā Madonā, kurā mēs 
ieguvām 2. vietu, finālā 
spēlējot pret Rīgas koman-
du “Masmale Grill”. 

Izlaidums PII iestādē

1. rindā no kreisās: Ina Stradiņa, Katrīna Kalniņa, Ketija Špāka, Evija Mateša, Lote 
Āboliņa, Agnese Āboliņa; 2. rindā no kreisās: Ralfs Seņkovs, Aldis Seļms, Džeisons 

Daniels Jedušs, Dāvis Rogovs, Roberts Strazdiņš, Māris Jauniņš; 3. rindā no kreisās: 
Ināra Krasnova, Dina Simsone, Linda Āboliņa, Ligita Edelberga. 

Annas Kļaviņas foto

ĻAUDONA, LEPOJIES!
Ļaudonā mītošo ukraiņu bērnu veiksmes sportā

5. jūnijā Madonā 3x3 Atzeles.
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No 13. līdz 17. jūnijam “Titans” piedalījās basket-
bola nometnē “Madona”. Savukārt jau 18. jūnijā, uzreiz 
pēc lieliskās nometnes, notika mūsu otrais 3x3 basketbo-
la turnīrs Alūksnē. Taču diemžēl neieguvām godalgotas  
vietas.

2. jūlijā “Titans” startēja EYBL 3x3 U-15 vecuma gru-

pas basketbola spēlēs Rīgā. Startējām divās komandās, iz-
cīnot 5. un 6. vietu!!!

Un pēdējās spēles, kuras apmeklējām, bija 14. jūlijā 
„Ghetto Basket” Rīgā!

Ar ticību, ka veiksies arī turpmāk  
Vladimirs Ļeontjevs, ukrainis

8. jūnijā notika lielo kreppapīra 
peoniju ziedu veidošanas meistarkla-
se Annas Anitas Amatas vadībā. Uz 
meistarklasi ieradās septiņas dalībnie-
ces.

Veicamais darbs bija laikietilpīgs, 
taču aizraujošs. Daļa meistarklases 
apmeklētāju savu peoniju izvēlējās 
pabeigt mājās patstāvīgi.

Radījām sev peoniju, kura neno-
ziedēs arī vasaras beigās. 

Paldies Annai Anitai par iespēju 
apgūt jaunas un noderīgas zināša-
nas!

Bibliotēkā jaunas grāmatas!

2. jūlijā EYBL 3x3 Rīgā. 14. jūlijā, Ghetto basket, Rīgā.

VĒSTIS NO ĻAUDONAS BIBLIOTĒKAS
Vasarīgi sveicieni no bibliotēkas

Foto ar dalībniecēm, kuras pabeidza gatavot peoniju bibliotēkā.
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Atnāc aplūkot!
Līdz 29. jūlijam ir 

iespēja apskatīt izstādi, 
kas veltīta Madonas 
slimnīcas 90 gadu jubi-
lejai, ko atzīmēja 2021. 
gada 15. martā. Tajā 
var redzēt ne tikai Ma-
donas slimnīcas vēsturi, 
bet arī apkārtējo nu jau 
pārsvarā bijušo slimnī-
cu – Ērgļu, Varakļānu, 
Lubānas, Ļaudonas, 
Cesvaines.

Aizmāršīgajiem! 
Atgādinu, ka grā-

matu izsniegšanas ter-
miņš ir četras kalendā-
rās nedēļas ar iespēju šo 
termiņu arī pagarināt. 
Lūdzu, lasītāji, pār-
skatiet savus grāmatu 
plauktus mājās, vai 
tur nav atrodama kāda 
aizmirsta bibliotēkas 
grāmata, kuru jau gaida 
kāds cits lasītājs… Pal-
dies par sapratni!

Darbosimies vēl!
Tuvojas Ļaudonas 

pagasta svētki. Ir ie-
spēja radīt savu svētku 
kroni.

Iesaisties!
Ļaudonas pagasta 

bibliotēka aicina ikvie-
nu iesaistīties Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 
izveidotā un vadītā la-
sīšanas veicināšanas 
programmā “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žū-
rija”. Šogad katrā ve-
cumgrupā ir septiņas 
grāmatas, bet Vecāku 
žūrijas kolekcijā – pie-
cas.  Nāc uz  bibliotē-
ku, izvēlies  sev tīkamu 
grāmatu no piedāvātās 
kolekcijas, izlasi un no-
vērtē! Čaklajiem žūri-
jas lasītājiem un vērtē-
tājiem būs pārsteiguma 
balviņas. 

Atskatu uz 
bibliotēkas dzīvi 

sagatavoja tās vadītāja 
Ieva Kārkliņa

Foto no bibliotēkas 
arhīva
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Līdz ar vasaras brīv-
laika sākšanos bērnu un 
jauniešu atsaucība ir sa-
mazinājusies, bet turpinām 
darboties.

Sākoties rabarberu lai-
kam, arī jauniešu centrā 
palutinājām savas garšas 
kārpiņas un cepām rabar-
beru kūku.  Kūku šoreiz 
cepa tikai divi puiši, bet vi-
ņiem izdevās pagatavot ļoti 
garšīgu rabarberu kūku.

21. jūnijā tikāmies 
aktivitātē “Gaidot Līgo 
svētkus”. Sākumā bijām 
plānojuši vīt Jāņu zāļu 
pīni, bet bērni izvēlējās la-
bāk pīt vainagus. Pēc tam 
ēdām Jāņu sieru. Lai būtu 
interesantāk, garšojām gan 
mājās taisītu, gan veika-
lā nopērkamu Jāņu sieru. 
Bērnu favorīts bija mājas 
siers. Kad vēderi bija pil-
ni, pārbaudījām zināšanas 
Līgo testā.

Beidzoties karstajam 
laikam, 6. jūlijā devāmies 
pārgājienā uz Velna gra-
vu. Lai gan lietus lija un 
pārgājiena beigās bijām sa-
mirkuši slapji un piekusu-
ši, kopumā pārgājiens bija 
izdevies. Pa ceļam uzēdām 
mellenes un meža zemenī-
tes, pakarojām ar odiem, 
atradām milzīgu ozola lapu 
un labi pavadījām laiku 
kopā.

9. jūlijā Ļaudonas pa-
gasta estrādē notika Kris-

VĒSTIS NO BJIC “ACS”
Sveiciens vasarā!

Rabarberu kūkas cepšanas procesā 
Gatis Vilsons un Leonards Ducens.

Gaidot Līgo!

Salijušie pastaigu mīļi.

tas Solovjovas iniciatīvu projekts “Aktīvā 
ģimenes diena”.  Projekta mērķis bija radīt 
aizraujošu un atraktīvu dienu, kuras laikā 
gan bērni, gan vecāki varēja pārbaudīt savas 
atjautības, precizitātes, sadarbības spējas un 
labi pavadīt laiku. Pasākumā piedalījās  trīs  
ģimeņu komandas.

Saņemtās godalgas:
Aktivitātē „puzle” – 1. vietā – Aktīvie,  

2. vietā – Dzeņi, 3. vietā – Kārkliņi;
Riņķa mešanā – 1. vietā – Aktīvie, 2. 

vietā –  Dzeņi, 3. vietā – Kārkliņi;
Bumbiņu lidojumā – 1. vietā – Dzeņi, 

2. vietā – Aktīvie, 3. vietā – Kārkliņi;
Pokemonu ķeršanā – 1. vietā – Kārkli-

ņi, 2. vietā – Aktīvie, 3. vietā – Dzeņi;
Veiklības stafetē – 1. vietā – Dzeņi, 2. 

vietā – Kārkliņi, 3. vietā – Aktīvie; 
Jautrajā futbolā – 1. vietā – Dzeņi, 2. 

vietā –  Kārkliņi, 3. vietā –  Aktīvie; 
Caurajā balonā – 1. vietā – Dzeņi,  2. 

vietā – Aktīvie, 3. vietā – Kārkliņi;
Kopīgajā skrējienā – 1. vietā –Aktīvie,  

2. vietā – Dzeņi, 3. vietā – Kārkliņi;
Dvieļbola metienā – 1. vietā - Dzeņi, 2. 

vietā – Kārkliņi, 3. vietā – Aktīvie.
Jauniešu iniciatīvu projekti ir lieliska 

iespēja pārbaudīt savus spēkus projektu rak- 
stīšanā. Šādi projekti var būt pirmais solis 
savas idejas attīstībā. Madonas novada jau-
niešu iniciatīvu projektu konkurss līdz šim 
ir noticis reizi gadā, bet iespējas piedalīties 
Eiropas Savienības un valsts projektu kon-
kursos parādās ik pa laikam. Aicinu arī citus 
jauniešus nenobīties un pamēģināt. 

Ja Tev ir kāda ideja, kuru vēlies realizēt, 
nāc uz BJIC “Acs” un kopīgi meklēsim ie-
spējas!                           

Lai izdevies vasaras turpinājums! Tie-
kamies jauniešu centrā! 

Gitas Dzenes, BJIC “Acs” jaunatnes 
darbinieces, teksts un foto

Ļaudonas sportiskās ģimenes.
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Rit jau trešais mēnesis, kopš es, Anna, strādāju Ļaudo-
nas pagasta sporta pasākumu organizatores un sporta zāles 
pārzines amatā. Dodu jums, avīzes lasītāji, iespēju ieskatī-
ties realizētajās aktivitātēs šīs vasaras laikā, kā arī aicinu 
piedalīties ieplānotajās sacensībās! 

Ieskrējām vasarā 
1. jūnijā, atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības die-

nu, tika rīkots skrējiens bērniem. Šajās sacensībās piedalījās 
23 dalībnieki. Bērni līdz 7 g.v. skrēja 400m garu distanci, 
bērni no 7 līdz 12 g.v. skrēja 1200m garu distanci un jau-
nieši vecumā no 12 līdz 18 g.v. skrēja 3200m garu distanci.

Katrā vecuma grupā pirmo 3 vietu ieguvēji saņēma pie-
miņas medaļas. 

Paldies vecākiem par bērnu iedrošināšanu piedalīties, 
bērnu pavadīšanu uz sacensību norises vietu un uzmundri-
nāšanu skrējiena laikā!

   Vēl viens sirsnīgs PALDIES skolas virtuves kolektī-
vam par sagatavoto dzērienu un Indrai Vīksnai par sagādā-
tajiem cepumiem, kas bērnus pēc skrējiena ļoti iepriecināja! 
Paldies arī Katrīnai Stafeckai par to, ka viņa sarunāja  fizio-
terapeitu Emīlu, kurš novadīja iesildīšanās treniņu!

   Visu maija mēnesi norisinājās velo braukšanas sa-
censības, kurās dalībniekiem bija jāiesūta savas nobrauktās 
distances. 

Šajās sacensībās piedalījās 20 dalībnieki, no kuriem 

pārliecinoši vadībā izvirzījās Ilze Trušus ar nobrauktiem 
300km!

   Ar medaļām un piemiņas balvām tika apbalvoti pirmo 
3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.

ĻAUDONA SPORTO. ESI AKTĪVS ĻAUDONĀ!
Sveiciens vasarā!

Iesildīšanās kopā ar fizioterapeitu Emīlu.

Brauciena “Ar velo pretī vasarai” uzvarētāju apbalvošana

Bērnu grupā:
1. vietā Katrīna Kalniņa 159,29 km;

2  vietā Estere Timaškova 137,26 km;
3. vietā Roberts Timaškovs 126,66 km.

Jauniešu grupā:
1. vietā Rodrigo Kalniņš 219,02 km;
2. vietā Ernests Jonāns 123,07 km;
3. vietā Māris Bārbals 61,61 km.

Pieaugušo grupā:
1. vietā Ilze Trušus 300,35 km;

2. vietā Diāna Strode 277,24 km;
3. vietā Inese Kalniņa 201,60 km.

Paldies visiem dalībniekiem, īpaši ģimenēm, kurās vecāki piedalījās kopā ar bērniem!
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Šajā izaicinājumā var piedalīties ikviens, arī tie, kuri ar 
sportošanu ir “uz Jūs”. Ir nepieciešama tikai viedierīce ar 
soļu skaitīšanas  funkciju (telefons, pulkstenis).

Nav obligāti jādodas speciāli ieplānotās pastaigās, gana 
daudz soļu mēs nostaigājam arī, darot tikai savus ikdienas 

darbus. Katru vakaru piefiksē noieto soļu skaitu ar foto vai 
ekrānšāviņu un sūti to lietotnē: Whatsapp uz nr. 26209794 
(droši – iknedēļas kopsavilkumu).

Šobrīd savu dalību ir pieteikuši 22 dalībnieki. Aktīvā-
kos uzzināsim jau 1. augustā!

Pēc ilgāka pārtraukuma, kad Covid-19 infekcijas iero-
bežojošie noteikumi aizliedza pulcēties pasākumos, 2. jūli-
jā Ļaudonas estrādes parkā norisinājās Latvijas mednieku 
kinoloģiskās apvienības (LMKA) Austrumlatvijas zonālā  
medību šķirnes suņu izstāde.

Par spīti ļoti karstajam laikam, kas uz dzīvniekiem at-
stāj nelabvēlīgu iespaidu, uz suņu skati bija ieradušies med-
nieki ar saviem četrkājainajiem medību palīgiem, tiesa, ne 
tik kuplā skaitā kā ziedu gados. Šoreiz izstādē piedalījās 21 
suns.

Austrumlatvijas zonālā šķirnes medību suņu izstāde tiek 
rīkota, lai iegūtu kinologu-ekspertu vērtējumu, atvieglotu 
medniekiem nepieciešamo ciltsdarba dokumentu sakārto-
šanu.

Skatē piedalījās interesenti ne tikai no Madonas novada. 
Lai iegūtu ekspertu vērtējumu saviem suņiem, kā arī lai sa-
kārtotu medību palīgu dokumentus, bija atbraukuši mednie-
ki no Gulbenes, Rēzeknes, Aizkraukles un Jēkabpils puses.

Kā ierasts, populārākās arī šajā izstādē bija krievu-Ei-
ropas laikas. Lai arī dzīvniekiem +30 grādu karstumā labāk 
patiktu atrasties ēnā, bija vien ar saimnieku jādodas ringā.

Pavisam tika organizēti divi ringi. Pirmajā ringā eksper-
ti vērtēja krievu-Eiropas laikas. Vērtēšanās kopā ar ekspertu 
Aldi Bondaru piedalījās Zintis un Mārtiņš Vucenlazdāni no 
Līvāniem, Agris Akmentiņš no Liezēres.

Otrajā ringā, ko vadīja nacionālās kategorijas tiesnesis 
Jānis Bite, palīdzēja LMKA ciltsdarba vadītājs Jānis Jēkab-
sons, eksperti – Jāzeps Korsaks un Jana Dabare.

Uz vaicājumu par to, kāds vērtējums dots medību su-
ņiem, kas piedalījās izstādē, pasākuma organizators, pirmās 
kategorijas kinologs eksperts Aldis Bondars komentēja: 
Pavisam piedalījās 21 šķirnes suns. No astoņiem krievu-
Eiropas laikām četras saņēma augstāko vērtējumu „teica-
mi”. No trim Rietumsibīrijas laikām divas tika pie augstākā 
vērtējuma. Izstādē piedalījās arī retāku medību šķirņu suņi, 
piemēram, divi norvēģu aļņu suņi un vēl lielāks retums – 
zviedru aļņu suns.

Izstādes apmeklētāji varēja redzēt arī igauņu dzinējus, 
vācu medību terjerus, takšus.

Iveta Šmugā
Raksts no laikraksta „STARS”

Jūlijā noskaidrosim aktīvākos staigātājus

17. jūlijā strādājām pie skolas āra basketbola laukuma ierīkošanas. Paldies ukraiņu puišiem par palīdzību!

TAS NOTIKA ĻAUDONĀ!
Austrumlatvijas zonālā medību šķirnes suņu izstāde
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4. augustā plkst. 17:00 A.Eglīša Ļaudonas vidus-
skolā plānota tikšanās ar vienu no Latvijas spēcīgāka-
jiem cilvēkiem – spēkavīru Didzi Zariņu. Pēc sarunas 
interesenti varēs kopā ar Didzi apmeklēt mūsu skolas 
svaru zāli, kur varēs pakonsultēties par to, kā ar esošo 
aprīkojumu veiksmīgāk trenēties. 

Sacensību nolikums un 
noteikumi pieejami 
www.laudona.lv.

Sacensību nolikums pieejams 
www.laudona.lv un 
sīkāka informācija 
pie Ilzes Barūkles 

pa tel. nr. 29322503. 

Pagasta svētku ietvaros Pagasta svētku ietvaros 
arī dažādas sportiskas arī dažādas sportiskas 

aktivitātesaktivitātes
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PASĀKUMU AFIŠA

Vai esi gatavs Ļaudonas pagasta svētkiem?
31. jūlijā plkst. 10.00  pulcēšanās Dīvaru lau-

kumā. Pārgājiens ar Helmutu Baņukalnu. 
Kopā ar dabas entuziastu būs iespēja izstaigāt Ļaudo-

nu un iepazīt to no cita skatupunkta. Pārgājiens plānots 
tā, lai to var veikt visi – arī ģimenes ar bērniem. Plašāk: 
domasdaba.com

2. augustā plkst. 18.00 Ļaudonas kultūras 
namā relaksējoša meditācija Tibetas skanošo trauku, ko-
shi zvaniņu un okeāna bungu skaņās.

3. augustā plkst.17.00 Ļaudonas bibliotēkā 
diadēmu gatavošanas radošā darbnīca “Radi savu svētku 
kroni!”. Darbnīcu vadīs Izglītības un inovācijas centra 
“Lode” pasniedzēja Lolita Kivleniece-Kuzņecova. Pie-
teikšanās līdz 29. jūlijam pa tālruni 25620017 vai Ļau-
donas bibliotēkas FB mājaslapā. Dalības maksa atkarībā 
no dalībnieku skaita – no 10,00 līdz 15,00 eiro.

4. augustā plkst.13.00  Ļaudonas kultūras 
namā simpozijs “Āra dziedāšanas tradīcijas”. Simpo-
zijam būs atvēlēta festivāla pirmā diena, kas sāksies 
Ļaudonas kultūras namā ar Baltijas valstu un Ukrainas 
etnomuzikologu un folkloristu  Ivetas Tāles, Egles Ka-
šetienes (Eglė Kašetienė), Marionas  Selgalas (Marion 
Selgall) un Viras Ibrjamovas-Sivorakšas (Vira Ibryamo-
va-Sivoraksha) lekcijām un meistarklasēm. Pieteikšanās 
simpozijam: https://ej.uz/dabā

5. augustā plkst. 10.00 Ļaudonas kultūras 
namā pastalu gatavošanas radošā darbnīca.  Meistare – 
Irina Kokmane. Būs iespēja izgatavot sev pastalas. Pie-
teikšanās līdz 25. jūlijam, telefons – 28348982. Dalības 
maksa 27,00 eiro. Cenā iekļauti materiāli un instrumenti.

Plkst.14.00 Sāvienas pilskalnā foto orientēšanās 
“Latvju zīmju maģija”. 

Starts laika posmā no plkst.14.00 līdz 15.00. Star-
tēt var gan komandas, gan individuāli. Trasi varēs iziet 
apmēram divās stundās. Pieteikšanās un noteikumu iz-
skaidrošana uz vietas. Šai aktivitātei obligāti vajag laika 
un vides apstākļiem piemērotu apģērbu.

Par aktivitāti atbild Inese Biele un Elmārs 
Biele,https://bieles.lv/ 

Plkst.19.00 Sāvienas pilskalnā pirmais starptautis-
kais tradicionālās āra dziedāšanas festivāls “DABĀ”.

Ļaudonas pagastā norisināsies pirmais starptautis-
kais tradicionālās āra dziedāšanas festivāls DABĀ, kas 
pulcēs dziedātājus, mūziķus un folkloras pētniekus no 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas.

6. augustā plkst.05.00 saullēkta sagaidīšana 
uz SUP dēļiem Aiviekstes upē. Obligāta iepriekš pieteik-
šanās. Tel. – 25461600.

Plkst. 08.00 virves vilkšana uz Aiviekstes tilta “Starp 
diviem krastiem”. Tā ir tradicionāla aktivitāte. Aicinām 
visus gribētājus pulcēties uz tilta pār Aivieksti.  Koman-
das tiks izveidotas uz vietas.

Ļaudonas estrādē:
Plkst.10.00 sporta spēles – komandu sportiskās akti-

vitātes. Īpaši aicinām Ļaudonas darba un kultūras kolek-
tīvus izveidot komandas un piedalīties svētkos.

Plkst.10.30 Ļaudonas bibliotēkas izbraukuma  pasā-
kums. Gan pieaugušie, gan bērni būs iesaistīti bibliotē-
kas atmosfērā nepiespiestā dabas vidē. Lasīšana, zīmēša-
na, atjautības uzdevumi utt.

Plkst.11.00 BJIC “Acs” aktivitātes. Darbosies pie sa-
jūtu takas. Viss caur sajūtām un izjūtām.

Plkst.12.00 lielformāta spēles. Apvienības “Nāc ārā 
spēlēties!” speciālistu vadībā būs pieejamas vairākas 
lielformāta spēles un atrakcijas. Viss sīkāk tiks paskaid-
rots uz vietas. 

Plkst.16.00  atceres pasākums “Valdim Balodim 
85”. Piedalās Madonas pūtēju orķestris un senioru koris 
“Mantojums”.

Mūsu novadniekam, pedagogam, Ļaudonas patrio-
tam Valdim Balodim šā gada jūlija sākumā jubileja – 85 
gadi. Madonas pūtēju orķestris, senioru koris “Manto-
jums” un V. Baloža mazdēls Artūrs Biķernieks dalīsies 
mūzikas burvībā, kura bija tik tuva mūsu skolotājam 
Valdim. 

Plkst.17.30 PALDIES vārdi un apbalvošana.  Uzreiz 
pēc koncerta (tāpēc laiks var būt neprecīzs) notiks sa-
censību un aktivitāšu uzvarētāju apbalvošana un godi-
nāšana.

Plkst.18.00  Pie vides objekta “Grieze” dejos Ļaudo-
nas kultūras nama deju kolektīvi. Piedalās vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Grieze” un senioru deju kolektīvs 
“Divi krasti”. Dejotāji mazliet tuvinās mūs 2023. gada 
Dziesmu un deju svētkiem.

Plkst. 18.30  pulcēšanās pie Aiviekstes tilta. Vingro-
šana uz SUP dēļiem. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, 
tel.nr. 25461600.

Plkst. 22.00 Ļaudonas estrādē svētku balle ar “Jēkab-
pils muzikantiem”. Te paskaidrojumi  lieki – jānāk un 
jādejo!

Informācija pieejama arī https://www.facebook.com/
LaudonasPagasts un https://laudona.lv/

Sliktu laikapstākļu gadījumā koncerts 6. augustā 
plkst. 16. 00 var notikt Ļaudonas kultūras namā. Bet, 
protams, cerēsim uz vasarīgu un siltu laiku. 

Radīsim un baudīsim svētkus kopā! Kopā mēs esam 
spēks!

Informāciju sagatavoja Anita Anna Amata, 
kultūras nama vadītāja
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Sekojot rīta saules stariem pa sūnu paklāju stāvā 
Krustkalnu meža takā starp vareniem stumbriem, mēs sā-
kam dzirdēt dzīvo visapkārt... Arī savu sirdi un elpu. Mēs 
varam iet tālāk sevī un dabā, līdz mežs mums ļauj sastapt 
sākumu. Mūžīgi avotam dzirkstīt un meža biezokņiem klu-
sumu glabāt!

Ļaudonas pagastā atrodas Krustkalnu dabas rezervāts, 
kas ir viens no četriem Latvijas rezervātiem un otrs lielā-
kais aiz Teičiem. Šogad aprit 45 gadi kopš tā izveidošanas.

Krustkalnos dzīvo vairāk nekā 150 putnu, 40 zīdītāj-
dzīvnieku un 1200 tauriņu sugu. Šeit ir pussala ar deviņām 
orhideju sugām, kaļķaina augsne, kas kokiem ļauj sasniegt 
pat 30 metru augstumu, dabisks liepu mežs un, iespējams, 
lielākais avots Latvijā. Taču, lai plašāk uzzinātu par Krust-
kalniem, iesaku noskatīties RETV veidoto sižetu: retv.lv/
raksts/krustkalnu-rezervatam-45

Kopš Teiču rezervāta administrācijas izveidošanas 
1983. gadā, mainoties valsts iekārtām, gadsimtam un pa-
audzēm, Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos strādājuši 
īpaši cilvēki, lai nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību 
un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību, lai saglabātu 
reprezentatīvus dabiskas vides etalonus pētījumiem, moni-
toringam un nākamo paaudžu izpratnei par dabas pilnību.

Šie cilvēki ir gājuši laikam līdz un daudzkārt  arī pa 
priekšu, izmantojot gan citu valstu un dabas teritoriju pie-
redzi, gan pieejamos finanšu instrumentus. Tomēr panāku-
mu atslēga bija un paliek cieņa pret diženo dabas līdzsva-
ru, patiesa interese un nesavtīgs darbs vides kopsakarību 
izpratnei.

Vēlos pastāstīt par dažiem bijušās Teiču administrāci-
jas darbiniekiem un iepazīstināt ar viņiem.

Anita Namatēva – 
zinātņu doktore dabas ģeogrāfijā

Anita uz Teiču administrāciju atnāca uzreiz pēc Ļaudo-
nas vidusskolas beigšanas 1991. gadā, lai paliktu uzticīga 
Dabas aizsardzībai un zinātnei uz mūžu. Sākumā strādā-
ja par  administrācijas lietvedi, vēlāk bija ugunsapsardzes 
koordinatore, tad referente, līdz iemīlējusi Teici no priežu 
galotnēm līdz slēptām ūdens plūsmām un purva pamatnei 
–  tā, ka milzu purva pētījumiem veltījusi vairāk nekā 10 
gadus. Vienīgi dzērves un sirmās purva priedes redzēju-
šas par Anitu vairāk saulrietu un saullēktu Teiču plašumos, 
jo pieveikti simtiem kilometru purva taku, uzzīmētas ne-
skaitāmas kartes un pierakstītas vairāku datoru atmiņas, 
lai arvien dziļāk izprastu, mīlētu un cienītu Dabas diženo 
gudrību un pilnību. Anitas darbavieta nemainīgi ir Dabas 
pārvaldes Ļaudonas birojs, kur reizē ar rīta sveicienu tiek 
teikts: „Teiču galvenā eksperte”. Autore daudzām purva, 
ūdeņu un Krustkalnu mežu fotogrāfijām.

Vija Kreile. 
Plaša profila veģetācijas un ekoloģijas speciāliste. 
AS „Latvijas valsts meži” vides eksperte

Vija ir Teiču zinātniece kopš rezervāta izveidošanas. 
Vairākus gadus bijusi rezervāta direktora vietniece zināt-
niskajā darbā, organizējusi un plānojusi pētījumus. Daudzu 
gadu gaitā rūpīgi dokumentēts viss redzētais – gan lauka 
ekspedīciju pierakstos, gan citos pierakstos, gan fotoattē-
los. Liela uzmanība veltīta vaskulārajiem augiem pļāvās, 
mežā, purvā. Tomēr īpaši nozīmīgi Vijai ir līdzcilvēki. 

Vairāk nekā 20 gadus piedaloties svarīgākajos darbos, pro-
jektos un norisēs Teiču un Krustkalnu rezervātos, Vija pa-
līdzējusi visiem, cik var un arī tad, kad vairs nevar...

Pļavu pētījumi, dabas aizsardzības plāni, uz rūpīgi 
analizētiem datiem balstīti secinājumi rezervātu dabas sa-
glabāšanai ir Vijas pienesums Teiču un Krustkalnu dabas 
rezervātiem.
Guntis Akmentiņš. 
Dabas aizsardzības sektora vadītājs Dabas 
pārvaldes Latgales reģiona administrācijā.  
Eksperts – entomologs

Guntis ir viens no pirmajiem Teiču zinātniskajiem 
darbiniekiem. Mainoties laikiem, viņš joprojām ir Dabas 
pētnieks. Lai gan darba gaitās nācies iejusties arī inspek-
tora formā, tauriņi ir Gunta mūža mīlestība un nebeidzams 
pētījumu lauks. Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos mīt 
aptuveni līdz 1500 tauriņu sugām.

Ekspedīcijās purvā, pļavās un mežos neskaitāmas vēlas 
stundas, studējot literatūru un nosakot sugas, gadu desmi-
tiem veidota unikāla dienas un nakts tauriņu kolekcija, eks-
pozīciju materiāli Informācijas centrā Ļaudonā, lekcijas un 
ekskursijas, atklājot citiem kukaiņu pasaules noslēpumus 
– tas ir Gunta devums Latvijas zinātnei un sabiedrībai.

Juris Jātnieks. 
Biologs. Vides plānošanas un sabiedrības 
pārvaldības speciālists

ĻAUDONAS SPILGTĀ DABA
Teiču administrācijas darbinieki. Krustkalniem – 45

Juris Jātnieks. 
                    Foto no J. Jātnieka arhīva

Anita Namatēva.           K. Kalna foto
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Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti ir valsts īpaši aiz-
sargājamas dabas teritorijas ar stingras aizsardzības režīmu. 
Tas nozīmē, ka ne tikai saimnieciskā darbība, bet arī ap-
meklējumi ir stingri ierobežoti.

Interesentiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt šīs 
aizsargājamās dabas teritorijas noteiktos datumos.  

 
Teiču dabas rezervāta Sildu dabas takas apmeklējumu 

kalendārs 2022: 
23. jūlijā (Regīna, +371 29139677) 

13. augustā (Diāna, +371 25708126) 
20. augustā (Dagnis,+ 371 26112686) 

3. septembrī Izziņas pārgājiens “Nezināmais par zināmo. 
Sēnes Sildu dabas takā” (Regīna, + 371 29139677) 

17. septembrī (Diāna, +371 25708126) 
1. oktobrī (Regīna, + 371 29139677) 
22. oktobrī (Diāna, +371 25708126). 

Uz visiem apmeklējumiem obligāta iepriekšēja pie-
teikšanās vismaz 3 dienas pirms apmeklējuma, pieteikties 
darba laikā.

Pārvalde patur tiesības atcelt apmeklējumu, ja vienā 
grupā ir mazāk nekā 5 dalībnieki. Siksalas tornis ir slēgts. 

Kristakrūga skatu tornis pie ceļa A12 ir brīvi pieejams 
apmeklētājiem jebkurā laikā bez Dabas aizsardzības 

pārvaldes darbinieka. 

 
Krustkalnu dabas rezervāta Krākas avotu takas 

apmeklējumu kalendārs 2022. gadā: 
23. augustā (Regīna, + 371 29139677); 

10. septembrī (Regīna, + 371 29139677); 
15. oktobrī (Regīna, + 371 29139677). 

Uz visiem apmeklējumiem obligāta iepriekšēja pie-
teikšanās vismaz 3 dienas pirms apmeklējuma, pieteik-
ties darba laikā.

Regīna Indriķe, Rāznas nacionālā dabas parka 
centra vadītāja

Juris atnāca uz Teičiem vēl studiju laikā. Kā Krustkal-
nu rezervāta mežsargs ierīkodams kvartālstigas, pārstaigā-
ja visas stāvākās nogāzes. Vēlāk jau kā pētnieks lasīja prie-
žu gadskārtu rakstu un palika kopā ar Krustkalnu mežiem 
un ūdeņiem.

Teicis Jurim atklājās vēlāk, no 1991. gada, kļūstot to-
laik par jaunāko rezervāta administrācijas direktoru Latvi-
jā, toties uz veseliem 20 gadiem.

Šobrīd Juris ir Latvijas Dabas aizsardzības augstākajā 
vadībā, bet Teiču laiks ir kā zvaigžņu loks, kā mēraukla 
entuziasmam, uzticībai un atbildībai. Fotoaparāts vienmēr 
bija klāt, pat pie rakstāmgalda sēžot varēja noķert dzeni, 
dzilnīti un vāveri, apdzīvojot dižozolu aiz loga.

Stingri iestājoties par dabas aizsardzību, izdevās sa-
glabāt rezervātus zemes reformas laikā, mainīt pašvaldību 
attieksmi no skeptiskas uz konstruktīvu sadarbību vides 
plānošanā un piesaistīt projektu līdzekļus.

     Teiču administrācijā izauga virkne augsti kvalifi-

cētu dabas speciālistu, kuri veica pētījumus, monitoringu, 
plānoja un analizēja dabas norises, izmantojot augstākās tā 
laika tehnoloģijas.

Tika īstenoti apjomīgi ārvalstu finansēti projekti, vei-
dota infrastruktūra, pirkta zeme dabas aizsardzībai, līdz 
gadsimtu mijā Madonas rajona dome atzina Teičus par 
galveno investīciju piesaistītāju reģionā.

Teiči bija materiāli pilnībā nodrošināts un starptautiski 
atzīts dabas pārvaldības kompetences centrs līdz iestādes 
likvidēšanai 2011. gadā.

Protams, neaizmirsīsim arī pieminēt tādus vārdus kā 
Andris Avotiņš, Modris Cīrulis, Jānis Rubenis, Gundars 
Vēveriņš, Alda Stepanova, Guntars Dambinieks, Jānis 
Roziņš, Uldis Ceruks un Agne Biķerniece. Arī šo cilvēku 
ietekme, darbs, domas un idejas veicināja Teiču rezervāta 
administrācijas augšupejošo attīstību. Paldies – viņiem un 
viņu ģimenēm! 

Pēc Jura Jātnieka materiāliem rakstu sagatavoja 
Katrīna Kļaviņa

Vija Kreile.                Foto no lvm.lv Guntis Akmentiņš.     A. Toomas foto

Dabas rezervātos apmeklētāju dienas
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Atzīmējot reformācijas piecsimt-
gadi Latvijā un Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas (LELB) simto 
dzimšanas dienu,  2022. gadā dažā-
dās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli, 
kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms 
vairāk nekā 300 gadiem stādīto ozolu 
zīlēm. 

16. g.s. Reformācijas jeb “Pār-
maiņu vēsts” sāka izskanēt visā Eiro-
pā. Katrā vietā, kur tā nonāca, sākās 
pārmaiņas. Tā bija glābjošā  Dieva 
vēsts, kuru nu varēja sludināt visiem 
cilvēkiem saprotamā veidā un valo-
dā. Luteriskā baznīca visā pasaulē 
reformācijas piecsimtgadi svinēja 
jau 2017. gadā. Mūsu valstī tā sākās 
piecus gadus vēlāk, tāpēc Latvijā re-
formācijas gadadienu atzīmē šogad. 
Reformācija Rīgā apzināti un mērķ-
tiecīgi ienāca jau 1522. gadā un izpla-
tījās visā Latvijā (toreiz – Livonija).

Reformācijas rezultātā Dieva vār-
du varēja sākt tulkot arī nacionālajās 
valodās. 

No 1685. līdz 1689. gadam 
Ernsts Gliks (1652-1705) pārtul-
koja latviski Bībeles grāmatas un, 
pabeidzot darbu, Alūksnes mācītāj-
muižas parkā iestādīja divus ozo-
lus, kuri zaļo joprojām. 2016. gada 
rudenī LELB Virsvaldes darbinieki 
Alūksnes mācītājmuižā salasīja ap 
15 kilogramiem zīļu. Tās iesēja AS 
“Latvijas valsts meži” Jelgavas stād-
audzētavā. Šogad jaunie ozoliņi tiek 
stādīti visā Latvijā gan pie baznīcām 
un draudžu mājām, gan sadarbībā ar 
vietējām pašvaldībām parkos, pie 
skolām un citās publiskās vietās, lai 
ozoli izplatās pa visu Latviju, kā iz-

VĒSTIS NO ĻAUDONAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES
Glika ozols pie Ļaudonas evaņģēliski 

luteriskās draudzes kapelas

Ulda Muzikanta foto
platījās Dieva vārds caur Ernsta Glika 
tulkoto bībeli.

7. maijā viens no šiem ozoliņiem 
atrada mājvietu arī Ļaudonā, “mācī-
tājmuižas” pagalmā. Pasākums sākās 
ar dievkalpojumu, kurā piedalījās arī 
Madonas iecirkņa prāvesta pienāku-
mu izpildītājs Vilnis  Sliņķis un LELB 
projekta pārstāvji. Dievkalpojuma lai-
kā procesijā devāmies uz pagalmu, kur 
svinīgi iestādījām ozoliņu. Pēc diev-
kalpojuma bijām kopā sadraudzībā.

Draudzes aktivitātes
Vasarsvētkus svinējām Lubānā. 

Vasarsvētkos Lubānas draudze svinēja 
dievnama 150 gadus un draudzes 175 
gadus, kopš tā atdalījās no Ļaudonas 
draudzes.

Šogad 11. jūnijā notika Madonas 
iecirkņa draudžu sapulce, kurā viens 

no jautājumiem bija Madonas iecirkņa 
laja izvirzīšana LELB Virsvaldē. Par 
Madonas iecirkņa laju LELB Virsval-
dē tika ievēlēts Ļaudonas evaņģēliski 
luteriskās draudzes priekšnieks Jānis 
Uberts.

Jāņos draudzē viesojās svētceļnie-
ki no Ģertrūdes draudzes, kas devās 
Jāņu svētceļojumā pa maršrutu Mado-
na - Kalna Skola - Ļaudona - Vestiena. 

Nākamajā dienā, dodoties uz Ves-
tienu, viņi apmeklēja arī Andreja Eglī-
ša atdusas vietu Ļaudonas kapos.

16. jūlijā piedalījāmies LELB 100. 
dzimšanas dienas svinībās – Baznīcas 
dienās Rīgā ar plašu un interesantu 
programmu, kas  noslēdzās ar koncertu 
“Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība”. 

Jānis Uberts, Ļaudonas 
evaņģēliski luteriskās  draudzes 

priekšnieks

Lai Tev gaišus saules starus,
Katra jauna diena sniedz!

MĒNEŠA JUBILĀRI

5. jūnijā LAIMA  TROPA atzīmēja 85 gadu jubileju!
15. jūnijā ANDRIS  BAUMANIS atzīmēja 80 gadu jubileju, 

savukārt
MAIGA ZEPA atzīmēja 85 gadu jubileju!

25. jūlijā MĀRTIŅŠ UPMALIS atzīmēja 75 gadu jubileju! 

Mīļajiem jubilāriem vēlam siltas augusta dienas, krāšņus un 
skaistus dzīves pārsteigumus  

ik dienu, stipru veselību un gaišas domas!
Katrīna Kļaviņa
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“Kas ātrāks: zirgs vai mašiņa?” fil-
mā “Cilvēka bērns” Boņuks jautā cie-
nīgtēvam. Savukārt es vaicāju Googlei: 
“Kas augstāks: Gaiziņš vai Muna-
meģis?” Klusībā ceru, ka Gaiziņš, ka 
vismaz šai ziņā apsteigsim igauņus. 
Tomēr nē – nieka nepilni seši metri no-
drošina Munameģa pārākumu.

Nu jau pierasts gandrīz vai katru 
dienu dzirdēt par kādiem jauniem kai-
miņu panākumiem. Kiberdrošībā – la-
bākie ES, trešā vieta pasaulē. Mums 
dzimstība ar mīnusa zīmi, iedzīvotā-
ju skaits ik gadu samazinās. Igaunijā 
dzimstība pieaug, iedzīvotāju skaits 
stabili palielinās. Mēs lepojamies ar 
savu unikālo Inčukalna dabas gāzes 
krātuvi, taču nezinām, vai ziemā tās 
pietiks Latvijas iedzīvotāju vajadzī-
bām. Tai pašā laikā mūsu lēnīgie zie-
meļu kaimiņi ziņo, ka jau augustā viņu 
peldošais sašķidrinātās gāzes termināls 
būšot darba kārtībā.

Jautāju meitai, mediķei, vai ir kāda 
joma, kurā mēs esam labāki. Viņa ne-
vilcinoties atbild: “Sirds ķirurģija!” 
Jā, igauņiem nav sava Andreja Ērgļa, 
taču viņiem jau sen ir teicami sakārto-
ta iedzīvotāju medicīniskā aprūpe, labi 
apmaksāts kā ārstu, tā medmāsu darbs. 
Ne velti mūsu dakteri dodas uz turieni 
peļņā.

Mani mazdēli man atgādina, ka 
mums ir Māris Štrombergs, Kristaps 
Porziņģis, ka mūsu hokeja komanda 
spēlē augstākajā līgā. Draudzene Ruta 
liek atcerēties mūsu lieliskos operdzie-
dātājus, koru panākumus starptautiskos 
konkursos.

Jā, mēs esam zeme, kas dzied. Bet 
diemžēl arī zeme, kur dzer. Šai ziņā 
ieņemam pirmo vietu attīstīto valstu 
vidū. Un ar to arī saistītas pārējās “pir-
mās” vietas – pašnāvībās, satiksmes 
negadījumos, slīkšanas upuru skaita 
ziņā.

Pēc neatkarības atgūšanas Igauni-
ja, domājot par nākotni, par galveno 
uzdevumu uzskatīja izglītības sistēmas 
pārkārtošanu, tās pilnveidošanu. Mēs 
arī. Tikai pretējā virzienā, ļaujot skolē-
niem izvēlēties vieglāko ceļu –pašiem 
noteikt, kurus mācību priekšmetus ap-
gūt padziļināti, kuros likt eksāmenus. 
Rezultātā Latvijā ir izteikts tehnisko 
speciālistu deficīts. Nesakārtotās atal-
gojuma sistēmas dēļ zudis skolotāja 
profesijas prestižs. Pedagogi spiesti 
piketēt, klauvēt pie valdības un politi-
ķu godaprāta, atgādinot, ka izglītība ir 
nākotnes pamatu pamats.

LŪKOJOTIES VĒSTURĒ...
Gaiziņš vai Munameģis...?

*
Munameģis ir viens no Igaunijas 

nacionālajiem simboliem. Visos laikos 
igauņi ar to lepojušies, par to rūpējušies. 
318 metrus augsts, ar skatu torni, no kura 
paveras panorāma 50 km rādiusā, lieliskas 
dabas ainavas. Skaidrā laikā saskatāms 
Pečoru klosteris. Šis 29,1 m augstais tor-
nis ir sestais. Pirmais uzcelts 1812. gadā 
pēc krievu armijas virspavēlniecības pa-
vēles, jo Igaunijai draudēja Napoleona 
iebrukums. Šo torni gan drīz vien nojauca, 
jo sava augstuma dēļ tas maldinājis kuģus 
jūrā. Pašreizējais tornis būvēts 1939. gadā. 
1969. gadā tam veikta pamatīga rekons-
trukcija. Munameģī esmu bijusi vairāk-
kārt – ar bērniem, ar darba biedriem.

Jāņos kārtējo reizi skatoties leģendāro 
“Limuzīnu Jāņu nakts krāsā”, atkal dzir-
dējām Lāsmiņas lūgumu – aizved mani uz 
Munameģi! Jā, tur vienmēr daudz apmek-
lētāju. Kaut arī šovasar torņa ieejas biļete 
ģimenei maksā jau 20.00 eiro…

*
Ar Gaiziņu mani saista sena draudzī-

ba. Pēc 7. klases beigšanas devāmies uz 
turieni ekskursijā. Daļa klases audzinātāja 
Alfrēda Indriksona vadībā brauca ar ve-
losipēdiem, pārējie, kuriem riteņu nebija, 
gāja kājām. Bija jau arī “tehniskais nodro-
šinājums”– pajūgs ar skolas zirgu. Lai arī 
bijām grūtībās rūdīti lauku bērni, vairāk 
nekā 30 km gājiens kājām nebija maz. Ve-
losipēdi jau arī bija visādi. Es gan lepojos 
ar mammas  pirmskara ērenpreisu.

Vēlākos gados, kad jau dzīvoju Val-
mierā, katru gadu marta pēdējā svētdienā 
Gaiziņā bija slēpotāju svētki – karnevāls. 
Un Gaiziņš vienmēr šim notikumam 
pietaupīja sniegu! Atceros divas trases – 
Dāmu paradīzi ar vairāk nekā 350 m garu 
nobraucienu un stāvo Golgātas nogāzi. 
Karnevālā piedalījās arī Valmieras 4. vi-

Iecerētais jaunais tornis Gaiziņa 
virsotnē.

dusskola, brauca mani bērni.
Gaiziņa augstums ir 311,9 m. 19. 

gadsimtā tur rīkotas zaļumballes, 1930. 
gadā uzcelts 22 m augsts koka tornis ar 
skatu laukumu. Skaidrā laikā no tā va-
rēja ieraudzīt Cesvaines pili, Madonas 
pakalnus, Vestienu. Senāk, kad virsot-
ne bija klajāka, no skatu laukuma esot 
varējuši saskatīt sešu baznīcu torņus un 
ziemas vakaros – sveču liesmas deviņu 
pagastu māju logos.

Padomju gados par Gaiziņu rūpējās 
Mežsaimniecības ministrija. Lai sargātu 
un koptu Latvijas slaveno virsotni, bija 
izveidots Gaiziņa dabas parks. Tolaik 
vides aizsardzība bija Mežsaimniecī-
bas ministrijas pārziņā. Jāatzīst, ka šajā 
laikā paveikts daudz laba. Tapa Gaujas 
nacionālais parks, Teiču un Krustkalnu 
dabas rezervāti. Šī ministrija toreizējās 
valdības sastāvā bija izteikti latviska, 
saliedēta komanda, kas sargāja un vai-
roja valsts nacionālās vērtības.

1982. gadā tika pieņemts lēmums 
par jauna un mūsdienīga torņa celtnie-
cību. Tā augstums būtu 51 m, tur bija 
paredzēts gan lifts, gan vītņu kāpnes, 
pamatstāvā – tūrisma birojs un kafej-
nīca. Interesanti, ka torņa celtniecību 
vadīja mežsaimniecības ministra viet-
nieks Jānis Vanags. Viņš bija mans kla-
sesbiedrs, viens no puišiem, kas pirms 
daudziem gadiem uz Gaiziņu devās 
kājām. Jāni kopš bērnības interesēja 
mežs, tā iemītnieki. Viņš beidza Aizu-
pes meža tehnikumu, pēc tam studēja. 
Gudro, enerģisko speciālistu drīz vien 
ievēroja nozares vadība.

Munameģis – cienīts un mīlēts.
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SĒRU VĒSTS

VEIKALS „KATRAM” INFORMĒ
Kā zināms, jau labu laiku daļu dzērienu iepakojuma var 

nodot mūsu veikala taromātā, par katru taras depozīta sis-
tēmā nodoto dzēriena iepakojumu saņemot 10 eirocentus.

Esam ļoti čakli pastrādājuši – jau nodoti vairāk nekā  
15 000 dažādu depozīta iepakojumu, tādējādi padarot kriet-
ni tīrāku un sakoptāku mūsu Ļaudonu. Piekritīsiet, ka tagad 
ieraudzīt kaut kur ceļmalās vai grāvjos nomestus dzērienu 
iepakojumus ar depozīta zīmi ir gandrīz neiespējami. Viss 
tiek savākts un nodots taromātā.

Atceramies, ka veikalu plauktos dzērienu iepakojumi 
bez depozīta zīmes varēs atrasties tikai līdz 31. jūlijam. 
Savukārt no 1. augusta uz visu depozīta sistēmā iekļauto 
iepakojumu etiķetēm būs jāatrodas Latvijas depozīta zīmei.

Atgādinu, ja tara nav piemērota nodošanai taromātā, iz-
metiet to, lūdzu, tuvākajā šķirošanas konteinerā – Dīvaru 
laukumā, nevis to nometiet pie taromāta zemē vai  krūmos 
aiz veikala. Mūsu videonovērošanas kameras jau ir fiksēju-
šas šādus atsevišķus gadījumus, tādēļ esam ar vainīgajiem 
šīs situācijas pārrunājuši.

Rūpēsimies par tīru vidi visi kopā!

Brīdis pirms kārtējās depozīta iepakojumu izvešanas.

Un kā jau katru gadu, arī šobrīd veikals “Katram” ir uz-
sācis meža ogu un sēņu uzpirkšanu.

Par cenām gan jāinteresējas veikalā, jo tās atkarībā no 
situācijas tirgū mainās ļoti bieži, brīžiem līdz pat vairākām 
reizēm dienā.

Informāciju sagatavoja Indra Vīksna

Ne tavi soļi skan, ne balss.
Kaut velti – sirds arvien vēl gaida.
  /J. Silazars/

Mūžības ceļos  
aizgājuši:

Mārtiņš Biķernieks
miris 11.06.2022 71 gada vecumā.

Fjodors Popovičs
miris 8.06.2022 71 gada vecumā.

Līdzjūtība tuviniekiem!

To laiku mežinieki ļoti centās saglabāt Latvijas nacionālo 
vērtību – mežus. Strauji augošajai tautsaimniecībai vajadzēja 
daudz kokmateriālu. Mežsaimnieki noteica daudz un dažādus 
liegumus, panāca, ka lielāko kokmateriālu daļu ieveda no pla-
šās Savienības. Tāpēc, atgūstot neatkarību, Latvija saņēma ba-
gātu mantojumu – saglabātus Valsts fonda mežus.

Jānis Vanags atcerējās, ka nebūt nebija viegli vienkārši 
uzsākt Gaiziņa torņa celtniecību. Tas bija unikāls, dārgs ob-
jekts, jāceļ sarežģītos apstākļos. Vispirms to vajadzēja iedabūt 
Valsts plānā, tāpēc dokumentos tas nebija vienkāršs skatu tor-
nis, bet gan moderni aprīkota ugunsnovērošanas būve. Tomēr 
celtniecību neizdevās pabeigt. Latvijas Valsts neatkarības at-
gūšana atjaunoja privātīpašuma tiesības. Izrādījās, ka Gaiziņš 
pieder ārzemēs dzīvojošai Gaiziņu dzimtai. Vērienīgi uzsāktā 
torņa būve uz daudziem gadiem palika vēju, lietus un sniega 
varā. Protams, degradējās.

90. gados Gaiziņa īpašnieku pārstāve Inese Apele paziņoja 
ģimenes lēmumu kalna virsotni dāvināt Latvijas valstij. Taču 
ar noteikumiem – uz kalna jābūt skatu tornim, Tālavas taurētā-
ja skulptūrai, vienmēr jāplīvo sarkanbaltsarkanajam karogam, 
minētais īpašums nedrīkst nonākt sveštautieša rokās.

Man bija izdevība noklausīties interesantu interviju. Ape-
les kundze ieradās Latvijā oficiāli nodot dāvanu. Liels bija 
viņas pārsteigums, ka tā netika pieņemta. Tajā laikā vides mi-
nistrs bija Kaspars Gerhards, un intervijā Apeles kundze atzīst, 
ka ministrs licies visai simpātisks, saprotošs un izdarīgs, un 
viņa noticējusi, ka visai drīz tiks nokārtota darījuma oficiālā 
puse.

Diemžēl tas nenotika. Apeles kundze stāsta, ka krievu mil-
jonārs Šeflers par Gaiziņa virsotni viņai piedāvājis 2 miljonus 
eiro. Protams, viņa atteikusies, taču, kā pati smējās, 20 miljoni 
gan viņai liktu padomāt.

2012. gadā pēc dabas draugu ierosinājuma nepabeigtais 
tornis tika uzspridzināts. Pa šo laiku ir mirusi arī Inese Apele. 
Palikušie mantinieki joprojām dāvina Latvijai Gaiziņa virsot-
ni. Bet mēs? Runāju ar Madonas novada pašvaldības vadītāju 
Agri Lungeviču. Viņš uzskata, ka valstij dāvinājums jāpieņem, 
pēc iespējas drīzāk jāsakārto īpašuma tiesības un Gaiziņam jā-
kļūst par nozīmīgu Latvijas nacionālo simbolu. Viņš arī stās-
tīja, ka sarkanbaltsarkanais karogs plīvo, to par godu Latvijas 
simtgadei, neņemot vērā pastāvošās īpašuma tiesības, uzvilcis 
Madonas novads. Sākta ceļa sakārtošana uz Gaiziņu. Agris 
Lungevičs priecājas, ka ir ģimenes, kas brauc uz Gaiziņu, ar 
bērniem staigā pa kalna takām.

Atcerēsimies, ka kalnā kāpj ne tikai gavilēt vai ieraudzīt 
ienaidnieku tuvojamies. Kalnā kāpj arī, lai, tālumā raugoties, 
dzimtu drosmīgi mērķi, lai nākotnes sapņiem augtu spēcīgi 
spārni...

Astrīda Aizsilniece 2022. gada jūnijā

Mākslinieks Zigurds Zuze 
Mežsaimniecības ministrijai 
uzdāvināja īpašu ekslibri.
Vītola zaros divi 
putni – rubenis un vanags. 
(Ministrs – Leons Vītols, 
ministra vietnieki – Jānis 
Rubenis un Jānis Vanags).


