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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDOnAs  PAGAsTA  PĀRVAlDEs  AVĪZE  nr. 5 (304)  2021. GADA  jūnijs/jūlijs

Vasara smaržo pēc liepām,
Pēc jasmīniem, medus un mājām;
Pēc sēņu un melleņu lietiem,
Un peļķēm, kur pabradāt kājām.

Mīļš sveiciens, lasītāj, vasaras vidū!
Šogad par saules trūkumu skumt nudien nedrīk-

stam. Ļaudonu, tāpat kā pārējo latviju un Eiropu, 
šovasar pārņēmusi svelme. 

līgo sagaidījām ar ozolu vainagiem un pušķotiem 
tiltiem. Taču vasaras saulgriežu nakts aizvadīta, 
brāzmaina negaisa pārņemta, kas pēc sevis atstāja 
lauztus kokus gan uz ceļiem, gan kapu, gan piemāju 
teritorijās. Daudz kas vairs dabā nerit tā kā senāk - 
klimats mainās. Paldies tiem, kas operatīvi darbojās, 
lai sakoptu vētras radītās sekas!

Esam vasaras pilnbriedā. Mūsu pašu Aiviekstē sā-
cies samu vilkšanas laiks, apkārt aktīvi tiek pļautas 
zāļu pļavas.

Šī mēneša (jūnija/jūlija) dubultnumurā lasiet par 
izlaidumu laiku skolā, par aktivitātēm pirmsskolas 
izglītības iestādē un bērnu un jauniešu centrā, par 
aktīvo ļaudoniešu sasniegumiem rubrikā  „Ļaudona, 
lepojies!” un informatīvo saturu!

Vēlu pilnvērtīgi vadīt atlikušās vasaras laiku - pel-
dēties, veldzēties ēnā pārmēru karstā dienā, našķoties 
ar vasaras veltēm - ogām, godīgi doties uz apkārtnes 
mežiem pēc tur pieejamām dabas veltēm, kārtīgi iz-
kustēties, pļaujot savus zālājus, izmantot jums pie-
dāvātās iespējas, nebaidīties pateikt „jĀ, AiZiET!”, 
jo ticiet man, tas atvērs durvis uz ko jaunu - jaunas 
atklāsmes, jauni nodomi, jauni piedzīvojumi!

Tiekamies augustā!
Katrīna Melānija

Mīli, tici – izdosies! 
Klauvē un tev atvērsies! 

E. Šneideres foto
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vēstis  no  īPaŠuMu  uzturēŠanas  nodaĻas

Jaunākās aktualitātes 
Labdien, cienījamie ļaudonieši!
Par spīti  karstajai  vasarai un atvaļinājumu laikam, 

Īpašumu uzturēšanas nodaļa gan ar saviem spēkiem, gan 
piesaistot uzņēmējus, turpina  labiekārtot teritoriju un re-
montēt īpašumus. jūnijs bijis ļoti aktīvs - lielākie pūliņi 
pielikti, pļaujot teritoriju zālienus. neņemot vērā lielo 
svelmi, vīri sviedros ir parūpējušies par Ļaudonas sa-
kopšanu, izpļaujot gan parku, gan skolas apkārtni, kapus, 
ceļmalas un citas pagasta teritorijas. Personīgi pateicos 
Gunāram Krēsliņam, jānim solovjovam, Andrim Kļavi-
ņam, Mārim smetelim, imantam Vīksnam, kā arī “Valsts 
ceļiem” par ieguldīto darbu un pūliņiem.

Notekcauruļu remonts 
vidusskolā

Pateicoties siA “MittHus” profesionalitātei, Ļaudonas 
vidusskolas sporta zāles fasādei tika samainītas un res-
taurētas lietus ūdens notekcaurules. Vecās notekcaurules 
ārējo laika apstākļu ietekmē, diemžēl arī vandālisma re-
zultātā, bija sabojātas. 

Divu dienu laikā tika uzstādītas astoņas jaunas notek-
caurules. jāuzteic tas, ka meistari norādīja uz iepriekšējā 
būvnieka kļūdām, kas pie reizes arī tika novērstas. 

Notekcauruļu remonta laikā.

BJIC “Acs” jauna virtuve
Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā “Acs” no šī brīža būs 

iespēja praktizēties ēdienu gatavošanā. Maijā, pateicoties 
kopējai iniciatīvai, ĪUn saņēma dāvinājumu no siA “Ma-
donas īpašumi” - virtuves iekārtu, ko izlēma nodot BjiC 
”Acs” vajadzībām, tādējādi veicinot interesi jauniešos par 
kulinārijas apgūšanu. 

Iekārtojot BJIC “ACS” virtuvi.

Papildus jau uzstādītajai virtuves iekārtai tika uzdāvināta 
arī izlietne ar krānu un elektriskā plīts virsma. Drīzumā, pēc 
ventilācijas sistēmas izbūves pabeigšanas, BjiC būs iespēja 
organizēt nodarbības jaunajiem pavāriem.

Latvāņi - gan Vislatvijas, 
gan Ļaudonas problēma

Ļaudonas pagasta pārvalde 
vēršas pie visiem pagasta zemju 
īpašniekiem, kā arī zemju nom-
niekiem, aicinot pievērst nopiet-
nu uzmanību latvāņu problēmai, 
ja tāda konstatēta jūsu īpašumos. 
Pagasta pilnvarās neietilpst cīņa 
ar šo invazīvo augu privāto vai 
nomāto zemju teritorijās, bet, 
pārbaudot pagasta teritorijas, 
nākas secināt, ka daudzi nepie-
vērš šai problēmai pietiekamu 
uzmanību. ĪUn atgādina, ka 
latvāņu apkarošana ir noteikta 
Ministru kabineta noteikumos 
kā obligāts pasākums. Tā neiz-
pildes gadījumā personas var 
tikt sauktas pie administratīvās  
atbildības.

Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu nr. 
559 “invazīvo augu sugas - sosnovska latvāņa - izpla-
tības ierobežošanas noteikumi” 23. punkts nosaka, ka:

1. Persona, kuras īpašumā konstatēts invazīvais augs, 
nepieļauj latvāņa sēklu izplatīšanos, attīstītās ziedkopas 
ar sēklām novāc, neļaujot tām izbirt, un sadedzina. 

2. Pēc latvāņa iznīcināšanas teritoriju novēro vismaz 
piecus gadus un nepieļauj audzes atjaunošanos, kā arī 
aizpilda un 20 gadus glabā veikto latvāņa izplatības iero-
bežošanas pasākumu uzskaites žurnālu.

3. ja persona pati neveic latvāņa izplatības ierobežoša-
nas pasākumus, tā slēdz līgumu ar pasākuma veicēju par 
latvāņa izplatības ierobežošanu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, pagasta pārvalde ir 
uzsākusi teritoriju pārbaudi un vērsīsies pie zemju īpaš-
niekiem/nomniekiem, lai ierobežotu latvāņu izplatību 
Ļaudonas pagasta teritorijā.

  Gata Gailīša,
Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja, teksts un foto
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Mārīte savā dzimšanas dienā.

MēneŠa  JuBilĀri
Atļauj pieneņu pūkai dejot,
Atļauj dvēseles asarai dzejot.
Iemāci šodienai nesteigties beigties,
Iemāci acu kaktiņam smieties.
Iemāci domai kā apinim vīties,
Iemācies ļauties un nebaidīties.
Atrodi pieneņu pūkas sevī,
Neplūc, bet atļauj,
Lai vējā tās dejo...

2. jūnijā MĀRĪTE ATVARE 
atzīmēja 75 gadu jubileju!

Mārīte Atvare dzimusi 1946. gada 2. jūnijā Pētera un 
Bertas Atvaru ģimenē kā vidējais bērns starp brāļiem jāni 
un Andreju.

Bērnības un skolas gadi pagājuši Ļaudonas ciema “Dam-
bīšos”, palīdzot mammai teļu fermā un ejot līdzi tēvam, 
aktīvam makšķerēšanas entuziastam, kad viņš makšķerēja 
Dambja līčos. Ak, cik lielas līdakas bija tēva lomos un cik 
smagi sēņu grozi, stopānu mežus izstaigājot!

Mārīte mācījusies Ļaudonas vidusskolā. labi padevu-
šies domraksti. Pēc vidusskolas beigšanas Mārīte devusies 
studēt uz jelgavu, jo iestājusies latvijas lauksaimniecības 
akadēmijas Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Prakses laikā 
strādājusi jelgavas piena kombinātā, apzinīgi veicot uzti-
cētos pienākumus. 

Tajā laikā arī satika jelgavas puisi Valentīnu un izveido-
ja ģimeni. Vēlāk pārcēlās uz dzīvi atpakaļ dzimtajā Ļau-
donā. 

Mārītes ģimenē piedzima divi bērni - iveta un Agnis. nu 
jau Mārīte un Valentīns ir bagāti ar pieciem mazbērniem 
un diviem mazmazbērniņiem - noru un niklāvu.

Vairāk nekā 30 gadus Mārīte ir nostrādājusi par past-
nieci. Katru dienu veikti vairāk nekā 20 kilometri gan ar 

velosipēdu, gan kājām, piegādājot Cekuļu-Šalku-siliešu-
Aizdriksnas  puses ļaudīm preses izdevumus, telegram-
mas, milzīgas pakas ar jaungada apsveikumiem, pensijas, 
naudas pārvedumus un dažādas sadzīves preces.

Mārīte vienmēr bijusi atsaucīga, izpalīdzīga, rūpīga. 
jau jaunības gados izkopusi skaistu rokrakstu, bijusi dau-
dziem ļaudoniešiem apsveikumu rakstītāja. 

Mārīte vienmēr kopusi  savu piemājas dārzu un tīrumu, 
priecājusies par  puķēm un dara to vēl arvien. Brīvajos 
brīžos lasa preses izdevumus, latviešu autoru grāmatas un 
ievērojamu cilvēku biogrāfijas, risina krustvārdu mīklas.

sportisko garu uzturot, vēl arvien ar velosipēdu dodas 
apciemot savus tuvos cilvēkus Ļaudonas kapu kalniņā...

Mārīte pateicas visiem, kas atcerējās viņu dzīves jubile-
jā, un vēl visiem veselību, dzīvesprieku un izturību.

Meitas Ivetas teksts un foto

20. jūnijā  ILONA LAPSA 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

5. jūlijā RITA KRĒSLIŅA
 atzīmēja 80 gadu jubileju!

22. jūlijā MIERVALDIS  KRIŠKĀNS 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

Sirsnīgi sveicieni un daudz laimes!

Katrīna Kļaviņa
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turpinājums 5. lpp.

Ar ticību brīnumam
Pasaulē ieej kā pļavā
Un kļūsti par biti,
Kam augstākā dievība - zieds!
Jo ticība brīnumam -
Vienīgā asinsrite,
Kas liek virsotnēm
Sevis tapšanā iet.
                           K. Apškrūma
                                                                                          
                                                                                                                             
2021. gada 11. jūnija pusdienas saules staru gaismas 

dāsni apmirdzēti, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
pagalmā pulcējās 9. klases absolventi  kopā ar saviem 
vecākiem uz apliecības par vispārējo izglītību saņemša-
nas svētkiem.

svinīgais pasākums tika atklāts ar svētku oficiālo per-
sonu uzrunām. skolas direktors Guntis lazda atsauca 
atmiņā izglītības kāpņu pirmo pakāpienu - pirmsskolas 
izglītības programmas apgūšanu, tad turpinājumu sā-
kumskolā līdz pamatizglītības iegūšanai. ikkatrā domā 
izskanēja mudinājums virzīties uz priekšu, turpināt iz-
glītības ieguvi un kāpt pa izaugsmes kāpnēm. Ļaudonas 
pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs,  uzrunājot  
klātesošos, dalījās savā pieredzē, norādot, ka patiesībā 
šie deviņi skolas gadi ir visvieglākie, tāpēc svarīgi ir 
noticēt sev, neapstāties, izaicināt sevi un virzīties uz  
mērķiem. Pasākumā piedalījās arī Variešu pagasta pār-
valdes vadītājs Andris naidovskis.

ikkatrs absolvents ar savu parakstu apliecināja, ka 
dokuments - Apliecība par vispārējo pamatizglītību - 
saņemts, izsakot pateicības vārdus savai skolai, skolo-
tājiem.

Turpinājumā izlaiduma svinētāji tika uzaicināti dar-
boties radošajā darbnīcā kopā ar klases audzinātāju, lai 
veidotu ikvienas nozīmīgas svētku dienas vienreizējo  
rotu - ziedu kompozīciju. Tā virtuāli tika veidota no 

likteņa veiksmes apveltītas nARCisEs, kurai piemīt 
prasme aptvert lietu būtību. Ziedu kārtojumu papildinā-
ja stipru gribu, drošību un smagu darbu simbolizējošā 
nEĻĶE. Daudzslāņainā un noslēpumainā KRiZAn-
TĒMA  tika iekārtota ar atziņu par skaidriem un godī-
giem spēles noteikumiem. Dāvājot prieku un iedvesmu 
citiem, pievienojām abu radošo un aktīvo lAVAnDU 
spēju darboties vairākos virzienos vienlaicīgi. Trīs pa-
cietīgās  skaistummīles MAGOnEs ziedu pušķim pie-

vēstis  no  andreJa  eGlīŠa  Ļaudonas  vidussKolas
 izlaiduMu  laiKs  sKolĀ

Ir saņemta apliecība par vispārējo pamatizglītību 
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turpinājums 6. lpp.

turpinājums no 4. lpp.

No kreisās: Kristaps Cīrulis, Ņikita Bobrovs, Ēvalds Valdis Jansons, Niklāvs Veikšāns, Artūrs Gurskis, Madara Kuprane, 
klases  audzinātāja Lelde Elijāse, Laura Varsegova, Gustavs Upenieks, Ilmārs Gatis Kapturs, Adrians Kalniņš, Dāvis Āboliņš.

šķir izsmalcinātu stilu,  garantējot drošības sajūtu un 
komfortu,   jo prot pārciest jebkuru vētru. Ar dabas doto 
talantu līdzcilvēkus apbūris, ļaujoties enerģijas pievilk-
šanas spēkam, sAUssERDis jeb sAlDĀ MĪlA atklāj 
prasmi tikt galā ar jebkurām problēmām. Kā svarīgu 
akcentu koptēlam simboliski pievienojām  trīs ROZEs, 
kuras simbolizē  ģimenes un draugu mūžīgo vērtību un 
prot saskatīt skaistumu un patiesību itin visā.

Kopdarbs - svētku rota ikkatrai ģimenei - tika stipri-
nāts ar ikkatra un visu kopā ieguldīto   centību, drosmi, 
godīgumu, gudrību, laipnību, līdzcietību, mērenību, sa-
valdību, solidaritāti, taisnīgumu un toleranci. Ceļa svē-
tība dota pateicībā par sadarbību,  cieņā citam pret citu 
un atbildībā par kopīgi paveikto. Ceļasomā simboliska 
dāvaniņa - klasesbiedru veiksmes formulas  un zīmī-
ga atgādne, ka ,,uz augšu bez pūlēm tiek vienīgi ziepju 
burbuļi”. 

Vecāku pateicības un simboliski laika līnijā ierakstī-
tas atmiņas saņēma abas klases audzinātāja. (P.s. svei-
ciens par kopīgi pavadīto sākumskolas laiku skolotājai 

ivetai Tolei pasniegts darba vietā Madonā!) Dzīvai at-
miņai par skolas laiku - dāvinājums skolas parka rožu 
stādījuma atjaunošanai. lai labi aug, raženi zied par 
prieku ikvienam! (P.s. Paldies Kristiānam un mammai 
par iesaistīšanos rožu stādīšanas darbos!) 

Pateicība par atvēlēto laiku, veltīto uzmanību, sniegto 
mācību un atbalstu ikkatram, ar kuru mums  bija gods  
tikties un iepazīties, iet kopā un sadarboties, sastapties, 
lai izvērtētu padarīto pirms došanās tālāk.

“Ir divi gudri skolotāji - Dzīve un Laiks.
Laiks parāda, cik ļoti jānovērtē dzīve. 

Dzīve parāda, cik ļoti jānovērtē laiks.”

P.S. Svētkus svinējām, ievērojot valstī noteikto epide-
mioloģiskās drošības kārtību!

9. klases izglītojamo un viņu ģimeņu vārdā klases 
audzinātāja Lelde Elijāse 

Foto no iestādes arhīva

12. klases izlaidums 
jūnija sākums ir mirklis, kad gaisā jūtams vasaras 

pieskāriens ar meiju smaržu un balto margrietiņu klā-
jienu pļavās. Šis laiks Andreja Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolas 12. klases absolventiem bija neaizmirstams 
brīdis daudzo dienu virknējumā, jo 4. jūnija pievakarē 
tika atzīmēts 12. klases izlaidums, kad skolēnu sirdīs 
valdīja uztraukums un neviltots prieks. Šīs dienas pasā-
kums ļāva kavēties atmiņās un pateikt paldies par kopā 
būšanas laiku. 

12. klases absolventiem ir noslēdzies viens skaists un 
bagāts dzīves posms. Tas liek atskatīties uz to, kas bija, 
un gaidīt, kas būs. Vidusskolas posms paskrēja tik ātri 
kā lakstīgalas gar logu - vakar bija sapņi, šodien - mēr-
ķi, bet rīt - realitāte!

sākums katrai dzīves gaitai ir skolas ceļš, kas pēc tam 
aizved turp, kur esam lēmuši nokļūt. Katram ir dotas 

dažādas izvēles iespējas, bet katra izvēle virza dzīvi tā-
lāk un norāda, kurā virzienā var augt un attīstīties.

Vārds  paldies ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl 
mainījusi kursu, tāpēc izlaidums ir tas brīdis, kad va-
ram pateikties par visu labo, gaišo un neaizmirstamo. 
Paldies audzēkņiem, ka izvēlējušies mācīties Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā un ieguvuši zināšanas, 
prasmes un dzīves gudrību nākotnei. Paldies par akti-
vitātēm skolas un pagasta sabiedriskajā dzīvē, par dalī-
bu Brīvprātīgā darba kustībā, par vēlmi apgūt militārās 
prasmes, darbojoties jaunsardzes kustībā, par radošu-
mu, par lieliskajiem dejas priekšnesumiem. jūsu labās 
sirdis, atsaucība, vienkāršība un tolerance saskarsmē 
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turpinājums 7. lpp.

turpinājums no 5. lpp.

1. rindā no kreisās: Agnese Šņorniece, Elitta Stoļarova, Rolands Šimonis, audzinātāja Lilija Jakubjaņeca, Ilona Kalupniece, 
Daniela Strode, Diāna Hāze, skolotājas Sarmīte Sīle un Iluta Biķerniece. 2. rindā no kreisās: direktors Guntis Lazda, Sergejs Balanovs, 

Renārs Bērziņš, Mārtiņš Kalniņš, Juris Iesalnieks, Dainis Kalniņš, Alvis Ozoliņš un Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs.

palīdzēja veidot labvēlīgu atmosfēru gan klases, gan arī 
skolas dzīvē.

Absolventi un viņu vecāki teica paldies un ar ziediem 
pateicās par iemācīto, kopā piedzīvoto, par sapratni 
un atbalstu skolas ikdienā. Absolventus sveica skolas 
administrācija un Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs 
Artūrs Portnovs, pasniedzot piemiņas dāvanu ar Ļaudo-
nas pagasta simboliku, kā arī novēlot veiksmi, turpmā-
ko dzīves ceļu veidojot.

Paldies pedagogu kolektīvam un skolēnu ģimenēm 
par sadarbību, ieguldījumu un atbalstu ikviena skolē-

na izaugsmes veicināšanā! Paldies vecākiem par līdzi 
jušanu un skolotājiem par pacietību, dalīšanos dzīves 
gudrībā un viedumā!

Dārgie absolventi, jūs stāvat izvēļu krustcelēs un 
priekšā nezināmais. lai izdodas īstenot visas ieceres un 
pietiek spēka jauniem dzīves izaicinājumiem!

Panākumus vēlot, klases audzinātāja 
Lilija Jakubjaņeca
Elmāra Bieles foto

Āra nodarbība skolotājiem
19. jūnijā plkst. 8.30  Andreja Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas skolotāji pulcējās 
uz mācību gada noslēguma  nodarbī-
bu skolas pagalmā, lai pēc mācību dar-
ba izvērtēšanas un turpmākās darbības 
noteikšanas skolas pedagoģiskajā sēdē 
kopīgi izstrādātu  projektu 2021./2022. 
mācību gada prioritātēm un tām izvirzītu 
veicamos uzdevumus atbilstoši sasnie-
dzamajiem rezultātiem (sR).

Rīts iesākās ar skolas direktora uzrunu 
un iepazīstināšanu ar nodarbības sasnie-
dzamajiem rezultātiem. 

iesildīšanās vingrinājums -“Kolektīva 
labbūtības veicināšana” -atraisīja pozitī-
vas emocijas kopīgi veicamajam darbam. 
Tā izpildes rezultātā tika izveidotas dar-
ba grupas. (P.s. Pēc nejaušības principa 
katrā grupā bija skolas vadības koman-
das pārstāvis.) Pamatojoties uz aizvadītā 
mācību gada metodisko tēmu ”Mūsdie-
nīga un kvalitatīva mācību stunda”, sko-
lotāji izstrādāja domu kartes “Kvalitatīvs 
mācību process kā priekšnoteikums kva-
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turpinājums 8. lpp.

litatīvai izglītībai”. Refleksiju par apjēgšanas  darbību 
un atgriezenisko saiti par grupu darbu paveikto sniedza 
direktors. Darbs grupās tika turpināts domnīcā  “Kvalita-
tīvs mācību process”. Direktora vietniece izglītības jomā 
sarmīte sīle iepazīstināja ar veicamā darba materiāliem 
- “Kvalitātes līmeņu apraksts pa faktoriem apakškompo-

nentam ”Mācīšana un mācīšanās”, pievēršot uzmanību 
nepieciešamajiem datu avotiem pierādījumu iegūšanai. 
Radošajās darba grupās notika stratēģiskā plānošana, 
atbildot uz jautājumiem “ko?-kā?”. noslēgumā katras 
grupas pārstāvis prezentēja izvirzītos uzdevumus  pie-
teiktajām prioritātēm.

Ar metodisko paņēmienu 3P jeb “Paslavē! Piedāvā! 
Pajautā!” ikkatrs skolotājs sniedza refleksiju par āra no-
darbības norisi.

Pateicībā par intensīvo un atbildīgo darbu nodarbības 
noslēgumā tika izsniegtas skolas mēroga apliecības un 
pārsteigums no trīs izvēļu lādītes.

nodarbībā izstrādātais projekts, kā arī grupu darba ma-
teriāli tiks izmantoti turpmākā skolas darba plānošanā.

Paldies, kolēģi, par cieņpilno sadarbību, atbildību, 
kreativitāti un jēgpilniem  ierosinājumiem! Kopā mēs 
esam spēks, ja skatāmies vienā virzienā!

Metodiskās padomes vadītāja Lelde Elijāse 
sadarbībā ar skolas administrāciju

Foto no skolas arhīva

„Eiropas jūdze” 2021. gada 5. jūnijā Pii 
,,Brīnumdārzs” piedalījās 
latvijas Tautas sporta asoci-
ācijas organizētajā aktivitātē  
“Eiropas jūdze”. Pasākuma 
galvenais mērķis ir kopā 
svinēt kustību prieku, stai-
gājot, skrienot, dejojot vai 
kustoties kādā citā iespē-
jamā veidā. Dalībniekiem 
bija uzdevums veikt distanci 
- 1,609 km jeb vienu jūdzi. 
Pii ,,Brīnumdārzs” audzēk-
ņi šo jūdzi sakrāja, dodoties 
pastaigā uz Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas spor-
ta stadionu, iesildoties ar 
deju un kopīgi skrienot ap 
stadionu. 

vēstis  no  Pii  „BrīnuMdĀrzs”



                     “Ļaudonas Vēstis” nr. 5 (304)                        2021. GADA  jūnijs/jūlijs8

turpinājums no 7. lpp.

lai atvēsinātos, bērni rotaļājās ar ūdens baloniem, 
kurus meta cits citam.

 Katram bērnam svinīgi tika pasniegts diploms par 
piedalīšanos lTsA organizētajā aktivitātē. Bērnos bija 
manāms uzvaras spars un sajūsma par ūdens priekiem. 

Linda Āboliņa, 
“Eiropas jūdzes” koordinatore

Foto no iestādes arhīva

Stadionā.

Skolotāja Dina Simsone kopā ar bērnudārza skolēnu.

Kopbilde. Augšā vidū skolotāja Linda Āboliņa.
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Ļaudona, lePoJies!
Arī šogad viens no ļaudoniešiem piedalās 

„Southwestern Advantage”

Ar šī čempionāta talismanu Spaikiju, kas vienmēr deva pozitīvas emocijas visiem klātesošajiem. 

Avīzes lasītāji, vēlos jūs informēt par to, ka vēl viens 
jaunietis no Ļaudonas pagasta iesaistās „Southwestern 
Advantage” programmā.

2019. gada  „Ļaudonas  Vēstu” septembra numurā 
(4, 287) tika publicēta intervija ar Reini Veikšānu, un 
2020. gada jūnija/jūlija numurā (6,295) intervija ar 
Diānu Cīruli, kur rakstījām par to, kā ir pagājusi viņu 
vasara, iesaistoties „Soutwestern  Advantage”  prog-
rammā, kādi ir bijuši darba augļi un kādi ir viņu pie-
redzes stāsti.

Šogad aktīvais jaunietis  Jānis  Krasnovs ir tas, kurš 
devies grāmatu pārdošanas piedzīvojumā.

Pašā sākumā atrados Birminghemā, kur mūsu orga-
nizācijai „Southwestern Advantage” norisinājās pār-
došanas skola, kamēr bijām karantīnā piecas dienas. 
savukārt 3. jūlijā devos uz pilsētu Corby, kur pavadīšu 
turpmākās savas vasaras dienas.

Par šo programmu uzzināju, pateicoties kādam zva-
nam ziemā, kad man piezvanīja puisis, vārdā lauris, un 
pastāstīja, kas ir „Southwestern  Advantage”, pajautāja, 
ko es par to domāju. 

lauris piedāvāja sazvanīties vēlreiz, lai izstāstītu sī-
kāk par to, kas šajā programmā notiek. Es piekritu, jo 
jau biju par to dzirdējis no daudziem saviem draugiem 
gan Madonas Valsts ģimnāzijā, gan ārpus tās.

Esmu nolēmis gūt pieredzi šāda veida piedzīvojumā, 
lai pilnveidotu un iepazītu sevi, uzaudzētu  ādu, popula-
rizētu sevi ar to, ko es daru. Gribu likt manīt citiem, ka 
mana vēlēšanās, iesaistoties šajā aktivitātē, ir sasniegt 
vairāk, nekā dzīvojot ikdienišķu dzīvi.

Varu atklāt, ka lielākie mani atbalstītāji ir vecāki - 
ināra un jānis Krasnovi, mana draudzene Katrīna luka-
ševica, māsīcas Baibas Dauģes ģimene, māsīcas sigitas 
Tropas ģimene. Esmu ļoti pateicīgs viņiem, maniem mī-
ļajiem, ka viņi man tic un dod spēku iet uz priekšu, kāpt 
augstāk, sasniegt vairāk! Mīlu viņus visus! 

Mans vasaras mērķis ir kļūt patstāvīgam, izveidot 
biznesa personību. Ceru, ka veidosies daudz  atmiņu un 
pozitīvu emociju.

sūtot labus vēlējumus, ļaudonietis Jānis Krasnovs

Ļaudonietis kā brīvprātīgais piedalās liela mēroga 
pasākuma organizēšanā

no šī gada 14. maija līdz 
6. jūnijam biju kā brīvprā-
tīgais 85. Pasaules čem-
pionātā hokejā, kas nori-
sinājās gan arēnā “Rīga”, 
gan Olimpiskajā sporta 
centrā, kur strādāju arī es.

Šajā laikā sanāca veikt 
dažādus ar čempionāta 
organizēšanu saistītus dar-
biņus. Guvu daudz spilgtu 
emociju, iepazinu jaunus 
draugus un sakrāju lielis-
ku pieredzi.

Manuprāt, vislabākais 
bija tas, ka es pats varēju 
redzēt un sajust, kā tiek 
organizēts šāda mēroga 
pasākums. liels pluss bija 
tas, ka man bija iespēja 
vērot spēles klātienē, jo 
emocijas, vērojot ko tādu, 
tiešām fantastiskas. 

Ļaudonietis 
Valters Biķernieks



                     “Ļaudonas Vēstis” nr. 5 (304)                        2021. GADA  jūnijs/jūlijs10

turpinājums 11. lpp.

Rolands Šimonis.

Kompozīcija no dabas materiālu konkursam „Madonai-95” svētku ietvaros. 
No kreisās: Monika Grundmane, Rēzija Grundmane, Natālija Solovjova, 

Krista Solovjova, Samanta Mateša.

Rolandam Šimonim piešķirta 2021. gada 
Latvijas Simtgades stipendija

jau ceturto gadu vidusskolu labākie absolventi visā 
latvijā saņem latvijas simtgades stipendijas. saskaņā 
ar stipendijas nolikumu to piešķir par mācību sasnie-
gumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos māks-
linieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par 
ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. stipendijas at-
balsta programmu īsteno Finanšu ministrija, izglītības 
un zinātnes ministrija un VAs latvijas loto. Katras 
skolas izvirzītais skolēns saņem vienreizēju stipendiju 
500 EUR apmērā.

 Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 2021. gada lat-
vijas simtgades stipendija piešķirta 12. klases skolēnam 
Rolandam Šimonim. Absolvējot 12. klasi, Rolanda vi-
dējais vērtējums ir 8,4. Mācoties vidusskolā, Rolands ar 
atzīstamiem panākumiem piedalījās mācību priekšme-
tu olimpiādēs, bija sabiedriski aktīvs, darbojās skolas 
skolēnu pašpārvaldē. skolnieku raksturo liela atbildība, 
augsta patstāvīgas mācīšanās prasme, adekvāts paš-
vērtējums, izpratne par mācīšanās mērķiem, interešu 
daudzpusība.

Rolands veidoja draudzīgas, saskanīgas attiecības ar 
klasesbiedriem un baudīja pelnītu autoritāti klasesbied-
ru kolektīvā. saskarsmē ar pedagogiem viņam vienmēr 
bija raksturīga cieņpilna attieksme, atsaucība un pozi-
tīvisms. Viņš par savām galvenajām dzīves vērtībām 
uzskata mīlošu ģimeni, saprotošus draugus, cieņu pa-
šam pret sevi un apkārtējiem, cilvēcīgumu, kuru nekāda 
nauda nespēj sabojāt.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas saime sveic 
Rolandu, saņemot Latvijas Simtgades stipendiju! 
Pateicamies ģimenei par atbalstu un sadarbību

 un novēlam veiksmīgu mācību uzsākšanu  
Rīgas Tehniskajā universitātē!

Guntis Lazda, 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors

vēstis  no  BJic  „acs”
Sveiciens vasarā!

Šogad vasara  mūs lutina ar sauli 
un vasarīgiem laikapstākļiem. ja 
pavasarī nevarējām sagaidīt, kad 
beidzot būs saule un lietus mitē-
sies, lai varētu darboties ārā, tad 
tagad šis lielais karstums jau pa-
liek kā traucēklis. līdz ar svelmi 
ir mazinājusies arī  jauniešu at-
saucība, bet tik un tā esam bijuši 
darbīgi. 

1. jūnijs ir starptautiskā bērnu 
aizsardzības diena, kā arī pirmā 
vasaras brīvlaika diena, tāpēc BjiC 
“Acs” aicināja uz radošu aktivitā-
ti “iekrāso vasaru!”. Šoreiz uzde-
vums bija pēc saviem ieskatiem un 
sajūtām apgleznot  papīra lapas. 
Diena sākumā krāsojās pelēcīgos 
toņos, bet tikko uz gaišajām lapām 
parādījās aizvien vairāk krāsaino 
otas triepienu, tā arī saulīte  sāka 
mūs priecēt un pat karsēt. jaunie-
šu glenojumi neilgu laiciņu rotāja 
centra sētu.

sagaidot Madonas jubileju, ik-
viens tika aicināts piedalīties Ma-
donas novada pašvaldības rīkotajā 
dabas materiālu paklāju radošās 
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Radošā aktivitāte „Iekrāso vasaru!”.

darbnīcas konkursā “Madonai - 95!”. sadarbojoties ar 
Ļaudonas kultūras nama vadītāju Anitu un Dzintru Viļe-
viču, no 31. maija līdz 4. jūnijam gatavojām kompozīci-
ju dabas materiālu konkursam. Paldies Rēzijai, natāli-
jai, Kristai, samantai un Monikai par palīdzību! Radoši 
un interesanti pavadīta nedēļa, jo iemācījāmies daudz 
ko jaunu. Rezultāts patika ne tikai mums, bet arī citiem. 
Un skatītāju balsojumā Ļaudona ieguva 2. vietu!

16. jūnijā ar jauniešiem tikāmies estrādē, šoreiz ak-
tivitātē “savādāka orientēšanās”. Uzdevums bija atrast 
to, kas rakstīts uz lapas, un nobildēt (piemēram, zaļu, 
durstīgu, no koka, ar trīs  malām utt.). Pēc orientēšanās, 
kā jau brīvlaikā, ļāvāmies mazām trakulībām, jo nevar 
jau visu laiku būt pa mierīgo. jaunieši izaicināja cits 
citu veikt kādu uzdevumu, piemēram, mest ritentiņu, 
ūdenī mērcēt kājas, sēdēt smiltīs u.c. 

Gaidot vasaras saulgriežus, BjiC “Acs” instagarm 
profilā izsludinājām līgo ticējumu konkursu. Uzde-
vums bija pareizi pabeigt ticējumus. Paldies visiem, 
kuri piedalījās! Atzīšos, ka biju pozitīvi pārsteigta, ka 
izrādījās tik daudz  pareizi pabeigtu ticējumu. Protams, 
tapa arī jauni, bet ļoti interesanti līgo ticējumi. Kā kon-
kursa uzvarētāja tika izlozēta Baiba ludborža.

Esam priecīgi par to, ka arī šovasar Ļaudonā būs no-
metne. Madonas novada pašvaldība ir apstiprinājusi un 

piešķīrusi  finansējumu BjiC “Acs” iesniegtajam no-
metnes projektam. no 26. līdz 30. jūlijam Andreja Eg-
līša Ļaudonas vidusskolas sporta laukumā norisināsies 
sporta un piedzīvojumu nometne “Pabumbosim?!”, kas 
ir paredzēta Madonas novada pašvaldībā deklarētiem 
7-12 gadus veciem bērniem.  nometnes laikā būs iespē-
ja iepazīties ar četriem dažādiem bumbu sporta veidiem 
un darboties radošajās darbnīcās. Par to, kā mums būs 
veicies nometnē, varēsiet lasīt nākamajā avīzes numurā.

Un vēl viena priecīga ziņa. jau trešo gadu Madonas 
novada pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursu.  Šogad savu ideju par saliekamo vingrošanas 

stieni iesniedza Rovens Miškinis. Arī Rovena projekts 
ir apstiprināts, kā rezultātā tiks izveidots saliekams vin-
grošanas stienis, kas sniegs iespēju visiem interesen-
tiem, kurus saista ielu vingrošana, trenēties visu gadu 
neatkarīgi no laikapstākļiem. Šo stieni ir iespējams ērti 
pārvietot, tādējādi trenēties varēs ne tikai telpās, bet arī 
ārā.

lai vasaras turpinājums nes prieku un pozitīvas emo-
cijas!

Gita Dzene, 
BjiC „Acs” vadītājas vietas pienākumu izpildītāja

Foto no iestādes arhīva

„Savādāka orientēšanās”.
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Ļaudona  sPorto!

Sieviešu grupas uzvarētājkomanda - Zaķe/Kalupniece.

Maija sākumu aizvadījām aktīvi. Tas arī visā latvijā 
bija diezgan aktīvs hokeja laiks, jo Rīgā notika Pasau-
les čempionāts hokejā, kur piedalījās arī latvijas izlase, 
kas jau pirmajā savā spēlē šokēja/pārsteidza daudzus, 
bet priecēja visus latvijas fanus, uzvarot Kanādas iz-
lasi. lielisks bija mūsu vārtu vīrs Matīss Kivlenieks. 
Diemžēl tā bija Matīsa pēdējā spēle pret Kanādas izlasi, 
jo pēc nelaimes gadījuma viņš ir pāragri pievienojies de-
besu valstības hokeja pasaulei.

sekojot līdzi hokejam un veiksmīgi prognozējot lat-
vijas spēļu rezultātus, labākos spēlētājus un vēl citus 
spēles momentus,  bija iespēja laimēt šī gada PČ talis-
mana spaikija  atlsēgas piekariņu, kas arī dažiem hokeja 
faniem izdevās. Apsveicam!

jūnijs bija itin karsts un dažādiem notikumiem pilns 
- gan man, gan visiem sportotājiem un aktīvajiem cil-
vēkiem. 

Valdība palaida grožus vaļīgāk, un mēs uzreiz to iz-
mantojām, 27. jūnijā organizējot pirmās šī gada pludma-
les volejbola sacensības Ļaudonā.

Pasākums izdevās, bet diemžēl krietni ievilkās laika 
ziņā. Taču šī problēma deva mums lielisku pieredzi un 
zināšanas priekšdienām. neticējām, ka būs tik daudz vo-
lejbolistu. Kopā startēja pavisam 16 komandas, kas, kā 
dzirdēju, neesot piedzīvots Ļaudonā pirms tam! 

lai gan laikapstākļi visu dienu bija mainīgi, tika no-
skaidroti un apbalvoti uzvarētāji meiteņu, sieviešu un 
vīriešu grupās. Zīmīgi, ka no visām komandām mūsu 
pašu ļaudonieši startēja tikai trīs komandu sastāvā.

27. jūnija sacensību uzvarētāji:

Apņēmības pilni turpināt sportot

Meiteņu (līdz 18 g.v.) grupas uzvarētājkomanda - Let’s go.

Vīriešu grupas uzvarētājkomanda - Razujevs/Prīdāns.

savukārt jūlijā Ļaudonā darbojas dažādas sporta nometnes. Tostarp arī BjiC “ACs” nometne, kas piepildīta ar 
dažādām sportiskām aktivitātēm.

Aktīvi plānojām arī volejbola 2. posmu. 17. jūlijā sacensības norisinājās sievietēm, bet 18. jūlijā - vīriešiem. Par 
rezultātiem  - jau nākamajā „Ļaudonas Vēstu” numurā.

iesaistīsimies piedāvātajās aktivitātes, lietderīgi piepildot savu brīvo laiku!

Sportisku atlikušo vasaru!

   Sekojiet informācijai Instagram un Facebook lapās, kā arī  laudona.lv. 

Lāsmas Šķēles, Ļaudonas sporta pasākumu organizatores, teksts un foto
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Krāšņi esam aizvadījuši Līgo un Jāņu dienas Ļaudonā. Tika pušķoti Aiviekstes, Svētupes tilti, mini tilts līdzās 
Dīvaru laukumam, pirmais tilts Ļaudonā, iebraucot no Jaunkalsnavas, kā arī tilts pie Ļaudonas dzirnavām.

Paldies ļaudoniešiem, kuri atbalstīja radošās  aktivitātes, atrada  laiku, lai ievāktu  rotājamo  materiālu  no zāļu 
pļavām, sagādājot prieku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Ļaudonas pagasta ciemiņiem!

Jūs esat  lieliski! Saglabājiet savu spīdumu arī turpmāk!

Svētupes tilta rotājums no BJIC „Acs”.

vēstis  no  Ļaudonas  KultŪras  naMa

Katrīnas Kļaviņas teksts
Anitas Amatas foto

Avotu un Brīvības ielas iedzīvotāju pušķotā 
mini tilta marga pie Dīvaru laukuma.

Pirmo Ļaudonas tiltu, iebraucot no Jaunkalsnavas, 
pušķoja Aiviekstes ielas iedzīvotāja Solvita Rūtenberga ar 

ģimeni un draugiem.
Dzirnavu tilts, kuru rotāja 

Dzirnavu/Dambja ielu māju iedzīvotāji.

Mirklis no Aiviekstes tilta rotāšanas. Foto redzama 
Alda Stepanova un viņas meita Laura.

Aktīvā Aija Driksna.
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Pašvaldību vēlēšanās 2021 piedalījās arī 
Ļaudonas SAC iemītnieki.

Arī pansionāta klienti izbauda labos laikapstākļus, lai 
pavadītu laiku ārā. 5. jūnijā pašvaldību vēlēšanās vēlēja 
arī mūsu pansionāta klienti. Vēlēšanu komisija ieradās 
pie mums pansionātā.

Gaidot līgo svētkus, video sveicienus mums sūtīja 
sociālās aprūpes uzņēmums “Seniour Group’”, bet teh-
nisku problēmu dēļ tos nevarējām noskatīties. Taču nebē-
dājām, jo pēc dažām minūtēm aiz pansionāta  stūra sāka 
skanēt dziesmas, ciemos nāca Pii “Brīnumdārza” bērni. 
Viņi līksmi svētkus ieskandināja ar dziesmām un dejām 
akordeona pavadījumā un bija arī sarūpējuši visiem jāņu 
zāļu ziedu pušķīšus.

svētkos ar skaistām līgo dziesmām, dzejoļiem un arī 
ar jāņu zāļu ziedu pušķiem mūs iepriecināja koris “Man-
tojums”. Gan koris, gan sociālās aprūpes centra darbi-
nieki bija sarūpējuši ozollapu vainagus mūsu pansionāta 
jānim. 

Pēc koncerta visi kopīgi baudījām jāņu sieru, kvasu 
un pašu ceptos speķpīrāgus,  kurus kopīgi gatavojām  ie-
priekšējā  dienā, lai būtu, ar ko cienāties.

jūlijā mūsu komandai pievienojās tik ļoti nepiecieša-
mais fizioterapeits. svaigā gaisā notiek arī kopīgās vin-
grošanas.

Pansionātā daļēji rosība ir atsākusies. Arī ciemiņi ap-
ciemo savus tuviniekus, ievērojot epidemioloģiskos ie-
robežojumus. Turpmāk tuviniekus apciemot varēs arī 
brīvdienās. 

Jūnijs - ziedu mēnesis - saulains un silts
vēstis  no  Ļaudonas  sociĀlĀs  aPrŪPes   centra

Līgo dienas sveiciens no PII „Brīnumdārzs”.

Gatavojot saulgriežu svētku dienas cienastu.
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Apciemojuma laiks brīvdienās tāds 
pats kā darba dienās - no 9.00 līdz 
16.30. Apmeklējuma laiks  jāpiesaka 
iepriekš, zvanot aprūpētājām pa tāl-
runi  64860917. Apmeklējuma laikā 
gan klientam, gan tuviniekam jālie-
to individuālie  aizsardzības līdzekļi 
(maskas) un dezinfekcijas līdzekļi, kā 
arī jānodrošina distancēšanās. 

Lūdzam tuviniekus, radiniekus 
un draugus būt saprotošiem un 
ievērot noteiktos ierobežojošos pa-
sākumus, lai pasargātu no iespējas 
inficēt ar Covid-19 savus tuvinie-
kus un citus SAC klientus, kā arī 
darbiniekus.

Saulainu un darbīgu atlikušo 
vasaru!

Vita Seļma, 
Ļaudonas sociālās aprūpes centra 

sociālā darbiniece
Foto no iestādes arhīva

Kora „Mantojums” uzstāšanās.

Mūsu pansionāta Jānis 
ar ozollapu vainagu. 

Lustīgā svētku svinēšana patika 
arī pansionāta iemītniekam  Ziedonim.

Tiekoties ar SAC jauno fizioterapeiti Diānu Cīruli.
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Ļaudonas  sPilGtĀ  daBa

Dabas aizsardzības pārvaldes latgales reģionālās 
administrācijas dabas izglītības centra vadītāja Regī-
na Indriķe informē par datumiem, kuros šovasar va-
rēs apmeklēt rezervātu dabas takas:

Teiču dabas rezervāta Sildu dabas taka:
24. jūlijs (Diāna, tel. 25708126)
7. augusts (Dagnis, tel. 26112686)
14. augusts (Regīna)
20. augusts (Regīna)
28. augusts (Regīna)
Šajās dienās iespējams organizēt arī Siksalas ap-

meklējumus (par apmeklējumu jāvienojas atsevišķi).
Krustkalnu dabas rezervāta  Krākas avotu taka:
23. jūlijs (Regīna, tel. 29139677)
31. jūlijs (Diāna, tel. 25708126)
6. augusts (Regīna)
21. augusts (Regīna)
27. augusts (Regīna)
Uz visiem apmeklējumiem obligāta iepriekšēja  

pieteikšanās  vismaz  trīs dienas pirms ekskursijas. 
Pieteikties darba laikā! Piesakoties tiks dotas norā-
des par tikšanās laiku un vietu.

Apmeklētāju pavadīšana notiek, nodrošinot epide-
mioloģiskās drošības noteikumus un ievērojot  dabas 
rezervāta apmeklēšanas noteikumus: vienā grupā ne 
vairāk kā 15 personas, 2 m distancēšanās, dalībnieku  

reģistrēšana (dalībnieku sarakstu glabājam 14 die-
nas).

Atgādinām, ka Kristakrūga skatu tornis (pie ceļa 
A12) un Krustkalnu skatu tornis (pie ceļa Mārciena 
- Ļaudona) ir brīvi pieejams apmeklētājiem jebkurā 
laikā. 

Savukārt Sildu taka, Siksala un Krākas avotu 
taka apmeklējamas tikai Dabas aizsardzības 

pārvaldes darbinieka pavadībā.

informācija no visitmadona.lv

Vasaras ekskursiju datumi pa Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu

caur  Ļaudonas  PaGastu  eJot!
Arī šī mēneša „Ļaudo-

nas Vēstu” numurā rubrikai 
„Caur Ļaudonas pagastu 
ejot!” ir saņemts raksts. Ar 
vairāku Ļaudonas pagasta 
iedzīvotāju palīdzību šomē-
nes jums, lasītāji, ir iespēja 
ieskatīties pirmskara Ļau-
donas centra dzīvē. Varbūt 
kādam šķiet, ka tas jau sen 
ir rakstīts, bet paaudzes mai-
nās, līdz ar to arī daudzi  la-
sītāji ir mainījušies.

Šoreiz saņemtas Lūci-
jas Lūses 2008. gadā pie-
rakstītās atmiņas pēc Jāņa 
Elmera aicinājuma. Vietām 
informāciju atļāvos koriģēt, 
gan izmantojot redaktores 
piezīmes, gan labojot rakstā 
pieļautās  stila kļūdas.

Toreiz iedzīvotāji Ļaudonu godāja par pilsētiņu. 
sākšu stāstīt par Ļaudonas centru no Ļaudonas tilta 
uz sāvienas pusi. Tikai pirms to sāku, pieminēšu vēl, 
ka arī aiz tilta uz Madonas pusi bija ne tikai baznīca, 
kur tagad ir biedrības veikals [Red. piezīme - Dzirna-
vu iela 1, tagad SIA „NG Līnija” īpašums], bet tur 
bija vēl divi veikali, var teikt, starp tagadējo biedrī-
bas veikalu un tagadējo pagasta māju [red.piezīme: 
Dzirnavu iela 2], jo toreiz lielceļš no Madonas gāja 
gar dzirnavām, ne gar parku. 

lielie gadatirgi notika viņpus Aiviekstei aiz vecās 
pienotavas. 

Pagasta māja ir tur, kur padomju laikā bija aptie-
ka. Pretī pagasta mājai otrā pusē ceļam uz Aivieks-
tes pusi bija veikals Balodim. Bet kas tur tika tirgots, 
vairs neatceros. Tā mūra māja, kas ir vēl tagad, bija 
kopā saistīta ar veikalu. Tur bija kroga telpas, bet tur 
šodien atrodas pasta telpas. Tā Balodim bija dzīvo-
jamā māja. Veikals, kas bija pie baznīcas, piederēja 
joffem. Viņi bija divi brāļi ebreji. 

1929. gada fotoattēls – veikalā Ļaudonā. Attēlā Milda Upīte.
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Aiviekstes kreisais krasts - 
Brīvības iela

no tilta labajā pusē bija liela, gara un no akmeņiem 
mūrēta mūra māja, kurā atradās vieta gan tautas na-
mam ar skatuvi, kur reizēm notika izrādes, gan resto-
rānam. 

Pašā galā pie upes atradās skārnis [red. piezīme: 
gaļas veikals], kur varēja iegādāties dažādas desas un 
citus gaļas izstrādājumus. Šajā skārnī tirgojās Rešņu 
pāris, bet visu to māju laikam pārvaldīja lazdiņš. no 
tās mājas nav redzamas pat drupas, tur aug vairs tikai 
krūmi. 

savukārt līdzās tiltam kreisajā pusē, kur vēl ir ne-
daudz kas palicis no vecajām drupām, bija liela mūra 
ēka, kas piederēja Mežbārdim. Viņš auda, vēla un krā-
soja vadmalas audumus. Bet kas bija rakstīts uz viņa 
izkārtnes pie durvīm, to gan vairs neatceros. 

Uz priekšu dodoties, labajā pusē bija ārsta salmiņa 
māja. Pirms kara tā bija vienstāvīga ēka, bet pēc kara 
salmiņš uzcēla otru stāvu, pārveidodams ēku par slim-
nīcu. 

Aiz šīs ēkas bija Zosāra māja, kurā atradās aptieka. 
Tieši gar šo māju sākās Upes iela. Šī krustojuma [red. 
piezīme: Brīvības un Upes ielas krustojums] vietā otrā 
pusē, kur tagad stāv soliņi autobusu gaidītājiem, bija 
māja, kas piederēja Rauhmanim. Viņam bija veikals, 
kur tirgoja drēbes - gan šūtas, gan baķos - un apavus. 

jau aiz krustojuma tālāk atradās māja, kurā pietika 
vietas gan skārnim, gan frizētavai otrā galā. skārni va-
dīja ebrejs Šnitke. Šīs ēkas vietā padomju laikā uzcēla 
dzīvojamo māju, kurā toreiz dzīvoja skolotāju ģime-
nes, tādēļ to ilgi dēvēja par skolotāju māju [red. piezī-
me: Brīvības iela 9].

Pretī šai mājai atrodas ķieģeļu mūra māja, kura pie-
derēja Kesneram, kas tirgoja zāļu aptiekā.

Tālāk seko ceļa krustojums, kur nogriezties uz Tatār-
kalniņa pusi, [red. piezīme - pagrieziens no Brīvības 
ielas uz Mētrienu], kuram līdzās no kara lielā uguns-
grēka palika neskartas tikai divas mājas: lauksaimnie-
cības skola un Gruziņa māja, kura vēl šodien kalpo 
veikala vajadzībām. [Red. piezīme: veikals „Dīvari”, 
slēgts uz visiem laikiem, Brīvības iela 10]. Pirms kara 
Gruziņa mājā darbojās beķereja. 

seko Brīvības un Avotu ielas krustojums. Otrā pusē 
strautiņam kreisajā pusē ielai bija tāda neliela māja. 
Cik palicis atmiņā, tur dzīvoja tāds lasis. Viņam bija 

darbnīca, kurā izgatavoja kaut ko no metāla un skārda.  
savukārt pretī labajā pusē toreiz tā vieta piederēja 

Priedītim (vecie īpašnieki guļ Mētrienas kapos). Prie-
dītis bija skroderis, bet viņam piederēja arī neliels kro-
dziņš. Viņa meitu  Zigrīdu apprecēja dzejnieks jāzeps 
Osmanis. [Red. piezīme Brīvības iela 13].

Dodoties tālāk pa ielu, bija  līcīšu māja. Atceros, 
ka šim senioru pārim piederēja veikals, kurā tirgoja 
dažādas preces, arī siļķes un petroleju, konfektes un 
rakstāmpiederumus. Mājas otrā galā bija liela šūšanas 
darbnīca. Tur strādāja vairākas šuvējas, turpat tirgoja 
gan gatavus apģērbus, gan no baķiem nomērītus audu-
mus. Šūšanas darbnīcu vadīja Krieviņa kundze. Viņa 
bija latviete, tikai tāds uzvārds. 

Turpat uz priekšu atradās mazāka būdele, kurā cepa 
gan rupjmaizi, gan kūkas, gan kliņģerus, gan rožmai-
zītes. Turpat bija atsevišķa telpa, kur to visu arī tirgoja 
jansons. Pretī šai beķerejai, kreisajā pusē, bija diez-
gan pagara koka māja, kurā bija veikals (dažādi trauki,  
audumi baķos,  apavi), kas piederēja laugem. lauges 
veikalu daudzināja par dārgāko. Un tiešām pircēji tur 
apgrozījās mazāk nekā citos veikalos. 

nākamā māja piederēja Voldemāram skujam. Tā 
bija pusotra stāva liela. Blakus šai mājai atradās pa-
reizticīgo baznīca. Vēl blakus pareizticīgo baznīcai 
bija liela koka māja, kas skaitījās Draudzes māja, tajā 
dzīvoja mācītājs. Var teikt, ka tagad ap to vietu atrodas 
mirušā Upenieka māja. Aiz draudzes mājas  -Fridrik-
sona māja. Tā bija mūsu Ļaudonas zobārsta Buholca 
vecāku māja, bet šai pašā pusē atradās arī Asmusa ga-
ļas skārnis.

skujas mājai pretī bija uzcelta neliela mājiņa, par 
kuru gādāja māsas saliņas, viena no viņām bija kurl-
mēma. Viņas izīrēja brīvo telpu sieviešu frizētavai. 

Tālāk labajā pusē esošā māja piederēja stūraiņiem, 
kuriem arī bija neliela bodīte, ko sauca par piparbodīti. 

Aiz stūraiņu mājas bija neliela šķērsieliņa uz Upes 
ielu. Tur atradās Ļaudonas pasta ēka, no kuras arī ne-
kas nav palicis pāri. 

Turpinot soļot pa Brīvības ielu pagātnē, aiz stūraiņu 
īpašuma atradās ēka, kas piederēja Kurlandiem. Vi-
ņiem arī bija veikals, bet ļoti nabadzīgs, to uzskatīja 
par vistrūcīgāko no ebreju veikaliem. 

Aiz Kurlandiem bija paliela divstāvu māja. Kam tā 
piederēja, vairs neatceros. Bet tur bija kurpnieku darb-
nīca, kuru vadīja Barauskis. Otrajā stāvā dzīvoja foto-
grāfs Rudolfs. 

Esmu tikusi līdz krustojumam [Red. piezīme: Brīvī-
bas un Miera ielas krustojums], kur ceļš nogriežas uz 
Ļūmāniem. Pie šī krustojuma bija brīvs laukums, kur 

nedēļā reizi notika vietējais 
tirdziņš. sabrauca apkārtējie 
iedzīvotāji ar saviem ražoju-
miem. 

Tur, kur tagad ir līvānu mā-
jas, kreisajā pusē, piekalnē, 
bija liela māja. Agrāk tā esot 
bijusi krievu skola, toreiz tā 
bija galdnieku darbnīca. Tur 
strādāja Roberts līcītis, kurš 
arī man izgatavoja skapi un 
gultu. 

Lūcijas Lūses atmiņas
Paldies jānim Elmeram, 

Ievai Skušķei, 
Guntai Matīsai, Sarmai 

Barkovskai
Foto no Birutas Puķes arhīva



                     “Ļaudonas Vēstis” nr. 5 (304)                        2021. GADA  jūnijs/jūlijs18

  

Ļaudonas pagasta bibliotēka slēgta 
no 16. līdz 29. augustam

atvaļinājuma laikā.

Par  tŪrisMu  PaGastĀ
Pirms vairākiem gadiem mēs, Elmārs un inese Bie-

les, izveidojām mājaslapu www.visitlaudona.lv, kurā ir 
apkopota informācija par tūrisma un atpūtas iespējām 
Ļaudonas pagastā. Tas palīdz mūsu viesiem un tūris-
tiem no visas latvijas iepazīties ar pagasta apskates 
objektiem, atpūtas, nakšņošanas un iepirkšanās iespē-
jām. 

Gada laikā (kopš 2020. gada 20. maija) šo mājasla-
pu ir apskatījis 1471 cilvēks. Kopā ir bijis 4521 skatī-
jums, jo, iespējams, kāds cilvēks skatījās lapu vairākas 
reizes. 

Visskatītākā sadaļa lapā ir “Ko redzēt”, aiz tās seko 
“Ļaudona teiku lokā”. 

starp Ļaudonas teikām vispopulārākā teika ir “Grie-
ze” - 43 skatījumi. Tālāk seko “sāvienas pilskalns” ar 
36 skatījumiem, svētupe un sāvienas ezers - 34 skatī-
jumi, tad Ļaudona - 33, Velnagrava - 25, Tatārkalniņš 
-  23, Teterakmens  - 21, Velnakmens - 20, Mošķu egle 
- 14, Katorgas ceļš - 9, Aiviekste - 8.  

 Katru no šīm vietām dabā noteikti ir apmeklējis lie-
lāks cilvēku skaits, jo ne visi informāciju meklē in-
ternetā. Bieži vien, braucot garām “Griezei” Ļaudonas 
centrā, ir redzami cilvēki, kas iepazīstas ar informāci-
ju, kas redzama uz mūsu jaunā teiku stenda. 

jau pagājušajā gadā mūsu pagasta tūrisma objektu 
saimnieki un veikalnieki izjuta lielāku tūristu un viesu 
pieplūdumu mūsu pagastā. noteikti arī šogad iepazī-
ties ar Ļaudonas pagastu dosies daudz cilvēku. Tādēļ 
rūpēsimies par mūsu apskates vietu tīrību un neat-
stāsim aiz sevis atkritumus!

ja kāds no ļaudoniešiem vēlas, lai informācija par 
viņa pakalpojumiem vai piedāvājumu pagasta vie-
siem un tūristiem tiktu ievietota mājaslapā www.vis-
itlaudona.lv , lūgums sazināties ar mani  pa tālruni - 
29454458. 

Paldies  visiem  tiem, kas aicinājumam jau ir atsau-
kušies!

lai mums visiem šī vasara ir radošuma un prieka 
pilna!

Inese Biele,
netradicionālās saimniecības „Bieles” īpašniece

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese: Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktore - Katrīna Melānija Kļaviņa. Redaktora tālruņu nr.: 64823464, mob.t. 26383881, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests: SIA “Erante” Madonā, Saieta laukums 2, LV 4801, Madona

Metiens 500 eks. Datorsalikums. Ofsetspiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.

sēru  vēsts
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Mūžības ceļos aizgājuši:

Dmitrijs Edelbergs
31.05.2021.           49 gadu vecumā;

Ināra Marāne 
25.06.2021.           79 gadu vecumā;

  
Maija Driksna 

27.06.2021.             83 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem!

PateicīBa
Vissirsnīgākā pateicība cilvēkiem, kas organizēja 

un strādāja, lai novāktu Ļaudonas kapos zibens no-
lauzto koku uz Arvīda Vabuļa ģimenes kapiem. 

Pateicība Astrīdai Ozoliņai par darbu organizēša-
nu un kontaktu sameklēšanu ar tuviniekiem.

Ir mums Latvijā brīnišķīgi cilvēki!

Pateicībā meita Māra Lapiņa salaspilī 

sveiciens!
Bij` divas sirdis reiz...
Un līksmē tās
Kā divas dziesmas pēkšņi satikās...
Viens otrā toreiz  pavērāmies klusi
Un sapratām, ka laime atnākusi.
Bij` divas takas reiz...
Bet tagad tās
Ies kopā gadu tālēs saulainās.
                  l. Vāczemnieks

Aiga un Armand!

Vēlam jums daudz laimes, daudz prieka brīžu, 
daudz skaistu piedzīvojumu.

lai šai kopīgi uzsāktajā ceļā jūs pavada četri 
sargeņģeļi - ticība, cerība, mīlestība un gudrība!

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Grieze”

aKtualitĀtes!

Kapusvētki Ļaudonas pagasta
 Mētrienas kapsētā

 1. augustā plkst. 14:00.


