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ĻAUDONAS PAGASTA 
PĀRVALDES AVĪZE

Nr. 8 (316) 2022. gada SEPTEMBRIS

Redaktores sleja
No saules avota smelts,
Rudens vēju rūdīts 
Viskrāšņākais kļavlapu zelts
Latviju izrotāt sūtīts.

Sveiciens septembra izskaņā!
Aši, aši ir apritējis mēnesis kopš pēdējo reizi pastkas-

tītē saņēmāt „Ļaudonas Vēstis”. Kā jau katru rudeni, ļoti 
ceru, ka savas pastkastītes esiet kārtīgi nodrošinājuši lie-
tainajam laikam, un saņemtās avīzes nav mitras.

Septembra mēnesis ir priecējis ar spilgtām vara-
vīksnēm. Ar tādām, kurās var ieraudzīt pilnīgi visu krāsu 
gammu. Arī koku galotnes lēnām, lēnītēm no zaļām tapa 
par oranžām. Un uz zemes, pa kuru steidzamies savās 
ikdienas gaitās, parādījies oranžais paklājs, kas nu mūsu 
rutīnisko ikdienu padarījis savādāku. Katru jaunu dienu 
sākam kā pirmizrādi! Kam sarkanais paklājs, kam krauk-
šķīgs oranžais... Lai katra atlikusī rudens diena jums ir ļoti 
īpaša! Rodiet prieku niekos.

Tiešām tradicionāli lapkriša mēnesis sevišķi svarīgs 
ir mūsu mācību iestādēm – pirmskolai „Brīnumdārzs” un 
A. Eglīša Ļaudonas pamatskolai. Avīzīte nes jaukus jaunā 
mācību gada pirmā mēneša atskatus no abām divām ies-
tādēm. Lai veiksmīga ielūkošanās!

Arī par kultūras un sporta dzīvi nebūt nevaram sūk-
stīties. 11. septembrī mīļi un azartiski sporta notikumu or-
ganizatores A. Kļaviņas vadībā tika aizvadīta Tēvu diena. 
Plašāk - rubrikā „Ļaudona sporto!” Savukārt 17. septem-
bra pēcpusdienā kultūras nama zāli piedziedāja jauktais 
koris  „Lai Top!”, diriģējot Jānim Trūpam.

21. oktobrī dzejniekam Andrejam Eglītim atzīmēs 
110 gadu jubileju. Vairāk par šo atceres dienu lasiet turp-
māk numurā!

Runājot par A. Eglīti, apgāds „Jumava” izdos grāmatu 
par šī dzejnieka darbu izmantojumu muzikālajos skaņ-
darbos. Grāmatas tapšanu atbalstīs arī Madonas novada 
pašvaldība, iepērkot 100 grāmatas eksemplārus, to finan-
sējot no Attīstības nodaļas 2022. gada kultūras jomas bu-
džeta. Gaidīsim bibliotēkās!

Vēl gribas priecāties par faktu, ka Madonas novada 
pašvaldība ir piešķīrusi finansējumu 6100 eiro apmērā, 
lai tiktu labota mājas Brīvības ielā 9 (pagastā plašāk zinā-
ma kā Skolotāju māja) bīstamā daļa. Prieks, ka „Madonas 
namsaimnieks” pilda savus pienākumus. Lai darbi rit raiti!

Lūk, cik daudz dažādu ziņu es jums jau pavēstīju! Lai 
veiksmīga turpmāka avīzes pārlapošana!

Un visu, visu to labāko! Lai rudens saules zaķis vēl 
sasilda vaigus un iepriecina sirdis!

Katrīna Melānija

Rudens krāsas ir dzeltenie, oranžie, sarkanie un brūnie 
toņi. Taču šodienas agrais rīts bija zils un vēsi zaļš. 
24.09.2022. 

Z. Magones foto

„Stirnas parasti skrien prom no manis, pirms es tās 
pamanu, taču šorīt tās apjuka un uz neilgu brīdi sāka 
skriet man tieši pretī.” 24.09.2022.  

Z. Magones foto
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Vēstis no pagasta pārvaldes
Par grozījumiem maršrutos Nr. 7727 Jēkabpils – Madona 

un Nr. 5464 Madona – Mārciena – Mētriena
Vidzemes plānšanas reģions 

(VPR) ir saņēmis Valsts SIA „Autotrans-
porta direkcija” 23.08.2022. e-pasta 
vēstuli, ar kuru tiek lūgts VPR viedok-
lis par plānotajiem grozījumiem re-
ģionālās nozīmes maršrutos Nr. 7727 
Jēkabpils – Madona un Nr. 5464 Ma-
dona – Mārciena – Mētriena.

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2010. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 
634 „Sabiedriskā transporta pakalpo-
jumu organizēšanas kārtība maršruta 

tīklā” 171. punktu, VPR izvērtējis plā-
notos grozījumus un, daļēji ņemot 
vērā Madonas novada pašvaldības 
viedokli, saskaņo sekojošus grozīju-
mus reģionālās nozīmes maršrutos 
Madonas novadā:

maršruta Nr. 7727 Jēkabpils •	
– Madona reisa Nr. 02 atiešanas lai-
ku no Madonas AO mainīt uz plkst. 
14.30. Tādējādi pasažieriem tiktu no-
drošināta iespēja pārsēsties uz vilcie-
nu Jēkabpilī plkst. 16.24;

maršruta Nr. 5464 Madona-•	
Mārciena – Mētriena reisa 12 plkst. 
05.00 atiešanu no Mētrienas mainīt 
uz plkst. 04.25. Tā rezultātā pasažie-
riem būtu iespējams Mārcienā pār-
sēsties uz Rīgas vilcienu plkst. 05.09. 

Transporta izmaiņas stājas spēka 
no 01.10.2022.

Guna Kalniņa-Priede,
Administrācijas vadītāja 

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”

Dzimšanas diena ir tikai pirmā 
no trīssimt sešdesmit piecām ceļo-
juma dienām apkārt saulei!

Izbaudiet ceļojumu un lai 
smaids sejā – katru šo dienu!

24. septembrī 
JĀZEPS VALTERS atzīmēja 

75 gadu jubileju!

30. septembrī AIRA SISENE 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

Rudenīgs sveiciens Jūsu 
skaistajās dzimšanas dienās! 
Lai jaunais dzīves gads apvīts 

ar mīlestību, veselību un spēku!

DZIMIS ĻAUDONĀ 2021

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Mīļi sveicam 
Andi un Līnu Apsīšus 
ar meitiņu 
Katrīnu!

Apsīšu ģimene kopā ar pagasta 
pārvaldes vadītāju A. Portnovu, 

saņemot pagasta dāvanu 
„Dzimis Ļaudonā”.

Sveicināti, cienījamie ļaudonieši!
Šī īsā sleja ir par daudzdzīvokļu 

māju apsaimniekošanas jautājumu. 
Mums Ļaudonā ir vairākas mājas, 
kuras apsaimnieko paši iedzīvotāji, 
iekrājot apsaimniekošanai paredzēto 
naudiņu savos kontos, kuru izmanto 
mājas kārtējām vajadzībām un ir daļa 
daudzdzīvokļu māju, kuras ir noslē-
gušas līgumus ar kādu no apsaimnie-
kotāju kompānijām, pārsvarā ar SIA 
„Madonas Namsaimnieks”.

Madonas novada dome, šķiet, ne 
pirmo reizi, ir aktualizējusi tēmu par 
nepieciešamību veikt māju apsaim-
niekošanu atbilstoši labai apsaimnie-
košanas praksei, tādā veidā, lai uztu-
rētu daudzdzīvokļu ēkas lietošanas 

Vēstis no īpašuma uzturēšanas nodaļas

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana
kārtībā, un neradot tādus apstākļus, 
kas degradētu ēku gan no ārpuses, 
gan iekšpuses. Problēmas būtība 
slēpjas tanī, ka Madonas novadā ir 
daudz daudzdzīvokļu ēkas, kuras paši 
iedzīvotāji nespēj pienācīgi apsaim-
niekot, nonākot pie situācijas, ka ēkas 
jau ir kritiskā stāvoklī, bet naudas uz-
krājumu nav vai tie ir tik niecīgi, ka 
iedzīvotāji nespēj atrisināt radušās 
problēmas. Šādos gadījumos pagas-
ta iedzīvotāji parasti vēršas pagastu 
pārvaldēs ar lūgumiem pēc finansiālā 
atbalsta no valsts.

Lai uz priekšdienām risinātu šo 
problēmu, Madonas novada dome 
oktobra beigās rīkos informatīvu sa-
nāksmi par apsaimniekošanas jau-

tājumiem un iespējām, ko piedāvā 
apsaimniekošanas kompānijas, gadī-
jumā, ja mājas iedzīvotāji lems slēgt 
apsaimniekošanas līgumus. 

Sanāksmē piedalīsies Madonas 
domes pārstāvis, Ļaudonas pagasta 
pārvaldes amatpersonas, kā arī obli-
gāta ierašanās būs tiem māju iedzī-
votājiem, kuri saņems informatīvu 
uzaicinājumu. 

Sanāksmes vieta, datums un 
laiks tiks izziņots savlaicīgi. 
Sekojiet līdzi informācijai!

Gatis Gailītis, 
Ļaudonas īpašumu uzturēšanas 

nodaļas vadītājs

Iepriekšējā numurā varēja lasīt 
par Sajūtu nakts pasākumu Ļaudo-
nā, un arī es  vēlējos padalīties ar 
savām pārdomām un nedaudz ie-
lūkoties tā tapšanas „virtuvē”.  Ideja 
par šāda veida pasākumu bija jau 
sen. Aprīlī tika izsludināts Madonas 
pašvaldības nevalstisko organizāci-
ju iniciatīvu konkurss. Radās doma 
projektu ietvaros uzstādīt informatī-
vu stendu un norādes par Ļaudonas 
estrādes parku un izcelt tajā esošo 
sajūtu taku, ārstniecības augu labi-
rintu un iekopto parku. Saprotot, ka 
ar to ir par maz, lai uzvarētu projektu 
konkursā – nepieciešams kas īpašs 

 Biedrības „Liograde” aktivitātes

Sajūtu nakts šogad un nākamgad? 

Mēneša jubilāri

Tuvojoties ziemai, sadarbībā ar 
sabiedrisko organizāciju „Mēs Ieca-
vai” un biedrība „Tavi draugi" turpinās 
akcija „Adījumi Ukrainas atbalstam! “

Akcijas ietvaros aicinām Latvijas 
rokdarbnieces un visus citus, kam ir 
laiks, vēlme un prasmes adīt līdz 23. 
oktobrim nogādāt Latvijas Pasta no-
daļās 37.– 45. izmēra vilnas zeķes kā 
ziedojumu ukraiņu karavīriem un pa-
ramediķiem – gan vīriešiem, gan sie-
vietēm. Cita veida adījumi pašlaik nav 
nepieciešami, jo militārais apģērbs ir 
specifisks.

Lai arī ticam, ka ukraiņu karavīri 
jau pavisam drīz gūs uzvaru, aicinām 
atcerēties, ka palīdzība joprojām ir 
nepieciešama!

Adījumu nodošana pasta nodaļā 
ir bez maksas, taču uz šiem sūtīju-
miem jābūt norādītai informācijai: 
akcija Adījumi, EKSPRESPASTS, Zie-
meļu iela 10, Mārupes novads. 

„Latvijas Pasts” koordinēs šo sū-
tījumu savākšanu un piegādi tālākai 
transportēšanai uz Ukrainu.

Biedrība „Liograde”

un unikāls.  Nepilnas 3 diennaktis 
pirms projekta iesniegšanas termiņa 
radās doma ne tikai projekta ietva-
ros uzstādīt stendu un norādes, bet 
arī radīt „Sajūtu nakti”, pasākumu 
par godu šim notikumam. Biedrības 
iesniegtais projekta pieteikums ie-
rindojās otrajā vietā un tika apstipri-
nāts!  Stendu un norāžu izgatavošana 
aizņēma tikai nelielu Sajūtu nakts pa-
sākuma daļu un bija arī vienīgā līdz-
finansētā lieta projekta ietvaros. Viss 
pārējais bija pašu radīts! Manuprāt, 
lielas lietas notiek tikai darot kopā un 
šis pasākums ir ļoti labs piemērs tam. 
Pārsteigums bija arī  par cilvēku at-

saucību burku ziedošanā – saņēmām 
lielas, mazas, arī ļoti unikālus eksem-
plāru, kas noderēs citos svētkos.  Ar 
domu, ka reizēm mums pašiem liekas  
„ai, ko tad es” – bet katrs mazumiņš 
veido to lielo kopumu. Pirms pasā-
kuma bažījāmies, ka atnāks tikai radi 
un kaimiņi. Bet tad, kad cilvēki nāca 
jau pirms noteiktā laika, un staigāja 
pa parku, varēja dzirdēt prieku par 
redzēto. Saskaitot atnestās burciņas, 
to skaits bija ap 200, kā arī aptuveni 
120 vaska svecītes tika sarullētas, kas, 
manuprāt, nozīmē ka ir izdevies ie-
priecināt prāvu pulciņu cilvēku, kā arī 
saņemtās atsauksmes ir kā  iedrošinā-

jums veidot šo pasākumu, kā tradīci-
ju.  Tikai kā to paveikt, ja ekonomiskās 
situācijas dēļ, iespējams, šādu projek-
tu konkursu vairs nebūs, kā arī pašval-
dības ļoti ekonomē savus līdzekļus? 
Priekšā rudens un ziemas garie vakari. 
Varbūt mēs šajā laikā varam tikties uz 
kādām pa visam vienkāršām radoša-

jām darbnīcām kopā? Ja godīgi, sā-
kotnējā pasākuma doma bija ka sajū-
tas veidojam mēs paši. Pirmajā gadā 
bija tik daudz jaunu lietu, par ko do-
māt, ka līdz galam neizdevās iznest šo 
ideju. Un tādēļ jau ir nākamais gads, 
kad varēsim kopīgi veidot svētkus un 
iepriecināt vēl lielāku cilvēku skaitu. 

Tādēļ aicinu sekot līdzi informācijai 
par radošajām aktivitātēm, kuru laikā 
varēs izgatavot dažādus dekoriņus un 
uzdāvināt tos Sajūtu naktij Ļaudonā.

Uz tikšanos radošajos darbos!

Katrīna Stafecka,
Biedrības  „Liogrades” valdes locekle

15.10. – 19.10. adījumus var nogādāt 
Ļaudonas kultūras namā un tālāk 
jau parūpēsimies par to, lai viņi tiktu 
nogādāti Latvijas Pastā.

Lūgums sazināties 
pa tel. 28615063 (Signe)
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Vēstis no izglītības iestādēm

Vēstis no A. Eglīša Ļaudonas pamatskolas

Vēstis no PII „Brīnumdārzs”

Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

Kad vasara dod vietu rudenim, 
mēs visi svinam brīnišķīgus svētkus 
– Zinību dienu. Šogad šī diena tāda 
neparastākā, kā ierasts. Visi, kas mācī-
jušies vidusskolas ēkā, mazliet noska-
tās ar skumju acu pieskārienu, jo ar šo 
jauno mācību gadu skolas durvis ver 
125 pamatskolas skolēni.

Jaunais 2022./2023. mācību 
gads – pārmaiņu laiks skolā

Sagaidot jauno mācību gadu, 
skolas dzīvē ir notikušas daudzas ie-
vērojamas pārmaiņas. Ar Madonas 
novada domes lēmumu valstī esam 
to 12 vidusskolu skaitā, kuras šīs vasa-
ras laikā pārveidotas par pamatsko-
lām. Un tagad esam skolēnu skaita 
ziņā lielākā pamatskola novadā. 

Šajā mācību gadā no 1. līdz 9. 
klasei mācības uzsāk 125 skolēni. 
Skolā ir visi nepieciešamie pedagogi, 
atbalsta personāls – sociālais peda-
gogs, logopēds, skolotāja palīgs, taču 
iztrūkst psihologs.

Jaunais mācību gads tiek orga-
nizēts klātienē, nav noteikta īpaša 
vakcinācijas kārtība, nav jānēsā mas-
kas, vienlaikus skolā jāievēro higi-
ēnas prasības, vēdināšanas režīms un 
pārvietošanās virzieni. Ir nodrošināti 
mājas testi, lai brīdī, kad pedagogs 
vai skolēns jūtas slikti, varētu šo testu 
veikt. Pasliktinoties epidemioloģiska-
jai situācijai skolā, direktoram dota 
iespēja lemt par attālināto mācību at-
sākšanu klasei, klašu grupai vai skolai 
kopumā, lēmumu saskaņojot ar sko-
las dibinātāju.

Turpinās pagājušā mācību 
gada noslēgumā uzsāktais skolas 
Energoefektivitātes projekts. Šajā 
vasarā paveikts liels darbs tā rea-
lizācijā, par to paldies būvniekiem 
un komandai – projektu vadītājai 
Indrai Kārkliņai, būvuzraugam Aldim 
Muraško, darbu vadītājam Ilvaram 
Āboliņam, pagasta pārvaldes vadītā-
jam Artūram Portnovam, mūsu ĪUN 

vadītājam Gatim Gailītim un Aigai 
Reinbahai, kuri vasaras periodā uz-
raudzīja  iekļaušanos  projekta īsteno-
šanas darbu termiņos.

Tomēr darāmā vēl daudz – gan 
skolas ārsienu siltināšanā, gan mācī-
bu kabinetu sakārtošanā pilnvērtīga 
mācību procesa organizēšanai. Kavē-
sies apkures pieslēgšana, to pašlaik 
prognozējam uz 15. oktobri. Bet, ne-
skatoties uz pašreizējo situāciju valstī, 
būvnieki plāno darbus pilnā apmērā 
pabeigt līdz 2022. gada 31. decem-
brim.

Šis gads ir mūsu izcilā novadnie-
ka, dzejnieka Andreja Eglīša 110 dzim-
šanas dienas atceres gads. Skola kopā  
ar Andreja Eglīša Latviešu nacionālo 
fondu izveidojuši Jaunrades konkur-
su (vizuālajā mākslā un literatūrā) 
nolikums izsūtīts visām Latvijas vis-
pārizglītojošajām skolām. Jaunrades 
konkursa vizuālajā mākslā iesniegtos 
darbus vērtēs: Kristīne Šulce – Jāņa 
Simsona Madonas mākslas skolas di-
rektore, Danute Vēze – māksliniece, 

Skolā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:

N.p.k. Interešu izglītības programma Vadītājs

1. Kokapstrādes pulciņš 5. – 9. klasēm Ainis Krišāns

2. Orientēšanās pulciņš 1. – 6. klasēm Ligita Elksnīte

3. Volejbols 5. – 9. klases zēniem Guntis Lazda

4. Volejbols 5. – 9. klašu meitenēm Guntis Lazda

5. Folkloras kopa 1. – 9. klasēm Aldona Gudrīte

6. Tautiskās dejas 1. – 4. klasēm Inga Pujate

7. Tautiskās dejas 5. – 9. klasēm Inga Pujate

8. Biznesa un ekonomikas pulciņš:  „Ligzda” Ilze Strode

Agris Sārs – gleznotājs, Kusas pamat-
skolas direktors. Jaunrades konkursa  
literatūrā iesniegtos darbus vērtēs: 
Pāvils Johansons – dzejnieks, Inese El-
siņa – reģionālā laikraksta „Stars” žur-
nāliste, Lelde Elijāse – Andreja Eglīša 
Ļaudonas pamatskolas skolotāja.

Atceres dienā, 21. oktobrī, visas 
dienas garumā Ļaudonas pagastā 
tiek plānoti dažādi pasākumi, arī grā-
matas prezentācija par dzejnieka dzī-
vi un daiļradi.

 Aicinu visus iedzīvotājus sekot lī-
dzi informācijai pagasta mājaslapā un 
apmeklēt atceres pasākumus.

Skolēni, vecāki, 
skolotāji, tehniskie 
darbinieki – lai 
plaukstošs un 
spēkpilns jaunais 
mācību gads!

Guntis Lazda,
Andreja Eglīša Ļaudonas 

pamatskolas direktors

Zinību diena Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolā

1. klases skolēni kopā ar skolotāju Ilutu Biķernieci.

9. klases skolēni, sk. Selga Balode,  skolas pagalmā ieved 1. klasi. 

Skolas durvis šodien vaļā,
Skolas gaitas sākam mēs.
Pirmo reiz uz skolu dodos
Pirmās klases solā sēst.

1. klasē zināšanu kalnā kāps 12 
centīgi, apzinīgi, drosmīgi skolēni un 
viņu audzinātāja Iluta Biķerniece.

Zināšanu kalna virsotņu vienu 
posmu pabeigs 13 zinoši, gudri, uz-
ņēmīgi jaunieši 9. klasē kopā ar savu 
audzinātāju Selgu Balodi.

Visiem kopā novēlu:
Lai vasaras saules siltums visu 

mācību gadu tiek saglabāts sirdī un 
dāsni dāvāts apkārtējiem!

Lai skolotājiem ir daudz radošu 
ieceru un nerimstošs spars tās īste-
not, lai skolēni ar aizrautību apgūst 
jaunas zināšanas un vecākiem ir gan-

darījums par bērnu sasniegumiem!
Veiksmīgu, veselīgu 2022./2023.

mācību gadu!

Iluta Biķerniece,
A. Eglīša Ļaudonas pamatskolas 

skolotāja

Kā jau visās mācību iestādēs arī 
bērnudārzā ir ieskandināts jaunais 
mācību gads. Šajā mācību gadā bēr-
nudārza gaitas uzsākuši 63 audzēk-
ņi, kuri mācās trīs jauktās vecuma  – 
„Zaķu’’, ‘’Rūķu’’ un  „Kaķu’’ grupās. 

Mācību gads iesākās ar Zinību 
dienai veltītu pasākumu, kurā pulcē-
jās iestādes audzēkņi kopā ar saviem 
vecākiem. Bērnudārzā audzēkņus sa-
gaidīja Kaķis, Zaķis un Rūķis. Katram 
no audzēkņiem bija iespēja ieskandi-
nāt jauno mācību gadu. Pulksten 9.00 
visi tika aicināti pulcēties pie galvenās 
ieejas durvīm uz laukuma. Skolotājas 
Aldona, Zinta, Arita un Inga bija saga-
tavojušas nelielu sižetisku uzvedumu, 
kurā katram bija iespēja darboties 
līdzi, dejojot, dziedot, izkustoties un 
minot mīklas. 

Septembra mēnesī tika atzīmē-
ta Tēvu diena. Arī bērnudārzā par to 
bija padomāts. Tēti, vectētiņi, krust-
tēvi tika aicināti kopā ar saviem bēr-
niem 9. septembrī uz aktīvo pēcpus-
dienu „Tētis var visu!” Prieks bija re-
dzēt kuplo tētu pulciņu, un vēl lielāks 
prieks bija vērot tētus darbībā kopā 
ar savām atvasītēm. Vislielāko atzinī-
bu izpelnījās disciplīnas „Ķirbja turē-
šana”, „Lielās tēta bikses”, un „Laimes 
atslēdziņu meklēšana”. Tas mirdzums, 
kas tika iedegts bērnu acīs un taisni 
izslietās muguras, lepojoties katram 
bērnam ar savu tēti, ir neatņema-
ma vērtība katrā ģimenē, un tieši šie 
mazie laimes mirkļi ir tie, kurus bērni 

ierakstīs savās mazajās sirsniņās, kā 
gaišākās atmiņas. 

Mūsu bērnudārzs arī šajā mā-
cību gadā turpina dalību projektā 
„Skola katram bērnam”. Skolotāja 
Arita Kalniņa, kas arī ir šī projekta 
mentors no PII „Brīnumdārzs”, kopā 
ar skolotāju Sandru Zavali devās 

 Iesildīšanās Tēvu dienas 
pasākumā ar sporta skolotāju.

Tētis var visu! turpinājums 6. lpp.
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uz kopīgo tikšanos Rīgā, lai dalītos 
pieredzē, kā notiek bērnu iekļaušana 
mūsu iestādē. Pasākumā piedalījās ap 
300 dalībnieku, pārstāvot 54 mācību 
iestādes. Skolotājas guva vērtīgu pie-
redzi un zināšanas, ar kurām var da-
līties ar savām kolēģēm un turpmāk 
izmantot sava ikdienas darba uzlabo-
šanā. 

22. septembrī pie mums vieso-
jās leļļu teātra mākslinieki Dzintra 
Duka – Maisaka un Māris Podnieks 
ar izrādi „Sprīdītis”. Bērni bija patiesi 
aizrauti Sprīdīša ceļojumā. Paldies 
māksliniekiem par lielisko izrādi. 

Kaķis (Arita Kalniņa) un Zaķis 
(Aldona Gudrīte) pārbauda 
zināšanas Zinību dienā.

turpinājums no 5. lpp.

Izrādes sākumu gaidot.

„Zaķu” grupas audzēkņi. Skolotājas Sandra Zavale un Laura Pelse, 
skolotāju palīgs – Nadežda Jegorova.

„Rūķu” grupas audzēkņi. Skolotājas Linda Āboliņa un Elīna Bremšmite, 
skolotāju palīgs – Līga Blekte.

„Kaķu” grupas audzēkņi. Skolotājas Dina Simsone un Dace Simsone, 
skolotāju palīgs – Ligita Edelberga.

Septembra noslēgumā bērnu-
dārzs gatavojas Miķeļdienai un ok-
tobra sākumā Skolotāju dienai, par 
to, kā mums būs veicies, varēsiet lasīt 
nākamajā numurā.

Saulainu rudeni vēlot, 
Arita Kalniņa,

PII sporta skolotāja

Vēstis no BJIC „ACS”

Sveiciens rudenī!
Vasara jau atkal ir paskrējusi vēja 

spārniem un klāt ir rudens.
 Liels prieks, ka līdz ar jaunā mā-

cību gada iestāšanos, arvien biežāk 
jauniešu centrā ir dzirdama bērnu un 
jauniešu čalošana un smiekli. 

Sagaidot Tēvu dienu, 8. septem-
brī darbojāmies radoši un veidojām 
„Pārsteigumu Tētim”.  Ikvienam, kurš 
vēlējās piedalīties, līdzi bija jāpaņem 
bilde ar sevi un tēti vai tikai ar sevi. Iz-
mantojot makaronus, uzlīmes, spīdu-
mus un citus materiālus, veidojām un 
izrotājām foto rāmīti, ar kuru ieprieci-
nāt savu mīļo tēti.

Šajā mācību gadā BJIC „Acs” 
piedāvās līdz šim nebijušu iespēju – 
ansambļa pulciņu 3. – 9. klases sko-
lēniem.  Nodarbības notiks Andreja 
Eglīša Ļaudonas pamatskolā. Pulciņu 
vadīs Jānis Trūps.

Rudens un ziemas mēnešiem 
esam paredzējušas dažādas aktivi-
tātes, tāpēc, lai vieglāk būtu uzzināt 
par „Acs” plānotajām aktivitātēm, ai-
cinu pieteikties BJIC „Acs” whatsapp 
grupai. Ja vēlies pievienoties, sūti 
savu numuru uz 26146765 (Gita). Kā 
arī seko mums  www.facebook.com/
LaudonasBJIC  un www.instagram.
com/Laudonasbjic.

Tiekamies!
Gita Dzene, 

BJIC „Acs” jaunatnes darbiniece
Foto no BJIC arhīva

Tēvu dienas pārsteigumi!
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Ļaudona sporto! Esi aktīvs Ļaudonā!

Tētu diena 2022

Vēstis no kultūras nama

Aicinām pievienoties dejotājus!

Vēstis no Ļaudonas bibliotēkas

Sveiciens visiem septembrī!

Rudenīgajā 11. septembra rītā ti-
kāmies Ļaudonas pamatskolas sporta 
zālē uz Tēvu dienas pasākumu. Kopā 
ieradās 9 tēti, 1 opis un kupls bariņš 
bērnu, un atbalstītāju. 

Pasākuma pirmajā daļā dalīb-
niekiem bija jāveic dažādi uzde-
vumi – jāpadara mammas atstātie 
mājas darbi, pēc garšas un taustes 
jāatpazīst rudens veltes un ziediem 
jāpieliek atbilstošie nosaukumi. 

Otrā daļa jau bija sportiskāka – tēti 
kopā ar bērniem piedalījās stafetēs, iz-
spēlēja „krēslu deju” un noslēgumā tēti 
sacentās par supertēta titulu. Savu at-
bilstību titulam bija jāpierāda trīs dis-
ciplīnās – maisa mešanā, svara ripas 
turēšanā un plankingā. ĻAUDONAS 
SUPERTĒTIS 2022 – Aivis Zagorskis!

 Kas šī par rudens 
velti?

Svara ripa nav par smagu!

Kuplais Tētu dienas svinētāju pulks!

 Kā sauc šo ziedu?

Ieva Kārkliņa, 
Ļaudonas bibliotēkas vadītāja

Diena kā diena varētu būt,
Ārā daudz prieka varētu gūt, 
Bet laukā aiz loga lietutiņš līst, 
Kaut arī diena tik tikko svīst.

Lietainā dienā pabūsim mājās, 
Darīsim darbus, lai nesakrājas.
Kādam pat asara noritēs, 
Lietus tam ātri palīdzēt spēs.

Diena vienalga garāka šķiet,
Slapjumā laukā nevarēs iet. 
Vienīgi daba var priecāties, 
Augi, kas ārā, var veldzēties.

Tāpēc jau neļausim īgniem būt,
Telpās arī var priecīgāks kļūt.
Tikai pēc lietus, izejot laukā, 
Svaigumu gūstam īstā baudā!

Aina Sokolova-Lūse, 
dzimusi un augusi Ļaudonā

Septembra trešajā nedēļā devos 
uz skolu, lai apciemotu 1. – 5. klasi un 
iepazīstinātu ar iespēju piedalīties la-
sīšanas maratonā – Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2022.

Pēc iepazīšanās ar veicamo uzde-
vumu, kopīgi ar bērniem izspēlējām 
spēli, kurā bija sastopami populāri 
pasaku un multfilmu tēli. Tēli bija jā-
apraksta saviem klasesbiedriem, lai 
tie varētu uzminēt.  

Paldies audzinātājām par ie-
spēju pie jums paciemoties un uz 
sadarbību!

Ciemos pie piektās klases.

Pēc kopīgas sportošanas, 
kā jau svētku dienai pienākas, 
kopīgi cienājāmies ar picu un 
limonādi!

Paldies visiem dalībniekiem un uz tik-
šanos atkal!

Anna Kļaviņa, 
Ļaudonas sporta notikumu organizatore

Otrā klase dzied dziesmiņu.

Jaunās grāmatas, kas pieejamas  bibliotēkā.

Lietainā 
dienā

Novadnieks, dzejnieks, publicists, esejists, nozīmīga personība latviešu trimdas 
sabiedriskajā un kultūras dzīvē – dižgars Andrejs Eglītis. 

Pieminot izcilo personību viņa 110-gadē, aicinām apmeklēt atceres pasākumus 
21. oktobrī.

Dienas pirmajā pusē – piemiņas brīdis Ļaudonas kapsētā kopā ar A. Eglīša Ļau-
donas pamatskolu un A. Eglīša grāmatas atklāšanas svētki (apgāds „Jumava”). Vaka-
ra izskaņā – koncerts kultūras namā, kura laikā notiks A. Eglīša 110. atceres gadadie-
nai veltītā  konkursa „Tauta – manas mājas” laureātu apbalvošana.

Aicinām sekot pasākumu sīkākai informācijai!

Andreja Eglīša 
110. gadu 
jubilejai veltīta 
atceres 
diena

Ļaudonas pagasta deju kolektīvi aicina pievienoties savam pulkam – lai kopīgi gatavotos 
skaistajam notikumam – Dziesmu un Deju svētkiem 2023.  gadā!
Viss, kas ir nepieciešams – vēlme dejot un atbildīga attieksme pret kolektīvu.
Iepriekšēja pieredze nav obligāta – kolektīvu vadītāja Aija Kreile visu iemācīs.
Pirmie mēģinājumi jaunajā sezonā:

Vidējās paaudzes deju kolektīvam •	 „Grieze” – 4. oktobrī, plkst. 19.00
Senioru paaudzes deju kolektīvam •	 „Divi krasti” – 5. oktobrī, plkst. 20.00

Uz tikšanos! 
Nekautrējies un pievienojies!Informācija zvanot/rakstot uz telefona Nr. 26590186
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Akurāti gatavojoties avīzes la-
paspusēs ievīt vēsturisko, pēc garas 
izmeklēšanas tieši šo tematu izvēlējos 
parādīt arī jums!

Folkloristika kā institucionalizē-
ta pētniecības nozare Latvijā pastāv 
kopš 1924. gada, kad tika nodibināta 
Latviešu folkloras krātuve (LFK). Kā 
interese par tradicionālajām vietē-
jās kultūras formām – to dokumentē-
šana, kolekcionēšana, aprakstīšana – 
folkloristika ir senāka.

Folkloras vākšanai padomju 
okupācijas periodā bija raksturīgas 
ikgadējas kolektīvās ekspedīcijas, 
kas plānveidīgi aptvēra visu Latvijas 

liecība. 1986. gadā Olgas teiktais ie-
skaņots Rīgā, 1987. un 1989. gadā fol-
kloristi pie viņas viesojās Ērgļos. Taču 
garamantas.lv 1987. gadā atzīmējuši 
arī Ļaudonas vietvārdu – Olgas kun-
dze ir izrādījusi savas mājas apkārtni, 
dziedājusi dziesmas, stāstījusi arī par 
Akmeņupīti Ļaudonā. 

Milda Kozule no Pārgulsarķu mā-
jām izklāstīja sev zināmo par bēru no-
risi, bet Marija Kaviere no Krīpēniem 

Ļaudonas pagasta jauktā kora „Lai top!” koncerts 
„Uzziedēt mūzikā”

17. septembrī, uzsākot rudens 
pasākumu sezonu, mūsu pagasta 
jauktais koris aicināja uz skanīgu kon-
certu!

Rudens – līdz ar miglas vāliem, 
sarkaniem saulrietiem un lietus pie-
lietām ielām – tas nāk pie mums, līdzi 
nesot tikai rudenim raksturīgo nos-
talģiju.. Bet koncerta apmeklētājiem 
bija iespēja mazliet vēl atgriezties krā-
sainā vasaras emociju virpulī – kādēļ 
vasaras? Jo koncerts „Uzziedēt mū-
zikā” patiesībā bija kā kora diriģenta 
Jāņa Trūpa dāvana – savā dzimšanas 
dienā, jo diriģents savu 30 gadu jubi-
leju aizvadīja vasaras pilnbriedā.

Mūziku var dzirdēt vēja dvašā, 
lapu čaukstoņā un putnu čiepstēša-
nā. Dabas mūzika cilvēkā modina sa-
jūtas, tā mudina šīs muzikālās sajūtas 
izpaust ar instrumenta vai dziesmas 
palīdzību.

Tieši ar mūzikas palīdzību cilvēks 
nodot otram  savas sajūtas,  ar mūzi-
ku varam nodod savas skumjas, sa-
vus priekus,  mīlestību un visas savas 
sajūtas.

Koncertā izskanēja dažāda re-
pertuāra dziesmas. Tostarp latgaliešu 
tautasdziesmas, kas bija kā veltījums 
kora diriģenta dzimtajai Latgalei, 
jo Jāņa Trūpa dzimtene ir zilo ezeru 
zeme – Rēzekne.

Ļaudonieši Jāni Trūpu iepazina 
2019. gadā, kad viņš pārņēma Ļaudo-
nas kora diriģenta pienākumus.

Vaicāju Jānim – kā viņš nolēma 
savu dzīvi saistīt ar mūziku? Uz ko di-
riģents atbildēja: „Lai gan ar mūziku 
draudzējos no bērnības, skolā korī dzie-
dāju, bet es vēlējos būt lauksaimnieks 
un turpināt saimniekot vecmammas 
mājā.

Pagrieziena punkts bija, kad man 
9. klasē akordeona skolotājs lūdza, lai 
es viņu aizvietoju baznīcā kā ērģelnie-
ku un vadu kori. Šis skolotājs teica: „Ēr-
ģeles ir tāds pats kā akordeons – tikai 
apgāzts.” Lūk, ar tādu bagāžu es sāku 
baznīcā spēlēt ērģeles un vadīt baznī-
cas kori.

Ļaudonas pagasta jauktais koris „Lai top!”, centrā – koncertmeistare 
Inese Medne, diriģents Jānis Trūps.

No šodienas viedokļa raugoties es 
brīnos par tik lielu uzticēšanos, jo man 
sajēgas par to diži nebija, bet kaut kā es 
tiku ar to galā.

Un, kad apsēdos pie ērģelēm un 
sāku spēlēt, tad sapratu, ka lauksaim-
nieks tomēr nebūšu...”

Koncertā skanēja arī dziesmas, 
kuru aranžiju korim veidojis pats Jā-
nis Trūps.

Paldies diriģentam un koristiem 
par izjusto koncertu!

Signe Prušakeviča, 
Ļaudonas kultūras nama vadītāja

Ielūkoties vēsturē...

Folkloras ekspedīcija Ļaudonā. Astoņdesmitie
teritoriju un papildināja LFK krājumu 
ar apjomīgu, kvalitatīvi dokumentētu 
materiālu.

Folkloras publicēšanā šā perioda 
nozīmīgākais veikums ir aizsāktie un 
mūsdienās turpinātie arhīva mate-
riālu pilnizdevumi: „Latviešu tautas-
dziesmas” (1.–10. sēj., 1979–2013) un 
„Latviešu tautas mūzika” (6 grāma-
tas, 1958–2008). Tika izdotas žanriski 
reprezentatīvas, zinātniskas mīklu 
(1954), sakāmvārdu (1957) un teiku 
(1988–1991) izlases, kā arī daudzi po-
pulāri folkloras tekstu izdevumi.

Folkloras ekspedīcijas mācīja la-
bāk prast ieklausīties apkārtējos cil-

vēkos.
Pēc atslēgas vārda „Ļaudona” ie-

rakstīšanas mājaslapā garamnatas.
lv, uzgāju fotogrāfa Andra Eglīša foto 
kolekciju. Tā sastāvēja no vairākiem 
desmitiem bilžu, kuras tika uzņem-
tas no 1987. līdz 1988. gadam, lielam 
skaitam – atrašanās vieta atzīmēta 
Ļaudona. Kvadrātiekavās pat atzī-
mēts - ir jāizrunā ar „uo”. 

Lūk, A. Eglīša foto aprakstos de-
talizēti nosaukti pat personvārdi. Viss 
saistīts ar folkloru. Sastapu arī pazīsta-
mu vārdu. Jutos ieintriģēta. Turpināju 
pētīt.

Humanitāro zinātņu žurnālā LE-
TONICA (2005. g., Nr. 13, 204. lpp) at-
radu šādas rindas par folkloras ekspe-
dīciju Ļaudonā: „Viskošākie stāsti tika 
piedzīvoti pēc nedēļu gariem videofil-
mēšanas braucieniem pie teicējiem pa 
visu Latviju no 1987. līdz 1990. ga-
dam.

Vidzemes un Latgales pusē tie 
parasti sākās Ļaudonā pie Ivetas Po-
literes mammas (red. piez. – Sarmas 
Barkovskas) ar agrajām pankūkām, jo 
autobusiņš un 
šoferītis Māris, 
kuram nekādi 
vairs nevaram 
atminēt uzvār-
du, vienmēr bija 
no Madonas.”

Tātad, kā 
jau sapratāt, fol-
kloras materiālu 
vākšanā pie-
dalījās un lielu 
veikumu deva 
folk. pētniece, 
ļaudoniete Ive-
ta Politere. Ļaudonā viesojās arī citi 
folkloras pētnieki – Baiba Putniņa, 
Māra Vīksna un Jānis Rozenbergs, 
režisors – Zigurds Vidiņš, operators - 
Dainis Kļava. 

Šajās ekspedīcijās apciemoja vai-
rākas sieviņas. Viena no tām – Marija 
Stradiņa, kas dzīvoja Vagaļu mājās, 
bija izcila rokdarbniece. Marija dalījās 
ar savu dzīvesstāstu un izrādīja savas 
mājas un to apkārtni, videomateriālos 
fiksēts, kā viņa auda uz stellēm, kā da-
lās savās zināšanās par dziju – tās krā-
sošanu un izmantošanu adīšanā, arī 
par kalmēm, no kurām viņa veidoja 
sienas segas. Tā ir reāla vēsturiska lie-
cība, kas ir papildinājusi mūsu valsts 
folkloras krātuvi.

Apciemota tika arī Marija Bērtule 
Rijzemniekos, Sāvienā. Bērtules kun-
dze folkloristiem dziedāja – ieskaņo-
tas un nofilmētas trīs dziesmas: „Uz 
kalna stāv vientulis ozols”, „Pie alus 
galdiem sēdēja trīs jūras braucēji”, 
„Ar laiviņu ielaidos irbes šauti jūriņā”. 
Videokolekcijai pievienots arī sižets, 
kurā Marija stāsta par īpašām dzies-
mu kladēm.

Viesos arī pie Olgas Pommeres. 
Pēc pieejamās informācijas secināju, 
ka O. Pommere ir devusi lielu pie-
nesumu krātuvē – 121 audio/video 

Folkloriste Iveta 
Politere, 1988. g., 
Jaunpiebalga.

Teicēja Marija Stradiņa. 
1988. gads.

 Ļaudona. Teicēja Olga Pommere nāk. Zigurds Vidiņš filmē. Andris Eglītis 
fotografē.  LFK glabā lielisku Andra Eglīša foto kolekciju no 1980. gadu 
beigām!

Teicēja Marija Bērtule, folklorists Jānis Rozenbergs, Dainis Kļava, Zigurds 
Vidiņš, Baiba Putniņa. 1988. gads.

Režisors Zigurds Vidiņš, folklorists Jānis 
Rozenbergs un teicēja Olga Pommere 
1987. gads.

dalījās par garīgām un tradicionālām 
lietām, tās ievijot gan tautasdzies-
mās, gan stāstījumos, piemēram, „Par 
ticību un Dieva vārdiem”, „Par veļiem, 
veļu govīm, velēniešu kāzām”,  „Par 
mirušiem, kas pusnaktī bijuši Ļaudo-
nas baznīcā.”

Rakstā izmantoti materiāli no 
garamantas.lv un enciklopedija.lv

Sagatavoja Katrīna Kļaviņa
A. Eglīša foto
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Oktobra kino maratons
Ļaudonas kultūras namā

Iegādājies pie vietējiem!
Rudens nāk ar gardumiem! Ko izvēlēsies tu?

IEGĀDĀJIES PIE 
VIETĒJIEM!

6. oktobrī plkst.17.00
Rokzvaigzne 2 (2021)
Multfilma. Bez vecuma ierobežojuma

Rokzvaigzne suns Bodijs un viņa trio 
kļuvuši neticami populāri un negrasās ap-
stāties pie sasniegtā. Nu viņi nokļuvuši im-
presārija – impozantās frizūras īpašnieka 
auna – uzmanības lokā, kuram padomā 
ne viena vien negantība – viņš ne tikai vē-
las nošķirt Bodiju no grupas biedriem, bet 
arī slēgt Rokenrola parku, kur stīgas svilina 
pilsētas rūdītākie ģitārmūziķi. Savukārt Bo-
dija ģimenes locekļi, lai gan kreņķējas par 
viņa pēkšņo slavu, paši nokļuvuši apmātī-
bas varā un krietni nopelna, pārdodot pie-
kariņus trio faniem.
7. oktobrī plkst.18.00
Mīlulis (2022)
Spēlfilma, 16+

Izplatītājs: Tasse Film
Režisors: Staņislavs Tokalovs
Lomās: Kārlis Arnolds Avots, Paula 

Labāne, Kristīne Krūze, Indra Roga, Andris 
Keišs

Filmas „Mīlulis” galvenais varonis ir 
Matīss – gados jauns mērķtiecīgs karjerists, 
topošais maksātnespējas administrators. 
Matīss piedzīvo traģēdiju – nomirst viņa 

mīļotā sieviete, un viņš paliek viens ar mīļo-
tās meitu un dārgu īpašumu. Filmas stāsta 
par jaunu vīrieti, kurš neprot veidot mīles-
tībā balstītas, jēgpilnas attiecības ar citiem 
cilvēkiem. Tikai saskarsme ar desmit gadus 
veco meiteni Paulu, par kuru galvenajam 
varonim pēkšņi jāuzņemas atbildība, viņā 
kaut ko satricina un ļauj ieraudzīt sevi citām 
acīm.
13. oktobrī plkst.17.00
Ainbo. Amazones sirds (2021)
Multfilma. Bez vecuma ierobežojuma

Meitene, vārdā Ainbo, dzīvo tāltālā 
zemē, neaizsniedzamos Amazones džun-
gļos. Ainbo cilts šajā vietā dzīvo saskaņā ar 
dabu kopš neatminamiem laikiem un viņus 
aizstāv vareni un noslēpumaini sargātājga-
ri – milzu bruņurupuči. Taču tad trauslo cilts 
mieru izjauc bruņoti iebrucēji. Viņi sāk iz-
laupīt zemi, traucē džungļu mieru un draud 
izjaukt cilts harmoniju. Cilti sargājošie gari 
apgalvo Ainbo, ka viņa vienīgā var izglābt 
savas mājas. Drosmīgajai Ainbo neatliek 
nekas cits, kā doties dēkaina ceļojumā.
14. oktobrī plkst.18.00
Neona pavasaris (2022)
Drāma, 16+

Valsts: Latvija

Režisors: Matīss Kaža
Aktieri: Jānis Skutelis, Marija Luīze 

Meļķe, Grēta Trušiņa, Gerds Lapoška
„Neona pavasaris” ir nospriegota jau-

niešu drāma un naktsdzīves hronika. Filmas 
galvenā varone Laine ir studente, kas dzīvo 
Rīgas priekšpilsētā. Laikā, kad Laines vecāki 
pārstāj dzīvot kopā un viņai jāuzņemas at-
bildība par mazo brāli, Laine nonāk Rīgas 
pagrīdes reivu scēnā, kur viņa iemīlas reive-
rē Gundā un atklāj savu seksualitāti.

Taču bezmiega nakšu un ballīšu ie-
spaidā Laine pakāpeniski sāk zaudēt saikni 
ar realitāti un ģimeni.
27. oktobris plkst.18.00
Mamma vēl smaida (2022)
Komēdija, 12+

Valsts: Latvija
Režisors: Elza Gauja
Aktieri: Jānis Skutelis, Daiga Kažoci-

ņa, Baiba Broka, Anta Aizupe, Matīss Bu-
dovskis, Lidija Pupure

Trīs māsas, kuras nesarunājas jau ga-
diem, ir spiestas vienā automobilī nelegāli 
šķērsot pusi Eiropas ar tikko mirušās māmi-
ņas ķermeni jumta bagāžniekā, cerot apiet 
repatriācijas izdevumus.
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