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Man patīk rudens, aukstās lietavas, kad logā lēni 
slīd lāses; rudens salnas, kad gaiss ir dzidrs un tīrs. 
Tīkama ir rudens nostalģiskā sajūta, kas pārņem ska-
toties, kā aukstais lietus ūdens sev līdzi aiznes visu.  
No rīta, ejot darba gaitās, gan ir jāuzmanās, lai kāja 
nepaslīd aizsalušā peļķē. 

Mierīga un pārliecināta attieksme aktivizē jaunradi 
- oktobra avīzē iekļauta liela daļa redzētā, dzirdētā, 
sataustītā, izjustā, pateiktā. Skatījos, vēroju, dzirdēju 
un ieklausījos uzmanīgi, mēģinot izvairīties no nega-

tīviem ārējiem iespaidiem. Šis, manuprāt, ir vētrains, 
strauji mainīgs laikmets, kad pastāvīgi katram sevi jā-
izvērtē jaunās realitātes apstākļos.

Diez vai apzināmies, ka tagadējā dzīve pilnībā atka-
rīga no pagātnes lēmumiem un izvēlēm. Izdarot jaunu 
izvēli, radām jaunu nākotni. 

Šajās “Vēstīs” par to, kas svarīgs noticis izglītības 
iestādēs, rubrikā „Vecās skolas logu stāsti” pirmais 
raksts, vēl avīzītē pasākumu afiša un informatīvie jau-
numi.

Laimīgu dienu vēlot,
Katrīna Melānija

Liepu aLeja Ļaudonas kapsētā
Katrīnas Kļaviņas foto

  Pagātnes sajūtas
Lapas
sarkanas, brūnas un zaļgandzeltenas -
zūdošais skaistums un gadi
aizslīd un saplūst daudzkrāsu dūmakā,
tad izgaist
pelēkā miglā.
  (Ričards Rīdzinieks)
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Vēstis no paGasta  pāRVaLdes
Runā Artūrs Portnovs!

Labdien, mīļie ļaudonieši, kā arī visi visi, kam mūsu 
pagastiņš tuvs!

Esam aizvadījuši raženu rudeni ar ļoti skaistām dabas 
pārvērtībām un ainavām. Nodzīvojot 18 gadus Rīgā, no 
sirds varu teikt, ka, tikai ikdienā šeit dzīvojot, šo skais-
tumu var izbaudīt pa īstam un katru dienu. Katru dienu 
sekot līdzi, kā jau tā šķietami varenā daba pakļaujas vēl 
varenākajam gadalaiku diktējumam. Mūsu tik mīļo tum-
šo meža vīli uz brīdi aizstāj krāšņo lapu ainavas. Nespēju 
beigt priecāties par skaistumu laukos un aicinu arī jūs 
ikdienā to saskatīt un baudīt. Pavisam drīz jau arī mūsu 
mīļās Latvijas dzimšanas diena. Aicinu visus uz valsts 
svētku koncertu 16. novembrī (sestdienā) mūsu pašu 
Gaismas pilī jeb kultūras namā. Savukārt 18. novembrī 
novada centralizētā valsts svētku svinēšana, kā ierasts, 
notiks Madonā. Tos, kuri izvēlēsies nekur nedoties un 
paliks pašu mājās Ļaudonā, aicinu jau uz tradicionā-
li sirsnīgo pasākumu, kopīgi aizdedzinot svecītes tilta 
galā pie Griezes akmens, sūtot “Gaišas domas Latvijai”. 
Kopā būšanā ir spēks! 

Šis rudens nāca ar daudz labiem notikumiem. Un pati 
galvenā ziņa, ko saņēmām 17. oktobra pēcpusdienā Ma-
donas novada domes centrālās ēkas priekšsēdētāja A. 
Lungeviča kabinetā, nāca no satiksmes ministra: “Ceļš 
Ļaudonai būs!” Pateicoties plānveidīgam un pacietīgam 
darbam, komunicējot ar ministriju, Tālis Linkaits todien 
mediju, diktofonu un kameru priekšā apstiprināja, ka as-
faltēts ceļš savienos Ļaudonu ar Madonu. Plānoto darbu 
pabeigšanas vēlākais gads ir - 2022. Beidzot! Par šo cerī-
bu pilno ziņu apsveicu gan visus mūsu iedzīvotājus, gan 
mūsu ciemiņus, kuri vairs nemeklēs attaisnojumus, lai 
pie mums nebrauktu sliktā ceļa dēļ.

Šodien izsaku lielu paldies gan savā, gan visa pagasta 
iedzīvotāju (esošo un bijušo) vārdā Rutai Vizānei, kas 
visu sirdi un dvēseli, spēkus un nervus atdevusi, strā-
dājot mūsu pagastā. Nu Rutiņu esam palaiduši pelnītā 
pensijā. Zinu, ka Rutas sapnis vienmēr ir bijis būt mājās 
un, šo iespēju strādāt Ļaudonā novērtējot, viņa savu mi-
siju pildīja ar neizsīkstošu enerģiju. Liels paldies arī par 
“Ļaudonas Vēstīm”, kuru redaktore viņa bija tik daudzu 
gadu garumā. Lai gan tā uzreiz jau Rutu prom nepalai-
dām, jo tieši viņa uzņēmās mūsu pagastam (arī novadam 
un valstij) tik ļoti svarīgo un sociāli atbildīgo pienākumu 
pie mums uzņemt Ukrainas karadarbībā cietušo ģimeņu 
bērnus, visu šo darbu saplānojot, noorganizējot un koor-
dinējot katru ciemošanās dienu. Ruta kopā ar skolotāju 
Birutu Boktu, ar pārvaldes un mūsu iestāžu darbiniekiem 
sarūpēja brīnišķīgu nedēļu bērniem, kuriem ikdiena pa-
iet bailēs un pelēcībā. No sirds saku paldies visiem, kas 
nepalika vienaldzīgi un sniedza atbalstu savu iespēju ro-
bežās un brīžiem bija redzams, ka daži darīja pat pāri 
savām iespējām - tik ļoti mēs, ļaudonieši, esam sirsnī-
gi cilvēki. Paldies par to! Arī mums bija iespēja saprast 
vērtības, kas pašiem šķiet pašsaprotamas, bet citiem tik 
tālas un šķietami neaizsniedzamas.

Paldies visiem, kas iesaistās pagasta dzīvē, to darot 
bagātāku, apmeklējot dažādus pasākumus un kaut domās 
tos atbalstot. Paldies Mairim Dzenim par piemiņas tur-
nīra basketbolā organizēšanu, izrādot cieņu mūsu sporta 
(fizkultūras) skolotājam Ērikam Barkovskim. Jau trešais 
turnīrs, kas liecina par stabilu tradīciju veidošanos. Pal-
dies arī skolotāja ģimenei par atbalstu un klātesību!

Šajā rudenī mums bija vēl kāds liels gods, un par to 

parūpējās Lat-
vijas Kultūras 
akadēmija. Pie 
mums tika pre-
zentēta jaunuz-
rakstītā grāmata 
par mūsu pašu 
Sāvienu. Patiess 
prieks bija re-
dzēt pilnu kul-
tūras nama zāli 
ar iesaistītiem 
un ieinteresē-
tiem cilvēkiem, 
ar prominencēm, profesoriem un zinātniekiem grāma-
tas prezentēšanas svētkos. Zālē valdīja īpaša aura un 
iegūtā pārliecība, ka Sāviena dzīvo un dzīvos arvien, 
nostiprinājās. Paldies Latvijas Kultūras akadēmijai gan 
par finansiālu atbalstu, gan emocionālu, kad vērsos pie 
viņiem ar ideju, ka varētu mītiem aptvertās Ļaudonas 
vietas iedzīvināt teikās. Galu galā Iveta Politere taču 
arī ir mūsējā. Un jau pavisam drīz, novembrī, atklāsim 
mūsu projektu - “Ļaudona teiku lokā”. Vairāk uzzinā-
siet jau pavisam drīz, tikai nedaudz pačukstēšu, ka tās 
būs 12 zināmas un ne tik zināmas īpašas vietas Ļaudo-
nā, kuras varēs apceļot un iepazīt, kā tās teikās apraks-
tītas. Šo projektu koordinē Jauniešu centriņa vadītāja 
Biruta Calmane, kurai saku milzīgu paldies. Paldies arī 
pagasta darbiniekiem un netradicionālās saimniecības 
“Bieles” saimniekiem Inesei un Elmāram par atsaucību 
un palīdzēšanu, veidojot teikas. 

Runājot par Ļaudonas apkārtējo vidi, mūsu Dabas 
aizsardzības pārvaldes ēkā norisinājās īpaši aizsargāja-
mās dabas teritorijas dabas parka „Aiviekstes paliene” 
dabas aizsardzības plāna izstrāde ar sabiedrisko ap-
spriešanu noslēgumā, kas vistiešākajā mērā skar mūs. 
Esmu apmierināts ar sarunām un plānojumu, jo spējām 
panākt vienošanos par tūrisma un informācijas vietu 
izveidi, laivu piestātni un ugunskura vietām, lai laivot 
gribētājiem maršruts būtu gan ērtāks, gan interesantāks. 
Rūpēsimies un sekosim līdzi, lai plānotais nākotnē  tik-
tu pildīts. 

Plānojot nākotni un dzirdot cilvēkus runājam, ka, 
iespējams, ar laiku tikšot slēgts autobusu maršruts 
Alūksne-Jēkabpils, uzreiz sazinājos ar autotransporta 
direkciju Rīgā, kas plāno un pieņem šādus lēmumus. 
Kā izrādās, tik tiešām šādi plāni ir tādēļ, ka maršruts 
Alūksne-Jēkabpils ir ļoti garš un tajā ir ļoti mazs brau-
cēju skaits. Vienojāmies ar plānotājiem, ka no savas 
puses iesūtīsim mums aktuālos maršrutus un laikus. Di-
rekcija solījās mūs uzklausīt un pielāgot pārvadājumus. 
Tādēļ aicinu jūs griezties pārvaldē (personīgi vai sūtot 
e-pastus) ar saviem priekšlikumiem un ierosinājumiem, 
kādi laiki un kādos maršrutos būtu mūsu pagasta iedzī-
votājiem aktuāli. Jo ticu, ka mums vairāk svarīgi ir tieši 
autobusi maršrutā Jēkabpils - Sāviena - Ļaudona - Ma-
dona - Ļaudona - Sāviena - Jēkabpils un ne tik svarīgs 
viss maršruts līdz Alūksnei. Katra cilvēka viedoklim ir 
svars, tāpēc gaidīšu tieši jūsējo. Jau iepriekš paldies! 

Garajiem un tumšajiem vakariem sākoties, mūsu kul-
tūras namā esam atsākuši kino filmu demonstrēšanu. Ik 
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ceturtdienu plkst. 19.30 tiks rādīta kāda no jaunākajām 
kinofilmām tepat pie mums Ļaudonā. Brīnišķīga iespē-
ja uz lielā ekrāna ar atbilstošas kvalitātes skaņu kopā 
baudīt kino šedevrus. Tiekamies kino seansos!

Mūsu kultūras namā ik vakaru notiek dažādu paš-
darbnieku kolektīvu kopā sanākšana. Katrs iedzīvotājs 
mīļi gaidīts pievienoties dejotājiem, dziedātājiem un 
visvairāk mūsu jaunizveidotajam drāmas kolektīvam. 
Tik tiešām ir interesanti un katrs tiek pieņemts no sirds. 
Nāc pašdarbnieku pulciņā Ļaudonas kultūras namā, lai 
priecētu mūsu līdzcilvēkus ar to, ko protam. 

Starp citu, Ļaudonas kultūras nama senioru paaudzes 
deju kolektīvs “Divi krasti” šogad svin apaļu desmit 
gadu jubileju. Sūtu sveicienus kolektīvam un baudīsim 
jubilejas koncerta priekšnesumus decembrī, novērtējot 
tos ar kuplu apmeklējumu, ovācijām un ziediem. Daudz 
laimes!

Vēlēsim veiksmes arī mūsu sportistiem. Arī skolas 
volejbola komandas uzsākušas savus startus dažādās 
sacensībās. Volejbols pie mums ir cieņā un stiprs reizē. 
Turēsim īkšķus un vēlēsim sportistiem veselību. Mēs, 
pārējie, tiekamies vakaros sporta zālē veselīgas slodzī-
tes nodarbībās, atpūšoties un izkustoties.

Par sportiskām aktivitātēm un aktīvu brīvo laiku rū-
pējoties, esmu rosinājis Madonas novada domi plānot 
un rast finansiālas iespējas, lai varētu atjaunot skolas 
stadionu. Tad mūsu pagasta jaunieši varētu savas spējas 
kustēties, rāpties un kāpt visur, kā arī savas velo pras-
mes no ielas pārcelt uz šo sporta laukumu un darīt to 
droši un tam paredzētā vietā. Sarunas ir iesāktas. Ticu, 
ka dzirdīgas ausis tiks sasniegtas. Un Ļaudonā būs brīv-
dabas sporta laukums dažādām gaumēm un galvenokārt 
jau skolas vajadzībām. 

Pārmaiņas tuvākajā nākotnē plānojam arī vecās Suņ-
upes dzirnavām. Pagaidām vēl būsim pacietīgi un ar 
laiku redzēsim, kādas tās būs. Īpašnieka mantinieks ir 

apņēmības un patriotisma (saknes vedušas no Ļaudonas 
caur Toronto Kanādā un Rīgu pēdējos gados un uz Ļau-
donu nākotnē) pilns palīdzēt attīstīt Ļaudonu. Tas nozī-
mē, ka vēl kāds mūsos redz to skaisto un kopā ar mums 
ir to gatavs pilnveidot. Uz priekšu, Ļaudona!

Nobeigumā visus aicinu apmeklēt 7. novembrī plā-
noto Ļaudonas pagasta iedzīvotāju sapulci (laiks tiks 
precizēts), uz kuru aicina Madonas novada pašvaldības 
īpašumu uzturēšanas nodaļas vadība kopā ar komunā-
lās saimniecības uzņēmumiem, lai ar mums diskutētu 
par nākotnes plāniem - īpašumu apsaimniekošanu, cenu 
tarifiem un citiem jautājumiem, kas aktuāli katram ie-
dzīvotājam. Aicinu jūs visus apmeklēt šo sanāksmi, 
pārstāvot un nepieciešamības gadījumā aizstāvot savu 
pagastu. Noteikti tiekamies! Pēc lielās kopsapulces tur-
pat kultūras nama kinoteātrī noskatīsimies filmu “Ne-
kas mūs neapturēs” (sapulces dalībniekiem kinoseanss 
bez maksas).

Tāpat aicinu ikvienu ļaudonieti ieplānot 29. novem-
brī brīvu brīdi un doties uz mūsu kultūras namu, kur 
šogad tieši mēs uzņemsim Madonas novada Jaunatnes 
lietu gada balvas “Sudraba Gailis” apbalvošanas cere-
monijas viesus. Kā rāda iepriekšējo gadu pieredze, šis 
pasākums, ko organizē novada aktīvākie un uzņēmīgā-
kie jaunieši, šogad kopā arī ar Ļaudonas jauniešiem, 
vienmēr ir atraktīvs, aizraujošs un interesants. Ar bal-
vām, priekšnesumiem un pārsteigumiem. Vadītāju lomā 
šogad mūsu pašu pagasta personības. Kādas? Atnāksiet 
un būsiet pārsteigti. Tiekamies!

Vēlu visiem veiksmīgi aizvadīt rudeni un sagaidīt 
ziemu, draudzīgi ar to sadzīvot un baudīt šī gadalaika 
piedāvātās iespējas un burvību. 

Paldies, mīļie, ka esat Ļaudonai! 

Uz tikšanos ikdienā -
jūsu pagasta pārvaldes vadītājs -

Artūrs Portnovs
Agra Veckalniņa foto

CIK ILGI  TAS  TĀ  TURPINĀSIES?
Gribu paust savu nesapratni par notiekošo Ļaudonā 

un runāt par kultūru, savstarpējo cieņu un elementāra-
jām pieklājības normām. Mīļie Ļaudonas pagasta bēr-
nu vecāki, mēs visi zinām, ka mūsu skaistā brīvdabas 
estrāde ir iecienīta atpūtas vieta gan darba dienu vaka-
ros, gan brīvdienās jebkurā diennakts stundā. 

Bet cik var būt patīkami tur uzturēties, pasēdēt uz es-
trādes kāpnēm, kad visapkārt ir cigarešu izsmēķi, sieka-
las, saulespuķu sēkliņas, alkoholisko dzērienu bundžas 
un pudeles? Man nav patīkami. Neticu, ka kādam ir. 

Es esmu jau runājusi personīgi ar satiktajiem jau-
niešiem. Es stāstīju viņiem, kā būtu, ja atstātie atkritu-
mi būtu jālasa viņu mammām, ja piekaltušās saulespuķu 
sēkliņas no asfalta ar kailām rokām būtu jākasa tieši 
paša mammai, nevis Ļaudonas pagasta pārvaldes un 
kultūras nama apkopējai. Vai tas būtu pieņemami? Vai 
tas joprojām ļautu piecūkot apkārtni?

Tomēr es neesmu mamma, es esmu tikai draugs, tāpēc 
manu sacīto katrs izvēlas uztvert, kā vēlas - nopietni un 
respektējot vai glumi nosmīnot. Bet jūs esat vecāki sa-
viem bērniem ar tiesībām risināt šo radušos problēmu.  

Es zinu, ka “Vēstīs” paši jaunieši ielūkosies, vien to 
ātri pāršķirstot un mēģinot atrast kādu draugu vai sevi 
pašu avīzes fotomateriālā. Tomēr es ceru, ka jūs, izlasot 
šo vēstījumu, iedziļināsieties un atradīsiet laiku sarunām 
ar saviem bērniem, lai situācija mainītos uz labo pusi.

Es cienu katru jaunieti, ko mēdzu satikt estrādē. Tie-
šām cienu! Tomēr brīžiem pati neticu, ka mani vienmēr 
asprātīgie un atsaucīgie draugi ir tie, kas estrādi pie-
mēslo visvairāk...

Redaktore Katrīna 
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No kreisās: Madonas novada pašvaldības projektu vadītājs, ceļu inženieris Edgars Gailums, 
Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris, Tālis Linkaits, Agris Lungevičs, 

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs.

Ļaudonu  aR  Madonu  saVienos  asFaLts

Satiksmes ministra vizītē Madonā
17. oktobrī Madonā viesojās satiksmes ministrs Tālis 

Linkaits ar savu delegāciju, tajā skaitā biroja vadītāju 
Aritu Ūdri, lai meklētu risinājumus, kā 21. gadsimtā mēs, 
no ārpasaules ar trepainu un putekļainu zemes ceļu atda-
lītie, spētu turpināt progresēt un attīstīties.

Interneta vietnē facebook savā lapā Agris Lungevičs 
dalījās: „Saruna tik tiešām izvērtās auglīga - jau iepriekš 
biju ministram norādījis, kādas ir Madonas novada prio-
ritātes ceļu jautājumā. Kā rezultātā vienojāmies, ka ir at-
rasts finansējums un laika posmā no 2021. līdz 2022. ga-
dam tiks veikti ceļu remontdarbi un seguma atjaunošana 
šādos posmos: šosejas Gulbene-Pļaviņas (P37) Madonas 
novada teritorijā, Vecpiebalga-Madona (P30) novada te-
ritorijā, ceļa posms no Madonas uz Varakļāniem (no Švā-
na līdz Varakļāniem) (P84). Beidzot ir izdevies panākt, 
ka Ļaudona ar Madonu tiks savienota pa asfaltētu 
ceļu, pa tā saucamo, “Mūrnieku ceļu” jeb ceļu, kas 
savieno Ļaudonu ar Mētrienas šoseju (P82), kas jau 
daudzu gadu garumā ir šī pagasta galvenā investīci-
ju prioritāte. Tāpat apspriedām jautājumu par dzelzceļu 
kā joprojām nozīmīgu transporta un kravu pārvadāšanas 
veidu. Un nav plānots to virzienā uz un no Madonas sa-
mazināt. Pārrunājām arī a/s “Latvijas Pasts” darbu. Tā 
darbība ir ļoti svarīga, īpaši reģionos, kur pasts nodrošina 
pensiju un citu primāro pakalpojumu sniegšanu. Ministrs 
solījās pievērst šim jautājumam pastiprinātu uzmanību. 
Ir svarīgi nevis domāt par to, kā ar pasta pakalpojumiem 
nopelnīt, bet gan, kā nodrošināt iedzīvotājiem sasniedza-
mus pakalpojumus.”

Ar Tāli Linkaitu personīgi aprunājās arī Signe Prušakeviča:

Vai jums ir bijusi iespēja izbraukt pa Ļaudonas ceļu 
jeb kā Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs 
Portnovs mēdz teikt ne-ceļu?

-Iespēja nav bijusi. Tikko runājām, ka šajā reģionā ir 
lidlauks Degumniekos, ko apskatīt, un nākamās vizītes 
laikā uz šo apvidu rastu iespēju izbraukt arī caur Ļaudo-
nu, aplūkot to savām acīm. Es regulāri braucu pa Latviju, 
mans mērķis ir apciemot visas novada pašvaldības, izru-
nāties ar pašvaldību vadību par problēmjautājumiem. Pēc 
būtības problēmas jau visur ir vienādas. Tas ceļu tīkls ir 
tāds, kāds tas ir. Jautājums ir vienīgi par prioritātēm, kā 
remontējamos posmus atjaunot.

Pēc šīs dienas sarunas saprotu, 
ka ir pozitīva ziņa, ko nodot ļaudo-
niešiem, jo ir atrasts finansējums 
un laika posmā no 2021. līdz 2022. 
gadam tiks veikti ceļu remont-
darbi un seguma atjaunošana uz 
mums svarīga ceļa.

-Jā, valsts budžetā ir iekļauti lī-
dzekļi, kas ļauj noasfaltēt šo iz-
trūkstošo posmu. Ir garantija, ka tas 
arī notiks. Ļaudona varbūt ne pa to 
taisnāko, īsāko vietējo ceļu, bet būs 
savienota ar Madonu. Es saprotu, ka 
ceļš uz Atašieni ir pietiekami kvali-
tatīvs.

Perspektīvā runājot, kā izveidot 
sasaisti ar Rīgu, domājot par ce-
ļiem, kas ved gan uz Jaunkalsna-
vu, gan uz Jēkabpili.

-Skatīsimies prioritāšu secībā. 
No Ļaudonas uz Jaunkalsnavu as-
falts tuvākajos gados nav paredzēts. 
Mēs skatāmies uz racionāliem ar-
gumentiem - satiksmes intensitāti, 
potenciālo intensitāti, vai pa ceļu 
pārvietojas sabiedriskais transports, 
funkcionālā sasaiste. Tieši, kādēļ 
tika izlemts izveidot asfaltētu ceļu, 
kas savienotu Ļaudonu ar Madonu, 
ir balstīts uz funkcionālās sasaistes 
argumentu.

Informāciju apkopoja 
Katrīna Kļaviņa

Agra Veckalniņa foto

Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs tikšanās 
reizē ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu.
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Ukrainas bērnu uzņemšana Ļaudonā
„Roka roku rokā tur” (A. Eglītis)

Pašā rudens sākumā Ļaudonas pagasta pārvaldē tapa zināms, ka ir iegūta iespēja no 21. līdz 27. oktobrim uzņemt 
mūsu pagastā četrpadsmit bērnus, kas dzīvo Ukrainā un kuru tēvi ir gājuši bojā, aizstāvot savu valsti tur notiekošajā 
kara darbībā. 

Karš Ukrainas austrumos atstāj lielas sāpes Ukrainas ģimeņu sirdīs, tādēļ Ļaudonas pagasta pārvaldes mērķis, 
uzņemot bērnus, bija dot iespēju paplašināt viņu redzesloku, gūt spilgtu pieredzi, iepazīt jaunu kultūru un veicināt 
psiholoģisko atslodzi pēc pārdzīvotā savās mājās. 

Turpmākā notikumu gaita būs atspoguļota „Ļaudonas Vēstu” novembra numurā.

ukRainas  kaRadaRBĪBā  CietuŠo  ĢiMeŅu  BēRni

Pēc svinīgas Ukrainas karoga pacelšanas, skanot Ukrainas valsts himnai, 22. oktobrī. Priecīgi par jaunās nedēļas sākumu, nepacietībā 
gaidot jaunas, spilgtas pieredzes iegūšanu, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāju kolektīvs kopā ar klašu pārstāvjiem un viesiem. 

Ukrainas viesi kopā ar PII „Brīnumdārzs” skolēniem un skolotājām. 
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turpinājums no 5. lpp.

Sveikt ukraiņu bērnus bija ieradusies arī Māra Strautmane - 
Andreja Eglīša Latviešu nacionālā fonda valdes priekšsēdētāja. 

Bērni izrādīja lielu prieku par uzņēmēju Vīksnu ģimenes sarūpētajām dāvanām. Veikala „KATRAM” saimnieki uzrunāja vairākus 
piegādātājus, lai bērniem sagādātu pilnus dāvanu maisus.

Viesi kopā ar Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktoru Gunti 
Lazdu, Māru Strautmani, Indru un Imantu Vīksnām.

Katrīna Kļaviņa
Aigas Reinbahas foto

MēneŠa  juBiLāRe

28. septembrī 
EMĪLIJA BUKOVSKA 

svinēja brīnišķīgo 90 gadu jubileju.

Tatjanas Kriškānes foto

Ieraudzīt pasauli smilšu graudā
Un debesis lauku puķē,
Turēt bezgalību savā plaukstā
Un mīlestību just katrā stundā.
                       V. Bleikšs

sirsnīgi sveicieni!
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turpinājums 8. lpp.

PII „Brīnumdārzs” izstāde „Putras kastes stāsts”
Sarunas ar bērnudārzniekiem

Šomēnes katrs, kas ienācis pirmsskolas izglītības 
iestādē „Brīnumdārzs”, ir pārsteigts par vienreizīgo 
bērnu un vecāku kopdarbu - izstādi, kur novērojamas 
brīnišķīgas liela skaita putras kastu pārvērtības.

Mans mērķis bija doties aprunāties ar mazajiem 
„Brīnumdārza” iemītniekiem un audzītēm, noskaid-
rot, kāds ir bijis katra bērna plāns pārvērtībām viņa 
putras kastei; cik lielu centību viņš ieguldījis, veicot 
sev uzticēto pienākumu, un kas bijuši viņa palīgi.

No sākuma devos uz „Rūķu” grupu, kur, tikko pa-
modušies no pusdienlaika, ar klusu labas dienas vē-
lējumu mani sagaidīja prāvs pulciņš mazo rūķīšu un 
skolotājas Linda, Dace un Līga. Iepazīstinot sevi un 
parādot „Ļaudonas Vēstu” septembra numuru, kuru 
visi teicās redzējuši, pastāstot, ka vēlos uzdot dažus 
jautājumus par putras kastēm un tapušo izstādi, tiku 
mīļi pieņemta viņu pulciņā.

Vispirms mani iepazīstināja ar putras dienas ak-
tivitātēm. Šajā grupiņā viesojies ezis Edis, kas atnesa gan 
auzu, gan rīsu putras ar dažādām garšām. Tika veidota iz-
pratne par veselīgu uzturu, iepazīti dažādi graudaugi. Putras 
tika gan pasmaržotas, gan aptaustītas, gan aplūkotas, gan 
pagaršotas. Par bērnu favorītu kļuva auzu pārslu putra ar 
šokolādes garšu.

Bet turpinot par dažādajām kastu pārvērtībām, 
“Rūķu” grupas bērnu domas:
Elizabete kopā ar vecākiem bija izveidojusi zirdziņu tieši 

no tādu putru pakām, kā viņai garšo, un priecājās par to, ka 
varēja tam sagriezt astīti; 

Alise kopā ar mammu no kastēm (arī piena pakas) bija 
izveidojusi divas dzīvojamās mājas, kas greznojas ar lodzi-
ņiem un durvīm; 

Evija ar mammas palīdzību no papīra putras pakas bija 
izveidojusi rūķi, tam galvā uzvelkot un pielīmējot cepuri, 
iekšā saberot čiekuros, nodrošinot paciņas stabilitāti un par 
rokām izvēloties salmiņus - „galvenais - visu kārtīgi pielī-
mēt”; 

“Kaķu” grupas bērnu domas:
Alise kopā ar izpalīdzīgajām tēta rokām izveidoja slaveno 

multfilmu varoni minjonu. Visgrūtāk bija izveidot kājas, bet 
visvieglāk uzzīmēt bija acis, tā, lai katra skatās uz savu pusi.

Vēstis  no  iZGLĪtĪBas  iestādēM

Dominiks kopā ar mammu izveidoja daudzkājainu zir-
neklīti. „Grūti gan bija tāpēc, ka nebija pieejama karstā līme 
un kājas bija grūti sastiprināt.”

Līvija taisīja robotu „no mazo bērnu putras kastes”, pati 
robotiņam izveidoja izbijušos seju - „brīnās par daudzajiem 
cilvēkiem bērnudārzā”.

Liene veidoja rokassomiņu, kurā ietilpst meiteņu lietiņas 
- ķemme un spogulis. Grūtības sagādājusi cietā papīra grie-
šana, bet paticis darbs kopā ar mammu.

Pēteris taisīja zīmuļu turētāju. Vaicāts, kādas kastes ņēmis 
par materiālu, sacīja, ka no putras kastēm, bet, vēloties kon-
kretizēt. Saņēmu atbildi - „nu es jau nezinu, laikam auzu”. 
Darbiņu paveicis ar mammas palīdzību.

Toms ar tēti izveidoja robotu, grūti nebija ne rokas, ne kā-
jas piestiprināt, bet gan izkrāsot.

Savukārt Armands izveidoja veselu putraimu piramīdu, 
izmantojot nevis konkrēti putras kasti, bet putras kastē eso-
šos putraimus. Darba laikā iegūtas arī darba traumas - tētis 
esot apdedzinājis pirkstus ar karsto līmi.

Markuss ar omītes palīdzību izveidoja sava sunīša Pekša 
kopiju, tikai nokrāsojot to citā krāsā. Gribējies jau veidot ēr-
gli vai lauvu, vai gepardu, bet tas esot par grūtu.

Ar bērniem sarunājās Katrīna Kļaviņa

andReja  eGLĪŠa  Ļaudonas  VidusskoLā:
27. septembrī Andreja Eg-

līša Ļaudonas vidusskolas 
4.-12. klases skolēni devās 
ekskursijā uz Zinātnieku nakti 
- 2019. 

Tika apmeklēta LU Zinātņu 
māja, RSU Medicīniskās izglī-
tības tehnoloģiju centrs, RTU 
Enerģētikas un elektrotehni-
kas fakultāte.

No šīs ekskursijas mēs ie-
guvām gan zināšanas, gan 
iemaņas, patstāvīgi darbojo-
ties. Ar nepacietību mēs gai-
dām Zinātnieku nakti 2020!                                                                                                                                            
                                  

Madara Kuprane, 
8. klases skolniece
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turpinājums no 7. lpp.

turpinājums 9. lpp.

Skolotāju kolektīvs.

4. oktobrī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāji atzīmēja Skolotāju dienu. Šogad mūsu skolas skolotā-
jus ar savu ierašanos pagodināja mākslinieks Intars Zommers. 

Eva Stradiņa, 12. klases skolniece

3. oktobrī Madonā notika Madonas, 
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu 
novada izglītības iestāžu sacensības kro-
sā. No mūsu skolas piedalījās 4.-12. klases 
skolēni.

Kadrija Zālīte no 9. klases ieguva meda-
ļu! Kā arī 3. vieta ”A” grupā krosa stafetē!

Dārta Elīza Macijevska, 
4. klases skolniece

Sportisti - mūsu lepnums! Attēlā 11. klases 
skolēni un sporta skolotāja. No kreisās: Ilona 
Kalupniece, Elitta Stoļarova, skolotāja Anita 

Kidala, Juris Iesalnieks, Alvis Ozoliņš.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas jaunie orientieristi.

10. oktobrī pie Madonas Sporta halles norisinājās “Orientēšanās diena 
2019”. Piedalījās skolēni no 6. līdz 11. klasei. Orientēšanās notika pa Ma-
donas pilsētu. Iepazinām pilsētu no cita skatījuma, atklājām nezināmās un 
mazākās taciņas un celiņus. 

Ieguvām arī godalgotas vietas! 1.vieta - Ilonai Kalupniecei, 11. klase. 
2.vieta - Armandai Silabriedei, 11. klase. Savukārt meiteņu grupa koman-
du stafetē ieguva kausu!

 Armanda Silabriede, 11. klases skolniece 
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turpinājums no 8. lpp.

turpinājums 10. lpp.

Skolas jaunās radošās personības. „Kas pacels mūs - tie būsiet jūs! Es ticu jaunai paaudzei!” (A. Eglītis, 1998).

paldies skolēniem par andreja eglīša Ļaudonas vidusskolas popularizēšanu novadā!
No kreisās: Armanda Silabriede un Ilona Kalupniece.

No kreisās: A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta skolotāja 
Anita Kidala, Armanda, Ilona un A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 

orientēšanās pulciņa skolotāja Ligita Elksnīte.

ANDREJAM  EGLĪTIM – 107!

Mums tikai viena brīvība, 
Un citas nav nevienas.
Tā ir kā tautas dzīvība, 
Un citas nav nevienas.
(Andrejs Eglītis, 21.10.1912. - 23.02.2006.)
21. oktobrī mūsu novadniekam, Nopelniem 

bagātajam latviešu dzejniekam, aktīvajam 
trimdas sabiedriskajam darbiniekam apritētu 
107 gadi. 

Pieminot dzejnieku, notika simboliskas at-
ceres dienas. Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-
skolā 18. oktobrī norisinājās jaunrades dabu 
lasījumi, savukārt 21. oktobrī PII „Brīnum-
dārzs” audzēkņi devās uz Ļaudonas kapiem 
pie Andreja Eglīša, lai te noliktu ziedus un aiz-
degtu sveces. 

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēnam bija iespēja iejusties rakstnieka lomā 
un sēsties autora krēslā, lai klausītājiem izteiktu to, kas, autorprāt, ir svarīgs. 



                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 5 (288)                          2019. GADA  OKTOBRIS10

turpinājums no 9. lpp.

turpinājums 11. lpp.

„Ceļš pie Andreja Eglīša” - tēlnieka Induļa Rankas 
veidotā piemiņas taka, kas ir astoņu skulptūru grupa, 
kurā asociatīvi attēloti Andreja Eglīša dzejas motīvi. 

Zīmīgi, ka skulptūru idejas tēlniekam radušās, 
lasot A. Eglīša kopoto rakstu sējumus. 

VECĀS  SKOLAS  LOGU  STĀSTI
Nav tāda, ko nevar. Ja ir - tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums jāpaceļ.
Nav tāda, ko nevar. Ja ir - tad jāvar!
    Andrejs Eglītis

Izdevuma “Ļaudonas Vēstis” jaunās rubrikas tematika - 
redaktores un Ļaudonas vecās skolas absolventu sarunas. 
Vai Ļaudona būtu tā pati, ja notikumu gaita būtu veidojusies 
savādāk? Vērtīgas sarunas par laiku, kas pavadīts skolas 
gaiteņos un klasēs, par skolas biedriem un skolotājiem, par 
dzīvi laikā, kad viņi pametuši skolas telpas.

Nedaudz par Ļaudonas skolas vēsturi. 
2,5 stāvu skolas ēka par sabiedrības līdzekļiem tika uz-

celta 1924. gadā, kurā atvēra 2-gadīgo lauksaimniecības 
skolu, kas darbojās līdz 1944. gadam; pēc kara skolas tel-
pās sāka darboties septiņu klašu pamatskola un drīz vien to 
pārveidoja par vidusskolu ar 11 klasēm.

Pirmais cilvēks pēc Noras Barkovskas ierosinājuma, ar 
kuru izlēmu aprunāties, bija Ausma Dārziņa - divgadīgās 
Ļaudonas lauksaimniecības skolas absolvente.

Kādas ir jūsu atmiņas par mācību uzsākšanu?
-Tas bija kara laiks. 1943. gada 28. maijā tiku palaista no 

6-klasīgās pamatskolas, kur mācījās pāri 200 skolēniem. To 
apmeklēju, sākot no 3. klases. Atminos sirdsgudro skolotāju 
Kārli Grāvi, kas nāca no Saikavas un bija pārsūtīts uz Ļau-
donu aizvietot skolas direktoru Arnoldu Osīti. Cik skaisti 
skolotājs Kārlis mācīja... „Balts sniedziņš snieg uz sku-
jiņām...” Cik viņš jauki mācīja matemātiku - no skolotāja 
Arnolda man bija liels respekts, pat baiļu sindroms. Pieejot 
pie tāfeles, man drebēja roka, tāpēc jāsaka, ka liela nozīme 
ir skolotāja personībai. Es esmu priecīga par prasmi rēķināt, 
ko manī ieaudzināja skolotājs Kārlis. 

Lūk, tika izdotas liecības. Es ieguvu 1. šķiru, kā skolēns 
ietilpu pirmajā četriniekā ar tiesībām iestāties vidusskolā. 
Tādas apliecības izdeva vācu laikā.

 Kur tad tu nu iesi kara laikā... 1944. gadā, iestājoties div-
gadīgajā lauksaimniecības vidusskolā, uzreiz bija jāsaprot 
mērķis - kā meitenei tev no skolas jāiziet ar pašas darinātu 
tautas tērpu un sagatavotu bērna pūriņu.

Atminos skolas direktoru Zemdegu - mierīgs, nosvērts, 
viņa brālis bija tēlnieks Kārlis Zemdega. Direktora sieva 

bija grieķiete, bet 
daudzi domāja, ka 
viņa ir no jūdiem. 
Par to runājot, at-
ceros, kā visi ebreji 
tika izvesti uz Ma-
donu, lai naktī viņus 
nošautu Smeceres 
silā. 

Atminos Arvīdu 
Kalēju un viņa sievu 
Kalējkundzi, kuriem 
bija meitiņa Maija. 
Kalējkundze mācīja 
meitenēm, kā mai-
nīt zīdainim autiņus, 
rādot, kā viņa to 
dara savai meitiņai. 
Tas bija paraugs no 
dzīves. Savukārt 
Kalējkungs mācīja 
lauksaimniecības 
pamatus. Es visu 
iemācījos: par le-
cektīm, kā audzēt, 
kā sēt, kā kopt. Pir-
mais gads šajā skolā 
atstāja spēcīgu ie-
spaidu uz mani. Tas 
devis man milzīgas 
zināšanas, kuras es esmu izmantojusi visu savu dzīvi, kaut 
arī pēc tam mācījos tehnikumā.

Jaukie skolotāji ir palikuši ar tādu gaismas starojumu 
manā sirdī. Lai Dievs dod, ka mūsdienu skolēni varētu ar 
tādu mīlestību atcerēties savus skolotājus; cik viņi daudz 
dod cilvēka personības izaugsmē. Vai šodienas skolotājs nav 
vairāk atdevies skolēniem kā mūsu skolotāji tajos laikos? 

Jums ir laba atmiņa.
- Jā, ir. Bērnību atceras, šodienu vairs ne tik labi. 1928. gadā 

esmu dzimusi un toreiz, 1943. gadā, man bija vien 15 gadi.
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turpinājums no 10. lpp.

Kad jūs mācījāties, laiks bija sa-
springts un drudžains, tas bija Otrais 
pasaules karš. Kur jūs toreiz dzīvojāt?

-Man nevajadzēja mērot ceļu uz mājām, 
es gulēju skolas internātā. Tā bija lieliska 
iespēja, jo biju pastāvīgā kontaktā ar sko-
lotājiem. Neskaidros jautājumus varēju no-
skaidrot, aprunāties un stundās droši sekot 
līdzi tematam.

Vakaros dežūrskolotājs, kad uz mums 
skatījās, mēs sēdējām kā pelītes - klusi, 
mācījāmies, bijām paklausīgi. Mūsdienās 
jau tā noteikti nav.

Es neteiktu, ka mūsdienu bērni izraisa tik tiešām lielu 
ažiotāžu. Pieaugušie viņus uztver ar lielām negācijām, jo 
viņi izauguši citos apstākļos, audzināti savādāk. Uzskatu 
- ja bērniem ir nodrošināts brīvā laika lietderīgs aizpildī-
jums, ja viņi saņem pozitīvas motivācijas un spēka vār-
dus no pieaugušajiem, tad, manuprāt, ir atrasts ceļš uz 
miermīlīgu komunikāciju. Visas problēmas var atrisināt, 
ieklausoties un saprotot.

-Es piekrītu tev, Katrīn. Daudz kas ir atkarīgs no tā, cik 
bērni ir aizņemti.

Kā mums patiesībā ir laimējies... Es gribu teikt šādus vār-
dus: Ļaudonai būt un Ļaudonai pastāvēt! Šodien ir trīs pīlāri, 
uz kuriem stāv Ļaudonas sabiedrība - pirmkārt, daktere, kas 
gādā par mūsu veselību, otrkārt, pagasta vecākais Artūrs, 
kas ir manas darba biedrenes Vijas Portnovas mazdēls, brī-
nišķīgs puisis, kuru zinu jau no gada vecuma. Viņiem ir pat 
līdzīga runa. Trešais pīlārs - skolas direktors Guntis, jo bez 
skolas jau sabiedrība nevar pastāvēt. 

Bet turpinot par jūsu skolas gaitām. Kādi klasesbiedri 
jums iespiedušies atmiņā īpaši?

-Atceros Valda Beļaunieka tēvu Vili Beļaunieku, kas bija 
ļoti enerģisks, Vijas Portnovas (dzimusi Avotiņa) brāli Val-
di Avotiņu, kas savukārt bija ļoti nosvērts, gudrs. Atminos 
Skaidrīti Rudzīti, Gundegas Kalniņas (patika zīmēt zirgus) 
mammu - Ainu Pusvācieti. Otrajā mācību gadā, kad vairs 
nebija, kur dzīvot, gultas vietu radu Upes ielā pie Ainas. Tas 
bija mans drošais patvērums vācu laikā. 

Priekšzīmīga uzvedībā un skaista, ar brīnišķīgu balsi un 
labu disciplīnu bija skolas biedrene Velta Eiholce.

Prātā palicis arī kāds gadījums. „Lai Zemdega meklē mūs! 
Lai meklē mūs, lai nenotiek stundas! Skrienam visi pāri pļa-
vām!” aicināja Vilis. Mēs, meitenes, neskrējām. Vienīgais 
no zēniem, kas arī neskrēja, bija Avotiņu Valdis.

Kāda ir bijusi jūsu turpmākā dzīve pēc skolas beig-
šanas?

-Pēc kara līdz pat 1949. gadam strādāju tēva atstātajā 
saimniecībā. Es, mamma un vienpadsmitgadīgais brālis - 
neēduši, pildot briesmīgās normas, nododot nodevas, veicot 

klaušu darbus. Manī bija bailes pa nakti palikt vienai; lopus 
es nemācēju barot. Braucu, kur brauca stipri vīrieši. Naktī 
viņi manu zirgu pabaroja, es savukārt gatavoju viņiem ēst. 
Visi kaimiņi bija man tēva vietā, jo tēvs nomira 1944. gadā. 
Vēl šobaltdien es viņus atceros un kapos nevaru viņu atdu-
sas vietām vienaldzīgi paiet garām. 

Strādāju četrus gadus Stāmerienā par skolotāju, līdz 1959. 
gada pavasarī izglītības nodaļas vadītājs Spricis mani uzai-
cināja strādāt Ļaudonas vidusskolā par bioloģijas un ķīmijas 
skolotāju, jo skolotāja Lubāne vairs nevarēja pilnvērtīgi pil-
dīt savus darba pienākumus. 1960. gada 1. septembris bija 
mana pirmā īstā darba diena Ļaudonas vidusskolā.

Skolotāja Zvaigzne gan sacīja: „Nu, kur tas redzēts - agro-
noms strādās vidusskolā!” Strādāt par skolotāju man patika 
labāk, nekā strādāt kolhozā un strīdēties ar traktoristiem.

Bet direktore Ilze Irgensone, mani novērojot pavasarī, ar 
lielu atzinību novērtēja manas prasmes veikt organizatoris-
ko darbu. Es mācēju skolēniem likt darīt gabaldarbu noteiktā 
vietā. Man nevajadzēja nevienu kontrolēt, būt kā uzraugam. 
Katram skolēnam teicu: „Kad tu pabeigsi savu darbu, tad 
man to atrādīsi. Ja tas būs kvalitatīvs, tad tu varēsi iet mājās 
neatkarīgi no laika.” Un es gandrīz nekad netiku piemānīta.

Vēlos minēt Āriju Mūrmani, kas mani ievadīja skolotāju 
kolektīvā, veicināja izpratni par pedagoģiju. Es redzēju at-
šķirību starp vidusskolu un tehnikumu - tehnikumā stipen-
dija kalpoja kā groži, savukārt vidusskolā pašam vajadzēja 
prasmi noturēt disciplīnu. Ārija man izskaidroja pedagoģijas 
gudrības, jo, kā jau Zvaigzne teica, es biju agronome, nevis 
skolotāja. Ārija bija divus gadus jaunāka, kopā turējāmies 
jau pamatskolā, kad spēlējām teātri. Un tā visu mūžu - līdzās 
baltās, nebaltās dienās. 

Es pedagoģiskās zināšanas tvēru no visiem, kas šīs gudrī-
bas bija skolās mācījušies. 

Apbrīnojama pacietība bija manām darba biedrenēm sko-
lotājām Māliņai un Vijai.  Nesakot liekus vārdus, mierā un 
klusumā, viņas tik daudz gudrību deva bērniem. Skumji un 
žēl par Olgas Grundmanes aiziešanu aizsaules ceļos. 

Ļaudonas vidusskolā bija saticīgs, draudzīgs skolotāju ko-
lektīvs. Par to skaļi runāja arī skolotāju augusta 
konferencēs Madonā pirms katra jaunā mācību 
gada.

Svecīšu vakaros kapos satieku daudz cilvēku. 
Daudzi no viņiem mani pazīst, saka labus vārdus. 
Tad es esmu tik priecīga, pielejos ar jaunu spēku. 
Esot sabiedrībā, es uzpildos gluži kā akumula-
tors. Daudzu cilvēku vārdus nu jau vairs neat-
ceros, bet visi man, nākot pretī, smaida. Jau ar 
iesirmām galvām ir manis audzinātie skolēni. Ir 
jau pagājuši gadi...

Jūs esat spēcīga personība. Nemitīgi no 
jums nāk spēcīgi vārdi, kas iedvesmo, motivē. 
Paldies par jūsu esību! Es domāju, ka pasaule 
ir ļoti laimīga, ka pa to savu dzīves ceļu ejat 
arī jūs. Sirdsbagātība nerūs.

Interviju sagatavoja 
Katrīna Kļaviņa1958. gada Ļaudonas vidusskolas skolotāju kolektīvs.
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ĪPAŠS  VIESIS
Vasaras vidū ciemoties Ļaudonā ieradās Latvijā popu-

lārs un veiksmīgs pasākumu vadītājs, vairāku televīzijas 
un interneta joku projektu īstenotājs, vienkārši atraktīva 
un dzīvespriecīga personība – Renārs Zeltiņš!

Kas tevi atveda uz Ļaudonu, kas patika, pārstei-
dza?

-Ļaudonā ar sievu un meitu viesojos divas dienas va-
sarā. Jāatzīst gan, ka tad plašs priekšstats par Ļaudonu 
neveidojās. Bet varu padalīties ar pirmajiem iespaidiem, 
kas ir spilgti palikuši atmiņā. Šeit viss ir sakārtots, ir 
sociālo pakalpojumu pieejamība - bibliotēka, skola, bēr-
nudārzs; ir sakārtota infrastruktūra. Ļaudona ir skaista.

Ko uzzināji, kas iespiedās atmiņā?
-Atzīšos, ka uzzināju, ka Ļaudona neatrodas Latgales 

reģionā. Atmiņā iespiedusies Ļaudonā esošā brīvdabas 
koncertzāle (estrāde). Iepriecināja, ka tur tuvumā atro-
das labirinta taka. Manuprāt, ir padomāts par bērniem, 
jo ir pieejams spēļu laukumiņš.

Kā tu domā, ar ko Ļaudona ir atpazīstama, ja vei-
dotu par to reklāmu?

-Domāju, ka Ļaudona tiešām ir Paradīzes stūrītis. 
Jums te valda miers un harmonija. 

Šī ir vieta, kur vajadzētu aizbraukt, vieta, kur piestāt, 
pabūt. 

Nezinu, kā ir ziemā, bet vasarā ir kolosāli. 
Vai vari atklāt, kā iepazinies ar Artūru Portnovu?
-Iepazināmies Latvijas Basketbola savienības sakarā.
Varu raksturot Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju 

Artūru kā izdarīgu, lādzīgu un laikmetīgu vīru. Prieks, 
ka tāds ir nokļuvis pie pagasta stūres. 

Priecē, ka viņš tik dedzīgi, kaislīgi cīnās par labākām 
lietām, par sakārtota pagasta statusu. 

Un, ja man prasītu, kas asociējas ar pagasta pārvaldes 
vadītāju, tad tas būtu tas, cik perfekti viņš spēj parodēt 
bijušo Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.

Vai vari minēt, kādam pasākumam ir jānotiek Ļau-
donā, lai tu to apmeklētu?

-Noteikti vai nu pagasta svētkiem, vai nu lielam bērnu 
pasākumam. Varbūt varētu būt kāds muzikāls pasākums, 
jo mūzika, manuprāt, savieno, sapulcē visus kopā. 

ZiŅas  no  BiBLiotēkas

Protams, ka es brauktu ciemos pie draugiem, bet reizē 
apmeklētu arī jūsu dabas koncertzāli.

Ļaudonai nav asfaltētu ceļu, bet ir sava vidusskola. 
Kā tu vērtē to, ka pie mums var atbraukt tikai pa 
zemes ceļu?

-Valstij un pašvaldībai ir jāiegulda nauda, lai nodro-
šinātu asfaltētu ceļu. Vidusskola ir nogrieznis cilvēka 
dzīvē, kad veidojas personība, tiek iegūta informācija, 
izglītība. Tādēļ ceļš uz mācību iestādi un no tās ir ļoti 
svarīgs, noderīgs. Jauniešiem un viņu vecākiem nepie-
ciešams mierīgi, netraucēti, nebojājot savus transportlī-
dzekļus, pārvietoties pa šo ceļu.

Interviju sagatavoja Katrīna Kļaviņa

Ļaudonas pagasta pārvaldes  vadītājs Artūrs Portnovs 
kopā ar viesi – Renāru Zeltiņu.

Jaunumi grāmatu plauktos
Esam sagaidījuši rudeni ar krāšņo lapu rotu un nu jau 

manāmi drēgnajiem vakariem, kad arvien biežāk vēla-
mies ne tikai iziet dabā, bet ērti ieritināties dīvānā, lai 
sevi palutinātu ar siltu tēju un labu grāmatu…

Ļaudonas bibliotēkā atradīsi jaunas grāmatas - piedā-
vājumā grāmatas gan romantikas cienītājiem, gan aizrau-
joši detektīvi, izzinoša literatūra, piemēram: 

Dace Judina, Arturs Nīmanis. „Devītais”
Romāns “Devītais” aizsāk jaunu sēriju Laika stāsti - 

par Laiku, Varu, Cilvēkiem un Likteņiem.
“Visam ir savi kāpēc. Nekas nav plakans, viennozīmīgs 

vai viendabīgs.
Ja nebūtu jautājumu, nebūtu atbilžu. Ja nebūtu atbilžu, 

nebūtu stāstu.”
“Saules gaisma, pazemes tumsa... Pretmeti - baltais un 

melnais, labais un sliktais, mums tā, citiem šitā. Bet ir pe-
lēkais. Daudz pelēkā nianšu, toņu, pustoņu. Balti pelēks, 
tīrs kā tikko austa linu drāna. Silti pūkaini brūnpelēks kā 
mātes mīļo roku sildīts vilnas lakats. Auksti tēraudpelēks 
kā nāvi nesoša ieroča vienaldzīgais stobrs. Baltais, mel-
nais, pelēkais - pieturas punkti. Notikumi. Domas. Mil-
joniem laika nogriežņu un likteņu nospiedumu Mūžības 

taisnē... Divi cilvēki satiekas un izveido ģimeni. Ģimenes 
- dzimtu. Dzimtas - valsti. Arī tie ir stāsti. Tāpēc šī grā-
mata. Šī jaunā sērija - Laika stāsti. Par brīvību un to, kas 
mūsos, - Kodolu: sirdi, valodu, saknēm. Par mīlestību, 
sāpēm, prieku, laimi, cerību un sapņiem. Jo tie visi esam 
mēs - katrs savā laika nogrieznī. Katram sava dzīve, sa-
vas atmiņas, savi pārdzīvojumi un pārdomas. Savi laika 
stāsti. Sava taisnība. Bet patiesība ir viena, un tā izdzīvos 
cauri visiem laikiem.”

Armands Puče. „Aitas”
Vēl nekad cilvēks savā ikdienas lietojumā nav bijis tik 

jaudīgs un reizē - paredzams. Līdz šim vēl nav bijis tā, ka 
cilvēcei ir tik daudz dots un tajā pašā laikā - no tās var 
paņemt vēl vairāk, arī - katra indivīda privātumu.

Manipulācija ar cilvēka prātu un rīcību ir elementārs 
algoritms, līdz kādu dienu tuvākie jūs vienkārši pamet, 
novēršas, aizbēg...

Jums pat prātā nevar ienākt, ka tieši šobrīd, lasot šīs 
rindas, kāds cits jūs jau izmanto  sociālam  eksperimen-
tam, bet vēl kāds aiz stūra ir sagatavojies slepkavībai, ko 
pārraidīs labi apmaksātā tiešsaistē kā vienreizēju vakara  
izklaidi. Jūs vēl nenojaušat, ka nomainītā izdegusī lampi-
ņa guļamistabā patiesībā līdz šim ir strādājusi kā augstas 
izšķirtspējas videokamera.
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Leons Briedis. „Vilcene un Atraitnis”
Vilcene un atraitnis  nav no tiem romāniem, kas strauji 

uzmet lasītājam sižetisku cilpu, taču arī ne no tiem, kuru 
autori dzejnieki nekādi nespēj pārslēgt ātrumu un  pro-
zā  turpina to pašu  jau ierasto lirisko apceri, tikai citā 
formātā. Vilcene un atraitnis ir pilnasinīgs prozas teksts, 
kurš uzdod  lasītājam - varbūt  arī ne tikai lasītājam - mīk-
lu, un atrisinājums nebūt nav acīmredzams. “Lai atgūtos 
no zaudējuma, atraitnis viens pats vada laiku Rumānijas 
Karpatu kalnos un  nakšņo pamestā mednieku  būdā. Me-
žonīgajos klaiņojumos viņa vienīgā pavadone un saru-
nu biedrene ir vilcene, kuru viņš dēvē par mežalaņķīti. 
Meistarīgi savienojot tagadni ar pagātni, dzejas klasiķis 
Leons Briedis panāk iedarbīgu profānā un sakrālā uni-
sonu. “Nav nekā personiskāka par zāli, kokiem, putniem, 
debesīm.” Cilvēka apziņai metot laika cilpas, arī atmiņas 
tādas ir. Ar lielu rūpību autors saglabā dzīves svarīgo 
nemateriālo mantojumu, mūsu sabiedroto - augu, putnu, 
dzīvnieku - nosaukumus un īpašības. Romāna dinamis-
kais un pašironiskais vēstījums ir dziedinošas, barokāli 
bagātīgas dzimtās valodas, notikumu un dažādu kultūru 
herbārijs, un laiks tajā tapis pagalam vielisks, vīna glāzē 
ārdās vērsis, dzīve versmo, vārds augšāmceļ, mīlestība ir 
nemirstīga.” Liāna Langa. Māksliniece Katrīna Vasiļev-
ska. Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstu.

Inguna Dimante. „Komjaunietes pūra nauda”
Māru varētu uzskatīt par veiksmīgu sievieti - viņai ir 

labi pelnoša profesija, divi pieauguši dēli un 25 gadi pa-
vadīti kopā ar vīru Raimondu. Taču izrādās, ka gaidāmas 
nevis sudrabkāzas, bet šķiršanās, jo Raimonds ir nopietni 
aizrāvies ar gados jaunāku sievieti

Bet vai vīra sānsolis ir īstais un vienīgais iemesls lau-
lības krīzei? Varbūt nesaskaņu cēloņi meklējami daudz 
senākā pagātnē?

Šajā kritiskajā dzīves mirklī Māra ierauga avīzē rakstu un 
saprot, ka viņai ir iespēja satikt vīrieti no savas jaunības.

“Es precīzi atceros datumu, Bruno. 1980. gada 20. ok-
tobrī es uzzināju, ka Padomju Savienībā eksistē sekss.”

Inguna Dimante absolvējusi Latvijas Universitātes 
Svešvalodu fakultāti un ieguvusi pedagoģijas maģistra 
grādu. Lai gan rakstīšanai pievērsusies nesen, šis ir jau 
ceturtais autores romāns.

Karīna Račko. „Sasietā”
Denīze Veitmane ir psiholoģe, kuras dzīvē viss šķiet 

pedantiski sakārtots pa plauktiņiem. Jaunajai sievietei ir 
veiksmīga karjera, gādīgs līgavainis un jau pēc nedēļas 
paredzētas krāšņas sapņu kāzas. Lai nosvinētu vecmeitu 
ballīti, tveicīgā jūlija sestdienā Denīze kopā ar labākajām 
draudzenēm dodas uz laukiem. Rokas stiepiena attālumā 
šalc jūra, pļavās ganās zirgi, dzirkstī bezrūpīgi smiekli 
un rozā šampanietis, taču pašā svinību kulminācijā ne-
gaidīti atgriežas rēgs no Denīzes pagātnes… liktenīgais 
vīrietis, kurš reiz salauzis viņas sirdi. Marks Grīnfelds ir 
talantīgs, ambiciozs mūziķis, kurš pirms desmit gadiem 
pieņēmis vilinošu profesionālo piedāvājumu un pārcēlies 
uz Losandželosu. Tagad Markam visa kārotā ir pārpārēm 
- slavas, naudas, dēku -, tomēr viņš joprojām nespēj aiz-
mirst sievieti, kuru aizbraucot pameta. Izrādās, pagātnes 
rētas nebūt nav sadzijušas. Vientulīgajā zvejniekkrasta  
idillē no jauna uzjundī mežonīga kaisle, neatgriezenis-
ki vedot atpakaļ agrāko izjūtu vētrās  un  uguņos. Pie-
nākuma apziņas, ilgu un mīlestības pavedienu sasietai, 
Denīzei jāpieņem sarežģīts lēmums, taču… ja nu tas, ko 
viņa iedomājas mīlam, patiesībā nemaz neeksistē? Vai 
cilvēku, kurš ir mums līdzās, mēs redzam tādu, kāds viņš 
ir patiesībā? Vai arī tikai savas interpretācijas atspulgu? 

Varbūt mēs katrs dzīvojam savā prātā un veidojam at-
tiecības nevis ar reālām būtnēm, bet gan tēliem, ko paši 
esam radījuši?

Toms Kreicbergs. „Havannas kaķu karalis”
Latviešu autora romāns jauniešiem, kas izdots lielā 

ASV izdevniecībā “Katherine Tegen Books”!
Kad Riku Gutjeresu viņa sešpadsmitajā dzimšanas die-

nā pamet draudzene, puisis saprot: ir pienācis laiks pār-
maiņām. Riks iestājas salsas deju skolā... citas meitenes 
dēļ un aicina viņu sev līdzi pavadīt vasaru Kubā. Oficiā-
lais iemesls: mācīties dejot. Slēptā programma: romanti-
ka zem palmām. 

Tomēr Kuba nenozīmē tikai sauli, salsu un mūziku. Un, 
kad abi jaunieši beidzot atrod mīlestību, viņiem sāp...

Viktors Suvorovs. „Specnazs”
Padomju militārās izlūkošanas speciālo uzdevumu da-

ļas  (SpN) bija viens no galvenajiem Padomju Savienības 
militārajiem noslēpumiem. Saskaņā ar padomju pavēl-
niecības ieceri šīm daļām bija paredzēta izšķirošā loma 
sagaidāmajā kodolkarā ar Rietumu valstīm, un tieši tāpēc 
pat šo daļu pastāvēšanas fakts tika rūpīgi slēpts. Spec-
naza daļām un vienībām, gaidāmā kara priekšvakarā un 
jau pirmajās tā stundās un dienās ienaidnieka aizmugurē 
spiegojot un veicot diversijas, bija jānodrošina Padomju 
Savienības un tās sabiedroto bruņoto spēku pēkšņo uz-
brukuma operāciju veiksmīgs iznākums. Jūs uzzināsiet: 
kā un kāpēc Padomju armijā izveidoja speciālo uzdevu-
mu daļas  un  kādus uzdevumus tās veica; ko un kā iz-
vēlējās dienestam specnaza daļās un kā notika specnaza 
karavīru, seržantu un virsnieku  apmācība; kā padomju  
pavēlniecība  plānoja  izmantot specnaza daļas  un  vie-
nības gaidāmajā karā ar Rietumu valstīm; par specnaza 
priekštečiem: no Tomasa Mūra “izlases jaunekļiem” līdz 
Sarkanās armijas gvardes mīnētājiem; par padomju mi-
litārās izlūkošanas specnaza daļām un vienībām 1950.-
1980. gados: organizācijas struktūra, bruņojums, taktika, 
aģentūra, vadīšana un sadarbības  veidi.

Iznākuši grāmatu turpinājumi: Lūsinda Railija. 
„Mēness māsa (5. grāmata)”; Barbara Teilora Bredforda. 
„Kavendonas noslēpumi”; Džodžo Moja. „Joprojām es”.

Lasi arī:
Ričards Bahs. Kaija, vārdā Džonatans Livingstons
Ketrina Eljota. Trakā vasara
Jū Nesbē. Nazis
Džeina Hārpere. Sausums
Džosija Silvere. Viena diena decembrī
Dženifera Nivena. Mūsu spožās dienas
Jusi Adlers-Olsens. Selfiji
Lārss Keplers. Stalkers
Adele Pārksa. Nāc iekšā, mīļā.
Kristīna Doda. Mirušās meitenes skrējiens
Enija Solomone. Kur laime mīt
Kolīna Hūvere. Manas laimes lauskas

Bibliotēkā saņemti vērtīgi dāvinājumi:
„Notikumi Latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz 

Latvijas valstij”- paldies Latvijas Kultūras akadēmijai;
Deivids Bordvels, Kristīne Tompsone. Kinomāksla. 

Ievads - paldies Madonas novada bibliotēkai;
Dažādu autoru darbi - grāmatas ar nezūdošu vērtību - 

paldies Aldai Stepanovai, Dzintrai Viļevičai.
Informācija

2020. gadā pagasta bibliotēkā būs pieejami šādi preses 
izdevumi:

IR, Praktiskais Latvietis, OK, ASTES, Santa, Privā-
tā Dzīve, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Dārza Pasaule, Ie-
vas Veselība, Ievas Stāsti, Mājas Viesis, Ieva, laikraksts 
“Stars”.
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Dzejas dienu pasākums “Vārdu vējš”
25. septembra pēcpusdienā Ļaudonas bibliotēkā nori-

sinājās Dzejas dienu pasākums “Vārdu vējš”, uz ko bija 
aicināts ikviens interesents. Klātesošos ar izjustu dzejas 
lasījumu priecēja mūsu novadniece, dzejniece Sarmīte 
Radiņa. Par muzikālo noformējumu gādāja mūziķis Jānis 
Trūps, kas plašākam lasītāju lokam zināms arī kā Ļau-
donas jauktā kora “Lai top!” diriģents. Paldies māksli-
niekiem un klausītājiem, kas izbrīvēja brītiņu dvēseles 
baudījumam!

Vienmēr esmu apbrīnojusi tās smalkās dvēseles stīgas, 
ko mākslinieki spēj atainot gleznās un dzejnieki dzejas 
rindās. Un jo īpašāk ir dzirdēt dzejnieci, kas savu dzeju 
lasa tik izjusti, lai mēs, klausītāji, spētu līdzpārdzīvot dze-
jā pausto. Sarmīte Radiņa ir tieši tāda dzejniece. 25. sep-
tembra saulainajā pēcpusdienā neliels pulciņš interesentu 
satikās Ļaudonas pagasta bibliotēkā, lai kopā piedzīvotu 
“vārdu vēju”... Dzejnieces Sarmītes Radiņas radīto “vār-

du vēju” - dzeju, 
kas pauž prieku, 
skumjas, ilgoša-
nos, sajūsmu, mī-
lestību, pārdomas 
par dzīvi un attie-
cībām. Sarmītes 
dzejā ir gluži kā 
dzīvē, kur skais-
tie mirkļi mijas ar 
skumjajiem. Bla-
kus dzejas rin-
dām mums mu-
zikālo baudījumu 
sniedza mūziķis 
Jānis Trūps.

Dzejas stunda 
paskrēja kā  mirk-
lis. Bet skaists un 
emocionāls. Ab-
pusēji! Mums, 
klausītājiem, pa-
tika dzejniece, 
savukārt dzejniece priecājās par silto uzņemšanu. Ļau-
donas pagasta bibliotēkas vadītāja Ieva bija parūpējusies 
gan par skaistu rudenīgu noskaņu, gan siltu tējas krūzi, 
gan īpaši sagatavotiem saldumiem. Un vēl dzejnieci no 
sirds iepriecināja kāds neparastāks bibliotēkas apmeklē-
tājs... mince Bella, kura ļāvās arī samīļoties.

Paldies par emocionāli skaisto mirkli dzejniecei Sar-
mītei Radiņai, mūziķim Jānim Trūpam, bibliotēkas vadī-
tājai Ievai un visiem omulīgajiem klausītājiem!

Lai visiem mums rudens bagāts ar siltiem saules sta-
riem, košām un krāsainām lapām, krāsainiem notiku-
miem un siltumu dvēselēs! 

Dzintras Viļevičas teksts un fotoPasākuma apmeklētāji.

Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Agnesi Aizpurieti
Jau pavasarī Ļaudonas 

pagasta bibliotēka tika uz-
runāta sadarbībai VKKF 
atbalstītajam Madonas no-
vada bibliotēkas projektam 
“Labu labā grāmata - lasām 
kopā ar autoru”. Kā rezul-
tātā 11. oktobrī A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas 1.-4. 
klases skolēniem bija ie-
spēja tikties ar bērnu grā-
matiņu “Trakā lapsa” un 
“Trakā lapsa ceļo” autori 
un mākslinieci Agnesi Aiz-
purieti. Šī bija ļoti sirsnīga 
un mīļa kopā būšanas stun-
da. Bērni ar aizrautību klausījās pašas autores priekšā lasī-
šanā, uzzinot par trakās lapsas aizraujošo pasaules apceļoša-
nu, sākot ar Lapzemi (vai varbūt lapszemi?), kur izrādās, ka 
Lapzeme tomēr nav lapszeme un tai ir gaužām maz kopīga 
ar lapsām… Noklausoties aizrautīgo stāstu, kur varēja uzzi-
nāt arī dažādus interesantus faktus par citām zemēm, bērni 
tika mudināti uz kopīgām aktivitātēm. Katra klase zīmēju-
mos uzbūra savu lapsu planētu, par savu redzējumu pastās-
tot arī pārējiem apmeklētājiem.

Par jauko tikšanos vissirsnīgākie vārdi mūsu īpašajai vieš-
ņai rakstniecei Agnesei Aizpurietei, Madonas novada bib-
liotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītājai Līgai Fiļipovai 

par iespēju un A. Eglīša Ļaudonas vidusskolai par atbalstu 
un uzņemšanu savās telpās.

Ievas Skušķes, 
Ļaudonas bibliotēkas vadītājas, teksts un foto

A. Eglīša Ļaudonas 1. klase, veicot radošo uzdevumu.
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turpinājums 16. lpp.

Atmiņu stāsts par Stradiņu ģimeni no Vagaļu mājām
Ja gadās būt Ļaudonas pusē, kur rāmie Aiviekstes ūdeņi 

plūst uz Daugavu un Krustkalnos noslēpumaini burbuļo 
avoti, neaizmirstiet pabūt pie Driksnas ezera, kas, mežu 
ieskauts, glabā mieru un klusumu. Gar meldros aizaugu-
šo ezera līci cauri mežam aizvijas līkloču ceļš, pa kuru 
var nokļūt lauku sētā Vagaļos, kur pavasarī acis priecē 
ziedošais ābeļdārzs, bet rudenī zied visdažādāko krāsu 
gladiolas un dālijas. Šo skaistumu klusajā meža nostūrī ir 
radījuši mājas saimnieki Marija un Pēteris Stradiņi, cil-
vēki ar skaistu dvēseli, godaprātu un prasmīgām rokām.

Pētera Stradiņa vaļasprieks ir meklēt neparastus dabas 
veidojumus - koku izaugumus un, ieliekot tajos izdomu, 
pārvērst par izmantojamiem ikdienā. Ja nebūtu viņa čak-
lo roku, lielās dabas pazīšanas un mīlestības, arī viņa 
dzīvesbiedre nevarētu likt lietās savas zināšanas, ko viņa 
pārmantojusi no mātes, kopusi un nesavtīgi sniegusi ci-
tiem.

No Marijas Stradiņas varam mācīties dziju krāsošanu 
ar augu krāsvielām. Tajās atmirdz bērzu pavasarīgais za-
ļums, rudzu druvas zeltainums, kā arī visas tās nokrāsas, 
ko dabā ienes rudens. Kā iegūt šādus krāsu toņus? Par 
to sirmā māmuļa stāsta labprāt, jo savā mūžā uzkrājusi 
bagātīgu pieredzi, izmantojot dažādus augus un kodinātā-
jus. Meistare atzīmē, ka variēšana ar kodinātājiem ir gal-
venais priekšnosacījums, lai iegūtu lielu toņu dažādību.

Marija Stradiņa sīpolu mizu novārījumā prot iegūt ne-
atkārtojamas brūnas, brūnganas un dzeltenas krāsas dzī-
parus. Viskošāko un izturīgāko krāsu iegūst, dziju krāso-
jot skābētā sīpolu mizu novilkumā. Līdz jūlija pirmajai 
nedēļai vāktas bērzu lapas dod patīkami zaļu krāsu, bet 
madaru un ilzīšu sajaukums - zeltainu saules krāsu. Kad 
cūku pupas ir nokultas, tad īstā reize ir dzijas krāsot pe-
lēkās nokrāsās. Arī virza, dadžu saknes, siena smalkumi 
jeb pabiras, tomātu stublāji, raspodiņi, strutenes, liepzie-
di, pelašķi, māllēpes ir iecienīti krāsaugi meistarei, kas to 
augšanas un ievākšanas noslēpumus labi pārzina. Dažus 
no tiem var izpaust: augus nedrīkst ievākt, kamēr rasa 
nav nokritusi; vākšanas darbus nav ieteicams darīt vēlā 
pēcpusdienā, kad augi jau pošas naktsguļai. Tiek ņem-
tas vērā gadsimtos pārbaudītas patiesības, kurā diennakts 
laikā, ar kuru augu vislabāk dziju krāsot.

Krāsaugus ievācot, ir svarīgi ievērot arī mēness fāzes 

LŪkojoties  VēstuRē

- lakstaugi jāvāc jaunā mēnesī, bet augu saknes - vecā. 
Svarīga ir arī žāvēšanas tehnoloģija, jo katram augam ir 
jāpiemēro savi apstākļi žūšanai.

Daļa no Marijas krāsotajām dzijām pārtop paklājos, 
gultas un sienas segās. Šais mājās stelles nekad nestāv 
tukšas, tās klaudz ne tikai garajos ziemas vakaros vien. 
Sevišķi skaistas ir meldru un niedru segas. Arī to toņi ir 
atkarīgi no materiāla ievākšanas laika, kas lieliski zināms 
meistarei un viņas dzīvesbiedram. Piemēram, niedres jā-
ievāc marta beigās, kad pavasara saule tās jau iekrāsojusi 
dzeltenīgā krāsā; smaržīgās skalbes ir vislabākās auša-
nai, ja tās ievāc pēc Jāņiem līdz augusta pirmajai nedē-
ļai; meldri jāvāc jaunā mēnesī, turklāt viskrāsainākā ir tā 
auga daļa, kas atrodas ūdenī.

Marija katram savam noaustajam darbam dod nosauku-
mu, kas segu, pārklāju raksturo. Piemēram, viens nosau-
kums ir „Vēja spārni”.  Katrā audeklā tiek ielikta daļa no 
dvēseles, sirds siltuma, tā ir viņas domu un jūtu pasaule.

Jā, Marija ir arī čakla adītāja. Vislabākā adīšana esot ar 
adatām, kas darinātas no kļavas koka.

Ja Vagaļos būsiet svētkos vai nedēļas nogalē, ļoti ie-
spējams, ka mājasmāte pacienās ar kādu neparastu, sen 
aizmirstu gardumu, kura recepte ņemta no tik rūpīgi gla-
bātās māmiņas piezīmju burtnīcas. Vai ābolu laikā liels 
kārums nebūs ābolu siers? Marija teic, ka mājsaimnie-
ces talants viņai ir ielikts šūpulī. No viņas varam uzzināt 
veselīgas un vienkāršas salātu receptes no kāpostiem, 
rutkiem, burkāniem; iegūt pamācības, kā viegli un ātri 
izcept cepumus.

Marija nav savtīga savu amata noslēpumu glabātāja, 
viņa domā allaž par to, kā savu darba un dzīves piere-
dzi atstāt citiem, nākamajām paaudzēm. Varbūt tas būs 
albums ar augu, dzīparu paraugiem un krāsošanas pamā-
cībām, bet varbūt pieraksti ar ēdienu receptēm. Amata 
prasmi viņa ir mācījusi arī savām meitām, tagad to māca 
mazmeitām.

                Iveta Politere,
 bijusī Ļaudonas vidusskolas absolvente

Sirsnīgs paldies Norai Barkovskai par iespēju 
turpināt rubriku „Lūkojoties vēsturē”, 

sniedzot materiālus!

Kalsnavas - Ļaudonas - Vestienas apvienotais deju kolektīvs 
koncertceļojumā bauda krāšņo Itāliju

kuLtŪRas  ZiŅas

Laikā no 11. līdz 18. septembrim dejotāju un viņu atbal-
stītāju grupa no Madonas novada devās koncertceļojumā 
uz Itāliju. Tik vispārīgi un saīsināti varētu raksturot laiku, 
ko pavadījām ne tikai citā zemē, bet arī vēl citā gadalai-
kā, citās garšās, citās sajūtās… Šīs ceļotāju grupas vieno-
jošais elements  - tautas dejas un deju kolektīvu vadītāja 
Aija Kreile. Tieši viņa jau gada sākumā uzrunāja savus 
dejotājus no Ļaudonas vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Grieze”, Vestienas vidējās paaudzes deju kolektīva “Ka-
diķis”, Ļaudonas senioru deju kolektīva “Divi krasti” un 
Kalsnavas senioru deju kolektīva “Jāņukalns” doties ko-
pīgā ceļojumā ārpus Latvijas. 33 dejotāji no četriem deju 
kolektīviem bija savā ziņā jauns darba materiāls vadītājai 
koncertprogrammas sagatavošanā, tapa divi jauni “ce-
ļojuma kolektīvi”. Gandrīz visas vasaras garumā, tieko-
ties regulāros un intensīvos mēģinājumos, tapa nepilnas 
stundas gara koncertprogramma. Uzstāšanās pieredzes 

iegūšanas nolūkos programmu pirms ceļojuma paspējām 
atrādīt Kalsnavas un Ļaudonas iedzīvotājiem.

Agrā 11. septembra rītā no Kalsnavas kultūras nama 
sākās piedzīvojums. Kā pēdējais norādījums no Aijas e-
pasta  sarakstē bija par trīs svarīgākajām lietām, kuras 
nedrīkst aizmirst mājās, - pase, nauda un tautas tērps. 
Visi autobusā iekāpa ļoti labā noskaņojumā, kas palika 
nemainīga vērtība visa brauciena garumā, lai cik nogur-
dinoši gari pārbraucieni brīžiem arī nešķita. Droši vien 
kāds kādam ik pa laikam likās par skaļu, dziedamās 
dziesmas nebija vienmēr un visiem pie sirds, bet kopīgo 
atmosfēru tas nesabojāja. Ceļš ritēja raiti un bez starp-
gadījumiem. Kādā no apstāšanās vietām Polijā paspējām 
arī saorganizēties uz mazo mēģinājumu. Garo ceļu īsāku 
darīja arī gida piedāvātās aktivitātes - iepazīšanās spēle, 
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turpinājums no 15. lpp.

turpinājums 17. lpp.

komandu viktorīnas ar jau-
tājumiem par valstīm, kuru 
robežas šķērsojām. Ainava 
aiz autobusa loga tā pa īs-
tam sāka aizraut tikai Vāci-
jā, pēc tam jau Austrija ar 
kalnu skatiem. 

Mūsu bāzes vieta Itāli-
jā - viesnīca Leko (Lecco) 
pilsētā  Itālijas ziemeļos, 
Lombardijas reģionā pie 
Komo ezera, kas savukārt ir 
trešais lielākais ezers valstī. 
Pilsēta Itālijas mērogiem 
neliela - aptuveni 48 tūksto-
ši iedzīvotāju.  Viesnīcu sa-
sniedzam vēlu naktī, drīzāk agri no rīta, bet garai atpūtai 
nav laika, jo redzēt un izbaudīt jāpaspēj daudz. Tikai no 
rīta, dodoties uz brokastīm, var tā pa īstam sākt aptvert, 
cik atšķirīgā vietā no ierastās ainavas esam nokļuvuši. No 

viesnīcas balkona 
redzams iespai-
dīgs skats - maza 
daļa no Alpu kal-
niem tik tuvu! 
Droši vien daudz 
nebūšu kļūdīju-
sies apgalvojot, 
ka tieši Alpu kal-
nu masīvu ainavas 
bija tās, kas vis-
vairāk iespaidoja 
ceļotājus. 

Dodamies pa-
staigā līdz Komo 
ezeram. Pirmie 
kopīgie foto, tad 
arī brauciens ar 
nelielu kuģīti pa 
ezeru, ko pava-
da itāļu kapteiņa 
stāts par ievēroja-
mākajām pilsētas 
vietām. To gan sa-
dzirdam tikai da-
ļēji  kuģīša motora 
trokšņa un kaptei-
ņa izteiktā akcen-
ta dēļ, bet baudīt 
pilsētas, ezera un 
kalnu ainavas tas 
nemaz netraucē.

Šajā dienā “ie-
karojām” arī Al-
pus. No neliela 
kalnu ciematiņa 
Barzio ar trošu va-
goniņu ceļamies 
uz atpūtas vietu 
kalnos - Piani di 
Bobio. Šis tiešām 
bija liels pārbau-
dījums kolēģiem, 
kuriem bailes no 
augstuma. Kalnus 
varēja izbaudīt 
katrs pēc savām 

vēlmēm un varēšanas: apmeklēt nelielu baznīcu, mierīgi 
atpūsties Alpu pļavās vai ļauties nedaudz iespaidīgākam 
kāpienam kalnos, kur taciņa paliek arvien šaurāka, klintis 
arvien tuvāk… Skats uz visām pusēm tiešām iespaidīgs 
un neaprakstāms, to pavada neaptverams klusums, kuru 
pārtrauc tikai pašu sarunas. Šeit top arī foto, kas atpakaļ-
ceļā uzvarēja grupas fotokonkursā, kurā ikviens varēja ie-
sūtīt balsošanai vienu savu skaistāko momentuzņēmumu. 

1750 m augstums virs jūras līmeņa droši vien nav liels 
Alpu mērogiem, bet redzētais iedvesmoja spēcīgi. Vairāki 
ceļojuma biedri ir apņēmības pilni šeit atgriezties un pie-
varēt lielākus augstumus.  

Jau vakarpusē dodamies uz restorānu, kur, restorāna 
īpašnieka un šefpavāra sagaidīti, baudām īpašās picas, 
gardu vīnu, trakoti stipro espresso kafiju. Vakariņas pava-
da pavāra stāsts un demonstrējumi par picu un īpašo mai-
zīšu gatavošanu. Vēl nākamajā dienā ar gides starpniecī-
bu no restorāna īpašnieka saņemam picas mīklas recepti.

Diena ir bijusi gara, iespaidiem pārbagāta, ir baudītas 
gardas vakariņas, bet atbildība par nākamajā dienā gaidā-
mo pirmo koncertu ir liela. Tādēļ autobusa stāvlaukumu 
atrodam par labu esam kā mēģinājuma vietu un jau pus-
tumsā vēlreiz izdejojam visu koncertprogrammu. Turpat, 
ceļam otrā pusē, ne visai izcila paskata vietā tiek svinētas 
kāzas, pēc visa spriežot - ne itāļu.

Neizpaliek arī vakara un nakts pastaigas pa Leko pil-
sētu. Katrs atrod savu - dažādas pastas, picas, īpašais itā-
ļu saldējums jeb gelato, itāļu alus, vīni, īpaši populārs ir 
kokteilis Aparol Spritz.

Nākamajā dienā dodamies uz Milānu, kur brīvā gaisot-
nē iepazīstam nozīmīgāko pilsētas celtni - Milānas ka-
tedrāli. Izmantojam iespēju izstaigāt uz katedrāles jumta 
ierīkotu skatu laumumu, no kurienes paveras īpašs skats 
gan uz katedrāles laukumu, gan visu Milānu. Izstaigājam 
Vittorio Emanuele II galeriju, kurā izvietoti vadošo pa-
saules modes zīmolu veikali. Turpat slavenais operteātris 
La Scala un Leonardo da Vinči skulptūra.

Vakarpusē jau tautastērpos dodamies uz Barzio kalnu 
ciematu, kur nolikts mūsu pirmā koncerta laiks. Ar Alpu 
ainavu fonā, saulei rietot, ar sirsnīgu vietējo iedzīvotāju 
atbalstu izdejojam savu programmu. Gide mums aplieci-
na, ka esam saņēmuši daudz komplimentu, daudzi intere-
sējušies par Latviju, Rīgu. Rodas sajūta, ka tiešām godam 
esam nesuši Latvijas vārdu pasaulē. 

Nākamās dienas plāns - otrs lielākais ezers Itālijā - Lago 
Madžore (Lago Maggiore) un koncerts Taranto villas bo-
tāniskajā dārzā. Jau no viesnīcas uz autobusu dodamies ar 
tautastērpiem. Vietējos iedzīvotājos tas raisa manāmu in-
teresi. Redzam, ka mūs fotografē, dzirdam uzsaucienus no 
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garām braucošām 
automašīnām. Tas 
viss kopā tomēr 
pozitīvi uzlādē. 

Koncerts botā-
niskajā dārzā no-
tiek īpaši skaistā 
vietā, bet tas ir 
tiešām arī diezgan 
smags fizisks pār-
baudījums. Laiks 
karsts, pat sutīgs, 
sava ietekme arī 
augstumam virs 
jūras līmeņa, bet 
visi ir priecīgi un 
gandarīti, jo atkal 
sajūtam nedalītu 
skatītāju atbalstu 
un simpātijas. Ai-

jas veidotā programma tiešām ir laba un uzrunā skatītā-
jus, bet laikam jau par koncertu “naglu” kļūst Ļaudonas 
Daiņa un Kalsnavas Vitas solo deja “Senais dancis”.

Vakarpusē viesojamies vietējā vīna darītavā. Īpašs ir 
ceļš uz darītavu - saimnieks stāsta, ka šis ceļš ir ar vismaz 
2000 gadu vēsturi. Četrus dažādu šķirņu  vīnus papildina 
uzkodas no vietējo ražotāju produkcijas. Ir iespēja degus-
tēt arī itāļu degvīnu jeb grapu.

Pēdējā diena Itālijā vēl joprojām īpašās sajūtās - ap-
meklējam Bergamo vecpilsētu jeb Citta Alta, kas atrodas 
kalna galotnē, kur nokļūstam ar funikulieri. 

Dienas noslēgums Sirmiones pilsētā pie Gardas ezera, 
kur beidzot baudām arī peldēšanās prieku. Nokļūšana līdz 
peldēšanai un atpakaļ ir gana ekstrēma, jo krasta daļa no-
klāta ar akmeņiem, kas aļģēm apauguši. Bet noteikti tas 
bija tā vērts. 

Laiks pagāja ļoti ātri! Ik pa laikam pienāk ziņas no Lat-
vijas, kur lasām par auksto un drēgno laiku mājās. To sā-
kam izjust jau apstāšanās vietās Vācijā.

Tagad, kad brauciens jau aiz muguras, pilnīgi noteikti 
ir atsevišķi 42 spilgti un interesanti stāsti par piedzīvoto, 
kuru fragmenti vēl ilgi ik pa laikam izskanēs tuvinieku, 
draugu un darba kolēģu vidū, jo par to nav iespējams ne-
stāstīt!!! Bet arī kopā mums šis ceļojums izdevās lielisks.

turpinājums no 16. lpp.

turpinājums 18. lpp.

Liels paldies Aijai par ideju, drosmi un apņēmību to 
īstenot līdz galam, par ieguldīto darbu,  ar mums vasaras 
garumā strādājot pie koncertprogrammas!

Sūtām lielu paldies arī mūsu jaukajiem gidiem - Ernes-
tam-Paulam un Lienei-Lotei: bija jūtama īpaša attieksme 
visa ceļojuma garumā, nevienu brīdi neliekot justies kā 
kārtējai grupai. Īpaši prasmīgi sarkano autobusu vadīja 
šoferīši Ainārs un Gints. Paldies!

Šādi piedzīvojumi liek domāt - nekrājiet mantu un 
naudu, bet krājiet piedzīvojumus, sajūtas un emoci-
jas, tos nekad neviens nespēs atņemt!!!

Piedzīvoto apkopoja Ilze Dreimane
Foto no ceļotāju personīgā arhīva

Veselības diena Ļaudonā
20. septembrī Andreja Eglīša Ļau-

donas vidusskolas apkārtnē norisinā-
jās Veselības diena, ko skolas skolē-
ni sauca par „Olimpisko dienu”, kas 
ietilpa projektā „Veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses pasā-
kumu īstenošana Madonas novada 
iedzīvotājiem” Nr.9.2.4.2./16/I/092. 
Šāda diena tiek rīkota, lai vairotu 
jauniešu interesi par sportu, veici-
nātu domas par pareiza dzīvesveida 
izvēli. Rudenīgajā sporta dienā kopā 
atraktīvi pavadīt laiku nāca gan Ļau-
donas skolas skolēni, gan PII „Brī-
numdārzs” vecākās grupiņas bērni.

Pasākuma svinīgā atklāšana bija 
uzticēta skolēnu pašpārvaldes da-
lībniekiem Armandai un Kristeram, 
savas uzrunas un labus vēlējumus 

Svinīga Olimpiskās dienas atklāšana.
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Jau trešo gadu - Ērika Barkovska piemiņas turnīrs basketbolā

turpinājums no 17. lpp.

teica gan Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas di-
rektors Guntis Lazda, gan 
sporta skolotāja Anita Ki-
dala, gan Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītājs Artūrs 
Portnovs. Ar savu klātbūtni 
Veselības dienas dalībniekus 
pagodināja arī Kalvis Kup-
rans, BMX braucējs, Krišjānis Beļaunieks, pieredzējis 
daudzcīņu sportists, Andris Jubelis, meistars orientēšanās 
sportā, Mikus Sokolovs, pieredzējis basketbola spēlētājs. 

Bērni un jaunieši vienojās kopīga vingrojuma kompleksa 
pildīšanā.

No rīta līdz pašam pusdienlaikam aktīvajiem A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas skolēniem bija iespēja iesaistīties 
tādās individuālās disciplīnās kā orientēšanās, vingrojumi 
ar lecamauklu, pievilkšanās pie stieņa, plankinga uzdevu-
mi. Aizraujošas bija arī komandu aktivitātes, piemēram, 
volejbola/strītbola/futbola stafetes, tūrisma tehnikas sta-
fete.

Dienas gaitā varēja piedalīties Andra Jubeļa vadītajā 
lekcijā „Orientēšanās sports - visdemokrātiskākais sporta 
veids veselīga dzīvesveida nodrošināšanai” un praktis-
kajā nodarbībā, kā arī Anitas Kidalas vadītajās lekcijās 
„Ekstrēmie sporta veidi - jauniešu un pieaugušo izaicinā-
jums un to ietekme uz veselību” un „Stiepšanās vingrinā-
jumu nozīme pareizas stājas veidošanai visos vecumos”.

Katrīnas Kļaviņas teksts un foto

Mirklis no vingrojumu kompleksa izpildes.

Mikus Sokolovs basketbola stafetē ar jauniegūtajiem 
draugiem - 6. klasi.

turpinājums 19. lpp.

5. oktobrī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā norisi-
nājās Ērika Barkovska piemiņas turnīrs basketbolā vīrie-
šiem.

Turnīrā piedalījās komandas no Madonas, Barkavas, 
Pļaviņām, Ļaudonas un otra Ļaudonas komanda ar nosau-
kumu “Rīga”.

Turnīrā trešo gadu pēc kārtas uzvarēja Ļaudonas ko-
manda (šogad ar nosaukumu “Rīga”), otrajā vietā koman-
da no Madonas “Senokai”, trešajā vietā Barkava, ceturtajā 
- Pļaviņas un piektajā vietā Ļaudona.

Vēlos uzteikt gados jauno Ļaudonas komandu par uz-

drīkstēšanos (mazie ļaudonieši spēlēja ar pieaugušajiem) 
un komandas kapteini Artūru Portnovu. Vēlu veiksmi 
turpmākajā izaugsmē.

Konkursā “Metiens no centra”, kas sastāvēja no tālme-
tiena vienas minūtes laikā un soda metieniem, uzvarēja 
Ilmārs no Barkavas komandas. Pēc tālmetienu izmešanas 
trīs spēlētājiem - Edijam Dzenim, Mairim Dzenim un 
Edijam Skujam - bija vienāds iemesto tālmetienu skaits.

Par nieka tiesu, ko izšķīra soda metieni, uzvarēja Edijs 
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Iznākusi grāmata par Sāvienu
Ļaudonas kultūras namā 18. oktobrī 

norisinājās grāmatas “Sāvs nāk! Sāviena. 
Zinātniski raksti un folkloras kopojums” 
atklāšana. Sirsnīgā gaisotnē vienkopus 
pulcējās gan grāmatas autori, gan dau-
dzie grāmatas teicēji sāvēnieši, gan in-
teresenti - Ļaudonas pagasta iedzīvotāji.

Grāmata tapusi Latvijas Kultūras aka-
dēmijas profesora, arheologa un kul-
tūrvēsturnieka Jura Urtāna vadībā un 
zinātniskā redakcijā. Izdevums ir zināt-
nisku rakstu krājums, kura sagatavošanā 
izmantoti 2016.-2017. gadā Madonas 
novada Ļaudonas pagastā veikto lauka 
pētījumu materiāli. 

Autoru - Jura Urtāna, Renātes Siliņas-Piņķes, Zanes 
Grigorovičas, Almas Grīnieces, Ivetas Tāles, Janīnas Kur-

sītes - sagatavotās pub-
likācijas atklāj Sāvienas 
ezera un tā apkārtnes 
kultūrvēsturiskā man-
tojuma liecības un no-
zīmi. Grāmatā nozīmīgu 
daļu aizņem apkopotā 
Sāvienas folklora - gan 
agrāk pierakstītās pasa-
kas, teikas, tautasdzies-
mas, mīklas u.c., gan 
mūsdienās dokumentē-
tās vietējo iedzīvotāju 
mutvārdu liecības. Grā-
matā publicēti arī frag-
menti no sāvēnieša Jāņa 
Elmera uzrakstītajām at-
miņām, kas atklāj dzīvi 
un notikumus Sāvienā 
pirmskara Latvijas laikā 
un pēckara gados. 

Grāmata nebūtu 
tikusi sagatavota, ja 

turpinājums no 18. lpp.

Skuja no Barkavas. Par 
turnīra labāko spēlētāju 
tiesneši atzina Lauri no 
”Senokai” komandas. 

Vislielākais paldies Ar-
mīnam Barkovskim un 
viņa ģimenei par finan-
siālo un morālo atbalstu. 
Paldies arī SIA “Ausm-
upe” un veikala “Katram” vadītājai Indrai Vīksnai par at-
balstu, sagatavojot balvas, un, protams, paldies Ļaudonas 
pagasta pārvaldei, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 

direktoram Guntim Lazdam par atļauju rīkot šo turnīru. 
Paldies arī Ļaudonas tiesnesēm - Diānai Cīrulei un Ilonai 
Kalupniecei.

Tiekamies nākamajā turnīrā!

Mairis Dzenis, sacensību organizators

2016. gadā ekspedīcijas dalībnieki nebūtu satikuši 
atsaucīgus vietējos ļaudis: Jāni Elmeru, Vairi Viļeviču, 
Jāni Bērtuli, Jāni Alžānu, Gundegu Apšu, Zentu Āpšu, 
Sarmu Barkovsku, Arnoldu Briedi, Mārīti Brutāni, Va-
lentīnu Brutāni, Andri Brutānu, Laimoni Cērpiņu, Daci 
Ciršu, Mariju Dauģi, Uldi Dravu, Veroniku Drumolti, Li-
nardu Dunduru, Dzintru Eglīti, Māri Iesalnieku, Uldi La-
kotko, Āriju Liepiņu, Viju Pērkoni, Inesi Pommeri, Arni 
Portnovu, Annu Praškeviču, Helēnu Priedīti, Grietu Put-
niņu, Antonu Putniņu, Ēriku Pupausi, Airu Siseni, Sarmī-
ti Sīli, Ilgvaru Sīli, Mildu Strodi, Normundu Šimoni, Jāni 
Vilciņu, Viju Vītoliņu, Sandru Zavali, Mārtiņu Zuitiņu.

Izdevumu bagātina arī apjomīgs fotogrāfiju klāsts gan 
no Jāņa Elmera foto kolekcijas, gan satikto vietējo ļau-
žu albumiem, gan no ekspedīcijas laikā veiktās fotodo-
kumentācijas. Fotogrāfijās varēja ielūkoties arī grāmatas 
prezentācijas laikā.

Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts Kultūr-
kapitāla fonds, Madonas novada pašvaldība, Ļaudonas 
pagasta pārvalde. Izdevums laists klajā apgādā “NT Kla-
sika”.

Grāmatu iespējams iegādāties Ļaudonas pagasta pār-
valdē (cena 10 eiro). 

Materiālu no laudona.lv apkopoja Katrīna Kļaviņa
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Latvijas Tautas frontes 
Madonas rajona nodaļai - 30

Bāriņtiesas locekle Laine Siliņa pieņem apmeklētājus 
un veic apliecinājumus Ļaudonas pagastā
katru ceturtdienu no plkst.8.30 līdz 15.00.

Pārējā laikā lūdzu zvanīt pa tālruņiem 
26301270 vai 29409996.

inFoRMatĪVi  ZiŅojuMi
Pretendentu pieteikšana 

Madonas novada jaunat-
nes lietu gada balvai „Sud-
raba gailis”

Šogad jau sesto reizi Ma-
donas novada jauniešu dome 
(MNJD) rīko gada balvas 
„Sudraba gailis” pasniegša-
nas ceremoniju, kas noteikti 
ir svarīgākais jaunatnes dzī-
ves gada notikums Madonas 
novadā. Tas ir pasākums, kurā tiek godināti aktīvākie, ini-
ciatīvas bagātākie novada jaunieši un viņu atbalstītāji. 

Balvas tiek sadalītas astoņās nominācijas, atspoguļojot 
jauniešu daudzšķautņaino darbību visa gada garumā. Ce-
remonija „Sudraba gailis 2019” norisināsies š.g. 29. 
novembrī Ļaudonas kultūras namā. Kā ierasts, pasāku-
ma programma tiks piesātināta ar prominentiem viesiem, 
svinīgām uzrunām un košiem, skanīgiem priekšnesumiem.

Šajā gadā “Sudraba gailis 2019” par savu simbolisko 
vadmotīvu izvēlējies čemodānu, kas pilns ar jauniešiem 
svarīgām vērtībām - drosmi, uzdrīkstēšanos, draudzību, 
zināšanām, prasmēm, iniciatīvām utt. 

Līdz 3. novembrim dodieties uz interneta adresi mado-
na.lv, lai pieteiktu savu kandidātu kādā no astoņām nomi-
nācijām vai izlasītu konkursa nolikumu.

Informāciju sagatavoja Indra Veipa

Ļaudonas “Mežrozīte” atsāk sezonu
Ar krāšņām puķu buķetēm dārzos, ar miglas vāliem mūsu 

Aiviekstes krastos ir aizsteigusies jaukā vasariņa, un esam 
iesoļojuši zeltītajā rudenī. Arī ziema vairs nav aiz kalniem, 
tāpēc klubiņa dāmas ir sarosījušās jaunam darba cēlienam.

Mūsu klubiņa darbošanās mērķis ir pilnveidot sevi ar 
dažādām interesantām nodarbēm, zināšanām, satikt citus, 
ieklausīties viņos, smelties padomu un vienkārši interesan-
ti un jauki atpūsties, neļaujot iegrimt dzīves pelēcībā un 
problēmās. 

Klubiņš ir tas, kas mūs “izvelk” no ikdienas rūpēm un 
raizēm. Cik interesantus un saistošus pasākumus veidosim, 
tas būs atkarīgs no mūsu pašu izvēles un darbošanās. Tā, 
kopā aktīvi darbojoties, centīsimies savu un līdzcilvēku 
dzīvi padarīt interesantāku un gaišāku!

Tā kā klubiņā esam iesākušas svinēt jubilejas, tad sezonu 
atklāsim ar nozīmīgu pasākumu - mūsu klubiņa krustmāti 
Beāti godināsim 80 gadu jubilejā. Pasākumu kuplinās arī 
viesi no Madonas.

Priecīga klubiņa atkal kopā sanākšana notika 26. oktobrī 
Ļaudonas kultūras namā. Būsim priecīgas sagaidīt klubiņā 
arī jaunas dalībnieces nākamajās tikšanās reizēs. Nākamās 

tikšanās reizes laiku var noskaidrot, zvanot man pat tel. nr. 
26149433 vai meklējot informāciju „Ļaudonas Vēstīs”.

Novēlu neieslīgt ikdienas rūpēs un radīt dzīvesprieku 
katrā sanākšanas reizē klubiņā “Mežrozīte”.

Nellija Gaidlazda, klubiņa ”Mežrozīte” vadītāja

No 1. oktobra līdz pat 19. novembrim Sarkaņu pagas-
ta pārvaldē iespējams aplūkot izstādi, kas atsauc atmiņā 
Atmodas laiku - attēlos un notikumu hronikā, iepazīstinot 
vai atgādinot par Tautas frontes dibināšanu, Barikādēm, 
Baltijas ceļu un Latvijas valstiskās neatkarības atjauno-
šanu, kā arī plašāk iepazīstina ar Madonas Atmodas laika 
līderi Jāni Simsonu un mūsu novadnieku, Latvijas Tautas 
frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu.

Izstāde apskatāma pagasta pārvaldes un Biksēres bib-
liotēkas darba laikā. Ieeja - bez maksas.

Valda Kļaviņa, 
Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” direktore

Dabas parka “Aiviekstes paliene” dabas 
aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
Dabas aizsardzības pār-

valdes uzdevumā SIA „Vi-
des konsultāciju birojs” 
2018., 2019. gadā veica 
dabas parka dabas aizsar-
dzības plāna izstrādi 2020.-
2032. gadam.

2019. gada 1. novem-
brī plkst. 16.00 Ļaudonas 
pagasta kultūras namā notiks šī plāna sabiedriskās ap-
spriešanas sanāksme.

Plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas 
resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju in-
tereses, saglabājot teritorijas dabas vērtības. Tajā ietverta 
zinātniskā informācija par aizsargājamo teritoriju; ir noteikti 
vienoti apsaimniekošanas pasākumi visai dabas parka terito-
rijai, kā arī ir sagatavots individuālo aizsardzības un izman-
tošanas noteikumu projekts.

Ar dabas aizsardzības plānu un citiem saistītajiem doku-
mentiem no 18. oktobra līdz 5. novembrim iespējams ie-
pazīties arī Ļaudonas pagasta pārvaldē un interneta vietnē: 
www.daba.gov.lv.

Līdz 5. novembrim ikviens interesents var sniegt raks-
tiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, adresējot 
tos Ļaudonas pagasta pārvaldei (Dzirnavu iela 2, Ļaudona, 
LV-4862) vai plāna izstrādātājam SIA „Vides Konsultāciju 
Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai birojs@vkb.
lv).

Iedzīvotāji, zemju īpašnieki un komersanti ir aicināti būt 
aktīviem un sniegt priekšlikumus, paust viedokli par turp-
māko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.1/16/I/001 
„Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidī-
bas saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietva-
ros. Kontaktpersona: projekta vadītājs Ilmārs Bodnieks, tālr. 
67557668.

Ramona Vucāne, teritorijas plānotāja
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Izmaiņas maršrutā 
Madona-Mārciena-Mētriena

Atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumu, no 2019. gada 7. 
oktobra maršruta Nr.5465 Madona-Mārciena-Mētriena 
reiss Madonas autoostā tiks uzsākts plkst.21.00 (līdz šim 
tas tika uzsākts plkst.21.15). Tādējādi pasažieriem, kas 
brauc no Rīgas, pieturā - Sauleskalns vairs nebūs jāgaida 
25 minūtes, lai pārsēstos autobusā, kas brauc līdz pieturai 
- Mētriena.

Aktualitātes lauksaimniekiem
No pavasara līdz rudenim zemnieki strādā bez apstājas. 

Gada otrajā pusē lauki jāapstrādā nākamajai sezonai, jā-
pērk minerālmēsli, degviela, jālabo tehnika, jāiegādājas 
krājumi ziemai un jāveic citi darbi.

Lai to visu paveiktu, vajadzīgi diezgan lieli apgrozā-
mie līdzekļi.  Ja nav saņemta maksa par pārdoto šī gada 
ražu, bet nauda gada otrajā pusē nepieciešama arī ziemā-
ju sējai. Savukārt, ja ieņēmumi tikai nedaudz vai nemaz 
nepārsniedz pēdējā lauksaimniecības cikla ražošanas iz-
maksas, lielākoties papildu apgrozāmais kapitāls nepie-
ciešams nākamā gada sākumā līdz ienākumu saņemšanai 
rudenī  - kārtējo izmaksu segšanai un vēlākai lauku ap-
strādei.

Vidzemes reģiona lauksaimnieki lielākoties ir rūpīgi fi-
nanšu plānotāji un ļoti novērtē ALTUM dziļo izpratni par 
lauksaimniecības jomas finansēšanu un lauksaimnieku 
vajadzībām. Jāuzsver, ka lauksaimnieku un viņu vajadzī-
bu ir daudz, tāpēc svarīgi tās laikus apzināties un sagā-
dāt apgrozāmos līdzekļus nākamajam periodam. ALTUM 
tos piedāvā uz termiņu līdz diviem gadiem apjomā līdz 
vienam miljonam eiro, lauksaimniecības kooperatīviem - 
līdz 2,85 miljoniem eiro.

Būtiski arī zināt, ka lauksaimnieks, kas ir primāro lauk-
saimniecības produktu ražotājs, var saņemt atbalstu kre-
dītprocentu dzēšanai. Piemēram, klientam aizdoti 15 000 
eiro ar četru procentu gada likmi un 10 mēnešu atmaksas 
termiņu. Minētajā laikā ar šādu likmi viņš samaksā kre-
dītprocentos 500 eiro. Rudenī, kad lauksaimnieks LAD 
iesniedz izziņas par aizņēmumiem, viņš saņem atpakaļ 
šos 10 mēnešos nomaksātos eiro. Tādējādi bieži vien sa-
nāk, ka lauksaimnieks saņēmis bezprocentu aizdevumu.

Ļoti būtiski arī neaizmirst par apdrošināšanu, kas ir 
drošības spilvens gan lielu lietavu, gan sausuma gadīju-
mos un citās dabas stihijās, kas diemžēl pie mums nav re-
tums. Redzam, ka LAD sniegtais atbalsts par dzīvnieku, 
sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu gadu no gada 
kļūst arvien populārāks. Tomēr ne visi lauksaimnieki ir 
informēti, ka apdrošināšanas izdevumu segšanai var iz-
mantot ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, turklāt 
70% no izmaksām pēc tam segs Lauku atbalsta dienests, 
kas nodrošina kompensējošu maksājumu lauksaimnie-
kiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par 
ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu 
apliecinošajiem dokumentiem.

Olita Untāla, 
ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja

Esi zemessargs!

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra 
un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespē-
ju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par 
tās drošību un aizsardzību. 

Ko iegūsi, dienējot Zemessardzē:
• Iesaistīsies savas valsts aizsardzībā.
• Bez maksas apgūsi militārās pamatiemaņas.
• Papildu ienākumus no 39 EUR dienā.
• Bezmaksas veselības pārbaudi un vakcināciju.
• Piedalīsies militārās mācībās Latvijā un ārvalstīs kopā 
ar Latvijas un ārvalstu karavīriem.
• Prasmi sniegt medicīnisko palīdzību.
• Iespēju sniegt atbalstu sabiedrībai - līdzdarboties 
personu meklēšanā, mežu ugunsgrēku dzēšanā, 
plūdu un to seku novēršanā.
• Iespēju aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
• Morāli un fiziski pilnveidosies.
• Iepazīsi jaunus draugus un domubiedrus.
• Iespēju veidot militāro karjeru.
Zemessardzē pielietot un pilnveidot savas profesionālās 

prasmes iespējams arī IT speciālistiem, autovadītājiem, pa-
vāriem, apsargiem, komunikācijas un multimediju speciālis-
tiem, fotogrāfiem, inženieriem, videooperatoriem, kā arī citu 
profesiju pārstāvjiem. 

Zemessardzē uzņem, ja esi:
• Latvijas pilsonis/e;
• 18-55 gadus vecs;
• vismaz ar pamatizglītību;
• neesi narkologa un psihiatra uzskaitē;
• neesi krimināli sodīts;
• neesi bijis PSRS vai kādas ārvalsts drošības 
dienesta darbinieks;
• neesi atvaļināts no dienesta par disciplīnas 
pārkāpumiem.
Lai tiktu uzņemts Zemessardzē:
• novērtē savu atbilstību;
• sazinies ar Zemessardzes 25. kājnieku bataljonu 
+371 26424420;
• dodies uz Zemessardzes 25. kājnieku bataljonu 
Gulbenē, O. Kalpaka ielā 58:
• līdzi ņemot pasi un izglītības apliecinošus dokumentus;
• jāuzraksta iesniegums par uzņemšanu Zemessardzē;
• veselības pārbaude;
• apmācības uzsākšana - iestājoties Zemessardzē, tu apgū-

si intensīvu pamatapmācības kursu trīs nedēļu ilgā vasaras 
nometnē vai ilgākā laika periodā vienu vai divas reizes mē-
nesī nedēļas nogalēs.

Gaidām tevi Gulbenē Zemessardzes 25. kājnieku ba-
taljonā!

Nevilcinies pievienoties mūsu saimei! 
Kontakti: O. Kalpaka iela 58, Gulbene, LV-4401
     Tālr.nr. +371 26424420
     E-pasts: eduards.tiltins@mil.lv / 25bn@mil.lv
     Viss par Zemessardzi: www.zs.mil.lv

Kaprālis (OR-4) Eduards Tiltiņš,
ZS 2.VBde Operatīvās pārvaldes Mobilās apmācību 

nodaļas vecākais apmācību speciālists
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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.

pasākuMu aFiŠa Pasākumi Madonas kultūras namā:
20. novembrī plkst. 19.00 grupas “CARNEVAL YOUTH” 
cienītāji aicināti  uz stāvkoncertu Madonas kultūras namā
 (Biļešu cenas - 12,00, 15,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana: 

www.bilesuparadize.lv, kā arī “Biļešu paradīzes” un Madonas 
kultūras nama kasē)

9. novembrī plkst. 18.00 Madonas pilsētas kultūras namā
Valmieras teātra izrāde ”Augusta vaļi” (D. Berijs)

Traģikomisks stāsts divās daļās.
(Biļešu cenas: 8,00 - 12,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana: 

www.bilesuparadize.lv, kā arī “Biļešu paradīzes” 
un Madonas kultūras nama kasē)

sLudinājuMi
Ļaudonas pagasta “Birzumniekos” katru piektdienu no plkst. 

17.00 līdz 20.00 var iegādāties ”SB kūpinājumi” produkciju.
Var veikt pasūtījumus gan gaļas produktiem, gan gaļas platēm. 

Sanita, tel. 28381992.

sēRu  Vēsts
No tālumiem tikai šis tālums vistālākais.
Tikai pēc šķiršanās šīs nekad vairs tikšanās nav.

Mūžības ceļos aizgājuši:

Evalds Āboliņš
03.10.2019. 77 gadu vecumā;

Juris Bucenieks
06.10.2019. 58 gadu vecumā.

Līdzjūtība
...Skumjas starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
kad saule spīd.
  H. Skuja

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Līgai Āboliņai,
vīratēvu mūžībā aizvadot.

SIA “Ausmupe” kolektīvs

Kafejnīca „Mokka” piedāvā gan galdu klāšanu godos, gan ie-
spēju pasūtīt līdzņemšanai (salāti, uzkodas). Iepriekš piesakoties, 
iespējams pieteikt pusdienas/vakariņas grupām (no 5 cilvēkiem). 
Kafejnīcai, sākot no oktobra vidus, mainīts darba laiks - turp-
māk ceturtdienās slēgta. Piektdienās un sestdienās darba laiks no 
plkst.20:00 līdz 02:00.

 Vadītājas Maritas Circenes tel. nr. – 20266550

Klavieres meklē saimnieku!
Klavieres meklē tādu saimnieku, kas ir ceļā uz muzikālu izglī-

tību. Klavierēm nepieciešama skaņošana. Mūzikas instrumentu 
var saņemt Ļaudonas kultūras namā (paša transports). Tālrunis 
informācijai: 26590186.

Pasākumi Ļaudonā:
Lāčplēša diena 11. novembrī pie Aiviekstes tilta

Sekojiet sīkākai informācijai!

Valsts svētku koncerts “...tinot mūža rakstu...”
Ļaudonas kultūras namā 16. novembrī plkst.19.00

Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Māgas”
Ieeja - bez maksas

Akcija “Gaišās domas Latvijai”
18. novembrī plkst. 18.00 pie Aiviekstes tilta

    Ļaudonieši aicināti kopīgi veidot sveicienu Latvijai 
svētkos, sanākot kopā, aizdedzot svecītes ar gaišām domām par 
mūsu dzimteni. 

Ļaudonas senioru paaudzes deju kolektīva “Divi krasti”
10 gadu jubilejas koncerts Ļaudonas kultūras namā

7. decembrī plkst.19.00

KINO  SEANSI  ĻAUDONAS 
KULTŪRAS  NAMĀ:

“Oļegs”
31. oktobrī plkst. 19.00
Ieeja - 2,00 EUR
Žanrs - drāma
Vecuma ierobežojums - 12+
Filmas garums - 108 min
Režisors - Juris Kursietis
      
“Nekas mūs neapturēs”
7. novembrī plkst. 19.00
Ieeja - 2,00 EUR
Žanrs: drāma, romantika, muzikāla filma
Vecuma ierobežojums - 16+
Filmas garums - 1h 39 min
Režisors - Andris Gauja
  
“Meklējot Mr. Kauliņu”
14. novembrī plkst. 19.00
Ieeja - 2,00 EUR
Žanrs - dokumentāla filma
Vecuma ierobežojums - 12+
Filmas garums - 1h 20 min
Režisors - Kaspars Roga
 
“Dvēseļu putenis”
21. novembrī plkst. 19.00
Ieeja - 3,00 EUR
Žanrs - kara drāma, vēsturiska
Vecuma ierobežojums - 12+
Filmas garums - 2h 03 min
Režisors - Dzintars Dreibergs


