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ĻAUDONASĻAUDONAS
Vēstis

ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 9 (273)  NOVEMBRIS / DECEMBRIS  2017. G.

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes. No sevis, no tā, 
kas sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos - egles, pasaules mirdzums televizorā žilbinās 
acis, tad ziniet un apzinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās gaismas, 
kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.

                                                   Imants  Ziedonis

Ļaudonieši!
Lai gaiši, sirdssilti Ziemassvētki! Lai ikvienam izdodas atrast svētku 
īpašo burvību un dāvāt to līdzcilvēkiem!
Lai Jaunais gads ver atkal jaunas tāles, kas aizved pie sasniegumiem 
un sapņu piepildījuma! 
Lai veselība, dzīvesprieks, savstarpēja cieņa un saticība pavada 
ļaudoniešus ikkatru Jaunā gada dienu!
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Lūdzot pastāstīt savu dzīvesgājumus, Maija saka skaistus vār-
dus: „Tā, sāksim to grāmatu rakstīt…” Un patiesi, Maijas dzīves 
lapaspusēs netrūkst ne komēdijas, ne traģēdijas cienīgu sižetu… 

Maijas dzimtās mājas ir Kalnājos „Liepārēs”, ar kurām sais-
tās siltās bērnības atmiņas. 1953. gadā Maija ar ģimeni pārnāca 
dzīvot uz Toci un kļuva par īstenu ļaudonieti. No dzimtas mājām 
bija jāatsakās, jo Maijas mamma strādāja fermā un tolaik visu 
fermu ar slaucējām pārcēla uz Toci. Jubilārei vismīļākās atmiņas 
ir par Gustavskolu.

Jau no 14 gadu vecuma Maija sāka strādāt  sovhoza „Toce” 
lauku brigādē. Pieauguša cilvēka darbs jaunai meitenei  nebija 
viegls.  Tomēr - izvēles nebija, jo Maija ir pēckara bērns, savu 
tēti zaudējusi karā un darīja visu, lai savai mammītei un jaunā-
kajai māsai ar brāli palīdzētu. 

Trīs gadus Maija fermā nostrādāja par slaucēju un tad nāca 
negaidīts dzīves pavērsiens - Ļaudonas sakaru nodaļai tika dots 
rīkojums, ka katrā  sovhozā  ir jābūt pastniekiem. Direktors šim 
amatam bija noskatījis tieši Maiju. Lai arī viņa nebija priecīga 
par šo jauno un nezināmo pavērsienu, tomēr, kā vēlāk izrādījās, 
šis amats dzīvē ienesa daudz interesantu, pozitīvu notikumu. 
1959. gada 23. aprīlī sākās Maijas darbs kā pastniecei. Tajā laikā 
pasta priekšniece bija Vija Dreimane, kas Maiju ievirzīja nezi-
nāmajā, svešajā darbā un tā pienākumos. Par pastnieci  Maija 
nostrādāja 35 gadus.  Jubilāre labprāt dalās atmiņās par šo laiku. 
Tajā laikā pastnieks pārvietojās tikai kājām, nepastāvēja arī past-
kastītes - viss bija jāpiegādā mājās un jānoliek uz galda. Vēlāk 
nāca jauni likumi, šis tas mainījās, un pastniekiem piešķīra velo-
sipēdu.  Protams, darbs kļuva vieglāks. No sākuma pasta mašīna 
veda Pamatu sakaru nodaļas  visas avīzes, pasta sūtījumus uz 
Ļaudonas sakaru nodaļu, kur pasta darbinieces visu sašķiroja un 
veda ar autobusu Madona - Ļaudona - Pamati, autobuss kursēja 
sešos vakarā. Tieši Maijas uzdevums bija vest pasta sūtījumus 
ar autobusu - atbildība bija liela.  Maija atminas, ka cilvēki tajos 
laikos ļoti daudz pasūtīja periodiku -žurnālus, avīzes. Pastnie-
kam bija jānogādā mājās arī telegrammas, naudas pārvedumi, 
dažādas pakas, bandroles, pensijas. Katram pastniekam bija ie-
dalīta sava teritorija, Maija pārzināja  - Toci, un tur dzīvojošie 
cilvēki Maijai kļuva ļoti tuvi. Aizejot pensijā,  Maiju pavadīja 
siltas un gaišas sajūtas, atmiņas par aizvadītajiem darba gadiem. 
Maija joprojām atceras, kuri bija ejošākie preses izdevumi - žur-
nāli Krestjanka, Rabotņica, Zdarovje, Za ruļom, Cvetovodtska. 
Bija arī laiks, kad izdevumu pasūtīšanai bija limiti - taloni, pret 

Mēneša jubilāri

1. novembrī 80 gadu jubileju atzīmēja 
MAIJA  DRIKSNA

kuriem varēja saņemt presi. Jubilāre atminas, ka vīrieši stāvēju-
ši rindā, nakšņojuši pie pasta ēkas, lai tikai tiktu pie žurnāliem. 
Maijas pārziņā  bija arī vidusskola - skolotāju pasūtītā periodika.

Maijai ir daudz stāstāmā par pastnieces darbu. Tas patiesi ir 
interesants darbs, kas prasījis gana daudz pacietības un fiziskas 
izturības. Piemēram, četrrāpus rāpot vairākus kilometrus pa dzi-
ļu, dziļu sniegu, lai sasniegtu galamērķi, vai iešana pa zemes 
ceļu vasaras svelmē, kur mašīnas traucas garām un tu pēc tam 
izskaties, kā iznācis no dzirnavām.  Taču pāri visām grūtībām 
stāv atbildība pret savu darbu, jo sūtījums ir jāpiegādā! 

Maijas sirdslieta - cimdu adīšana. Jubilāre teic, ka tā bijusi 
lieta, kas nomierina. Atliek vien paņemt adīkli rokās… Un, pro-
tams, smaržīgās lilijas - par tām Maija tur īpašu rūpi. 

Maijas apprecējās ar Jāni, ar kuru kopdzīvē nodzīvoja 45 ga-
dus, līdz slimība paņēma visu.  Maija ar skumjām un sirsnību 
nosaka: ”Lai vieglas smiltis!” Ģimenē ir divas meitas un dēls, 
pieci mazdēli, divas  mazmeitas un jau arī mazs pulciņš maz-
mazbērnu.

Paldies jubilārei par aizraujošo stāstījumu! Lai veselība un 
lilijas priecē ik vasaru! 

ANDREJS  BĒRZIŅŠ  
28. novembrī sagaidīja 80 gadu jubileju 

Kad avīze jau bija tapšanas stadijā, saņēmām ziņu, ka Andrejs  
drīz pēc savas dzimšanas dienas devies mūžībā. Lai šis Andreja 
dzīvesstāsts kalpo kā gaišs atmiņu kamolītis visiem, kas viņu pa-
zina.

Andreja dzīvesstāstu, taupot paša jubilāra veselību, izstāstīja 
viņa sieva Ruta. Andreja dzīvē bijuši daudzi interesanti notikumi 
un fakti un viens no tiem - pats vārds. Izrādās, ka vārds, ko vecā-
ki savam dēlam devuši,  ir Andris. Tikai laika gaitā, mainot pasi, 
kāda nešpetna kundze to esot ierakstījusi - Andrejs. Visi jubilāru 
zina un uzrunā par Andri,  tādēļ arī šajā rakstā izvēlējos jubilāra 
dzimto vārdu. 

Andris ir dzimis ļaudonietis.  Dzimtas mājās „Ķepši” (tagad 
„Ķepšu Lejas”) nu dzīvo jau piektā paaudze un mājai ir apmē-
ram  300 gadu. Mājinieki zina stāstīt, ka savulaik pie mājas bijis 
purvs, tagad - pašiem savs avotiņš. Bērziņu dzimtai ir arī zināma 
radniecība ar mūsu izcilo novadnieku Andreju Eglīti - jubilāra 
tēvs ar dzejnieku bijuši brālēni.

Andris bērnību pavadījis kopā ar 10 gadus vecāko brāli Iman-
tu, līdz 17gadīgais brālis iesaukts vācu armijā un dažādu apstākļu 
dēļ palicis uz dzīvi Austrālijā. Par spīti  lielajam  attālumam, brāļi 
uzturējuši kontaktus un regulāri sazinājušies, līdz 1994. gadā abi  
brāļi pēc lielas nošķirtības gadiem beidzot satikās. Tas bijis liels 
notikums. Austrālijā dzīvo Imanta dēls, kuram vārds dots par 
godu jaunākajam brālim - Andris.

Andris uzsāka mācības jūrskolā, bet diemžēl tā laika politisko  
apstākļu dēļ  (jo  brālis atradās ārzemēs)  šo skolu pabeigt neiz-
devās… Tās jubilāram allaž bijušas nepiepildītas ilgas un visu 
mūžu pavadījušas skumjas pēc jūras. Tā vienmēr bijusi tuva un 
pēc iespējas Andris vienmēr atradis mirkli pabūt pie jūras.

Nepiepildot sapni par kuģošanu  jūrā, Andris izglītību iegu-
va Jaungulbenes mehanizācijas skolā un turpmākos darba gadus 
saistīja ar tehniskiem darbiem, ilgus gadus bijis arī metinātājs 
- atslēdznieks. 

Ar sievu  Rutu pavisam nejauši iepazinies Jaunkalsnavā  Ok-
tobra svētku ballē. Lai arī pirmās dejas laikā abiem nešķita, ka 
izveidosies kas nopietns,  tomēr liktenis bija lēmis citādāk…  
Uzplauka patiesa mīlestība, ģimene sakuploja ar četriem bēr-
niem, tagad jau sešiem mazbērniem un diviem mazmazbērniem. 
Ruta ar sirsnību un pateicību teic, ka Andris allaž ir bijis ģimenes 
cilvēks - kā paraugs, kādam jābūt mīlošam tēvam. Šajā vasarā, 
30. jūlijā, Andris un Ruta nosvinēja skaisto 50 gadu Zelta kāzu 
jubileju.

Andra jaunības dienu aizraušanās sports - brīvā cīņa, kur gūti 
vērā ņemami panākumi. Tāpat viņš  bijis arī kaislīgs motobrau-
cējs, kopā ar sievu savulaik ar moci apbraukājuši vai visu Latvi-
ju. Jubilāram arī vecumdienās bija perfekta atmiņa uz skaitļiem 
- nedomājot viņš varēja pateikt, kurā gadā un datumā noticis kāds 
konkrēts notikums.

Signes Prušakevičas teksts un foto
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ĒRIKA BARKOVSKA PIEMIŅAS TURNĪRS BASKETBOLĀ

Turnīru rīkot ienāca prāta jau 
drīz pēc skolotāja Ērika Barkov-
ska aiziešanas mūžībā. Visus šos 
gadus, kopš skolotājs Barkovskis 
vairs mani nemācīja, centos vis-
maz  reizi gadā viņu apciemot un 
parunāties. Un viņš ir viens no 
tiem cilvēkiem, ko es visaugstāk 
vērtēju savā dzīvē. Novērtējot to, 
ko viņš ir izdarījis manā labā, ko 
ir ielicis tik daudzos  jauniešos, 
vēlējos noorganizēt šādu Piemi-
ņas turnīru. Sākotnēji bija do-
māts turnīru organizēt  skolotāja 
Barkovska dzimšanas dienā, kas 
ir aprīļa mēnesī. Tad sāku domāt 
par atbalstītājiem šim turnīram.  
Sazinājos ar skolotāja dēlu Ar-
mīnu, izstāstīju savas domas un 
plānus  saistībā ar turnīru, un 

Armīns teica: „Darām! Taisām!” 
Un tā idejai tuneļa galā parādījās 
gaisma un  manai  iecerei nu bija 
arī finansiāls atbalsts.

Skolotājs Ēriks Barkovskis skolē-
niem ir daudz devis,  ne tikai fiziski 
viņus attīstot sporta stundās, bet arī 
garīgajā jomā, iemācot pašpārlieci-
nātību  par saviem spēkiem. Esmu 
priecīgs, ka pirmais Piemiņas turnīrs 
pulcēja tik daudz basketbola koman-
du,  un ceru, ka šāds turnīrs kļūs par 
labu tradīciju.

Turnīrā uzvarēja komanda no Ļau-
donas, 2.vietā lubānieši, bet 3.vietā 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidus-
skolas komanda (Maira Dzeņa au-
dzēkņi). Turnīra labākais spēlētājs - 
ļaudonietis Edijs Dzenis.

Piemiņas turnīra organizatora 
Maira Dzeņa teksts un fotoTurnīra organizators Mairis Dzenis kopā ar Ērika Barkovska ģimeni.
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turpinājums 5. lpp.

MADONAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAS 
APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANA

Brīdis pirms valsts svētkiem ir laiks, kad Madonas no-
vada pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus pretenden-
tiem  uz Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem. 
Svinīgajā ceremonijā 16. novembrī Madonas kultūras 
namā Madonas novada pašvaldība apbalvoja novada 
cilvēkus  par ieguldīto darbu sava pagasta un novada 
attīstībā. Tika pasniegti vairāki Pateicības un Atzinības 
raksti un augstāko apbalvojumu -  Goda diplomu un 
goda zīmi - saņēma madonietis, keramiķis Jānis Seiksts.

Mēs varam būt lepni un gandarīti, ka apbalvojamo 
vidū ir arī ļaudonieši.

Anete Karlsone kā Latvijas Universitātes Vēstures 
institūta Etnoloģijas nodaļas pētniece un vēstures 
doktore veikusi vērienīgu darbu Madonas novada un 
Vidzemes novada tradicionālo tautas tērpu izpētē, sa-
glabāšanā un popularizēšanā. Gandrīz visiem novada 
pašdarbības kolektīviem izveidoti novadam un lokālām 
tradīcijām atbilstoši tautas tērpi, ko atzinīgi novērtējusi 
arī republikas žūrija kolektīvu skatēs. Anete strādā pie 
jaunās paaudzes izglītošanas, mācot vienu no senajām 
amatu prasmēm - aušanu. Anete ir arī Madonas pilsētas 
kultūras nama folkloras kopas “Vērtumnieki”  ilggadēja 
dalībniece.

Madonas novada pašvaldības Atzinības raksts Anetei 
Karlsonei tiek piešķirts par ieguldījumu tradicionālās 
kultūras izpētē, saglabāšanā un Madonas novada popu-
larizēšanā.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāja 
Aija Driksna pedagoģiskajam darbam veltījusi 40 ga-
dus, būdama sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju 
skolotāja meitenēm. Viņai raksturīga mērķtiecība, ra-

došums un augsta atbildības sajūta. Aija vienmēr prot 
veidot labu sadarbību ar skolēnu vecākiem, kā arī aktīvi 
iesaistās gan skolas vides uzlabošanā, gan aktīvi pieda-
lās arī pagasta kultūras dzīvē. Aija ir Ļaudonas jauktā 
kora “Lai top!” dalībniece, kora vecākā un hroniste.

Madonas novada pašvaldības Pateicības raksts Aijai 
Driksnai tiek piešķirts par ilggadēju, godprātīgu un ra-
došu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

Madonas novada pašvaldības Atzinības raksts Ilzei 
Dreimanei tiek piešķirts par nesavtīgu darbu Ļaudonas 
pagasta labklājības un attīstības veicināšanā.

Ilze Dreimane ir ļaudoniete, dzimtas mājas Ļaudonas 
pagasta „Mežsētas”. Ilze nāk no strādīgas un kuplas ģi-
menes. 

Pamatskolas izglītība iegūta Ļaudonas vidusskolā, 
mācības ar izcilām sekmēm  turpinot Āgenskalna Valsts 
ģimnāzijā. Absolvējusi Rīgas Stradiņa Universitāti  Ei-
ropas studiju fakultātes programmā Politikas zinātne, 
iegūstot Sociālo zinātņu bakalaura grādu. Izglītoties 
turpināja Biznesa augstskolā „Turība”, kur iegūst grā-
matveža kvalifikāciju.

Ļaudonieši Ilzi vairāk iepazīst no 2009. gada vasa-
ras, kad Ilze sāk strādāt par Ļaudonas pagasta pārval-
des vadītāju. Šis sākums nebija viegls - Ilzei sevi darbā 
bija jāpierāda, jālauž stereotipi par gados jaunu cilvēku 
vadošā amatā, jāiegūst kolēģu uzticība. Uzsākot darbu 
pagasta pārvaldē, bija jārisina daudzi būtiski jautājumi, 
jāizzina procesu gaita, jāveic darba pienākumi, paļaujo-
ties uz savām zināšanām. Ilze par Ļaudonas pagasta pār-
valdes vadītāju  nostrādājusi astoņus gadus un šo gadu 
laikā pilnībā ir pierādījusi  sevi  kā zinošu, uzticamu, 
cilvēcīgu, pieredzes bagātu, inovatīvu darbinieci. Šie 
darba gadi vērtējami kā sasniegumiem bagāti, ar pilso-
nisko un sabiedrisko aktivitāti, novada un Ļaudonas pa-
gasta vārda popularizēšanu, tādēļ mēs, Ilzes kolēģi pa-
gasta pārvaldē, pagasta iestādēs, vēlamies viņu pieteikt 
Madonas novada pašvaldības apbalvojumam.

Pateicoties Ilzes klātesamībai un aktivitātei, ieintere-
sētībai par pagasta attīstību, ir realizēti vairāki projek-
ti. Kā lielākos var minēt - „Muzeju telpu vienkāršota 
renovācija” un „Sabiedriskās  ēdināšanas pakalpojumu 
uzlabošana” A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā, A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas internāta atjaunošana - telpu re-
monts un labiekārtošana. Internāta atjaunošana nodro-
šina skolēnu skaita palielināšanu Ļaudonas vidusskolā. 
Tāpat arī, pateicoties  realizētajam  “Sabiedriskās ēdi-
nāšanas projektam”, tagad  ir lielākas iespējas uzņemt 
nometņu dalībniekus vasaras mēnešos. Projekta  „Soci-
ālo pakalpojumu izveidošana” rezultātā  Ļaudonas kul-
tūras nama telpās  tika ierīkota publiskā duša un veļas 
mazgātava, kas pagasta iedzīvotājiem, kuriem nav šādu 
iespēju  mājās, ļauj saņemt šos sociālos pakalpojumus. 
Tāpat šo gadu laikā sakārtots arī ielu apgaismojums, kas 
ir būtisks ieguvums visiem pagasta iedzīvotājiem. 

Īpaši saspringts bija laiks, kad savu darbību pārtrau-
ca ilggadējā Ģimenes ārsta prakse un drīz pēc tam arī 
aptieka. Pagasta iedzīvotājos valdīja sašutums, neziņa, 
dažos arī dusmas un neapmierinātība, kas tika vērsta  

Aija Driksna un Ilze Dreimane, saņemot sveicienus Ļaudonā.



   NOVEMBRIS / DECEMBRIS 2017      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 8 (272)                              5

turpinājums no 4. lpp.

turpinājums 6. lpp.

pret  pārvaldes vadītāju. Laikā, kamēr pagastā nebija 
ģimenes ārsta, pagasta pārvalde iedzīvotājiem nodroši-
nāja transportu  uz blakus pagastu, lai  varētu apmeklēt  
ārstu. Paralēli tam Ilze meklēja iespējas un risinājumu, 
lai pagastā saglabātu veselības aprūpes pieejamību - ģi-
menes ārstu un arī farmaceitu, kas turpinātu aptiekas 
darbību. Šis laiks nebija viegls, tomēr Ilze izcīnīja ļau-
doniešu sapni un lolotās cerības - tagad arī  pašiem savs 
ģimenes ārsts un aptieka. Tas notika ar lielu  pagasta 
pārvaldes atbalstu, gan veicot telpu remontu un pielāgo-
jot tās nepieciešamajiem normatīviem, gan aktīvi dar-
bojoties ārsta un farmaceites meklēšanā. 

Arī šobrīd ir startējuši trīs nozīmīgi projekti -kultūras 
nama atjaunošana, skolas siltināšana, lifta ierīkošana 
pansionāta ēkā. Šo projektu realizācija ir nozīmīgs ie-
guldījums arī  attīstībai nākotnē, ērtību nodrošināšanai  
pagasta  iedzīvotājiem un darbiniekiem, dažādu prob-
lēmsituāciju atrisināšanai.

Līdz ar Ilzes darbu pagasta pārvaldē ir aizsākusies 
arī vides labiekārtošana. Ilze atsaucās uz ļaudonietes 
Mairitas Ducenas iniciatīvu  un ideju gūzmu  par pa-
gasta tēla veidošanu un vides labiekārtošanu. Tādēļ tika 
izveidota pagastā dārznieka amata vienība. Dārznieka 
darbošanās rezultātā Ļaudonā ir izveidota Sajūtu taka 
un ārstniecības augu labirints estrādes teritorijā, notiek 
estrādes un skolas parka labiekārtošana, ir izvietoti vai-
rāki soliņi un atkritumu urnas, drīzumā tiks uzstādīts arī 
vides objekts - pagasta simbolika pie Aiviekstes tilta. 
Pie novadnieka un dzejnieka Andreja Eglīša kapavietas 
un skulptūru takas „Ceļš pie Andreja Eglīša” izvietotas 
informatīvas plāksnes.

Bez  lielāka mēroga projektiem pagasta pārvalde 
vienmēr ir atbalstījusi arī pagasta iestāžu labiekārtoša-
nu, telpu atjaunošanu, nepieciešamā inventāra iegādi, 
lai darbinieki un pagasta iedzīvotāji varētu  atrasties 
un dzīvot modernā, labiekārtotā un ērtā vidē. Izglītības 
iestādēs (A. Eglīša Ļaudonas vidusskola, PII „Brīnum-
dārzs”)  izremontētas vairāku klašu, nodarbību telpas un 
sanitārie mezgli, Ļaudonas pansionātā tiek remontētas 
iemītnieku istabiņas un koplietošanas telpas, bibliotēkā 
sakārtots sanitārais mezgls un izstāžu telpa, tāpat  lī-

dzekļi ieguldīti arī Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra 
„ACS” telpās. 

Ilze vienmēr ir atbalstījusi arī pagasta amatiermākslas 
kolektīvu darbu un kultūras pasākumus. Atzīmējot dzej-
nieka un Latvijas patriota Andreja Eglīša 100gadi, Ļau-
donā notika vērienīgs pasākums, Ļaudonas vidusskolai 
tika piešķirts Andreja Eglīša vārds un turpinās veiksmī-
ga sadarbība ar A. Eglīša Latviešu Nacionālo fondu.

   Ilze iestājas arī par jaunajiem uzņēmējiem, kuri par 
savu darbavietu izvēlējušies Ļaudonas pagastu.

Ilze Dreimane kandidēja 2017. gada pašvaldību vē-
lēšanās, Ļaudonas pagastā ierindojoties līdera pozīcijā, 
kas apliecina iedzīvotāju uzticību un viņas darba no-
vērtēšanu.

Līdzās šiem nozīmīgajiem darbiem un nopelniem, ie-
stāšanos par Ļaudonas pagasta attīstību, ir jāpiemin arī 
cilvēciskais faktors. Ilze attiecībās ar kolēģiem ir lojāla, 
draudzīga, atvērta, komunikabla, uzticama, prot moti-
vēt un iedrošināt, viņa ir liels atbalsts krīzes situācijās. 
Ja Ilze ko dara, tad dara pamatīgi, apņēmīgi un vienmēr 
tiecas uz visaugstāko mērķu sasniegšanu. 

Jāpiebilst, ka Ilzei Dreimanei  šī Atzinības raksta sa-
ņemšana ir ļoti zīmīga, jo tas sakrīt ar laiku, kad Ilze 
pārtrauc savas darba attiecības ar Ļaudonas pagastu. 
Ilze atzīst, ka, strādājot pagasta pārvaldes vadītājas 
amatā, ir ļoti daudz ieguvusi un augusi kā cilvēks, kā 
darbinieks. Lai arī priekšā jauni izaicinājumi,  Ilze ne-
pārprotami  saka, ka savas saiknes ar Ļaudonu nesaraus. 
Te ir viņas vecāku mājas, un Ilze, cik vien būs viņas 
spēkos un iespējās, pastāvēs par Ļaudonu tāpat kā līdz 
šim. Ilze  novembrī  saņēma daudz pateicību  un paldies 
vārdus. Tas bija gan pēdējā darba dienā, kad kā lielu 
pārsteigumu kolēģi viņai sagādāja ceļojumu pa visām 
pagasta iestādēm un ar pozitīvām emocijām piepildī-
tu šo dienu; tas bija novada pašvaldības apbalvojumu 
pasniegšanas ceremonijā Madonā un arī 18. novembrī 
Ļaudonā, kad vēlreiz suminājām apbalvojumu saņēmē-
jus. Pateicības runā ļaudoniešiem  Ilze izteica pamudi-
nājumu turpmākajam - nesēdēt malā un negausties, bet 
gan iet, rīkoties, uzdrīkstēties! Ļaudonā ir daudz gaišu 
cilvēku un šiem cilvēkiem jābūt redzamiem un dzirda-
miem, lai pār mums valda priecīgas un gaišas krāsas! 

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča

KOPĀ  MĒS VARAM  DĀVĀT  ĻAUDONAI CEĻU!
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja oktobrī sagata-

voja vēstuli Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, 
LR Saeimai, satiksmes ministram, VAS “Latvijas valsts 
ceļi”  par “Pieprasījumu  rīcībai valsts ceļa asfaltēša-
nai”.

Vēstulē minēts:
Madonas novada Ļaudonas pagasts ir viens no 14 

Madonas novada pagastiem. Tas ir viens no lielākajiem  
novada  pagastiem  gan teritorijas, gan iedzīvotāju skai-
ta ziņā. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes da-
tiem Ļaudonas pagastā uz 01.07.2017. savu dzīvesvietu 
reģistrējuši 1333 iedzīvotāji. 

Novada līmenī starp pagastiem Ļaudonu raksturo se-
kojošas atšķirības/ pazīmes:

1) Ļaudonas  pagastā tiek nodrošināts visplašākais 
pašvaldības funkciju spektrs salīdzinājumā ar citiem 
pagastiem - šeit ir vidusskola, pirmsskolas izglītības 
iestāde, kultūras nams, bibliotēka, bērnu un jauniešu 

centrs, pagasta pārvalde, pansionāts. Pieejami arī ģime-
nes ārsta pakalpojumi un aptieka;

2) pagastu raksturo viens no lielākajiem kritumiem 
iedzīvotāju skaita ziņā, vieni no zemākajiem uzņēmēj-
darbības aktivitātes rādītājiem;

3) tas ir vienīgais pagasts novadā, kur nav neviena 
asfaltēta valsts ceļa. 

Šobrīd var tikai minēt, kādi statistikas rādītāji rak-
sturotu pagastu, ja ceļu asfaltēšanu iedzīvotāji būtu 
pieredzējuši jau tad, kad tas tika solīts pirmo reizi. Pil-
nīgi droši ir zināms, ka daudzi uzņēmēji šo vietu nav 
izvēlējušies par savu tieši ceļu infrastruktūras dēļ, jo tā 
pati esošā nav pieejama visu laiku - šķīdoņa laikā, t.i., 
vismaz vienu laika posmu gadā  - pavasarī  -  visi ceļi uz 
un no Ļaudonas slēgti smagajam transportam.

Pagasta teritorijā valsts autoceļu kopgarums 78,9 km:
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turpinājums no 5. lpp.

      audonas pagasta p rvaldes vad t ja oktobr  sagatavoja v stuli Valsts 
prezidentam, Ministru prezidentam, LR Saeimai, satiksmes ministram, VAS “Latvijas 
valsts ce i”  par “Piepras jumu  r c bai valsts ce a asfalt šanai”. 
V stul  min ts: 
     Madonas novada audonas pagasts ir viens no 14 Madonas novada pagastiem. Tas 
ir viens no liel kajiem  novada  pagastiem  gan teritorijas, gan iedz vot ju skaita zi . 
P c Pilson bas un migr cijas lietu p rvaldes datiem audonas pagast  uz 01.07.2017. 
savu dz vesvietu re istr juši 1333 iedz vot ji.  
Novada l men  starp pagastiem audonu raksturo sekojošas atš ir bas/ paz mes: 

1) audonas  pagast  tiek nodrošin ts visplaš kais pašvald bas funkciju spektrs 
sal dzin jum  ar citiem pagastiem - šeit ir vidusskola, pirmsskolas izgl t bas 
iest de, kult ras nams, bibliot ka, b rnu un jauniešu centrs, pagasta p rvalde, 
pansion ts. Pieejami ar  imenes rsta pakalpojumi un aptieka; 

2) pagastu raksturo viens no liel kajiem kritumiem iedz vot ju skaita zi , vieni no 
zem kajiem uz m jdarb bas aktivit tes r d t jiem; 

3) tas ir vien gais pagasts novad , kur nav neviena asfalt ta valsts ce a.  
     Šobr d var tikai min t, k di statistikas r d t ji raksturotu pagastu, ja ce u 
asfalt šanu iedz vot ji b tu pieredz juši jau tad, kad tas tika sol ts pirmo reizi. Piln gi 
droši ir zin ms, ka daudzi uz m ji šo vietu nav izv l jušies par savu tieši ce u 
infrastrukt ras d , jo t  pati esoš  nav pieejama visu laiku - š do a laik , t.i., vismaz 
vienu laika posmu gad   - pavasar   -  visi ce i uz un no audonas sl gti smagajam 
transportam. 
Pagasta teritorij  valsts autoce u kopgarums 78,9 km: 
 

Apz m jums Nosaukums Posma 
garums, km 

Segums 

P82 Jaunkalsnava – Lub na 18,6 grants 
V794 Med i - Odziena 6,5 grants 
V841 Madona- audona- J kabpils 19,7 grants 
V872 audona -M triena 5,5 grants 
V873 audona - Be ava 8,2 grants 
V876 audona -M rciena - 

Sauleskalns - B rzaune 
5,0 grants 

V877 Kalnvirsa - Rusu i - Randoti 3,0 grants 
V894 Pievedce š S vienai 2,2 grants 
V902 audona - M rnieki - Stalidz ni 

-  Gaigalieši 
10,2 grants 

 KOP  78,9  
 
    Lai raksturotu ce u tehnisko st vokli, braukšanas apst k us, var izmantot ofici lu 
inform ciju par valsts autoce u uztur šanas klas m (www.lvceli.lv), kas liecina: Lai raksturotu ceļu tehnisko stāvokli, braukšanas apstāk-

ļus, var izmantot oficiālu informāciju par valsts autoceļu 
uzturēšanas klasēm (www.lvceli.lv), kas liecina:

1) autoceļa V876 Ļaudona - Mārciena - Sauleskalns 
-Bērzaune posms vairāk nekā 2 km garumā atzīts par avā-
rijas stāvoklī esošu;

2) autoceļi P82 Jaunkalsnava - Lubāna, V841 Madona 
- Ļaudona - Jēkabpils, V872 Ļaudona - Mētriena, V876 
Ļaudona -  Mārciena  - Sauleskalns - Bērzaune klasificēti 
kā satiksmei bīstami rudens/ziemas sezonā, kad jāveic īpa-
ši pasākumi pie slīdamības rašanās.

Nav jāšaubās, ka katram ceļu posmam ir atrodami sim-
tiem autovadītāju sliktās pieredzes stāsti katrā no gadalai-
kiem. 

Svarīgi precizēt, ka šī nav pretenzija pret autoceļu uz-
turētāju darbu, jo ir grūti, pat neiespējami uzturēt to, kas 
faktiski ir sabrucis. 

Asfaltēta ceļa neesamība Ļaudonas pagastā bijusi aktuā-
lākā problēma vairāku gadu desmitu garumā. Pašvaldība  
(gan pagasta padome, gan tagad arī novada dome) vai-
rākkārtīgi vērsusies pie atbildīgajām valsts institūcijām ar 
lūgumu risināt šo jautājumu. Vienmēr saņemtas formālas 
atbildes - finansējuma šobrīd nav.

Asfaltēts ceļš nozīmē ne tikai drošu un ērtu pārvietoša-
nos, tas ir arī svarīgs priekšnoteikums reģiona attīstībai. 
Ļaudonas pagastā un teritorijās ap to liels potenciāls ir 
dabas tūrismam, jo šo apvidu raksturo liels aizsargājamo 
dabas teritoriju īpatsvars - Krustkalnu dabas rezervāts, Tei-
ču dabas rezervāts, dabas parks “Aiviekstes paliene”  u.c., 
turklāt  vēl taisnais ceļš uz lielāko Latvijas ezeru  -  Lubānu 
- tas viss ir šobrīd ar pilnu atdevi neizmantots potenciāls, jo 
kādēļ gan kā savu atpūtas mērķi izvēlēties vietu, nokļūša-
na uz kuru var beigties ļoti nepatīkami, labākajā gadījumā,  
netīras automašīnas dēļ. 

2017. gada 21. aprīlī Ministru prezidents Māris Kučin-
skis viesojās Madonā. Tikšanās laikā pagasta pārvaldes va-
dītāja vēlreiz aktualizēja šo problēmu, bet no nedaudz cita 
skatu punkta - vai vispār mūsdienās pieļaujama situācija, 
ka ir pagasti, no kuriem uz novada centru nav iespējams 
aizbraukt pa asfaltētu ceļu? Vai ir apkopota informācija, 
cik Latvijā šobrīd ir šādu pagastu? Vai nav pēdējais brīdis 
veidot īpašu programmu, kas paredzētu mainīt šo situāci-
ju? Un, vai vienīgā iespēja, kā mainīt šo situāciju, ir rīkot 
skaļas akcijas, lai pievērstu atbildīgo institūciju un amat-
personu uzmanību, kurai sekotu konkrēta rīcība, ne tikai 
formālas atbildes.

Ministru prezidents atbildēja, ka personīgi neatbalsta 
principu, ka “tiek tam, kurš skaļāk runā un pieprasa” , bet 
jāatzīst, ka šobrīd vēl joprojām nekas neliecina, ka veidojas 
kaut vai niecīgi diskusijas aizmetņi šīs problēmas risināša-
nai. Turklāt  akcijas, kuras pēdējā gada laikā ir organizējuši 
dažādu jomu pārstāvji, ir pierādījušas, ka tieši uzmanības 

pievēršana ar dažādu līdzekļu palīdzību  ir vienīgā iespēja 
rast risinājumu konkrētai problēmai. 

Arī mūsu pagasta iedzīvotāju un ar pagastu dažādos 
veidos saistīto iedzīvotāju rīcībā ir dažādi tālāko rīcību 
iespējamie varianti, kas saistīti ar juridiskas palīdzības 
piesaistīšanu, lai pieprasītu kompensēt zaudējumus, kas 
regulāri tiek nodarīti personu veselībai, atrodoties ceļa pu-
tekļu ietekmē, kustamai mantai -  automašīnām, ceļmalās 
esošajām mājām -,  bet visa sākums ir saruna - konkrēta 
un skaidra.

Tādēļ Ļaudonas pagasta pārvalde un visi iedzīvotāji, kas 
šai vēstulei ar savu parakstu pievienojušies, pieprasa:

Īstermiņā veikt valsts autoceļa P82 Jaunkalsnava - 
Lubāna asfaltēšanu posmā Jaunkalsnava - Ļaudona 
- Mūrnieki  (līdz savienojumam ar autoceļu P62), lai 
nodrošinātu drošas un ērtas pārvietošanās iespējas re-
ģiona iedzīvotājiem visos gadalaikos, lai garantētu re-
ģiona turpmākās attīstības iespējas.

Ļaudonieši un visi tie, kam saistība ar Ļaudonu, līdz 31. 
oktobrim tika aicināti atbalstīt šo prasību, apliecinot to ar 
savu parakstu.

Iedzīvotāji bija aicināti ne tikai atstāt savu parakstu, bet 
ņemt parakstu lapas sev līdzi, lai ideju izplatītu un aicinātu 
iedzīvotājus parakstīties arī mājās, darbā, dzīvojamā zonā. 

Paldies iestāžu darbiniekiem  par iespēju izvietot parak-
stu lapas un par iedzīvotāju uzrunāšanu parakstīties:

Ļaudonas pagasta pārvalde;
A. Eglīša Ļaudonas vidusskola;
PII “Brīnumdārzs”;
Ļaudonas pansionāts;
Ļaudonas bibliotēka;
Sāvienas bibliotēka;
Ļaudonas kultūras nams;
BJIC “ACS”;
I. Bogdanovas ģimenes ārsta 
prakse;
Barkavas aptiekas Ļaudonas filiāle;
Veikals “Ceļmalas”; 
Kafejnīca “Mokka”;
Kalsnavas pagasta pārvalde;
Sauleskalna pagasta pārvalde;
Personīgi Artūram Portnovam par parakstu vākšanu 

Rīgā.
Šis ir brīdis, kad mūsu neapmierinātība daudzu gadu 

garumā var tapt sadzirdēta. Tādēļ neesi vienaldzīgs! 
Kopā mēs varam dāvāt Ļaudonai ceļu! 

Šādi uzsaukumi, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolē-
nu radošie darbi, kopīga akcija Re:TV  sižetam patiesi ir 
radījusi sajūtu, ka kopā mēs varam būt spēks. Varam būt 
vienoti - vienoti idejā un kopīgi tiekties uz to!

Paldies ikvienam par atbalstu un iesaistīšanos!
Vēstules ir nosūtītas adresātiem, pievienojot parakstu 

lapu kopijas (kopā tika savākti teju 1500 paraksti)  par at-
balstu ceļa asfaltēšanai  un A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
skolēnu darbu kopijas, zīmējot, rakstot par tēmu “Ceļš uz 
Madonu”,  kas ataino gan jau esošo situāciju, gan zīmējot 
savu Sapņu ceļu. Bērni ir no sirds patiesi un bērni ir mūsu 
nākotne! Piedāvājam aplūkot dažus no skolēnu darbiem  ar 
zīmīgām ainām, saukļiem, novēroto...

Paldies skolēniem par šo radošo un patieso domu lido-
jumu!

Mēs ticam un ceram, ka arī atbildīgās amatpersonas sa-
prot, cik nozīmīga ir asfalta nepieciešamība.

Informācija par amatpersonu atbildēm un norises gaitu 
noteikti sekos.

Signe Prušakeviča
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turpinājums 8. lpp.12. klases skolniece Lineta Kārkla kopā 
ar Valsts policijas pārstāvjiem.

KULTŪRAS NAMS CEĻĀ UZ ATJAUNOŠANU

Kā jau ļaudonieši to novērojuši, kopš oktobra notiek 
aktīva rosība pie Ļaudonas kultūras nama. Būvdarbi 
tiek īstenoti projekta „Ļaudonas pagasta kultūras nama 
atjaunošana” ietvaros. Pasūtītājs: Madonas novada paš-
valdība, būvdarbu veicējs: SIA „Trast Būve”. Ēkai, ku-
rai līdz šim nav tikuši veikti nekādi uzlabojumi, šie būs 
lieli darbi. Šobrīd,  kamēr laikapstākļi atļauj, notiek āra 
darbi - ir uzlikts jumts, paralēli notiek arī iekšdarbi.

Šobrīd var apgalvot, ka ir paveikti teju 50% no ko-
pējiem darbiem - nomainīts jumta segums, nobruģēti 
gājēju celiņi, daļēji uzstādīta apkures sistēma, uzstādīta 
ventilācijas sistēma un ierīkota elektroinstalācija ārējam 
apgaismojumam, veikti demontāžas darbi iekštelpās.

Signes Prušakevičas teksts un foto

”Karjeras  atbalsts  izglītojamajiem  vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”

Kultūras nama ēkas iekštelpas piedzīvos acīmredzamas izmaiņas, 
domājot par apmeklētāju ērtībām un estētisko baudījumu.

Veicot sienas demontāžas darbus,  atkal varēja ieraudzīt zāles 
durvis, kas savulaik kalpojušas kā otra izeja/ieeja pasākuma 

apmeklētājiem.

Nedaudz izmainot plānojumu, tiek izveidoti jauni gājēju 
celiņi un smēķētāju zona.

VēSTiS no andreja aeGlĪša ĻaudonaS ViduSSKolaS

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras  atbalsts izglīto-
jamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros karjeras attīstības atbalsta pasākumā - darba pa-
saules iepazīšana - š.g. 12. oktobrī Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolas astoņi audzēkņi devās uz semināru „Kar-
jeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā” Madonā, 
kurā noderīgu informāciju sniedza gan Nacionālo bruņoto 
spēku, gan Valsts robežsardzes, gan Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta, gan Valsts policijas pārstāvji tiem 
interesentiem, kuri savu nākotni plāno saistīt ar aizsardzī-
bas vai iekšlietu nozari.

Katra  no šīm valsts iestādēm sevi parādīja no labākās 
puses un noteikti pievērsa mūsu skolas skolēnu uzmanību 
un nelika mainīt domas par tālākām gaitām, bet tieši pre-
tēji - ieinteresēja vēl vairāk.

Pēc semināra apmeklējuma skolēni saprata, kādiem 
mācību priekšmetiem jāpievērš lielāka uzmanība, cik ilgs 
laiks paietu nozares apmācībās, kādas pakāpes var iegūt 
un ieguva vēl daudz citas lietderīgas  informācijas.

Skolēnu vērtējums bija šāds: “Mums visiem ļoti pati-
ka  un priecājamies, ka mūsu novadā piedāvā lekcijas par 
karjeras izvēlēm, jo tā ir lieliska iespēja redzēt un dzirdēt 
ko jaunu, saprast, vai tas būs tas, kā vēlamies pavadīt sva-
rīgāko dzīves daļu.”

Lineta Kārkla, 12. klases skolniece
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turpinājums no 7. lpp.

Novembris  “Brīnumdārzā”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts izglītoja-
majiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ie-
tvaros karjeras attīstības atbalsta pasākumā - darba pasaules 
iepazīšana  - profesija gids  - š.g. 25. oktobrī Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas 5. klases audzēkņi devās ekskursijā 
uz Siguldu. Audzēkņu domas  par ekskursiju bija šādas:

„Mēs apmeklējām:
*Gūtmaņa ala; 
*Turaidas pili;
*Piedzīvojumu parku “Tarzāns”;
*Bobsleja un kamaniņu trasi. 
Gūtmaņa alā mēs redzējām daudzus senlaicīgus rakstus, 

ko rakstījuši cilvēki. Mēs varējām ar labo roku pārmest mo-
nētiņu pār kreiso plecu un ievēlēties vēlēšanos.

Turaidas pilī mēs iepazināmies ar profesijas pārstāvi - 
gids - un viņa profesionālo darbību. Apskatījāmies un dzir-
dējām daudz ko jaunu un interesantu. Mēs iegājām baznīcā 
un tur gids pastāstīja leģendu par Turaidas rozi.

Piedzīvojumu parkā  ”Tarzāns” varēja kāpt pa desmit da-
žādām trasēm, šļūkt ar kamerām, šaut ar loku. Tiem skolē-
niem, kuriem bija bailes no augstuma, tās tomēr  pārvarēja, 
bet ne visi.

Bobsleja un kamaniņu trasē mums bija iespēja redzēt ka-
maniņu sportistu treniņbraucienus, varēja aptaustīt kamani-
ņas, iepazīties ar vietu, kur trenējas  pasaules čempionātos  
startējošie Latvijas sportisti.

Bijām arī Dainu kalnā, redzējām dažādus tēlus, kas ra-
dīti tautas dziesmu ietekmē.  Apmeklējām  smēdi, kur mūs 

VēSTiS no Pii „brĪnuMdārZS”

laipni sagaidīja kalējs un  sniedza nelielu ieskatu savas pro-
fesijas ikdienā. Katrs par vienu eiro varēja izkalt sava horo-
skopa  monētiņu.”

Adrija Rācenāja, 5. klases skolniece
Līga Ostrovska, pedagoģe, karjeras konsultante

5. klases skolēni izzinošajā ekskursijā.

 “Ķekatā, ļekatā, labadiena 
jūsmājās!” Šo dziesmu dziedot, 
10. novembrī  mūsu iestādē tika 
ieskandināta Mārtiņdiena, lai 
iepazīstinātu bērnus ar latvie-
šu tautas gadskārtu svētkiem. 
Tie ir seni latviešu tradīciju 
svētki, kas saistās ar  rudens 
zemes darbu pabeigšanu  un 
ziemas gaidīšanu. Tad  iesā-
kas ķekatu laiks. Visās grupās 
mācījās skandēt tautasdzies-
mas, minēja mīklas, iepazinās 
ar tautas ticējumiem, gāja ro-
taļās.

“Brīnumdārza” zālē  Gaiļa 
(skolotāja Judīte) pavadībā 
ieradās “Kaķu” grupas ķekat-
nieki, tērpušies dažādās  mas-
kās. Ķekatniekus sagaidīja 
Saimniece (skolotāja Dina) ar pašas ceptiem pīrāgiem, 
vārītiem zirņiem un pupām. Saimniece pastāstīja bēr-
niem par Mārtiņdienas tradīcijām, ticējumiem, uzdeva 
mīklas. Pēc tam visi tika aicināti iet latviešu tautas rota-
ļās - “Mārtiņa gailīši dancīti veda”, “Dindaru, dandaru, 
ozoliņi”, “Lapsas aste” un “Satiku gailīti”.  Nobeigumā 
visi cienājās ar Saimnieces  sagatavoto cienastu.

 Novembra mēnesis mums visiem saistās arī ar sar-
kanbaltsarkanām svecēm, karogu un Latvijas dzimša-
nas dienu. Šos svētkus  PII “Brīnumdārzs” svinēja 17. 
novembrī. Visi bērni zina, ka dzimšanas diena katram ir 
īpaša diena, kurai ikviens rūpīgi gatavojas. Arī  Latvi-
jas dzimšanas dienas svinībām bērni kopā ar skolotājām  
centīgi  gatavojās. Skolotājas skaidroja bērniem valsts 

svētku nozīmi, tradīcijas, sniedza zināšanas par Latvijas 
nacionālo simboliku. Nedēļas ietvaros tika rotātas tel-
pas. Skolotāja Irita sadarbībā ar mūzikas skolotāju vei-
doja svētku scenāriju, bet diemžēl bērnu slimošana ie-
viesa savas korekcijas svētku koncerta norisē. Latvijas 
dzimšanas dienu mēs svinējām katra grupiņa atsevišķi, 
kopā nodziedot Latvijas himnu “Dievs, svētī Latviju!” 
un parādot visus priekšnesumus, kurus bijām gatavojuši 
šiem svētkiem. 

Paldies visam iestādes kolektīvam par iesaistīšanos 
svētku organizēšanā un audzēkņu ģimenēm par piedalī-
šanos izstādē   “Sveiciens Latvijai svētkos!”.

Judīte Gūte, mūzikas skolotāja
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turpinājums 10. lpp.

LATVIJAS  TAUTAS  SAIMES  GRĀMATA
Latvija - Tas ir vārds, kas ierakstīts manās matu krokās 

un uzgleznots uz audekla manās rokās.
Latvija - tas ir stāsts, kas ievīts ļaužu darbos un spēkos 

sīkstos - gan vakaros, gan agros rītos. 
Ikvienā nopūtā un prieka dvesmā, ikvienā vēja šalkoņā 

un putnu dziesmā, gaisā nestā.
Caur mīlestību un rūpēm līdz neatlaidīgam spītam no 

pirmā saules stara pavasarī līdz pirmajam sniegam, sarmā 
tītam.

Mums katram ir savs stāsts par to, ko mums nozīmē Lat-
vija un mājas.

Un šie stāsti veidojas pamazām.  No iemācītā, no piere-
dzes, no sajūtām.

Sagaidot Latvijas 100gadi, daudzviet Latvijā noris dažā-
das akcijas, viena no tām - latviešu Tautas Saimes grāmata.

Biedrība „Rasa” ir izveidojusi īpašu Latvijas Tautas Sai-
mes grāmatu, tā aktivizējot senioru sabiedrību un katru 
līdzcilvēku Latvijā un ārvalstīs,  uzrakstot veltījumu, vēlē-
jumu, novēlējumu, pārdomas, apsveikumus, attīstības ideju 
Latvijas valstij jubilejā. Par cerībām, sapņiem, valsts nākot-
nē skatoties un atzīstoties mīlestībā Latvijai. Ar domu par 
Latviju un Latvijas cilvēkiem tapa Latvijas Valsts simtgadei 
veltītā iniciatīva - rakstīsim savas Tautas Saimes grāmatu. 

Kopumā izveidotas 25 šādas grāmatas, katram novadam 
pa 5 grāmatām. 

2018. gada 18. novembrī visas grāmatas, piepildītas ar 
spēka vārdiem, nonāks pie Latvijas Valsts prezidenta un tā-
lāk  tiks nodotas glabāšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

29. septembrī  Tautas Saimes grāmata tika nodota Ma-
donas novadam, lai līdz valsts svētkiem  apkopotu mūsu 
novada ļaužu vēlējumus un īpašos ierakstus Latvijai tās 
simtgadē.

Valsts  svētku  nedēļā no  9. līdz 11. novembrim Tautas 
Saimes grāmata bija Ļaudonā,  aicinot ļaudoniešus  būt da-

Saimes grāmata goda vietā, aicinot ikvienu veikt tajā ierakstu. 

ļai no Latvijas Tautas Saimes grāmatas veidotājiem Ļaudo-
nas pagastā,  grāmatas lapaspusēs atstājot savu vēstījumu.

Kopā ar bibliotēkas vadītāju Ievu Skušķi uzrunājām vai-
rākus cienījamus pagasta iedzīvotājus, uzņēmējus  ierakstīt 
savu vēlējumu grāmatā. Un, protams, atsaucoties publiska-
jam aicinājumam, veikt ierakstu grāmatā bija aicināts ik-
viens ļaudonietis.

Savā ceļā pa Latviju  Ļaudonā Tautas Saimes grāmatā  
tika aizpildītas 24 lapaspuses. Paldies ikvienam, kas atstā-
ja savu vēstījumu!  Tie ir: Ilze Dreimane, Dzintara  Birne, 
Līga Calmāne, Zenta un Jāzeps Mikanovi, Sarma Barkov-
ska, Ārija Mūrmane, Voldemārs Māliņš, Gaida Kaufelde, 
Taiga Odnorāle, Ausma Dārziņa, Pelšu ģimene, Indra un 
Imants Vīksnas, saimniecības „Bieles” saime, Signe Pruša-
keviča, Gunita Uberte, Nellija Gaidlazda, Dzintra Viļeviča, 
PII „Brīnumdārzs” ,  A. Eglīša Ļaudonas vidusskola, SDK 
„Divi krasti”,  jauktais koris „Lai top!”.

Latvijas 100gadē visas šīs grāmatas saņems Valsts prezi-
dents, lai nodotu glabāšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Varam būt lepni, ka arī ļaudonieši ir atstājuši daļiņu  vēs-
tījuma Latvijas  nākotnei. 

Daži no ierakstiem:
Ļaudonai,  tāpat kā Latvijai kopumā,  ļoti nepieciešamas 

strādīgu, godprātīgu, gudru un sirdssiltu cilvēku skaidrās 
domas, kas spēj pāraugt darbos. Darbos, kuru rezultāti 
mūsu pagastu veido skaistāku un drošāku. Latvija nesākas 
un neveidojas Rīgā, Latvija arī nebeidzas Rīgā - tās sākums 
un turpinājums ir ļaudis katrā attālākajā apdzīvotajā vietā, 
tāpēc katra no tām ir jāveido ar nezūdošu ticību nākotnei,  
jo būs vajadzīga skola, kultūras nams un jauni trotuāri un 
ceļi!

Lai ikvienam pietiek spēka un gudrības mīlēt sevi, mīlēt 
citus, mīlēt tos, kas nemīl citus! 

Saules mūžu Ļaudonai! Saules mūžu Latvijai!

Ilze Dreimane, 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja (2009 - 2017)

Ļaudonas pagasts ir neliela, bet pamanāma daļa Latvijas 
valsts pagastu, novadu un pilsētu saimē. Ar sarkanbaltsar-
kano karogu Goda vietā, ar krietniem, gādīgiem cilvēkiem  
esam pelnījuši cieņu un atzinību, gan savu nezūdošo vietu 
Latvijā.

Mums ir Andrejs Eglītis, Teodors Reiters, Erna Dzelme 
- Ķikure, šie vārdi runā paši par sevi… Mūsu cilvēkiem pa-
veras daudzi ceļi, kas ved  nākotnē. Jāizvēlas! Iesim kopā ar 
tautu! Tautas īstais ceļš sākās 1918. gada 18. novembrī un 
turpinās, un turpinās…

Domājot par tautas lielceļu, pieķeru sevi pie necilas do-
mas par vienkāršu, grantētu 10 km garu ceļa posmu uz no-
vada centru - Madonu. Vēlos, lai pavisam drīz zilganpelēka 
asfalta lente Ļaudonas pagasta cilvēkus ātri tuvina novada 
centram un visai Latvijai!

Lai Tēvzemes mīlestībā mūs iedvesmo  Latvijas cēlākie 
dēli un meitas! Lai izskan pateicības un sajūsmas vārdi Tev, 
Latvija! Lai gaiši mirdz svecīšu liesmas māju logos svētku 
vakarā!

Dzintara Birne, 
Ļaudonas pagasta priekšsēdētāja (1988-2001)

Šajos svētkos mēs novēlam, lai Latvija mūžu mūžos pastā-
vētu. Lai vienmēr mums būtu latviešu valoda un lai vienmēr 
būtu latviski! Lai Latvijai lepnums, gods un mīlestība! Lai 
Latvija zeļ un zied kā līdz šim!  Lai miers valda pār cilvē-
kiem! Dievs, svētī Latviju!

Zenta un Jāzeps Mikanovi
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turpinājums no 9. lpp.

„Ļaudonas pagasta labākais kūku meistars 2017” – 
Dina Simsone.

DĀVANA ĻAUDONIEŠIEM VALSTS SVĒTKOS - 
DZEJKONCERTS „LATVIJU MĪLOT”

Šogad atzīmējām mūsu dzimtenes 99. gadskārtu un tepat 
jau arī Latvijas 100gade.  Šis vērienīgais skaitlis ietver ne-
skaitāmas cīņas, zaudējumus, uzvaras, piepildītus sapņus un 
sasniegtus mērķus.

Šķiet, ka novembra mēnesī kā dzintars ikkatrā no mums 
jo spožāk iemirdzas dzimtenes mīlestība -  mēs to varam 
ielikt vārdos, darbos, domās.

Mēs Ļaudonā esam pārmaiņu priekšā. Līdz ar Lāčplēša 
dienu savu pēdējo darba dienu kā pārvaldes vadītāja aizva-
dīja Ilze Dreimane.

Un nu, līdz Ļaudona sagaida jaunu pārvaldes vadītāju,  
rūpes un gādība par ļaudoniešiem ir uzticēta kaimiņu pagas-
ta - Kalsnavas pagasta  -  pārvaldes vadītājam Artim Mūr-
manim. Svētku pasākumā uzrunu ļaudoniešiem teica Artis 
Mūrmanis, atzīmējot savu saistību ar Ļaudonu un vēlot ļau-
doniešiem  dzimtenes mīlestību, drosmi un godaprātu.

Pašā valsts svētku mēneša kulminācijā - 18. novembrī -  
arī Ļaudonā notika valsts dzimšanas dienas svinības. Brī-
nišķīgu, kā baudu dvēselei, koncertu sniedza Liepājas teātra 
aktrise Sigita Jevgļevska un ģitārists Māris Kupčs.

Koncertprogrammas apraksts vēstīja: ir rudens, un tuvo-
jas mūsu valsts 99. dzimšanas diena. Tas ir laiks, kad mēs 
visi vēlamies saņemt ikdienai tik nepieciešamo pozitīvo 
“patriotisma poti”.

Īpaši tas nepieciešams brīžos, kad nolaižas rokas un vairs 
nav spēka skaļā balsī atzīties mīlestībā savai Dzimtenei.

Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska, gluži kā dzej-
nieks Aleksandrs Čaks, dzīvo ar atvērtu sirdi plaukstā un 
ir gatava savā sirds mīlestībā dalīties. Programmā skanēja: 
Knuta Skujenieka, Vizmas Belševicas, Veltas Tomas, Jāņa 
Petera, Māras Zālītes un Māra Čaklā dzeja,  kā arī Mārtiņa 
Brauna, Jāņa Lūsēna, Raimonda Paula un Imanta Kalniņa 
dziesmas.

Saprotams, ka šādu  augstas klases mākslinieku prog-
rammas pārsniedz kultūras nama budžetu. Tādēļ uzrunāju  

ļaudoniešus, kuri ar savu neatlaidīgo darbu ir nesuši Ļaudo-
nas vārdu ārpus novada un valsts robežām,  esot kā piemērs 
pārējiem, lai sniegtu finansiālu atbalstu un šo pasākumu ļau-
donieši varētu apmeklēt bez maksas. Vissirsnīgākais paldies 
par atsaucību - Uldim Šalajevam, Romānam Hačatrjanam, 
Andrim Seržānam! Iespējams, ka šāds atbalsts no uzņēmīgu 
ļaudoniešu puses varētu kļūt par tradīciju, lai arī ļaudonie-
šiem ir iespēja baudīt profesionālu mākslinieku koncertus. 

Tomēr jāpiebilst, ka cerēju, ka skatītāju pulks uz šo pa-
sākumu būs lielāks,  novērtējot māksliniekus un šādu  ie-
spēju… 

Tomēr koncerts bija izdevies un atstāja patīkamu “pēcgar-
šu”.

Lai ikvienam no mums izdodas rast prieka mirkļus ik die-
nas, saskatīt to skaistāko savā dzimtenē, savā pagastā, savā 
ģimenē!

Lai Dievs svētī un sargā šo zemi!
Signe  Prušakeviča

Gudrību, saprātu, prasmi mūsu valsts 
vadītājiem, godīgumu un labklājību Lat-
vijas tautai, mieru - lai vairs nekad  kara 
briesmas neskar mums visiem dārgo Lat-
viju!

Ārija Mūrmane
Pār Latviju aust miglains rīts,
Sarkanbaltsarkanā karogā tīts,
Mīļajai Latvijai ziedēt un plaukt,
Jaunajām paaudzēm augt un augt!

Gunita Uberte

Latvieši, iesim visi pa vienu ceļu - smil-
šainu, bedrainu, akmeņainu un arī kādu 
gabaliņu asfaltētu. Nešķirosim mūsējos 
un jūsējos, tad tiksim tālāk! Lai veicas 
visai mūsu tautai!

Gaida Kaufelde

Mēs ļoti, ļoti mīlam savu zemi, jo 
Mums ticis visdziļākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums. /L.Vāczemnieks/

  Mēs esam ļoti lepni, ka mums ir pašiem sava valsts, sava 
Latvija, ka mūs iedvesmo mūsu valsts dzīvotgriba, ka mēs 
gribam būt brīvi un neatkarīgi. Mēs novēlam turpināt ceļu 
augšup, lai mēs vēl vairāk priecātos par paveikto, ticētu sa-
vai valstij un iedvesmotos jauniem darbiem, ar kuriem mūsu 
zemi varam darīt labāku, stiprāku un drošāku. Lai Latvija 
vienmēr ar mums un mēs ar Latviju!

Indra un Imants Vīksnas

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
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„Ļaudonas pagasta labākais kūku meistars 2017” – 
Dina Simsone.

„Mežrozītes” dejotājas šajā sezonā
Dāmu deju grupā “Mežrozīte” šogad ir pa-

likušas tikai trīs ļaudonietes. Vai tiešām nav 
nevienas ļaudonietes, kura vēlas dejot un jauki 
pavadīt laiku domubiedru grupiņā? Nāciet un 
dejosim sev par prieku un citiem! Zvaniet - tālr. 
26537078, jo kultūras namu pašlaik remontē. 

Jau uz pagasta svētkiem “Mežrozīte” varēja 
dejot, pateicoties Mārcienas “Laima” meite-
nēm.

Lai krāsainos rudens
Ziedos virmo prieks
Un dvēsele zied!
Un dejotprieks 
Lai nekad nebeidzas...

Šoruden dāmu deju grupa “Mežrozīte”  
kopā ar deju grupu “Laima”  ar dejām “Nakts 
valsis” un “Saule riet” kuplināja sadancoša-
nos Inešos un Ērgļos. Septembra beigās Ine-
šos Vecpiebalgas muižā  “Zelta kurpīte” konkursa 10 
gadu jubilejas noslēguma sadancošanās koncertā “Rudenī 
zelta sauli dejā ieraudzīt” mūs sagaidīja kultūras nama 
vadītāja Sarmīte Beķere. Koncertā dejoja 10 kolektīvi, 
kurus pieteica un koncertu vadīja divas čigānietes. Otrajā 
daļā pēc koncerta mūs pacienāja ar garšīgu zupiņu un katrs 
kolektīvs sevi vēlreiz apliecināja. Mēs nodejojām Ivara 
Andrejeva deju “Topmodele”, par kuru visi bija sajūsmā.

Oktobra beigās devāmies uz satikšanos rudens lapkritī 
Ērgļos, kur mūs sagaidīja Antra Grinberga ar augļu puš-
ķi koncerta sākumā un dāmu deju grupa “Varbūt”. Vakaru 
kuplināja Ābrams un Tomuļiene. Arī Ērgļos pēc koncerta 

otrajā daļā  visus cienāja ar gardu biezputru un spēlēja pū-
tēju orķestris.

Taču, lai mēs varētu braukt un uzstāties, mums ir par maz 
dejotāju. Tā kā es mācu  dejas arī Mārcienas “Laima”  ko-
lektīvam, tad, apvienojoties abiem kolektīviem, mēs varam 
uzstāties.  Lai gan sadejoties kopā mums sanāca maz, jo 
nav to iespēju visām aizbraukt uz Ļaudonu vai ļaudonietēm 
atbraukt katru nedēļu uz Mārcienu.

Gaidu dejotājas (telefona nr. 26537078).

Laima Pudule,
dāmu deju grupas „Mežrozīte” vadītāja

„SENDIENU”  DZIESMA CAURI GADIEM
Aicinu atskatīties senā pagātnē, jo es vēlos pastāstīt par 

ansambli “Sendienas”, kas  allaž bijis klubiņa „Mežrozīte” 
pasākumu  neatņemama  sastāvdaļa un pagasta ansamblis. 
Ansambļa pirmsākums meklējams tālajā 1996. gadā. An-
sambļa idejas autore Malda Ūberte un Taiga Odnorāle. An-
samblim pievienojās Vaida, Laima un Dzidra. Šādā sastāvā 
ansamblis darbojās divus gadus. Tad sekoja pārtraukums 
līdz 2000. gadam. Tā paša gada Ziemassvētkos Taiga nolē-
ma, ka “Sendienām” jāatdzimst . Un tā 2001. gadā mēs jau 
bijām ansambļa “Sendienas”  turpinājums. Taiga darbojās 
ar mums līdz 2003. gadam. Viņa  ar mums arī dziedāja an-
samblī. Paldies Taigai par ieguldīto darbu ansambļa izveidē 
un par tā  laika aktuālu dziesmu izvēli.  2003. gadā ansam-
bļa vadību pārņēma  Malda Eglīte. Mūsu Maldiņa uzaicinā-
ja Imantu Pulksteni, kas ar savu ģitāras spēli un dziedāšanu  
ansamblim piešķīra citu nokrāsu. Mēs piedalījāmies pat an-
sambļu skatē Madonā, kurā saņēmām atzinīgu vērtējumu. 
2005. gadā ansamblim brīnišķīgi svētki  - “100. dziesmas 
svētki”, kurus veltījām visiem ļaudoniešiem. Kultūras nams 
bija pārpildīts ar mūsu draugiem un labvēļiem. Svētkos mēs 
nodziedājām 13 dziesmas un simtā dziesma bija “Dziesma 
par uzticību”.  Publika bija ļoti atsaucīga un gandarīta. Tas 
vispār bija īsts brīnums! Par to laikam mēs, visas ansambļa 
dalībnieces - Laima, Dzintra, Vaida, Aija -, būsim visu savu 
dzīvi pateicīgas Maldai un Nellijai. 

No 2004. līdz 2010. gadam ļoti veiksmīgi piedalījāmies 
vokālo ansambļu skatēs, un žūrijai bija vienmēr kāds labs 
vārds sakāms. 2009. gads - Maldas sacerēto dziesmu kon-
certs. Šajā laikā visvairāk dziedājām Maldas repertuāru. 
Pasākums izdevās patīkams, priecīgs un atsaucīgs. Svarīgi 
mums pieminēt Aizkraukli, kur norisinājās senioru ansam-
bļu zonas skate. Par tautas dziesmu izpildījumu mēs iegu-

vām pirmo vietu, bet kopumā trešo vietu. Tādi, lūk, bija 
skates rezultāti. 

Ja padomājam  par mūsu darbību daudzu gadu garumā, 
tad ir, ko teikt, jo koncertu vietas un pasākumi, kuros pie-
dalījāmies, grūti uzskaitāmi.

Bet tomēr  vairākkārt  esam piedalījušās pasākumos Sa-
laspilī kopā ar Madonas ansambli “Veldze”. Esam bijušas 
uzaicinātas uz Jūrmalu, piedalījāmies 1. Latvijas pensionā-
ru federācijas svētkos.  Ar koncertiem tika apbraukāti gan-
drīz vai visi Madonas pagasti. Jauka sadarbība mums bija ar 
klubiņa “Mežrozīte”  krustmāti Beāti Ozoliņu. Dziedājām 
Madonā Poruka ielas svētkos un skaistās jubilejās.

Arī Ļaudonas pasākumos tikām aicinātas kuplināt pagas-
ta svētkus un vēl citus dažādus notikumus. 

2012. gada septembrī Malda pārtrauca ar mums sadarbī-
bu savas veselības dēļ. Tad iestājās klusums, jo nebija an-
sambļa vadītājas.

2014. gadā radās iespēja dziedāt Judītes Gūtes vadībā. 
Tā kā “Sendienas”  vairs nepastāvēja, tad mēs ansambli no-
saucām par “Mežrozīti”  un  turpinājām darboties. Diem-
žēl sadarbība nebija daudzsološa un atkal iestājās klusums. 
Tomēr mēs pa retam satiekamies un no sirds izdziedamies.

Tagad ir pienācis pateicības mirklis: Ļaudonas pagastam, 
īpaši Līgai Calmānei, visiem kultūras nama vadītājiem, 
Skaidrītei Stepanovai, personīgi Nellijai un mūsu Dzintrai 
Kļaviņai, kas rūpējās par mūsu ārējo izskatu (dizainu), šujot 
tērpus un veidojot dažādas piespraudes pie tērpiem.

Cerēsim, ka Ļaudonā būs jauns, perspektīvs ansamblis, 
kas nesīs Ļaudonas vārdu ārpus pagasta robežām.

Aija Razgale,  sieviešu vokālā ansambļa „Sendienas” 
kādreizējā dziedātāja Lubānā
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  Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas palīdz. Un mirdz.
                                                      V. Egle
Gaišus Ziemassvētkus un 
Dieva svētību Jaunajā gadā!

SIA ”Ausmupe” un veikals  “KATRAM”

   Lai vienmēr visskaistākās rozes
Tev dzīves ceļmalā zied,
Lai mūžam Tev laime pa priekšu 
Kā nemaldīgs ceļvedis iet!

SVEICAM  NOVEMBRA UN DECEMRBA 
MĒNEŠA JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Imantu Tropu                     19. novembrī
Māri Sīli                               28. novembrī
                                 
 65 gadu jubilejā
Skaidrīti Dreimani              2. novembrī
Linardu Dunduru                14. novembrī
Andri Zagorski                    28. novembrī

 70 gadu jubilejā
Rozīti Lietavieti                  5. novembrī

 80 gadu jubilejā
Maiju Driksnu                     1. novembrī

 50 gadu jubilejā
Aivaru Nagli                        22. decembrī
                                 
 55 gadu jubilejā
Sarmīti Mūrmani                24. decembrī
Initu Kovriginu                   27. decembrī

 75 gadu jubilejā
Viju Pērkoni                        20. decembrī
Zaigu Āboliņu                      26. decembrī

 80 gadu jubilejā
Ausmu Purviņu                  11. decembrī

 85 gadu jubilejā
Viju Vītoliņu                       13. decembrī
Skaidrīti Āboliņu                31. decembrī

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

Redaktore - Signe Prušakeviča. Redaktora tālruņu nr.: 64823464, mob.t. 26590186, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests: SIA “Erante” Madonā, Saieta lukums 2, LV 4801, Madona

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

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:

ĀRIJA KUKLIČA 
25. oktobrī 83 gadu vecumā;

VELTA GAIDA SALA 
27. oktobrī 91 gada vecumā;

GENOVEFA PELSE 
29. novembrī 80 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

aPSVeiCaM!

PaSāKuMa aFiša
  Ļaudonas pagasta bibliotēkā 

no 27. novembra  līdz 29. decembrim
Tautas tēlotājmākslas studijas „Madona” dalībnieces
Marijas Dauģes   GLEZNU  IZSTĀDE

“Mežrozīte” atkal zied 

Pēc ilgāka laika Nellijas vadītais sieviešu klubiņš “Mežro-
zīte”  10.  novembrī atsāka savu darbību. Līdz pēdējai niansei 
ir pārdomāts pasākums - jubileju svinības Laimai, Skaidrītei, 
Rajai un Airai. Nellija sveic jubilārus ar pašas  gatavotiem 
apsveikumiem un dzejoļiem. Lai kuplinātu jubileju svinības, 
no Madonas uzaicināta  Daina - stāstniece, humoriste, aktrise, 
vienkārši asprātīgs cilvēks, kas savā 81 gadā ienesa patīka-
mu dzirkstelīti. Viņa uzmundrināja jubilāres ar pašdarinātām 
ozolzīļu krellēm (jo ozols ir spēka koks) un ar citiem rokdar-
biņiem. Uz šo jubileju svinēšanu uzaicināja  arī mūs - Aiju un 
Anitu - no Lubānas kapelas “Meldiņš” izpildīt dziesmas jubi-
lāriem.  Apsveikuma pēdējā dziesmā uzaicinājām dziedāt   arī 
Vaidu un Laimu, lai kuplāk skanētu. Mēs pavadījām brīnišķī-
gu pēcpusdienu ar visām mežrozītēm. Skanēja kopīgas dzies-
mas, dzirkstīja humors pie kafijas tases. Šādas tikšanās ir ļoti 
siltas un patīkamas. Par to visu mīļu paldies sakām  Nellijai. 

Klubiņš “Mežrozīte” saka paldies uzņēmējai Lienei Cerai- 
Kronbergai par dabīgo aitu vilnas izstrādājumu prezentāciju 
un novēl veiksmi turpmākajā darbā Lienei un viņas palīdzei 
Lidijai.

Aija  Razgale

  
No sirds apsveicam mūsu loterijas “Iepērcies Latiņā 

un laimē naudu maciņā!”,  kas norisinājās no 03.10.17. 
līdz  30.11.17,  uzvarētājas Sarmīti Bārbali un Ievu 
Skušķi  par iegūtajām naudas balvām.

SIA ”Ausmupe” un veikals  “KATRAM”


