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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 4 (268) APRĪLIS  2017. G.

Aprīlis - viens no četriem mēnešiem, kurā ir 30 
dienas. Aprīlis - sulu mēnesis. Šogad aprīlis nestei-
dzas ar pirmajiem pavasara vēstnešiem, gluži pretēji 
- atkal un atkal mūs pārsteidz baltās sniegpārslas. 
Bet cilvēks jau pamazām nogurst no ziemas. Gaida 
plaukstošus pumpurus, siltus saules starus, krokusu 
ziedēšanu un pieneņu smaržu. Gaida pirmos dārza 
darbus, lai ar kailām rokām izbaudītu un saņemtu 
zemes spēku. Jācer, ka pavasaris mūs iepriecinās 
dubultā, dāvājot divtik saulainas un siltas dienas 
maijā.

     Bet, protams, tikpat svarīgs un novērtējams ir 
cilvēku sirdssiltums. Tā aprīļa mēnesī daudzi ļaudo-
nieši sekoja līdzi pamesta suņuka stāstam. Skaista 
un cilvēka uzticības alkstoša sunene vairākas dienas 
klaiņoja pa Ļaudonu, pozējot vietējiem fotogrāfiem, 

sagaidot pusdienu devu no skolas virtuves saim-
niecītēm…  Bet no saimnieka - ne ziņas, ne miņas! 
Sunenes bildes guva lielu atsaucību arī internetā, 
kur ātri vien tika sasniegts liels sekotāju pulks, kas 
aicināja atsaukties saimniekus. Bet saimnieki neat-
saucās… Un dzīvnieciņš turpināja gaidīt… Līdz su-
nenei mājas deva mūsu pašu ļaudonieši - „Mežsētu” 
saimnieki, kuri ar prieku uzņēma suneni un deva tai 
vārdu - Dora. Paldies par atsaucību un sirdssiltumu! 
Nu Dora ir atradusi jaunas mājas  ar uzticamiem 
saimniekiem un plašu teritoriju, kur izskraidīties. 

Lai ikvienam šajā pavasarī kāds labs darbs - kāda 
sakopta vieta, lieta vai varbūt atsaucība, atbalsts un 
saskarsme?! Lai sirdssiltums vārdos un darbos!

Signe, redaktore

Ļaudonas ceļu krustojums uzplaucis pavasarī. 
Ceļu krustojums šoreiz pārsteidz un priecē ar skaistiem narcišu ziediem. Paldies idejas 

autorei un realizētājai - Ļaudonas pagasta dārzniecei Ingai Zālītei. 
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
KAFEJNĪCA „MOKKA” ĻAUDONĀ

Neviltos prieks, ka ik pa laikam Ļaudonā notiek kādi 
atvēršanas svētki. Tā pagājušā gada izskaņā sāka darbo-
ties I. Bogdanovas ģimenes ārsta prakse, drīz pēc tam 
Barkavas aptiekas Ļaudonas filiāle, tādējādi atkal no-
drošinot veselības aprūpes pieejamību pagastā. Savukārt 
30. martā pirmā darba diena bija kafejnīcai „Mokka”, 
radot vietu, kur ļaudoniešiem un pagasta viesiem pavadīt 
savu brīvo laiku. Jo lielāks gandarījums, ka kafejnīcas 
vadītāja ir ļaudoniete - Marita Circene, kas nebaidoties 
un  ar apņēmību izveidojusi šo atpūtas vietu. Sapnis par 
savu kafejnīcu Maritai allaž ceļojis līdzi jau kopš bēr-
nības. Nu tas ir īstenojies! Kafejnīca atrodas kultūras nama ēkā un gaida savus apmeklētājus ceturtdienās no 

plkst.18:00 līdz  plkst. 24:00, piektdienās un sestdienās 
no plkst.18:00 līdz  plkst. 04:00.     „Mokkā” iespējams 
gan gardi paēst, gan atpūsties draugu lokā. Kafejnīcas 
telpās ir iespēja arī nosvinēt kādus ģimenes svētkus, jubi-
lejas, ir iespēja pasūtīt banketa galdus vai pusdienas.  Par 
visu ir iespējams vienoties, zvanot Maritai 20266550.

 Kafejnīcas telpas ir ieguvušas jaunu skatu, pateico-
ties arī floristes Sarmītes Mūrmanes radošajam pieskā-
rienam. Arī remontdarbus veica paši ļaudonieši. Ir labi, 
ka pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvātas darba iespējas! 
Viss būs un attīstīsies, ja vien paši būsim atsaucīgi. Tādēļ 
esiet aicināti novērtēt jauno kafejnīcu „Mokka” Ļaudo-
nā, Dzirnavu ielā 7.

 Lai kafejnīcai daudz apmeklētāju, Maritai darba prieks 
un iedvesma jauniem sapņiem un mērķiem!

Signes Prušakevičas teksts un foto
Kafejnīcā „Mokka” iespēja nesteidzīgi atpūsties gan ģimenēm ar 
bērniem, kad draugu kompānijai. Iespējams izmantot telpas arī 

privātiem pasākumiem.

Saimniece Marita Circene.

SACENSĪBAS “RIPO RAITI -2017” MADONĀ
Jau tradicionāli Madonas pilsētas svētku ietvaros no-

tiks sacensības „Ripo raiti”. Šo  pasākumu organizē Ma-
donas novada pašvaldība sadarbībā ar Madonas pilsētas 
kultūras namu.

Sacensību mērķis: Jaunas tradīcijas ieviešana Mado-
nas pilsētas svētkos; veicināt iedzīvotāju aktīvu līdzdalī-
bu Madonas pilsētas svētkos, izpaužot savas radošās spē-
jas; veicināt interesi par netradicionāliem braucamajiem 
rīkiem.

Pasākuma apraksts
 *Pasākuma dalībniekiem ir iespēja piedalīties:
 1) ratu parādē / vērtē tikai vizuālo noformējumu/;
 2) ratu parādē un ratu sacensībās. 
*Ratu pulcēšanās un vizuālā noformējuma novērtēša-

na notiek Saieta laukumā. 
*Ratu parāde - gājiens notiek maršrutā Saieta laukums 

- Blaumaņa iela - Upes  iela - Skolas iela.
*Sacensības notiek pa Skolas ielu. 
Sacensības notiek šādās grupās:
1. dalībnieki līdz 3 gadu vecumam (obligāta prasība 

- dalībnieks brauc pats, bet viņu pavada pilngadīgs at-
bildīgais);

2.  4 - 6 gadiem  (obligāta prasība- dalībnieks brauc 
pats, bet viņu pavada  pilngadīgs atbildīgais);

3. 7- 14 gadiem (piedalās viens vai vairāki); 
4. vecums  - 15 + (piedalās viens vai vairāki);
5. grupu brauciens (dalībnieku skaits no 3 un vairāk);

6. iestāžu vai pagastu brauciens (dalībnieku skaits no 
3 un vairāk).

Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jābūt aizsarg-
ķiverēs.

Pasākuma laiks
Pasākums notiek Madonas pilsētas svētku ietvaros  - 

2017. gada  4. jūnijā, sākums plkst. 13.00.
Īpašie noteikumi:
1. braucamajam jābūt ar četriem  riteņiem un ar manev-

rēšanas iespējām; 
2. ratiem jābūt noformētiem.
Vērtēšana
Žūrija / trīs cilvēku sastāvā / vērtē ratu noformējumu 

un oriģinalitāti, kā arī distances veikšanas ātrumu.
Apbalvošana
Apbalvošana notiek pēc sacensībām:
1. visi pasākuma dalībnieki tiek apbalvoti ar diplo-

miem;    
2. sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un  

balvām.
Sacensību rīkotāji patur tiesības papildināt nolikumu 

sacensību dienā.
Pieteikšanās līdz 2017. gada  22. maijam, aizpildot 

anketu un atsūtot uz e-pastu - madonasnams@inbox.lv
Kontaktinformācija - tel. nr. 26102796

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
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turpinājums 4. lpp.

PEX ekspedīcijas norise Ļaudonā
Mierīgā piektdienas, 7. aprīļa, pievakarē pa Ļaudonas 

ieliņām klīda četras aizdomīgas personas ar mugurso-
mām un uzrunāja sastaptos iedzīvotājus ar  dīvainiem 
lūgumiem nofotografēties pie dažādiem priekšmetiem, 
kopā ar dažādiem cilvēkiem un tamlīdzīgi. Turklāt sve-
šinieki bija bez naudas, meklēja naktsmājas Ļaudonā un 
vakariņas. 

Tie bijām mēs - SIA Būvkonsultants darbinieki no Rī-
gas -, kas bijām iesaistījušies Sense of team organizētā 
komandas sadarbības treniņā Pilsētvides Ekspedīcija 
(PEX). Veicot mums uzdotos uzdevumus Ļaudonā,  bi-
jām patīkami pārsteigti par ciemata iedzīvotāju atvēr-
tību, ieinteresētību un vēlmi izpalīdzēt. Šis uzdevums 
bija daļa no visa kolektīva kopīgā uzdevuma, ko veicām 
sestdienas rītā Madonā, vadot rīta vingrošanas treniņu 
Saieta laukumā, kurā aicinājām piedalīties visus tirgus 
apmeklētājus.

Sirsnīgs paldies ļaudoniešiem par mums sniegto atbal-
stu, bez kura mēs savu uzdevumu nebūtu izpildījuši. Vē-

lamies pateikties katram, kurš mums palīdzēja uzdevuma 
izpildē, -  veikala  pārdevējām, kafejnīcas Mokka saim-
niecei un apmeklētājiem, ugunsdzēsējam Agrim, skolas 

ēdnīcas saimniecei, netradicionālās lau-
ku saimniecības Bieles saimniekiem par 
negaidīto vakariņu cienastu un jo īpaši 
Ļaudonas vidusskolas direktora vietnie-
cei saimniecības darbā Aigai Reinbahai 
par naktsmājām un noderīgajiem ietei-
kumiem situācijas risināšanai.

    Esam saņēmuši daudz pozitīvu emo-
ciju  un prieku par šiem mazajiem tikša-
nās brīžiem un mūsu izjūta par Ļaudonu 
ir kā par vietu Latvijā, kurā dzīvo darbī-
gi, laipni, sirsnīgi un dāsni cilvēki. 

Jāņa, Sabīnes, Diānas un 
Normunda, SIA “Būvkonsultants” 

kolektīva,teksts un foto

Kolēģu komanda, kuri tika „atstāti” Ļaudonā – lai nezināmā vietā 
izpildītu dažādus uzdevumus.

Viens no uzdevumiem – novadīt rīta vingrošanu Madonas pilsētas Saieta laukumā. 
Dalībniekiem par izbrīnu uzdevuma veikšana sakrita ar Lielā tirgus dienu.

INDUĻA OJĀRA RANKAS PIEMIŅAI
13. aprīlī no dzīves atvadījās tēlnieks Indulis Ranka, 

nu turpinot veidot debesu skulptūras.
Indulis Ojārs Ranka dzimis 1934. gada 15. aprīlī 

Jaungulbenē. Absolvējis J. Rozentāla mākslas vidus-
skolu un Valsts Mākslas akadēmiju. Radošu darbību 
uzsāk 1952. gadā ar gleznām un grafikām, 1962. gadā 
kļūst par Latvijas Mākslinieku  savienības biedru, no 
1966. gada sāk nodarboties ar tēlniecību, galvenokārt 
radot skulptūras granītā.

Izcilais tēlnieks aiz sevis ir atstājis daudz nenovērtē-
jama - piedalījies un organizējis vairākus  simpozijus, 
ar savu talantu radījis pieminekļus un piemiņas skulp-
tūras, kā arī skulptūru brīvdabas ekspozīcijas. Indulis 
Ranka ir saņēmis arī vairākus goda nosaukumus un ap-
balvojumus.

Indulis Ranka ir piemiņas takas „Ceļš pie Andreja 
Eglīša” autors, atstājot savas meistarības un talanta no-
spiedumus arī Ļaudonā.

Lai godinātu un saglabātu dzejnieka Andreja Eglīša 
piemiņu, 2007. gadā Ļaudonas kapos tika izveidota pie-
miņas taka „Ceļš pie Andreja Eglīša”. Taku veido  asto-
ņu  skulptūru grupa, kurā asociatīvi attēloti Andreja Eg-
līša dzejas motīvi. Apmēram 50 metrus garā taka sākas 
pie kapličas un tālāk ved pa kapsētas gravu, līdz nonāk 
pie ievērojamā dzejnieka un viņa mātes Emīlijas Eglītes 
kapavietas. 

Skulptūru idejas tēlniekam  radušās, lasot A. Eglīša 
kopoto rakstu sējumus. 

Takas un skulptūru apraksts pēc tēlnieka Induļa Ojāra 

Rankas sagatavo-
tā takas projekta, 
kur katrai skulp-
tūrai atlasīti un 
piemeklēti A. Eg-
līša dzejoļi.

„Grava - Ceļš” 
ar savu dabisko 
i e d z i ļ i n ā j u m u 
simbolizē trim-
dinieka grūto, 
sarežģīto dzī-
ves gājumu at-
pakaļ pie mātes 
un tēvzemes. 
Ceļš simbolizē 
Andreja Eglīša 93 
gadu garās dzīves 
daudzšķautņaino 
būtību.

Pirmkārt, ceļš kā dzejnieka un patriota tiekšanās ceļš 
uz Dzimteni. Otrkārt, ceļš kā dēla nomāktības un mie-
rinājuma ceļš pie mātes. Treškārt, ceļš kā sabiedriskās 
darbības ceļa meklējumu izpausmes:

“Grava” ir kā ceļš pie dzejnieka - pārdomu, pārdzī-
vojumu un atmiņu ceļš.

„Faksimils” - trīs krāsu granīta kompozīcija.
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turpinājums no 3. lpp.

„Zalktis” - čūskas motīvs kā gala un sākuma, zudības, 
atjaunotnes un mūžības simbols. Veidota no zilgani pe-
lēka granīta, tajā iestrādātas tērauda acis.

„Vēja roze” - ceļinieka simbols. Veidots no sarkanīga 
granīta ar rožveida dzīslojumu. 

„Asaru akmens”- veidots no balta granīta ar maigi ro-
žainu dzīslojumu.  

„Sarkanais un melnais” - sarkanās un melnās tēmas 
savstarpēji savītie simboli pretstatā gaiša akmens asaru 
motīvam.

„Ziedošais dievkociņš” - mātes kapa vietas simbols.
„Klupšanas akmens” - granīta akmens atrodas savā 

vēsturiskajā vietā gravā, tas pacelts tikai tik daudz no 
zemes, lai uz tā var uzrakstīt tekstu.

„Jauneklis III” - skulptūrai dots trešais kārtas numurs, 
jo tā ir kā turpinājums autora esošajai varoņjaunekļu 
sērijai. Divas iepriekšējās skulptūras atrodas Turaidas 
Dainu kalnā, trešais - jauneklis - pie Andreja Eglīša 
kapavietas. Interesants ir skulptūras ceļš līdz Ļaudonai. 

Sākotnēji tā atradās Tirzas pagastā, netālu no baznīcas, 
kurā bija laulājušies tēlnieka vecāki. 2006. gadā, kad 
I.O. Ranka strādāja pie A. Eglīša piemiņas takas izvei-
des, tēlnieks sajuta aicinājumu skulptūru „Jauneklis III” 
pārvest no Rankas uz Ļaudonu. 

Kā izteicies autors: „Manī nostiprinājās pārliecība, ka 
skulptūra atbilst Andreja Eglīša būtības izteicējam. Man 
ļoti zīmīgi liekas tas, ka pēdējais ārpus Rīgas ceļojums 
dzejniekam bijis uz Dainu kalnu Turaidā. Ir dažas īpa-
šas zīmes, kas manu darbu “Jauneklis III” sarindo ar 
Andreja Eglīša daiļradi. Viņa dzejoļu grāmata „Lāsts” 
ar mākslinieka Normunda Hartmaņa vāka simbolu zī-
mējumu - zobens ar ozollapu vainagu - izsaka arī manas 
skulptūras pamatsižetu: sēdošais Lāčplēša tipa jauneklis 
starp ceļiem tur zobenu, kas apklāts ar ozollapu vaina-
gu!”

Mēs varam lepoties, ka tēlnieka Induļa Rankas radītie 
mākslas darbi glabās viņa talantu arī Ļaudonā.

Patiesa līdzjūtība Induļa Ojāra Rankas tuviniekiem un 
līdzgaitniekiem.

Signes Prušakevičas teksts
      Imanta Pulksteņa foto

Ļaudonas pagasta bibliotēka
1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu 

aizsardzības diena. Tās aizsākumi meklējami 1925. gadā, 
kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference par bērnu  
labklājību. Pirmo reizi šī diena,  īpašu svētku veidā veltī-
ta speciāli bērniem, tika atzīmēta 1950. gadā. Kopš tā lai-
ka Starptautiskā bērnu aizsardzības diena ir kā nemainīga 
tradīcija daudzās pasaules valstīs. Un šajā dienā visā pa-
saulē notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, snie-
dzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena. Arī Ļaudonas 
pagasta bibliotēkā šī diena šogad tiek atzīmēta, aicinot 
apmeklēt interesantus pasākumus:

31. maijā visi laipni aicināti uz tikšanos ar leļļu meista-
ri Inesi Litauniks. Informācijai par precīzu tikšanās nori-

VĒSTIS NO BIBLIOTĒKĀM

ses laiku sekojiet Ļaudonas pagasta mājas- lapā.
No 31. maija līdz 14. jūnijam pagasta bibliotēkā būs 

apskatāma Ineses Litauniks darināto leļļu izstāde.
1. jūnijā ģimenes ar bērniem tiks gaidītas pagasta bib-

liotēkā, lai citā vidē kopīgi uzspēlētu dažādas aizraujošas 
galda spēles. Nāc piedalies, nepaliec viens! 

No 24. aprīļa bibliotēkā apskatāma Ļaudonas PII “Brī-
numdārzs”  “KAĶU” grupas bērnu zīmējumu izstāde  
“AK, PAVASAR, AK, PAVASAR…”

Laikā no 8. līdz 13. maijam Ļaudonas pagasta biblio-
tēka būs slēgta inventarizācijas dēļ.

Ieva Skušķe, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

Skulptūra „Jauneklis” pie A. Eglīša kapavietas.

„Viscietāko akmeni esmu atradis beidzot - Tavu dvēseli, 
tur nezūdami iecirtīšos steidzot...”

/4. sējums, 122. lpp./



   APRĪLIS 2017                                 “Ļaudonas Vēstis” Nr. 4 (268)                             5

Veltas tēva mājas atrodas Taurupē. Tur pavadīta bēr-
nība kopā ar brāļiem un māsām. Pēc Taurupes vidus-
skolas absolvēšanas Velta mācības turpināja Stāmerie-
nas lauksaimniecības tehnikumā. Kad zinības iegūtas, 
dzīves ceļš Veltu aizveda uz Madonas pusi - darbā uz 
Toces solhozu par lauksaimniecības brigadieri. Kā vē-
lāk izrādījās, šī pārcelšanās bija liktenīga, jo Velta iepa-
zinās ar savu nākamo vīru Ilgvaru, ar kuru laulībā no-
dzīvoti 52 gadi. Ģimenē izaudzināti divi bērni. Jubilāre 
priecājas, ka abi bērni ieguvuši labu izglītību un viņiem 
ir iespēja strādāt šeit pat Latvijā. Bērnu ģimenes dzīvo 
Rīgā un Lielvārdē. Veltas lepnums ir pieci mazbērni un 
viens mazmazbērniņš. Viņi labprāt brauc ciemoties uz 
Ļaudonu. 

Veltas 22 darba gadi līdz aiziešanai pensijā pavadīti, 
strādājot Ļaudonas bērnudārzā. Sākotnēji viņu uzrunā-
jusi bērnudārza vadītāja Zenta Bērziņa. Atsaucoties uz  
viņas aicinājumu, Velta izgājusi bērnudārza audzinātā-
jas kursus un, likvidējoties vecajam bērnudārzam, tur-
pinājusi strādāt jaunajā Ļaudonas bērnudārzā.

Ar avīzītes starpniecību Velta vēlas izteikt lielu pa-
teicību saviem kaimiņiem, kas gadu gaitā kļuvuši viņai 
par neatsveramu atbalstu, palīdzot gan praktiski, gan ar 
padomu un vienkāršu sarunu.

Jubilāre atzīst, ka viņai ir „zaļie īkšķīši”, jo  patīk 
un padodas audzēt dažādas puķes, darboties piemājas 
dārzā. No agra pavasara līdz vēlam rudenim tas ir viņas 
lielākais prieks. Velta īpaši novērtē pirmos dārza darbus 
pavasarī, kad it kā zemei var atdod visu rūgtumu un rai-
zes, kas pa ziemas garajiem vakariem sakrājušās. Tāpat 
Velta ir regulāra Ļaudonas pagasta bibliotēkas apmek-
lētāja, jo  ir liela lasītmīle.

Lai jubilārei laba veselība un pietiekami daudz spēka 
un enerģijas, veicot iemīļotos ikdienas dārza darbus!

Signes Prušakevičas teksts un foto

Artis ir dzimis sāvēnietis.  Viņš  pēc darba gaitu beig-
šanas atgriezies saimniekot savās tēva mājās. Lūšu ģime-
nes saknes spēcīgi turas pie dzimtās vietas, jo Arta vecā-
ki savulaik dzīvojuši kaimiņos. Bērnība pavadīta kopā ar 
vecāko brāli, kas diemžēl no kara vairs nepārnāca mājās. 
Jubilārs mācījies Sāvienas pamatskolā, vēlāk Ļaudonas 
vidusskolā. Artis studijas uzsāka  Politehniskajā insti-
tūtā, vēloties apgūt celtnieka profesiju. Studijas bija jā-
pārtrauc uz armijas dienesta laiku, taču 1965. gadā Artis 
atsāka studijas, taču mainot specializācijas virzienu - uz 
mehāniķiem. Kad 1972. gadā Politehniskais institūts tika 
veiksmīgi absolvēts, Artim pavērās plašas darba iespējas 
- Organiskās sintēzes institūtā strādājis par vecāko inže-
nieri. Vēlāk strādājis Olainē ķīmisko reaktīvu rūpnīcā, 
kas laika gaitā darbojās Maskavas Zinātņu akadēmijas 
pakļautībā - tā Artis turpināja darba gaitas „Biolar” kā 
mehānikas daļas galvenais inženieris. Pēdējos  astoņus  
gadus - līdz aiziešanai pensijā -Artis turpinājis strādāt par 
vadošo inženieri uzņēmumā „Olain Farm”. 

Lai arī ilgi gadi pavadīti pilsētā, jubilārs nolēmis turp-
māko dzīvi pavadīt mierīgi, atgriežoties dzīvot Sāvienā.

Kopā ar sievu ir izaudzināti divi dēli - braši kā ozoli. 
Viens par savu darbavietu sauc jūru, jo ir tankera kuģa 
kapteiņa palīgs, otrs dēls dzīvo Lielvārdē un ir nolikta-
vas pārzinis. Vasarās ciemos pie vectēva atbrauc arī trīs 
mazbērni.

Jubilāram  patīk dārza darbi, raža tiek sagatavota zie-
mas krājumos. Dzīvojot pie Aiviekstes, protams, hobijs 
ir arī makšķerēšana. Lielākais noķertais loms ir bijusi 
5,650 kg  smaga karpa. Ikdienā Artis labprāt seko līdzi 
jaunākajām ziņām, lasot avīzes, skatoties TV un klauso-
ties radio. Radio tumbiņas, starp citu, ir arī pie ārdurvīm, 
lai, darot darbus,  var klausīties iemīļoto Radio1 raid-
staciju. Jubilāram ir arī sava firmas recepte ābolmaizei, 
ko viņš labprāt gatavo. Arī mīklas degustētāju netrūkst, 
jo pa māju skraida trīs kaķīši - Pēcis, Juris un Mure, bet 
mājassargs ir Duksis.

Jubilārs atzīmē, ka dzimtā māja Sāvienā nekad nav bi-
jusi tukša vai atstāta novārtā. Viņa mamma nodzīvojusi 
līdz 92 gadiem un līdz pēdējam bijusi gana stipra, lai ves-
tu ganībās govis. Lai arī savulaik piemājas saimniecībā 
bijuši mājlopi - truši, teļi, govis -, tomēr Artis atzīst, ka 
tagad vairs neatmaksājas turēt lopiņus.

Paldies jubilāram par sarunu! Lai veselība, dzīves-
prieks un gardas ābolmaizes! 

MĒNEšA juBILĀRI

27. aprīlī skaisto 75 gadu jubileju atzīmēja 
VELTA KRAFTE

24. martā 75 gadu jubileju atzīmēja 
ARTIS LŪSIS
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Sportisti – priecīgi un gandarīti!

Dzestrajā un patīkamajā 4. aprīļa rītā 1.- 6. klases sko-
lēni - Rēzija Grundmane (1. kl.), Laura Pavlovska (2. kl.), 
Jānis Krišs Avotiņš (2. kl), Natālija Solovjova (2. kl.), Ni-
kolass  Kretovs (3. kl.), Elīna Džeriņa (4. kl.), Artūrs Gur-
skis (5. kl.) un arī Artis Kalniņš (6. kl.), skolotāja Anita 
Kidala un 11. klases skolniece Katrīna Melānija Kļaviņa 
devās uz Madonas sporta centru, lai piedalītos starpnova-
du olimpiādē sportā. 

Plkst. 10:00 pulcējāmies uz pasākuma atklāšanu.  Ar 
jestru muzikālu pavadījumu visas skolu komandas iesoļo-
ja zālē, kur noklausījāmies Sarmītes Jansones (Izglītības 
nodaļas vadītājas vietniece) un arī Madonas 1. vidussko-
las sporta skolotājas uzrunas. Tālāk pulcējāmies uz starta 
vietām.

Kopumā olimpiāde sastāvēja no pieciem blokiem. Mūsu 
starta bloks bija ar kārtas numuru nr. 2 -„Florbols+futbols” 
un arī „Ripini un driblē”, šajā aktivitātē skolēniem bija 
lieliska iespēja pierādīt savas spējas un veiklību sporta 
veidos kā, piemēram, florbols, futbols un arī basketbols. 
Tālāk devāmies uz bloku nr. 3 „Lielā balva” - piepūšamās 
atrakciju pils iziešana. Blokā nr. 4 -„Pārī jautrāk”. Trīs 
pāri, sadevušies rokās, šķērso šķēršļu zonu. Šajā blokā arī 
„Visas bumbas maisā” - norobežotā laukā trīs skolēni ar 
florbola nūjām sita krāsainas bumbiņas tā, lai tiktu šķēr-
sota nepieciešamā līnija un citi trīs skolēni šīs bumbiņas 
meta basketbola grozā, kas bija iesiets garā tīklā. Blokā 

STARPNOVADU OLIMPIĀDE SPORTĀ

nr. 5 -„Pretstafete” jeb arī „Lāpas nodošana”. Uzdevums 
diezgan amizants - turot konusu noteiktā augstumā un uz 
kura novietota bumba, jānoiet kādi 20 m - zēni pretī mei-
tenēm un otrādi, te arī „Tāllēkšanas stafete”. Bērni cits 
pēc cita lēca cita pēdās. Svarīgs nolektais attālums. Un, 
protams, lieki piebilst, ka pārējos blokos pats svarīgākais 
bija ātrums un nekļūdīšanās. Visilgāk gaidījām uz bloku 
nr.1 -„Erudīts” - konkurss ar trīs daļām. Pirmajā  daļā 
sporta skolotāji uzdeva piecus  jautājumus par fizisko 
vingrinājumu ietekmi uz organismu, veselības nostipri-
nāšanu, drošības, sacensību noteikumiem sportā  un tika 
noteikti arī iespējamie atbilžu varianti. Otrajā  daļā atjau-
tības uzdevums par sporta veidu un sporta spēļu daudz-
veidību. Trešajā  daļā bija nepieciešams pārzināt Latvijas 
sporta karti.

Kamēr tiesneši un skolotāji apkopoja rezultātus, skolē-
ni sadalījās divās grupās -skolēni no 1. līdz 3. klasei un 
skolēni no 4. līdz 6. klasei. Kamēr vieni spēlēja dažādas 
rotaļas, tikmēr otri „plosījās” pa atrakciju pili.

Plkst. 13:00 pulcējāmies uz apbalvošanu. Pie godalgo-
tas vietas netikām, taču arī pēdējie nepalikām. Ja atseviš-
ķi izdalītu erudītu konkursu, tad mēs paliktu 2. vietā tikai 
ar viena punkta pārsvaru. Šī diena bija jauka un noteikti 
katram skolēnam sniedza sava veida pieredzi un prieku. 

Katrīna Kļaviņa, 11. klases skolnieces teksts un foto

VĒSTIS NO A. EGLĪšA ĻAuDONAS VIDuSSKOLAS
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“PROFESIJU POPIELA”
31. martā notika pa-

sākums „Profesiju po-
piela”, kuru organizēja 
10. klase. Šis notikums 
kopā pulcēja gandrīz 
visus skolas skolē-
nus, sākot ar 4. klasi 
un beidzot ar 11. klasi 
(12. klase, gatavojo-
ties eksāmeniem, bija 
piemirsusi ierasties). 
Desmitie bija izvēlēju-
šies dziesmas, kur tiek 
apdziedātas dažneda-
žādas profesijas. Kriet-
nu laiciņu pirms pasā-
kuma klasēm lika lozēt 
skaņdarbus. Katra kla-
se gaidāmajam notiku-
mam gatavojās dažādi - 
vieni visu izplānoja jau 
pirmajā dienā, savukārt 
citi visu atlika uz pēdē-
jo brīdi. 

Piedāvājam ielūkoties klašu viedokļos un atziņās par 
pasākumiem:

“Mūsu klasei nebija noteikta profesija, jo mēs bijām 
darba meklējumos. Mūsu dziesma bija „Seksuāli čieku-
ri”. Mēs centāmies to dziesmu attēlot, un tas mums arī 
lieliski izdevās! Priekšnesumā puiši, kas piedalījās pasā-
kumā, bija pārģērbušies par meitenēm, savukārt meitenes 
par puišiem. Katra klase ieguva atzinību par piedalīšanos, 
taču mēs saņēmām „Skatītāju simpātijas” diplomu.”

7. klase
“Mēs izlozējām amizantu dziesmiņu -„Vientuļais ga-

niņš”, kas varbūt nav plaši atpazīstama, taču droši vien 
katrs ir dzirdējis jodelēšanas „mākslu”. Mums īpaši pati-
ka 7. klases priekšnesums, un viss pasākums bija intere-
sants. Priecēja arī tas, ka pēc pasākuma bija maza disenī-
te, kur kārtīgi varējām izdejoties.

4. klase

Mūsu klasei palaimējās izvilkt dziesmu “Mazais mak-
šķernieks”. Šī dziesma nav no populārākajām, taču tas 
mums netraucēja. Mēs izdomājām dziesmu atdarināt gan 
teatrāli, gan ar deju soļiem. Mums ļoti patika gan sko-
lasbiedru iznācieni, gan 10. klases skolēnu prasme vadīt 
pasākumu.”

8. klase
“Mēs uzstājāmies ar grupas “Tumsa” dziesmu „Zvaig-

žņu kabarē”, kurā mēs attēlojām gan aktierus, gan de-
jotājus, gan bundziniekus, gan astronomus. Kamēr zēni 
pārstāvēja nopietnos amatus, meitenes bija dejotājas. Vis-
grūtāk bija izdomāt kustības. Kaut arī tikai lielā notikuma 
dienā izdomājām kustības, viss iznāca iepriecinoši labi. 
Visvairāk mūs iepriecināja 7. un 11. klases priekšnesumi 
- tie tiešām bija labi izdomāti.” 

6. klase
Mums palaimējās izvilkt dziesmu „Lidmašīnas”, kuru 

izpilda grupa “Prāta Vētra”. Kā jau saistībā ar lidmašīnām 
- mūsu profesija  pilots. Savā priekšnesumā centāmies at-
tēlot aviācijas transporta raibo ikdienu - jokaini pasažieri, 
pieklājīgas stjuartes, kā arī atbildīgi piloti. Pasākums bija 
smieklīgs un izdevies.

9. klase
Kāda no mūsu klases laimīgajām rokām izvilka dzies-

mu „Kapteinis Reinis”,  kas ir diezgan ironiski, jo arī 
mūsu klasē ir Reinis! Ar gatavošanos mums gāja diezgan 
interesanti, jo līdz pēdējam visu sagatavojām un izmē-
ģinājām tikai 15 minūtes pirms visas lielās būšanas. Bet 
mums izdevās iekustināt publiku - dziesmas laikā bija 
skaļi dzirdami aplausi.

11. klase
Mēs, tie kas tikko iesoļojuši pamatskolā, izlozējām 

„Autobraucēja dziesmiņu”. Lielos vingrošanas riņķus 
paņēmuši par stūrēm, centāmies atrādīt autobraucēja ik-
dienu, izmantojot dažnedažādas kustības un aizraujot 
skatītājus. 10. klasei izdevās noorganizēt diezgan jautru 
priekšnesumu.

5. klase
12. klase pasākumā rīkojās atbilstoši izlozētās dziesmas 

nosaukumam  -”Dakter’s brīvu dienu dos…”

Viedokļus apkopoja Katrīna Melānija Kļaviņa
Fotografēja skolotāja Rita Avotiņa

4.klase ar vizuāli interesanto priekšnesumu dziesmai 
„Vientuļais ganiņš”.
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No kreisās puses: Gints Borisjonoks, Kristīne Kuprane, Linda Rūtenberga, Monta Konopacka, Diāna Cīrule.

Šī gada 4. aprīlī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
pašpārvaldes pārstāvji - Gints Borisjonoks, Linda Rūten-
berga, Diāna Cīrule, Monta Konopacka un Kristīne Ku-
prane  - kopā ar skolotāju Sarmīti Sīli viesojās Lubānā, 
lai piedalītos  brīnišķīgā sadraudzības pasākumā.

Uz šo pasākumu bija ieradušās Meirānu, Degumnieku, 
Dzelzavas, Ērgļu, Ļaudonas un Lubānas skolas pašpār-
valdes.

Pasākums noritēja mierīgā gaisotnē. Sākumā savstar-
pēji iepazināmies ar dažādu aktivitāšu palīdzību, lai izzi-
nātu sevi un citus. Vēlāk tikām sadalīti jauktās komandās 

un sacentāmies sportiskās aktivitātēs. Aktivitātes bija ļoti 
interesantas, jautras un ļāva vieglāk iepazīt savus koman-
das biedrus - citu skolu skolēnus. Pēc šīm aktivitātēm 
apmeklējām Lubānas jauniešu centru un muzeju.

Šis pasākums bija izzinošs, jautrības pilns un bagāts 
ar pozitīvām emocijām. Mūsu pašpārvaldes pārstāvji ie-
guva arī jaunas idejas darbības attīstīšanai savā skolā un 
iedvesmu jaunām idejām.

Kristīne Kuprane, 11. klases skolniece
Sarmītes Sīles foto

SKOLĒNU PAŠPĀRVALŽU SAIETS

VĒSTIS NO BjIC „ACS”
Jauniešu centriņā noslēdzies biljarda turnīrs. Mācību 

gada noslēguma tuvošanās sakarā  (daži vēl steidz labot 
atzīmes) dalībnieku skaits turnīrā nebija liels. Uzvaru iz-
cīnīja Sergejs Plavnovs.

4. aprīlī ciemojāmies Praulienas jauniešu centrā „Epi-
centrs” ar savu prāta spēli „Brīnumu lauks”. Šī spēle bija 
veltīta Praulienas pagasta jubilejas gadam, tāpēc visi jau-
tājumi bija par un ap Praulienu.     Iepriecinoši bija izjust 
Praulienas bērnu un jauniešu atsaucību  un ieinteresē-
tību.  Vienojāmies  par nākamo Centriņu sadraudzības 
pasākumu pie mums Ļaudonā.

15. aprīlī svinējām Lieldienu gaidīšanas svētkus: krā-
sojām olas, ripinājām un kaulējāmies ar tām. Notika 
Lieldienu mīklu minēšanas konkurss, kur par pareizi at-
minētu mīklu varēja nopelnīt  šokolādes oliņu.  Spēlējām 

Lieldienu spēli, ko jaunieši kopā ar audzinātājām paši iz-
veidoja. Kā jaunieši paši atzina, spēle bija ļoti aizraujoša 
un interesanta.

Līdz 29. aprīlim vēl turpinās turnīrs galda tenisā. 
Lielās talkas dienā sakopām sava Centriņa apkārtni. Tā 

kā talka ir brīvprātīgs pasākums, talcinieku nebija daudz, 
taču iecerēto paveicām. Paldies  tiem bērniem un jaunie-
šiem, kuri līdzdarbojās!

28. aprīlī Jauniešu centra delegācija piedalījās Mado-
nas novada jauniešu pavasara forumā multifunkcionālajā 
centrā  „Kubs”.

Visi kopā turpinām strādāt pie Ļaudonas pagasta Jau-
niešu dienas  organizēšanas un sagatavošanas. Ceram, ka 
izdosies šo dienu  pavadīt jauki un lietderīgi.  Gribam lai 
šie ir Jauniešu svētki. Sekojiet informācijai!

Biruta Calmane, BJIC„Acs” vadītāja
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KuLTŪRAS DZĪVES NORISES
PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI  SEVI PĀRSTĀVĒJUŠI SKATĒS

Daudzviet Latvijā noris 
tautas deju kolektīvu un 
koru skates. Arī Madonas 
kultūras namā šajā mēne-
sī tikās Madonas deju un 
koru apriņķa kolektīvi, lai 
atrādītu savu sniegumu 
žūrijai repertuāru pārbau-
des skatēs.

Deju skate notika 1. ap-
rīlī. Madonas deju apriņķī 
ietilpst tautas deju ko-
lektīvi no Madonas, Lu-
bānas, Varakļānu, Ērgļu, 
Cesvaines novada. Žūrijas 
sastāvā: Zanda Mūrniece 
- horeogrāfe, dejas nozares konsultatī-
vās padomes vadītāja, deju svētku virs-
vadītāja, žūrijas priekšsēdētāja; Agris 
Daņiļevičs - horeogrāfs, deju svētku 
virsvadītājs; Ilmārs Dreļs - horeogrāfs, 
deju svētku virsvadītājs, Rēzeknes 
deju apriņķa virsvadītājs; Maruta Alpa 
- Latvijas Nacionālā kultūras centra 
dejas mākslas eksperte; Gunta Skuja 
- horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja, 
Siguldas deju apriņķa virsvadītāja.

Ļaudonas pagastu pārstāvēja divi 
deju kolektīvi - senioru paaudzes deju 
kolektīvs „Divi krasti” un jaunizveido-
tais vidējās paaudzes deju kolektīvs. 
Abu kolektīvu vadītāja - Aija Kreile. 
Kolektīvs „Divi krasti”, pārstāvot F 
grupu, ieguva I pakāpi (40,5 punkti). 
Savukārt vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs ieguva diplomu par piedalīšanos E kolektīvu grupā. 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs mēģinājumus uzsāka 
janvārī, apgūstot divas dejas no skates repertuāra un, lai 
arī netika iegūta pakāpe, piedalīšanās skatē ir atzinīgi 
vērtējuma un visi dejotāji un vadītāja Aija ir pelnījuši uz-
slavas par uzdrīkstēšanos un apņemšanos.

22. aprīlī Madonā pulcējās Madonas koru apriņķa kori 
- jauktie, sieviešu, vīru un senioru kori no Cesvaines, 
Balvu, Ērgļu, Lubānas un Cesvaines novada. Koru skates 
žūrija: Mārtiņš Klišāns - Cēsu novada virsdiriģents, Rī-
gas Doma zēnu kora diriģents; Jānis Baltiņš - diriģents 
un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors, 

Uģis Prauliņš - latviešu komponists un mūziķis.
Jaukto koru A grupā piedalījās Ļaudonas pagasta 

jauktais koris „Lai top!”, izpildot divas izlozes dzies-
mas no svētku repertuāra un vienu izvēles dziesmu. 
Izpildot „Fragments no rokoperas  „Lāčplēsis””, kora 
solisti - Ieva Ceruka un Artūrs Biķernieks. Dziedātāji 
kopā ar diriģenti Anitu Melnupu un koncertmeistari Jo-
lantu Grasi ieguva I pakāpi (40 punkti).

   Lai arī repertuāru pārbaudes skates dod savu devu 
satraukuma, adrenalīna, raižu gan kolektīvu vadītā-
jiem, gan dalībniekiem, tomēr pats svarīgākais ir dzie-
dātprieks, dejotprieks!  Skates ir atskaites punkts, pēc 

kurām izvērtēt sniegumu un ar jaunu 
sparu un enerģiju doties tālāk. Paldies 
visiem pašdarbības kolektīvu dalīb-
niekiem, paldies Aijai Kreilei un Ani-
tai Melnupai  par laiku, spēku, ener-
ģiju, kas atstāta mēģinājumos, un par 
prieku, ko dodiet citiem, darot to, kas 
tīk!

Varbūt kāds ļaudonietis vēl prāto, 
vai iesaistīties kādā pašdarbības ko-
lektīvā, tad - uz priekšu! Gan dziedā-
tāju, gan dejotāju nevar būt par daudz, 
un mēģinājumi allaž vainagojas ar 
skaistiem priekšnesumiem, kas priecē 
gans sevi, gan citus!

Signes Prušakevičas teksts un foto
Aijas Kreiles foto
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     BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
Latvijas valsts simtgades atklāšanā satiksies cil-

vēku rokas un gara spēks, apskaujot Latviju, klājot 
baltus galdautus un godinot drosmīgos valstsvīrus, 
kas pirms simts gadiem apvienoja Latvijas tautu 
ceļā uz neatkarīgu valsti. Svinēsim mūsu brīvību!

Tiksimies 4.maijā plkst.12:00 pie Ļaudonas 
kultūras nama pie balti klāta galda atzīmēsim 
Latvijas svētkus!

Esiet aicināti līdzi ņemt pašgatavotu cienastu vai 
cienastu, kas Jūsu ģimenē allaž ir uz svētku galda.

4.maijs ir Latvijas valsts simtgades atklāšana, kad 
visi kopā sāksim gaidīt un gatavoties valsts nozīmī-
gajai jubilejai.

Sanāksim kopā! Satiksimies! Svinēsim!

PAGASTA SAKOPŠANAS TALKA
13. maijā plkst. 9:00 pulcēšanās pie
Avotu ielas katlu mājas.
Pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties katlu mājas 

teritorijas sakopšanas darbos (teritorijas labiekārto-
šana, jaunu apstādījumu stādīšana, utt.).

Talkotājiem  lūgums līdzi ņemt darbarīkus - grā-
bekļus, lāpstas, darba cimdus.

Pēc labi padarīta darba - kopīgas pusdienas.

ĻAUDONAS PAGASTA JAUNIEŠU DIENA
28. maijā Ļaudonas estrādē no plkst.12:00
Visas dienas garumā dažādas aktivitātes pagas-

ta jauniešiem - velosipēdista tiesību iegūšanas 
eksāmens (pieteikties līdz 10. maijam pie Kristīnes 
25602964),  veloorientēšanās, radošās darbnīcas, 
sportiskas aktivitātes, koncerts, diskotēka un citi 
pārsteigumi! Nāc un piedalies!

ATVADU BALLE
10. jūnijā plkst. 22:00 pēdējā balle, pirms Ļau-

donas kultūras nams dodas pelnītā remontā. Nāciet 
un pakavējieties atmiņās, vēl reizi dejojot uz vecās 
deju grīdas!

Spēlēs grupa „Brenča muzikanti” no Iecavas.
Ieeja - 3,00 eiro

APSVEICAM!
Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij - tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas, aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit!

SVEICAM APRĪĻA MĒNEŠA JUBILĀRUS

 55 gadu jubilejā
Irinu Zenčonoku                12. aprīlī
Hariju Dunduru                  27. aprīlī

 60 gadu jubilejā
Vilni Cirponu                      27. aprīlī

 65 gadu jubilejā
Līgu Grāvīti                        13. aprīlī
Daci Grīsli                           28. aprīlī  
                                 
 70 gadu jubilejā
Anastasiju Mārāni             15. aprīlī

 75 gadu jubilejā
Dainu Krasnovu                 21. aprīlī
Veltu Krafti                        27. aprīlī

PASĀKuMu AFIšA

Vissirsnīgākie laba vēlējumi jubilāriem!

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.

IZLAIDUMI  
PAGASTA  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 12. klases izlaidums
26. maijā plkst.19:00

PII „Brīnumdārzs” sagatavošanas grupas izlaidums
27. maijā plkst. 13:00

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 9. klases izlaidums
10. jūnijā plkst.17:00


