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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 7 (271)  SEPTEMBRIS  2017. G.

Sveiciens, laikā, kad Dabas grāmata šķir pirmās ru-
dens lapaspuses. Ko grāmata vēsta dažas lapaspuses at-
pakaļ? Vasaras izskaņa, gatavošanās skolai un, protams, 
lietavas, kas bažīgus dara daudzus lauksaimniekus. Šī 
vasara nebija dāsna ar ražas novākšanas laiku. Katra 
saulaina  diena tika izmantota lietas labā. Vēl šobrīd 
zemnieki cer uz sausu atvasaras laiku, lai varētu novēr-
tēt stāvokli tīrumos un dārzos. Par spīti visam tam, laiks 
turpina ritēt uz priekš, un Daba grāmatas lapaspuses šķi-
ras, atnesot vēja brāzmas, pirmās krāsainās koku lapas, 
atstājot aiz sevis gladiolu un dāliju krāšņumu. 

Šī gada vasaras izskaņā varam novērot dabas varenī-

bu, kad pēc ilgstošām lietavām Aiviekstes upe izkāpusi 
no saviem krastiem un tā izskatās netipiski plata. Tik 
daudz bilžu tapušas ar šo netipisko, bet skaisto aina-
vu, taču neviena fotogrāfija nespēj atspoguļot to, ko 
redzam ar acīm. Šķiet, ka rudens ir īstais gadalaiks, lai 
dotos pastaigā pa Ļaudonu un savām acīm vērotu tās 
skaistumu - Aiviekste, sēņu pilnie meži, sārtās kļavas 
un kastaņu piebirušie ceļi! Lai izdodas šajās rudens 
lapaspusēs atrast un ieraudzīt to labāko, skaistāko un 
nepieciešamāko, kas silda un priecē sirdi! 

Signe, redaktore

Vasaras izskaņā pēc ilgstošām lietavām dabas varenība radīja neatkārtojamu gleznu – Aiviekstes upes robežas un līmenis cēlās plašumā 
pa dienām, radot iespaidu, ka Aiviekste pārvēršas par ezeru.

Signes Prušakevičas foto
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
SKOLĒNI  IZMANTO  IESPĒJU,  PIESA-

KOTIES  DARBAM  VASARAS MĒNEŠOS
Laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam jauniešiem vecumā no 

15 gadiem bija iespēja pieteikties darbam uz vienu mēnesi Ļau-
donas PII „Brīnumdārzs” vai  A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
apvienotajā virtuvē. Ļaudonas pagasta pārvaldē pieteicās un 
guva apstiprinājumu dalībai aktīvā nodarbinātības pasākuma 
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītī-
bas iestādēs” īstenošanai. Rezultātā pieciem jauniešiem bija 
iespēja vienu mēnesi strādāt kādā no izveidotajām darbavie-
tām Ļaudonas pagasta pārvaldes iestādēs, saņemot atalgojumu 
minimālās mēnešalgas apmērā un pilnas sociālās garantijas. Tā 
noteikti bija interesanta un pozitīvi vērtējama pieredze gan jau-
niešiem, gan iestāžu darbiniekiem, kolektīvā uzņemot jaunos 
censoņus.

Ar pieredzi par vasaras darbu dalās Linda Āboliņa un Lineta  
Kārkla:

“Pateicoties skolotājas un interneta resursos ievietotajai in-
formācijai, man radās interese par vasaras darbu skolēniem. 
Pieteicos projektam, jo vēlējos pavadīt vienu savas vasaras 
mēnesi produktīvi, iegūt jaunu pieredzi, kā arī saņemt savu pir-
mo peļņu. 2017. gada jūnijā strādāju PII “Brīnumdārzs”, kur 
veicu dažādus pienākumus. Mēneša laikā  apstiprinājās mana 
vēlme saistīt savu nākotni ar pedagoģiju, konkrētāk - darbu 
skolā. Mēnesis ritēja ļoti ātri, ieguvu jaunas emocijas un zi-
nāšanas, kā rast kopīgu valodu ar bērniem un kā padarīt viņu 
dienu jautrāku un interesantāku. Iesaku ikvienam izmantot šo 
iespēju, lai pārbaudītu savus spēkus un iepazītu sevi no citas 
puses. Vēlos teikt paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei, PII 
“Brīnumdārzs” vadītājai, kā arī izpalīdzīgajam un atbalstoša-
jam kolektīvam par šo iespēju.” 

                   Linda 
“Šovasar piedalījos projektā “Vasaras darbs skolēniem”, 

kur vienu mēnesi nostrādāju Ļaudonas skolas virtuvē. Par šo 
projektu biju dzirdējusi no skolasbiedriem, vēlāk arī redzēju 
informāciju par vakancēm un izlēmu, ka ir jāpamēģina, ja 
šāda iespēja ir arī mūsu pagastā.

Man tas bija brīnišķīgs mēnesis, ļoti patika sadarboties ar 
tik pozitīvām un jaukām virtuves darbiniecēm. Uzskatu, ka šā-
dos vasaras projektos ir jāpiedalās katram, galvenais, lai ir 
vēlme un pacietība iet līdz galam, īpaši, ja tā būs pirmā darba 
pieredze. 

                                              Lineta 
Paldies arī pārējiem jauniešiem par iniciatīvu un vēlmi liet-

derīgi pavadīt laiku vasarā, iegūstot jaunas zināšanas un piere-
dzi. Skolas virtuvē augustā strādāja Daniela Strode, savukārt 
PII „Brīnumdārzs” jūlijā pienākumus veica Renārs Bērziņš, 
bet augustā Viktorija Kalniņa.

Skolēnu nodarbinātību vasarā lūdzu komentēt A.Eglīša Ļau-
donas vidusskolas apvienotās virtuves vadītāju Ināru Bardov-
sku:

“Šādu iespēju viennozīmīgi vērtēju pozitīvi. Jauniešiem ir 
iespējas iegūt pamatzināšanas par darba specifiku un veidot 
pirmās saskarsmes iemaņas. Iemācās iekļauties kolektīvā, at-
bildīgi darboties komandā. Kā arī tā ir iespēja patstāvīgi no-
pelnīt naudiņu savām vajadzībām. Jūlijā un augustā virtuvē 
strādāja divas meitenes, veicamie darbi bija dažādi – dārze-
ņu pirmapstrāde, ogu tīrīšana, rabarberu griešana, palīdzēja 
konservēt gurķus, kā arī mazgāja traukus un uzkopa telpas un 
telpaugus. Palīdzēja klāt galdus sportistu nometnēm un vēl 
dažādi lielāki un mazāki pienākumi, jo darbiņu netrūka. Šis 
projekts, kas ļāva darbā pieņemt jauniešus, atviegloja darbu 
virtuves darbiniecēm. Esam priecīgas par atsaucību un apzinī-
gi veiktajiem darbiem. Liels paldies jaukajām mūsu palīdzēm 
Linetai un Danielai, kas atviegloja mūsu ikdienu, bija vienmēr 
smaidīgas un ieinteresētas darbam. Ar prieku gaidīsim nākam-
vasar jaunus palīgus, bet nu jauniešiem jāvēl – veiksmīgu mā-
cību gadu!”

Signe Prušakeviča

MANS PALDIES
Visi, kas bija kopā ar Artūru un Ernestu 6. augusta 

dziesmotajā pasākumā Jaunpilī, vēlas no sirds pateikties 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Dreimanei par 
transporta nodrošinājumu, kā arī mīļš paldies foršajam 
šoferītim Valdim.

Ernests Jonāns no Olgas Rajeckas saņem apliecinājumu par 
piedalīšanos nometnē „Satikšanās mūzikā”.

Aigas Biķernieks kopā ar Olgu Rajecku.
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PAR  LIETAVU  
KOMPENSĀCIJĀM 

LAUKSAIMNIEKIEM
Īpaši lielo nokrišņu daudzuma un ilgstošo lietavu 

dēļ daudzviet Latvijā  bojāta infrastruktūra un traucēta 
ražas novākšana, kā arī izskaloti 2018. gada ražai ie-
sētie sējumi. Saeima 7. septembrī atbalstīja Ministru 
kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu 
29 novados Latgalē, Vidzemē un Sēlijā. Tas nozīmē, ka 
lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zeme atrodas 
plūdu skartajā platībā, var tikt piemērotas atkāpes, ad-
ministrējot tiešmaksājumus un Lauku attīstības prog-
rammas (LAP) pasākumus. Tāpat Zemkopības ministri-
jai uzdots līdz 2017. gada 1. novembrim sagatavot un 
iesniegt Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par 
kopējiem lauksaimnieku zaudējumiem un priekšliku-
miem par kompensācijas apmēru atbilstoši kultūraugu 
un zemes izmantošanas veidam un pieprasījumu par fi-
nanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta program-
mas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Madonas novadā, tāpat kā Aglonas, Baltinavas, Bal-
vu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, 
Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, 
Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, 
Jēkabpils, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines, Varakļānu, 
Krustpils, Aknīstes un Salas novadā, līdz 2017. gada 30. 
novembrim ir izsludināta ārkārtas situācija.   Lai lauk-
saimnieki varētu pretendēt uz kompensācijām, viņiem 
līdz 2. oktobrim jāpiesakās LAD reģionālajā nodaļā, ie-
sniedzot aizpildītu speciālo veidlapu. 

Arī Ļaudonas pagastā ilgstošās lietavas ir būtiski 
traucējušas ražas novākšanu. Ne visu ražu ir izdevies 
novākt. Uz daudziem laukiem nav iespējams uzbraukt 
ar tehniku. Graudi sadīguši vārpās. Kartupeļus un citus 
dārzeņus bojā puve. Palienēs un zemās vietās sabojāts 
ruļļos satītais siens. Lai mazinātu šos zaudējumus, ai-
cinu pieteikties uz MK plānotajām kompensācijām. 
Kompensējamā lauka minimālā platība 0,3 ha. Veidlapu 
iespējams izdrukāt pašiem LAD EPS, bet neskaidrību 
gadījumā palīdzību var saņemt LLKC pie Anitas Briš-
kas vai pie novada lauku konsultantes Ingunas Akmen-
tiņas.

Lauku atbalsta dienesta informācija:
Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cie-

tušajām platībām
LAD  apzinās lauksaimnieku smago situāciju. No 

pirmdienas, 18. septembra, ir atvieglota pieteikumu ie-
sniegšana par spēcīgajās lietavās un plūdos cietušajām 
platībām.

• EPS ir izveidota īpaša sadaļa, kur pieejama izdrukā-
šanai sagatavota daļēji aizpildīta informācijas (pietei-
kuma) veidlapa.

• Lai iesniegtu pieteikumus par 2017. gadā bojā gāju-
šo ražu, vairs nevajag drukāt papīra kartes. Karti vajag 
aizpildīt tikai par cietušajiem 2018. gada ziemāju sēju-
miem.

LAD vērš uzmanību. Var iesniegt papildu informāciju 
par vēl cietušajiem laukiem arī pēc tam, kad pieteikums 
jau ir iesniegts dienestam. 

Tālrunis klientiem  - 67095000
Pirmdienās -  8:30 -18:00
O., T., C. - 8:30 -17:00
Piektdienās - 8:30 -16:00

Informāciju sagatavoja 
Alvis Avotiņš, lauku konsultants

VĒSTIS NO ĻAUDONAS 
PAGASTA BIBLIOTĒKAS

Iesaisties aizraujošā lasīšanas 
piedzīvojumā!

Nemano t 
ir pienācis 
rudens un 
a t s ā k u š ā s 
skolas gai-
tas ar aktī-
vu mācību 
darbu un, 
p r o t a m s , 
grāmatu la-
sīšanu. Arī 
šogad Ļau-
donas pa-
gasta biblio-
tēka turpina 
aizsākto tra-
dīciju, pie-
daloties vie-
nā no Latvijā 
v e i k s m ī -
g ā k a j ā m 
l a s ī š a n a s 
veicināšanas programmām “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”, kas norisināsies līdz 2018. gada janvāra bei-
gām.

Programma Latvijā veiksmīgi darbojas jau 17 gadus. 
Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un 
kopš 2007. gada tā ir pieejama arī ārpus Latvijas ro-
bežām. Katra vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un 
vērtē bērni, jaunieši un no 2012. gada - arī pieaugušie.  
Rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem kļu-
vuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji. Kopš pirm-
sākumiem 2001. gadā, kad programmā piedalījās apmē-
ram 100 dalībnieku, tagad jau tā ir piesaistījusi lasītāju 
tūkstošus. 2016. gadā tie bija jau 20000 lasītāju no 712 
Latvijas bibliotēkām un skolām. Programmas mērķis ir 
veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot 
lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt 
augstvērtīgas oriģinālliteratūras izplatību.

Kā iesaistīties Žūrijas programmā?
1) Dodies uz pagasta bibliotēku!
2) Apskati plakātu “Lasi un vērtē!” vai vienkārši ie-

pazīsties ar kolekcijas grāmatām!
3) Izvēlies grāmatu!
4) Izlasi to! Pieraksti svarīgākās domas, kas tev pa-

tika!
5) Izlasi visas sešas grāmatas no savai   vecumgrupai 

atbilstošās kolekcijas! Piedaloties vecāku žūrijā, papil-
dus četrām ieteiktajām grāmatām izlasi vēl jebkuras di-
vas no 2017. gada kolekcijas grāmatām!

Visi dalībnieki vecumgrupu drīkst mainīt un var brīvi 
izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma.

6) Aizpildi novērtējuma anketu! Informāciju atradīsi 
www.lasamkoks.lv vai jautā bibliotekāram.

Cerībā uz atsaucību, atbalstu un veiksmīgu 
sadarbību, Ieva Skušķe, Ļaudonas 

pagasta bibliotēkas vadītāja
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Ēvalds ir īstens ļaudonietis, bērnī-
bu pavadījis audžuģimenē “Gravās”. 
Darba joma, kurā pavadīti visi darba 
gadi, ir celtniecība. Ēvalds piedalī-
jies arī Ļaudonas estrādes celtnie-
cībā, un, kā noskaidrojām, būvnie-
cības darbi ritēja ap 1985. gadu. 
Pašreizējā dzīvesvietā Ēvalds kopā 
ar ģimeni dzīvo no 1983. gada. Ļau-
donas skolā pabeigtas 8 klases, tālāk 
jaunietis devies uz Cēsu arodsko-
lu mācīties par mēbeļu galdnieku. 
Kopā ar sievu izaudzinājis piecus 
bērnus, un kuplajā mazbērnu pulci-
ņā ir saskaitāmi 14 puikas un mei-
tenes. Ēvalds kopā ar dēliem strādā 
savā zemnieku saimniecībā, kurā 
joprojām ir darba pilnas rokas.

MĒNEšA jUBILĀRI

4. augustā 75 gadu 
jubileju atzīmēja 

ĒVALDS ĀBOLIŅŠ

Aina ir dzimusi Sāvienas  „Cīru-
ļos”, kur pavadīta bērnība kopā ar 
divām māsām. Vecāki strādājuši pie 
saimnieka, kas  iedalījis jaunajai ģi-

15. augustā 
AINA SILABRIEDE 

atzīmēja 80 gadu jubileju

Sveicot jubilāru svētkos, Romualds 
sveicējus pārsteidza ar interesantu fak-
tu, ka īstā dzimšanas diena ir citā da-
tumā, taču, mainot pasi, datums mai-
nījies pat divas reizes. Bet par to viņš 
lieki nekreņķējas un dzimšanas dienu 
atzīmē pēc pases datiem. 

Romualda dzimtas saknes meklēja-
mas Baltkrievijā, Braslavā. Ģimene, 
lūkojot pēc labākiem dzīves apstāk-
ļiem, 1960. gadā atceļoja uz Latviju. 
Divpadsmit gadi pavadīti Vietalvā, 
pēc tam pārcēlies uz dzīvi Ļaudonā - 
Jaunzemos, „Dupuru” mājās. Darba 
gadi pavadīti, strādājot fermā, kas ne-
gatīvi iespaidojis veselību. Romualds 
pārdzīvojis nopietnu buļļa uzbrukumu, 
pēc kura vairāk nekā mēnesi slimnīcā 
cīnījies par savu veselību. Tomēr pār-
ciestā sekas tā arī  neizzuda, tādēļ tika 
piešķirta invaliditātes grupa un darba 
gaitas bija jāpārtrauc. Taču, par spīti  
pārdzīvotajam, kas atstājis negatīvas 
sekas, jubilārs ir pozitīvs, par dzīvi ne-
sūdzas un uz nevienu ļaunu prātu ne-
tur. Vēl strādājot fermā, Romualdam 
tika piešķirts dzīvoklis Ļaudonas cen-
trā, taču darbavietai tuvāk bija Toce, 
tādēļ to samainīja. Romualdam bijušas 
divas laulības, ir divas meitas, dēls un 
pulciņš mazbērnu.

ROMUALDS  SIĻMANOVIČS 
75 gadu jubileju 

atzīmēja 30. augustā

menei zemi, kur tika uzcelta sava mā-
jiņa. Aina zinības ieguvusi Sāvienas 
skolā, bet jau no pilngadības sasnieg-
šanas un tā visu darba mūžu strādājusi  
fermā. Sākotnēji Driķu govju fermā 
strādāja par slaucēju, bet, iepazīsto-
ties ar savu nākamo vīru, pārcēlās uz 
Indrānu pagastu, kur turpināja darbu 
fermā, bet vīrs strādāja būvbrigādē. 
Kad dzīvesbiedrs tika aizsaukts aiz-
saulē, Aina atgriezās un sāka dzīvot 
„Caunēs”. Jubilāre var lepoties ar sep-
tiņiem bērniem, 18 mazbērniem un 11 
mazmazbērniem. Nu jau pusgadu Aina 
par mājām sauc „Stūrīšus”. Šo māju 
iegādājās meita, un jubilāre ir priecīga 
par šādu iespēju. Viņa ir apmierināta 
ar vidi, kurā dzīvo, - viss ir tuvu un 
ērti pieejams. Ainas ikdienas rūpes ir 
par piemājas dārziņu un puķēm, kas 
sagādā īpašu prieku. 9. septembrī cienījamo 

95 gadu jubileju atzīmēja 
TEKLA  MIVRINIKS

Jubilāre nāk no 10 bērnu ģimenes, 
viņa māsu un  brāļu pulkā ir visve-
cākā - pirmais bērns.        Sagaidot 
95. dzimšanas dienu, cienījamā kun-
dze atminas piedzīvoto. Visi notiku-
mi vēl spilgtā atmiņā, un stāstījumu 
caurstrāvo Teklas kundzes gaišais 
cilvēciskums un sirsnība. Varam 
vien apbrīnot šādus cilvēkus. Lai 
veselība un gara spēks!
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Skolēnus un vecākus Zinību dienā uzrunā 
A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors Guntis Lazda, direktora 

vietniece mācību darbā Ērika Pomere, Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane.

JAUNO MĀCĪBU GADU UZSĀKOT
1. septembris ir ļoti īpaša diena visiem skolēniem un 

viņu ģimenēm, tas ir laiks pārdomām par jauno mācību 
gadu, domām par nākotni. 

Varam būt priecīgi, jo tradicionāli skola ir labi saga-
tavota jaunajam mācību gadam un pirmajā skolas dienā 
bija patīkami ieiet klasēs un redzēt, ka visi pedagogi 
ir parūpējušies, lai, skolēnam atnākot, katrs šeit justos 
gaidīts. 

Šodien aizvien vairāk jūtam un saprotam, ka izglītī-
bas sistēma ir lielu pārmaiņu priekšā. Pārmaiņas nozīmē 
skolai  pakāpeniski pāriet uz mūsdienīgu mācību pro-
cesu, kurš veicina 21. gadsimta kompetenču pilnveidi. 
(Radošumu, sadarbību, kritisko domāšanu, prasmīgu 
komunikāciju). 

Tas nozīmē uz kompetencēm - prasībām balstītu mā-
cību procesu, kurā īpaši tiks uzsvērta skolēnu, viņu ve-
cāku un pedagogu savstarpējā daudzlīmeņu sadarbība, 
kurā tiek saskatīts un maksimāli attīstīts katra skolēna 
talants, katra skolēna  labākās īpašības.

Tāpēc novēlu pedagogiem nepazaudēt skolā gadiem 
uzkrāto vērtīgo pieredzi, bet paplašināt to ar jaunām zi-
nāšanām. 

Skolēniem šis gads lai nāk ar labām sekmēm, jaunām 
cerībām, zināšanām un sapņiem! 

Lai drošības sajūta un liela ceļojuma prieks pavada 
mūsu skolas pirmklasniekus! 

Lai vecāki ir paraugs un atbalsts saviem bērniem visa 
jaunā mācību gada garumā! 

Guntis Lazda, 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors 

Atkal skolas pagalms pildījās ar jautrām bērnu čalām, 
klusiem smiekliņiem un satrauktiem acu skatieniem… 
Skolas dzīve atkal svin svētkus - Zinību svētkus!

Atklājot šos tradicionālos svētkus, skolas pagalmā ar 
ovācijām un skaļiem aplausiem tika sagaidīti mūsu div-
padsmitie un viņu audzinātāja L. Elksnīte, kā arī pirm-
klasnieki, kuri vēl nedroši turējās lielajiem pie rokām, 

12. un 1. klase, roku rokā uzsākot jauno -2017./2018.- mācību gadu.

klases audzinātāja S. Bašķere. No sirds  tika dziedāta 
Latvijas himna,  sirsnīgas un uzmundrinošas uzrunas 
teica Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja I. Dreima-
ne, kā arī skolas direktors G. Lazda. Pēc tam izskanē-
ja skolēnu  apņemšanās, svinīgais solījums dzejnieka, 
Latvijas patriota Andreja Eglīša vārda godam turēšanā. 
To uztic veikt labākajiem 9. klases un 12. klases sko-
lēniem. Šogad  tas tika uzticēts 9. klases skolniekam 
Verneram Švedam un 12. klases skolniecei Katrīnai Me-
lānijai Kļaviņai. Kopīgi tika dziedāta par skolas himnu 
dēvētā “Dar’ man, tēvis, pastaliņas”, bet solists bija 4. 
klases skolnieks  Ernests Jonāns. Protams, mūsu pla-
šā skolas saime tika iepazīstināta ar 1. klases astoņiem 
skolēniem: Beāti Atvari, Eniju Līnu Elijāsi, Maiklu Kre-
tovu, Keriju Retko, Kristiānu Sņetkovu, Emīliju Varse-
govu, Martu Veikšāni, Robertu Zepu. Pirmklasnieki  no 
skolas direktora rokām saņēma savu pirmo nopietno 
dokumentu - skolēnu apliecību, dāvanā saņēma skolas 
nozīmīti un pildspalvu ar skolas nosaukumu. Pārsteigu-
mu pirmklasniekiem  bija sarūpējuši arī divpadsmitie. 

Skanīgu un jautru svei-
cienu bija sagatavojuši 
arī 1. klases skolēni. 
Vēl mirklis, un tad jau 
tika simboliski ieskan-
dināts skolas zvans, 
aicinot visus skolēnus  
uz pirmo radošas gai-
sotnes pārņemto  au-
dzinātājstundu, vecā-
kus - uz kopīgu sarunu. 
Svētku  dienas izskaņā 
klašu pārstāvji devās 
pie Dzejnieka Andreja 
Eglīša ar rudenīgiem 
ziedu sveicieniem.

Sarmīte Sīle, 
A. Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas 
direktora 
vietniece

Signes Prušakevičas 
foto

VĒSTIS  NO  ANDREjA  EGLĪšA  ĻAUDONAS  VIDUSSKOLAS
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turpinājums 7. lpp.

Saulainas un plašas telpas skolas bibliotēkai.

SASNIEGUMI  SPORTĀ
28. augustā Ogres stadionā notika 12. vasaras sporta spēļu vo-

lejbola finālsacensības.
No Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas finālsacensībās pie-

dalījās trīs komandas: “E” grupā meitenēm komanda “DEAM”, 
“E” grupā zēniem “Aiviekstes sami”, “B” grupā jauniešiem 
”Ļaudona”.

Komanda “Ļaudona” starp sporta skolu komandām izcīnīja 4. 
vietu, piekāpjoties Aizputes, Daugavpils un Kokneses koman-
dām. Komandā spēlēja: Ralfs Miškinis, Jānis Krasnovs, Ojārs 
Preits-Freimanis, Norberts Aleknavičus. “Aiviekstes sami” izcī-
nīja 8. vietu, komandā spēlēja: Rovens Miškinis, Sergejs Plau-
novs, Mārtiņš Kalniņš, Uvis Kapturs, Valters Biķernieks un Ver-
ners Šveds.

Meiteņu komanda “DEAM” finālsacensībās “E” grupā izcīnīja 
1.vietu, aiz sevis atstājot Lubānas un Rēzeknes komandas. Ko-
mandā spēlēja: Diāna Cīrule, Enija Zaķe, Armanda Silabriede, 
Monta Konopacka, Alise Avotiņa. Komandas trenēja Anita Kida-
la un Guntis Lazda.     

     Diāna Cīrule
2. rindā no kreisās: Enija Zaķe, Diāna Cīrule, Alise Avotiņa; 
1. rindā no kreisās: Monta Konopacka, Armanda Silabriede.

SĀKOTIES JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM, POZITĪVAS 
PĀRMAIŅAS PIEDZĪVO VAIRĀKAS TELPAS 

Kā zināms, pirms katra mācību gada sākuma skolā 
tiek veikti dažādi remontdarbi un papildināts tehniskais 
nodrošinājums, lai radītu ērtu un modernu mācību vidi. 
Šajā vasarā Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā noti-
kušas pozitīvas pārmaiņas telpu izvietojumā un izskatā, 
kas priecē gan skolēnus, gan arī skolotājus.

No 2. stāva uz 1. stāvu “pārcēlusies” bibliotēka, ie-
gūstot gaišu, plašu telpu, kur brīvi izkārtot grāmatas un 
gaidīt lasītājus. Uzrunāju skolas bibliotekāri Nadīni Je-
fimovu, lai viņa pastāstītu kaut ko vairāk par pārmaiņām 
bibliotēkā.

Kāpēc tika nolemts pārcelt bibliotēku uz citu telpu?
-Tā jau ir, ka dzīvē notiek dažādas pārmaiņas, tikai cik 

ātri mēs spējam tām pielāgoties. Šogad bija lielas pār-
maiņas ne tikai bibliotēkai, bet arī citiem skolas kabi-
netiem. Es uzskatu, ka bibliotēka ir tā vieta, kur uzturas 
daudz skolēnu, tāpēc arī telpai jābūt brīvai, pārredza-
mai, komfortablai. Domāju, ka arī sākumskolas skolē-
niem ir drošāka sajūta, ka bibliotēka atrodas pirmajā 
stāvā, jo nav tālu jāiet, lai varētu paskatīties vai palasīt 
kādu grāmatu vai žurnālu.

Kas bija lielākie palīgi pārcelšanās procesā, kā zi-
nāms, bija jāpārnes ļoti daudz grāmatu? 

-Pārcelšanās uz jauno telpu notika augusta beigās, 
kad skolēniem bija obligātie vasaras darbi. Tāpēc varu 
droši teikt, ka viņi arī bija vislielākie palīgi. Saudzīgi 
likām visu kastēs, uz kastēm rakstījām plauktu numu-
rus, viss darbs bija rūpīgi pārdomāts  un sadalīts. Par 
telpas iekārtošanu lielu paldies saku direktora vietniecei 
saimnieciskajā darbā  Aigai Reinbahai, jo tika sagādātas 
mēbeles, noorganizēta plauktu nonešana, mēbeļu izkār-
tošana. Paldies arī skolas tehniskajiem darbiniekiem, 
kas palīdzēja šajos darbos.

Kādas ir pirmās sajūtas un novērojumi jaunajā telpā?
-Teikšu, ka sajūtas ir diezgan pozitīvas, jo telpa ir ļoti 

saulaina un plaša. Dzeltenā krāsa rada siltuma un mīļu-
ma sajūtu. Ļoti patīk, kā iekārtojām telpu, jo ir gan lasī-
tavas, gan atpūtas - spēļu stūrītis. Es uzskatu, ka dažāda 
žanra grāmatas tagad ir vairāk pārredzamas, jo tagad arī 
bērni pievērš lielāku interesi ne tikai daiļliteratūras grā-
matām, bet arī enciklopēdijām. Protams, vēl jau ir daudz 

darbiņu, daudz kas jāpielabo un jāsakārto, bet tas viss 
notiks laika gaitā.

Ko bērni saka par bibliotēkas jaunajām telpām? 
-Cik esmu pamanījusi, bērniem bija neliels izbrīns, 

jo tomēr izkārtojums atšķiras, paveras lielāks plašums. 
Šķiet, arī plauktu izkārtojums rada kaut ko savādāku, 
neparastāku. Tagad  var ieiet nepieciešamajā nodalījumā 
un izvēlēties sev konkrētu grāmatu. Bērni ir iemīļojuši 
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Tāpat skolotāja no-
vērojusi, ka meite-
nes jaunajā virtuvē 
„jūtas kā mājās” 
(modernā aprīko-
juma un  telpas vi-
zuālā izskata dēļ), 
tādēļ vieglāk ir 
organizēt un apgūt 
nepieciešamo.

Pārmaiņas noti-
kušas arī citās tel-
pās, piemēram, 4. 
klases puiši tikuši 
pie jauniem mā-
cību galdiem, ku-
riem ir regulējams 
augstums, tādēļ 
galdus var pielā-
got katra skolēna 
augumam. Kosmētiskais remonts veikts arī 3. stāva ma-
temātikas kabinetā, pie jaunām telpām tikusi arī skolas 
medmāsa un psiholoģe. Savukārt savu telpu, kur radoši 
izpausties, ieguvusi arī skolēnu pašpārvalde. Telpā, kurā 
līdz šim bija bibliotēka, nu mājo skolotāji. Skolotāju is-
taba tagad ir gana plaša, lai tajā vienlaicīgi varētu atras-
ties visi skolotāji un būtu vēl vieta atpūtas stūrītim. Pro-
tams, skolotāji ar humoru atzīst, ka pieradumam ir liels 
spēks, jo šobrīd  automātiski kājas aiznes uz iepriekšējā 
kabineta durvīm un tikai tad nākas attapties, ka tagad tur 
atrodas direktora vietnieces mācību darbā kabinets. 

Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei par atbalstu un 
iespēju ik gadu skolu uzpost, iegādāties ko jaunu, lai 
skolēni un skolotāji pēc vasaras brīvdienām atgrieztos 
jaunās, skaistās telpās! 

Signes Prušakēvičas teksts un foto

Vasarā tika atjaunots arī mājturības kabinets, kurš ne-
bija remontēts kopš skolas celšanas. Te veikts ne tikai 
kosmētiskais remonts, bet sakārtota arī ventilācijas un 
elektrības sistēma. Kabinetā ir  arī jauna virtuves iekārta 
- cepeškrāsns, trauku mazgājamā mašīna, ledusskapis, 
saldētava, elektriskā plīts. Tas viss ievērojami uzlabos 
mācību procesu. Un, protams, modernais telpas iekār-
tojums iepriecina arī skolēnus, kuri atzīst, ka šādā vir-
tuvē ir daudz patīkamāk un omulīgāk apgūt praktiskās 
iemaņas. Ilggadējā mājturības skolotāja Aija Driksna ir 
gandarīta par paveiktajiem darbiem - gan par kosmētis-
ko remontu, kas ir būtiski arī no drošības viedokļa - nu 
grīda ir līdzena un nepastāv risks aizķerties un nokrist. 

turpinājums no 6. lpp.

jauno dīvānu un žurnālu galdiņu, jo te var gan atpūsties, 
gan palasīt kādu žurnālu. Priecē, ka skolēni nāk un iz-
ņem grāmatas, spēlē dažādas spēles.

Novēlu skolēniem, lai jaunajā mācību gadā izdodas 
sasniegt savus mērķus, gūt jaunas zināšanas, lai ir la-
bas sekmes, daudz enerģijas un lieliski panākumi! Ve-
cākiem un skolotājiem -pacietību, izturību, sapratni un 
mīlestību, palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā 
zinību kalnā!

EMOCIJĀM  PIEPILDĪTĀ  EKSKURSIJA UZ CĒSĪM
24. augustā A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 

nākamie 2. klases skolēni devās ekskursijā uz 
Cēsīm. Kaut mūs laika apstākļi nelutināja, to-
mēr mēs bijām priecīgi par doto iespēju.

Apmeklējām Cēsu pilsmuižā skolēniem pa-
redzēto programmu „Pirmklasnieks muzejā”. 
Skolēni iepazinās ar laiku, kad Cēsu pilsmuižā 
dzīvoja grāfi Zīversi. Skolēniem gide pastāstīja 
par pilsmuižas dzīves aspektiem, piemēram, par 
kalpu dzīvi un grāfu ikdienu. Nodarbībā tika ie-
tvertas gan sarunas, gan praktiskas darbošanās. 
Bērni ieguva zināšanas par uzvedības un sa-
skarsmes normām sabiedriskā iestādē - muzejā.

Tālāk mūsu ceļš veda uz ZINO centru Cēsīs, 
bērniem patika izmēģināt dažādas atjautības un 
loģikas spēles, pārbaudīt braukšanas spējas ar 
velosipēdu, noteikt ātrumu, ar kādu tiek mīti 
pedāļi, kā arī iespēja izbaudīt daudzas citas in-
teresantas lietas. Savukārt nonākot „Rakšos”, 
gids mums pastāstīja daudz interesanta par dzīvniekiem 
- kamieļiem, lamām, alpakām, ēzeli. Pat tika dota iespē-
ja izbaudīt un redzēt lamas „spļāvienu”, kad lama sa-
dusmojas. To gan gids demonstrēja uz sevis. Skolēniem 
tika dota iespēja lamas un alpakas pabarot ar saimnieku 
sarūpēto barību, kā arī samīļot. 

Pēdējais ekskursijas galapunkts Cēsīs - „Svētavots”, 
kur saimniece mūs laipni sagaidīja un interesanti pa-

stāstīja leģendu par avota izcelšanos. Tika dota iespēja 
basām kājām iziet ceļu līdz avota iztekas vietai, izbaudīt 
vēso, dzidro ūdeni.

Paldies par transportu, ko nodrošināja Ļaudonas pa-
gasta pārvalde, un šoferim Valdim Eglītim, kā arī vecā-
kiem par atbalstu - Ligitai Elksnītei un Elīnai Macijev-
skai.

Vita Stradiņa, 2. klases audzinātāja
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VĒSTIS NO PII „BRĪNUMDĀRZS”

19. KAROGA SVĒTKI LIEPSALĀS
8. un 9. septembrī mūsu skolas skolēni pie-

dalījās 19. karoga svētkos Liepsalās. Skolu 
pārstāvēja divas komandas vidusskolas grupā 
- “Pūcītes” un “Cīrulīši”. 

Bija jāveic dažādi komandu saliedējoši uzde-
vumi un stafetes. Svarīgs bija ne tikai ātrums, 
bet arī zināšanas vēsturē. Tika pārbaudīta arī 
prasme dziedāt. Vakarā devāmies lāpu gājienā, 
piedalījāmies “nakts trasītē”, bet pēc tam pa-
vadījām laiku pie ugunskura, citi devās arī de-
jot. Arī otrā diena noritēja spraigi, kuras laikā 
noskaidrojām, kuras komandas ir spēcīgākās. 
10.-12. klašu grupā Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskola izcīnīja 3. vietu.

Šīs divas dienas bija interesantas un notiku-
miem bagātas. Paldies skolotājām Elīnai Ma-
cijevskai un Antrai Punovskai par aktīvu līdzi 
jušanu un līdzdarbošanos!

Anita Sindija Skrupska, 
10. klases  skolniece

Tap, tap, taciņa,
Kurp tu mani ved?

Ļaudonas pagasta mazos iedzīvotājus 1. septembrī visas ta-
ciņas un celiņi veda uz PII „Brīnumdārzs”. Iestāde sagaidīja 
savus audzēkņus izremontētā, gaišā zālē. Par to „Brīnumdār-
za” kolektīva lielais paldies SIA “Trast būve” un SIA “ENC 
Latvia”.

Šinī vasarā bērnus, kuri apmeklēja bērnudārzu, sagaidīja 
jauks pārsteigums- ar viņiem kopā rotaļājās un darbojās trīs 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas audzēkņi. Bērni un dar-
binieki saka paldies Lindai Āboliņai, Renāram Bērziņam un 
Viktorijai Kalniņai!

Bērnudārzā katra diena ir daudzkrāsaina un atšķirīga, skolo-
tājas cenšas to saglabāt foto un video materiālos. Prieks, ka šo-
vasar mums to veikt palīdzēja Elīna Bremšmite. Paldies Elīnai!

Visu vasaru „Brīnumdārzā” čakli “rūķīši” pļāva zālājus, 
spodrināja logus, ravēja puķu dobes, veica nelielus kosmētis-
kus remontus.  Par to pateicamies Linardam Dunduram un viņa 
nenogurstošajiem palīgiem – Gunāram Jankiļēvičam, Illārijam 
Bērziņam, Tatjanai Kretovai, Ingai  Skripkai, Andrejam Gru-
šavenko.

Ir sācies jauns mācību gads, un „Brīnumdārza” saime prie-
cājas darboties gaišajās, uzpostajās telpās. Paldies visiem čak-
lajiem palīgiem!

PII “Brīnumdārzs” kolektīvs

BĒRNU  BALLĪTE  KOPĀ  AR  
PIRĀTU  MEITENI

Paldies visiem bērniem un viņu vecākiem par kopīgo, 
jautro kopā būšanu, atzīmējot 1. septembri – Zinību dienu!

  

Bē - Bē segas un 
spilveni piedāvā iegā-
dāties kvalitatīvus un 
100% aitas vilnas iz-
strādājumus:
ssegas un spilvenus  

bērniem un pieauguša-
jiem;
sbērnu un zīdaiņu 

komplektus (ratu mat-
racīšus, guļammaisus 
- kokonus,  pakaviņus 
- „ligzdiņas”);
saromspilventiņus, 

pildītus ar ārstniecības augiem - labsajūtai un saldam mie-
gam;
stermospilventiņus veselības uzlabošanai un profilaksei, 

pildītus ar linsēklām, griķiem, graudiem un sāli.
Pieņemam arī individuālus pasūtījumus un uzklausām 

jūsu vēlmes, ko centīsimies īstenot dzīvē.
Izstrādājumiem dažādi izmēri, cenas pieņemamas.

Esiet laipni gaidīti katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 
18.00 vai zvaniet pa tālruni 29231613.

Mūsu adrese: Dzirnavu ielā 7, 2. stāvā (kultūras nams).
UZ TIKŠANOS - SIA „ZELTA SPROGA”

NĀK RUDENTIŅIS, 
BŪS BARGA ZIEMA!
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Skolēni gatavi doties piedzīvojumu pilnā ekskursijā uz „ZINOO” centru Cēsīs.

KULTŪRAS DZĪVES NORISES

Jau tradicionāli augusta pirmā sestdiena Ļaudonā iz-
skan kā svētku diena, jo tiek atzīmēti pagasta svētki. Lai 
arī šī vasara bija gana lietaina, 5. augusts atausa ar sauli 
un visas dienas garumā gādāja par labiem laikapstāk-
ļiem, vien ap pēcpusdienu sniedzot kārtīgu lietus šalti, 
kas svētku norisēm īpaši netraucēja.

Pašā rīta agrumā Aiviekstes krastos pulcējās kaislīgie 
makšķernieki, lai piedalītos Ļaudonas pagasta atklāta-
jā čempionātā    pludiņmakšķerēšanā. Pēc četru stundu 
makšķerēšanas tika svērti lomi un sadalītas godalgotās 
vietas. Īpaša balva tika piešķirta arī Gintaram Vestfālam 
par smagāko lomu - 1,655 kg. Par šo sacensību organi-
zēšanu liels paldies ļaudonietei Ilzei Barūklei.

16.  ĻAUDONAS  PAGASTA  SVĒTKI

Kad makšķerēšanas kaislības bija pierimušas, uz Ai-
viekstes tilta pulcējās kungi un dāmas, lieli un mazi, 
lai piedalītos virves vilkšanas sacensībās „Divi krasti - 
viena virve!”. Arī šogad šī aktivitāte vienkopus pulcēja 
daudzus ļaudoniešus, par ko liels prieks. Tādēļ šo tradī-
ciju noteikti arī turpināsim. Šogad tika sagādāta garāka 
virve, kas, diemžēl vai par laimi, neizturēja vilkšanas 
raundu, kad pie virves ķērās abu krastu jauktās koman-
das. Tā pārplīsa! Jāpiebilst, ka neviens netika nopietni 
cietis. Un, izvērtējot virves vilkšanas rezultātus līdz vir-
ves pārraušanai, svinīgi tika paziņots, ka atkārtoti čem-
piona titulu iegūst kreisā krasta iedzīvotāji.

Arī estrādē turpinājās sportiskas aktivitātes - norisi-
nājās pludmales volejbola turnīra fināls un parka volej-
bols jauniešiem. Par volejbola aktivitātēm gādāja galve-
nie tiesneši - Edijs Simsons un Guntis Lazda.

Ap plkst. 12.00 estrādē sāka pulcēties ļaudonieši, lai 
piedalītos kūku konkursa „Kūka Ļaudonai 2017” de-
gustācijā. Šāds konkurss Ļaudonā tika organizēts pirmo 
reizi un prieks par lielo atsaucību gan no kūku cepēju, 
gan skatītāju - vērtētāju - puses. Šo tradīciju noteikti 
turpināsim, ceļot godā mājās gatavotās tortes un pašus 
kūku meistarus. Pirmajiem jābūt tiem drosmīgajiem, 
tādēļ vēlreiz vislielākais paldies ļaudonietēm, kuras at-
saucās uz šo aicinājumu un piedalījās konkursā. Kūku 
degustācija bija anonīma, tikai vakara koncertā atklā-
jām kūku meistarus. Lūk,  konkursa dalībnieces pēc iz-
lozētajiem kārtas numuriem un kūku nosaukumi:

Nr.1. Dina Simsone „Veltījums”
Nr.2. Jautrīte Stūraine „Vasara”
Nr.3. Iveta Tropa „Gulbīšu deja”
Nr.4. Ineta Drava „Baltā princese”
Nr.5. Vita Stradiņa „Mājas kūka ļaudoniešiem”
Nr.6. Vēsma Reinbaha „Slēptā trifele”
Nr.7. Diāna Strode „Improvizācija”
Nr.8. Sarmīte Mūrmane „Čigāniete”
Kūku konkurss sākās ar kūku parādi - astoņas kūkas 

- dažādas un vienlīdz skaistas! Pirmais uzdevums skatī-
tājiem bija nobalsot par savu kūku - favorīti, kura būtu 
pelnījusi titulu „Skaistākais kūkas dekorējums”. Par 
skaistāk noformēto kūku tika atzīta Ivetas Tropas kūka 
„Gulbīšu deja”.

Kad visas kūkas bija aplūkotas, laiks konkursa patī-
kamākajai daļai - degustācijai. Kūkas degustēja vairāk 

turpinājums 10. lpp.
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turpinājums no 9. lpp.

turpinājums 11. lpp.

nekā 100 interesentu. Paldies arī meitenēm, kuras rūpīgi 
grieza un dalīja kūkas gabaliņus, lai visiem pietiktu!

Koncertā tika suminātas visas kūku cepējas un paziņoti 
rezultāti. Pirmā konkursa „Kūka Ļaudonai 2017” laimī-
gais trijnieks: 3. vietā Vita Stradiņa; 2. vietā Diāna Stro-
de, bet titulu „Ļaudonas labākais kūku meistars” ieguva 
Dina Simsone.

Paldies kūku cepējām par atsaucību, paldies skatītā-
jiem par vērtējumu! Lai izdodas realizēt arī „Kūka Ļau-
donai 2018”!

Ivetas Tropas kūka „Gulbīšu deja” ieguva vērtētāju 
simpātijas un titulu „Skaistākais kūkas dekorējums”.

Kūku konkursa žūrija bija paši ļaudonieši, kas vērtēja 
gan kūku vizuālo noformējumu, gan garšu. 

Ļaudonas kūku konkursa dalībnieces, no kreisās: 
Sarmīte Mūrmane, Jautrīte Stūraine, Vita Stradiņa, 

Iveta Tropa, Dina Simsone, Ineta Drava, Diāna Strode. 
Fotogrāfijā nav Vēsmas Reinbahas.

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

Pēc astoņu kūku nobaudīšanas  lieliska iespēja aktīvi iz-
kustēties, piedaloties komandu sacensībās „Riksītī pa Ļau-
donu”. Ļaudonieši pagasta iestādēs vēra durvis, lai uzņemtu 
šo sacensību dalībniekus. Kas tās par sacensībām? Nu  rik-
sītī pa Ļaudonu! No vienas iestādes uz citu, kur jāveic kāds 
konkrēts uzdevums. A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā bija jā-
atceras skolas laiki un jāsaliek pareizā secībā vārdi dziesmai 
„Dar` man, tēvis, pastaliņas” un vēl punkts bonusā par šīs 
dziesmas nodziedāšanu.

PII „Brīnum-
dārzs” bija jāat-
bild uz āķīgiem 
jautājumiem par 
Ļaudonas bērnu-
dārzu un jāsaskai-
ta, cik vēja zvanu 
ir „Brīnumdārza” 
teritorijā. Biblio-
tēkā bija jāmeklē 
grāmatu tārpiņi 
un jāuzmin grā-
matu nosaukumi, 
bet pansionātā  
kā jau pansionātā  
bija iespēja pa-
vizināties gultā. 
Ļaudonas jaunie-
šu centrā koman-
dām bija jābūt 
gana spriganām, 
velkot karoti cau-
ri visu dalībnieku drēbēm. Pagasta pārvaldē patriotisks uz-
devums - jāsaliek pagasta ģerboņa puzle un jāuzraksta savs 
sapņu projekts Ļaudonas pagasta attīstībai. 

Komandas viesojās arī nesen atvērtajā uzņēmumā „Zelta 
Sproga”, kas nodarbojas ar aitas vilnas izstrādājumu ražo-
šanu. Te uzdevums bija uzminēt, cik gramu aitas vilnas ie-
pildīti spilvenā. Lūk, šādi interesanti uzdevumi bija jāveic 
septiņām komandām. Paldies visiem dalībniekiem!

Rezultāti tika cītīgi saskaitīti. „Riksītī pa Ļaudonu” uz-
varētāji tika paziņoti vakara koncertā - 3. vietā „Visi vienā 
laivā”; 2. vietā „Rakari”; 1. vietā „JARIKI”.

Dvēseles iepriecināšanai varēja doties uz pagasta bibliotē-
ku, kur pagasta svētku dienā tika atklāta Ivetas Tropas glez-
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turpinājums no 10. lpp.

nu izstāde.  Paldies Ivetai par atsaucību! Vairāk nekā mēne-
si bibliotēkā bija iespējams aplūkot Ivetas radītās gleznas. 
Lūk, ko par savu aizrautību teic pati māksliniece:

“Ir teikts – katrā latvietī snauž mākslinieks. Daudzi auž, 
šuj vai ada, rada kompozīcijas, veido lauku ainavas, muzicē, 
pin, dejo, dzejo, zīmē, glezno…

Tik daudz veidos var sevi izteikt!
Cits apcer, ka arī tā varētu… vien jāpārvar latvieša kūt-

rums, nedrošība, nepārliecinātība savai varēšanai.
Mani iedvesmo mūsu Ļaudonas daba, gleznainie Aivieks-

tes krasti, lauku ainavas, bagātie meži un ziedi. Esmu tikai 
šī skaistuma atdarinātāja, jo Daba ir neatkārtojama. Tomēr 
gribu šo Dabas skaistumu slavināt un garajos ziemas vaka-
ros ļauties vasaras elpai… Lielākā daļa manu darbu tapuši 
ziemā, kad vairāk laika. Pavasara, vasaras un rudens brī-
vais laiks man paiet pie dabas – dārzā, mežā, pļavās, kas 
mani iedvesmo un “uzlādē” ar enerģiju.

Pamatus skaistā saskatīšanai man iedeva Madonas bēr-
nu mākslas skola, kuru absolvēju. Bet visu savu brīvo laiku 
esmu saistījusi ar skaistā saglabāšanu ap sevi.

Ļaudonieši, mēs varam darīt mazliet vairāk, nekā darām! 
Mēs varam vairāk sakopt savas sētas, appļaut ceļmalas, sa-
tīrīt aiz sevis un otra, kurš vēl neredz, kas jādara!

Katrs pats un visi kopā mēs varam vairāk laba darīt Ļau-
donai, iepriecinot sevi un Ļaudonas viesus. Ja vien katrs da-
rīsim to, ko spējam un mākam.

Aicinu uzdrīkstēties vairāk!
Nododu jūsu vērtējumam savus pirmos darbus. Ceru uz 

sapratni, atbalstu, pozitīvismu un redzīgumu!”  Iveta
Ieskats gleznu izstādes apmeklētāju sajūsmas vārdos no 

Atsauksmju grāmatas:
Skatoties uz taviem skaistajiem, gaisīgajiem darbiņiem, 

pašai gribas ielidot, izbaudīt šo skaistumu. Ir tik viegla, 
pozitīva sajūta. Radi daudz tādu brīnumu, lai mums visiem 
pietiek.

Vienreizēji darbi, to saku no sirds. Man trūkst vārdu tam 
skaistumam, ko var redzēt! Gaidīsim nākamos darbus!

Neticami, tik skaisti! Kā iebrist dabā… Lai vairojas Tavi 
mākslas darbiņi!

Paldies par skaisto izstādi! Cilvēks ir kā saule, jo vairāk 
siltuma izstaro, jo spožāk mirdz… Novēlam, lai šis siltums 
nekad nepietrūktu! Tad būs arī iedvesma!

Paldies par veldzējumu acīm. Ļoti, ļoti skaistas gleznas! 
Lai top jauni darbiņi!

Prieks, ka ir tāds talants un to pielieto dzīvē! Attīsti un 
priecē citus. Skaistums jāsaredz katrā sīkā ziedā un ikdienā, 
tad arī pati dzīve būs skaista un piepildīta.

Lubānai arī cauri tek Aiviekste, tāpēc mums ļoti tuvi Jūsu 
darbi, kurus labprāt gribētos iegādāties. P.S. Par Jūsu dar-
biem priecājamies facebook.com

Burvīgi mākslas darbi! Turpiniet mums rādīt dabas skais-
tumu, Jums tas sanāk lieliski!

Liels paldies par gūto baudījumu! Ļoti, ļoti skaisti! Tā 
turpināt!

Apbrīnojami! Skaisti – sirdij, acij prieks!
Ivetiņ, patiess prieks par Tevi! Tu esi ļoti talantīga meite-

ne ļoti daudzās jomās. Tev ir par ko pateikties Dievam katru 
dienu! Vislabākie vēlējumi un veiksmi un radošu garu arī 
turpmāk!

Arī es no savas puses saku sirsnīgu paldies Ivetai par 
doto iespēju gandrīz divu mēnešu garumā Ļaudonas pa-
gasta bibliotēkas telpas rotāt ar burvīgajiem dabas skatiem 
un priecēt ikviena bibliotēkas apmeklētāja sirdi. Šajā laikā 
esmu dzirdējusi tik daudz labu vārdu un gaišu domu, veltītu 
nenoliedzami Ivetas brīnišķīgajam talantam. Tieši tāpat kā 
Ivetas darbi, arī šīs pirmās emocijas, kas nāk no cilvēkiem, 
kolīdz tiek pārkāpts bibliotēkas slieksnis,  ir neatkārtojamas. 
Domāju, ka darbu vienreizīgums vienaldzīgu neatstāja ne-
vienu. Lai ļaudoniešu un Ļaudonas pagasta viesu vērtējums, 
labie vārdi un gaišās domas dod iedvesmu jauniem darbiem!

Ieva, bibliotēkas vadītāja

Iveta Tropa gleznu izstādes atklāšanā Ļaudonas 
pagasta bibliotēkā.

Pagasta svēt-
ku diena paskrē-
ja vienā mirklī. 
Bet  bija vieta, 
kur mirklis ne-
vis steidzās, bet 
gāja atpakaļ…  
Ja apmeklējāt 
izstādi „Atrasts 
kultūras namā”, 
tad domāju, ka 
jums noteikti 
bija sajūta kā at-
griežoties 70.ta-
jos. Vecie vietu nosaukumi - p/s „Toce”, Kirova padomju 
saimniecība,  Trakšu pagasts… Tik daudz interesantu lie-
tu jaunajiem un atmiņas tiem, kas šo laiku piedzīvoju-
ši. Visas izstādē apskatāmās lietas tika atrastas kultūras 
namā - jumta telpā un zem skatuves dēļiem, kur tās ilgus 
gadus krāja putekļus, bet nu ieraudzīja saules gaismu, lai 
vēlreiz mazliet izdzīvotu laiku, kā bija toreiz… Patiesi 
ļoti interesanta izstāde. 

Bērniem un jauniešiem visas dienas garumā tika pie-
dāvātas dažādas aktivitātes - piepūšamā atrakcija, izjādes 
zirga un ponija mugurā, zīmējumi ar hennu, animācijas 
filmu programma „Pavisam maziņiem”.

Svētku izskaņā - koncerts, kurā uzstājas Mētrienas un 
Ļaudonas pagasta pašdarbnieki un gaisa laternu lidojums 
pār Ļaudonu. Tie bija svētki Ļaudonai un ļaudoniešiem. 
Paldies ikvienam, kurš atsaucās un iesaistījās šo svētku 
tapšanā! 

Ar avīzes starpniecību vēlreiz pateicamies svētku at-
balstītājiem - Ļaudonas pagasta pārvaldei, SIA „Ausm-
upe”, SIA „Mokka”, a/s „Lazdonas piensaimnieks”, SIA 
„Burkānciems”.

Signe Prušakeviča 
Signes Prušakevičas un Karīnas Circenes foto
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Kā gladiola ābolzaļā fonā,
Kad vasara sāk lēni projām iet,
Plaukst Tava jubileja
Atkal dienu dārzā
Un pretī mums
Kā saulespuķe zied. 
                           K. Apškrūma

SVEICAM AUGUSTA MĒNEŠA JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Gunāru Krēsliņu               6. augustā
                                 
 65 gadu jubilejā
Robertu Berkoldu             1. augustā
Irinu Gursku                     14. augustā
Gunti Vizānu                     20. augustā

 70 gadu jubilejā
Māri Akotu                        2. augustā
Vivitu Kukaini                   6. augustā

 75 gadu jubilejā
Ēvaldu Āboliņu                  4. augustā
Ēriku Cvetkovu                  19. augustā
Romualdu Siļmanoviču     30. augustā

 80 gadu jubilejā
Grietu Priedi                      1. augustā
Ainu Silabriedi                   15. augustā

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.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājusi

ALEKSANDRA KUĻAKINA 
23. augustā 77 gadu vecumā.
Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Kad visi ceļi savijušies vienā,
Tai kopīgā, kas zemes mātei lemts,
Ir jāiesien mums zaļā pavedienā
Tās atmiņas, ko līdzi gribam ņemt.

APSVEICAM!

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Sākot ar š.g. oktobri, publiskā duša un veļas 

mazgātava (Dzirnavu iela 7) maina darba laiku:
katru trešdienu 9:00 – 14:00.

SVEICAM SEPTEMBRA MĒNEŠA JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Gundaru Mazspali             8. septembrī

 55 gadu jubilejā
Sarmīti Zemīti                   5. septembrī
Illāriju Bērziņu                 27. septembrī

 60 gadu jubilejā
Vēsmu Asari                      7. septembrī
                                 
 70 gadu jubilejā
Jāzepu Valteru                  24. septembrī
Jāni Ubertu                       30. septembrī

 75 gadu jubilejā
Airu Siseni                         30. septembrī

 95 gadu jubilejā
Teklu Mivreniks                 9. septembrī

PASĀKUMU AFIšA
  Leļļu teātra „TIMS” muzikāla leļļu izrāde
„Vilks, kurš rija grāmatas”  29. septembrī plkst.15:00  

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē.
Ieeja - 1,50 eiro

SANĀCIET, SADANCOJIET!
Aicināti visi esošie/bijušie/topošie

dejotāji uz jaunās sezonas sākumu
jauniešu, vidējās, senioru paaudzes vecuma grupā

latviešu tautas deju kolektīvos.
Pirmā tikšanās 4. oktobrī plkst.20:00  

Ļaudonas kultūras namā.
Papildu informācija pa tālruni - 26590186.

14. oktobrī plkst.10:00
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta zālē

Ērika Barkovska piemiņas turnīrs basketbolā vīriešiem,
pieminot izcilu sporta skolotāju un ieguldīto darbu Ļaudo-

nas vidusskolā. Piedalīsies aicinātās komanda no Madonas, 
Jēkabpils, Aizkraukles  u.c. novadiem. 

Turnīra organizators un galvenais tiesnesis - Mairis Dzenis.

18. oktobrī plkst. 13:30 
Ļaudonas pagasta bibliotēkā 

tematisks pasākums “Rudens manā burciņā” 
Degustēsim līdzatnestās rudens veltes, apmainīsimies ar 

receptēm un dalīsimies pieredzē. Darbosimies Dzintras Vi-
ļevičas radošajā darbnīcā. Nepieciešamās lietas - tukša, tīra 
(bez jebkādām uzlīmēm) burciņa (ne lielāka par 0,5l) ar skrū-
vējamu vāciņu, neliels dekoratīvs auduma gabaliņš un lentī-
te. Ja ir iespēja, vēlams līdzi ņemt kaltētus pīlādžus vai citas 
ogas, dažādu krāsu pupiņas, kaltētus zirņus, kukurūzas grau-
dus u.tml., kaltētas rožlapiņas vai citas ziedlapas, dekoratīvu 
taurenīti, ābolīti vai citu rudenīgu nieciņu. Daļa materiālu būs 
pieejami arī uz vietas. 

Ieeja pasākumā - burciņa ar rudens veltēm (1 degustāci-
jai, 1 dāvaniņai), labs garastāvoklis un darboties prieks. Ne-
skaidrību gadījumā zvanīt 25620017

Dzejnieka Andreja Eglīša 105. jubilejai veltīta atceres 
pēcpusdiena 21. oktobrī: 

plkst.12.00. Svētbrīdis dzejnieka atdusas vietā Ļaudonas 
kapos, uzstājas Zemessardzes 52. kājnieku bataljona vokālais 
ansamblis “Junda”; 

plkst.13.30 vides objekta - pagasta simbolikas  -atklāšana 
pie Aiviekstes tilta;

plkst.14.00 Ļaudonas pagasta bibliotēkā pasākums  - dze-
ja, silta tēja un video atmiņas. Par muzikālo noskaņu rūpēsies 
Aigars Noviks.


