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“Varbūt ir arī labāki laiki. Bet šis ir mūsu laiks.” 
                                                        Žans Pols Sartrs

Sveicināti, mīļie Ļaudonas pagasta iedzīvotāji!
 Mazliet aizkavējies, bet tomēr nonācis pie jums ir 

pagasta avīzes novembra izdevums.
 Līdzīgi mainīgajiem laikapstākļiem arī es sliecos 

domāt, ka tikpat mainīgs ir mūsu garastāvoklis, mūsu 
domas un darbi. Ir brīnišķīgas, ar sauli pielietas die-
nas, bet sejā sitas spēcīgs vējš. Un tāpat ir arī mūsu 
raibās dzīves ikdienā - kādu laimīgu notikumu, kas 
iepriecinājis sirdi, metas aizēnot kāds nelāgs.

 Manuprāt, ir pienācis klusais gada laiks - gada no-
gale, kad varam iegrimt pārdomās par to, ko nesis šis 
- 2019. - gads, kam tik daudz prieka, kam tik daudz 
pārdzīvojumu; kam piedzīvojumus, kam sliktas at-
miņas. Priecājieties par dzīves mazajām lietiņām, jo 
kādu dienu, atskatoties atpakaļ, sapratīsim, ka tās ir 
bijušas vislielākās.

 Aicinu arī jūs ieklausīties savā domu un jūtu pasau-

lē, ieklausīties savos ģimenes locekļos, savos draugos. 
Es aicinu jūs klausīties - citam citā. Klausīties, lai sa-
prastu, nevis, lai atbildētu.

 Liels lepnums par Birutu Boktu - bijušo angļu va-
lodas skolotāju A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā. Viņas 
darbs atzinīgi tika novērtēts 15. novembrī Madonas 
pilsētas kultūras namā. Skolotāja B. Bokta saņēma 
Madonas novada pašvaldības pateicību. Ne mazāks 
lepnums arī par cilvēkiem, kas 16. novembra vakarā 
mūsu pagasta kultūras namā saņēma Ļaudonas pagas-
ta pārvaldes pateicības. Prieks par to, ka Madonā 21. 
novembrī viesojās Latvijas Valsts prezidents Egils Le-
vits Vidzemes reģionālās vizītes ietvaros, lai iepazītos 
ar jauno Tieslietu namu un lai Jāņa Norviļa Madonas 
mūzikas skolas Laimas zālē tiktos ar iedzīvotājiem.

 Izskanot gadam, esiet kopā ar mīļajiem, norobežo-
jieties no liekuļiem! Esiet spēcīgi savā pārliecībā, jo 
nav kaut kā tāda, ko nevar. Ja vajag, tad jāvar! 

 Tiekamies janvāra pagasta pārvaldes izdevumā 
„Ļaudonas Vēstis”!

Ļaudonai būt un Ļaudonai pastāvēt!
Katrīna Melānija

Dārtas Elīzas Macijevskas, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 4. klases skolnieces, zīmējums
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turpinājums 3. lpp.

VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
Ukrainas bērnu uzņemšana Ļaudonā

Pašā rudens sākumā Ļau-
donas pagasta pārvaldē 
tapa zināms, ka ir iegūta 
iespēja no 21. līdz 27. ok-
tobrim uzņemt mūsu pagas-
tā četrpadsmit bērnus, kuri 
dzīvo Ukrainā, Čerņigovas 
apgabalā, un kuru tēvi gā-
juši bojā, aizstāvot savu 
valsti tur notiekošajā kara 
darbībā. 

Karš Ukrainas austrumos 
atstāj lielas sāpes Ukrainas 
ģimeņu sirdīs. Tādēļ Ļau-
donas pagasta pārvaldes 
mērķis, uzņemot bērnus, 
bija dot viņiem iespēju 
paplašināt redzesloku, gūt 
spilgtu pieredzi, iepazīstot 
jaunu kultūru, veicināt psi-
holoģisko atslodzi pēc pie-
dzīvotā savās mājās un  labi  
atpūsties.

22. oktobrī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā pēc 
svinīgas Ukrainas karoga pacelšanas, skanot Ukrainas 
valsts himnai, aizritēja sadraudzības pasākums, kura lai-
kā jaunieši no Ukrainas iepazinās, sadraudzējās, iesais-
tījās dažādās aktivitātēs ar Ļaudonas aktīvajiem jaunie-
šiem. Dienas gaitā jaunieši devās arī uz Madonas novada 
pašvaldības domi, lai tiktos ar domes priekšsēdētāju Agri 
Lungeviču, kā arī lai ciemotos novada uzņēmumā SIA 
„Madonas karameles”.

23. oktobrī pusaudži devās uz mūsu galvaspilsētu 
Rīgu. Viņiem bija paredzēta tikšanās Ukrainas vēstnie-
cībā. Neizpalika arī izklaides - Rīgas Zooloģiskā dārza 
apmeklējums, pēc tam gardas pusdienas ēdināšanas kom-
pleksā “LIDO”.  

Vakarpusē, atgriežoties Ļaudonā, jauniešiem tika 
piedāvāta iespēja aizvadīt sportisku vakaru  modernajā 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta zālē. 

Trešajā viesošanās dienā, 24. oktobrī, bērni devās aiz-
raujošā piedzīvojumā uz Gulbeni, lai laistos izbraucie-
nā ar bānīti maršrutā Gulbene-Alūksne. Bet vakarpusē, 
kad mūsu viesi atgriezās Ļaudonā, viņus sagaidīja radošs 
vakars  Ļaudonas bērnu un jauniešu centrā „ACS”.  Te 
notika T-kreklu batikošana.

25. oktobrī jauniešus sagaidījām Ļaudonas kultūras 
nama telpās, lai viņi varētu baudīt koncertu „Prieks kopā 
būt!”. Dažādus priekšnesumus bija sagatavojuši gan Ļau-
donas PII „Brīnumdārzs” bērni, gan A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas audzēkņi. Koncerta laikā tika pasniegtas arī 
sarūpētās dāvanas - gan saldumi, gan kancelejas preces, 
gan skaistumlietas un citas dažādas lietas, kas ieprieci-
nāja katra bērna sirdi. Pēc pasākuma jaunieši devās uz 
Ļaudonas pagasta bibliotēku, lai radoši un lietderīgi pa-
vadītu brīvo laiku, veidojot popkorna turziņas. Tās tika 
izmantotas šīs pašas dienas pēcpusdienā, lai piepildītu ar 
popkornu, ar ko mieloties, baudot kino seansu Ļaudonas 
kultūras namā. 

26. oktobrī jaunieši viesojās netradicionālajā saimnie-
cībā “Bieles”, kā arī Ļaudonas pansionātā, kur jaunie-
šiem tika dota iespēja veidot brošiņas no filca materiāla. 
Jāpiebilst, ka bērni saņēma arī dāvaniņas - gan adītus 
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turpinājums no 2. lpp.

cimdiņus, gan pildspalvas. Dienas beigās Ļaudonas kul-
tūras namā norisinājās sirsnīgs atvadu pasākums, kad 
bija iespēja dalīties pārdomās par notikušo visas nedēļas 
garumā.

Bet jau 27. oktobra rītā Ukrainas valsts karogs pie A. 

Paldies Madonas novada deputātiem un domes darbi-
niekiem, Andreja Eglīša LNF un Mārai Strautmanei!

Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājam Ar-
tūram Portnovam un pārvaldes darbiniekiem, Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas kolektīvam, apvienotās vir-
tuves darbiniecēm, skolas internāta auklītēm, PII “Brī-
numdārzs” kolektīvam, pansionāta kolektīvam, bibliote-
kārei Ievai Skušķei, jauniešu centra ,,Acs’’ kolektīvam, 
kultūras nama vadītājai Signei Prušakevičai un autobusa 
šoferim Jurijam Simsonam! 

Paldies mūsu pagasta uzņēmējiem - SIA “Ausmupe” 

Indrai un Imantam, SIA “Bieles” Inesei un Elmāram, SIA 
“Burkānciems” Rutai un Stefanam par sarūpētajiem pār-
steigumiem un uzņemšanu savās saimniecībās. 

Paldies SIA “Madonas karameles”, Smeceres sila spor-
ta bāzes darbiniekiem!

Paldies ikvienam, kas dalījās ar sirds siltumu un dāvāja 
prieka brīžus, kas sarūpēja un atbalstīja brīnišķīgu Ukrai-
nas bērnu uzņemšanu Ļaudonā!

Bērni uz savām mājām Ukrainā devās ar jaunām un 
pozitīvām emocijām, piedzīvojumiem un sirds siltumu, 
kuru nedēļas laikā guva Latvijā. 

Bērni un pavadošās skolotājas Tatjana un Nadja sūta 
vissirsnīgākos paldies un laba vēlējumus par neaizmirs-
tamo nedēļu, saziedotajām dāvanām un materiālo palī-
dzību.                                                                 

Patiess paldies visiem, visiem! 

Ukrainas bērnu un pavadošo skolotāju 
vārdā Ruta Vizāne, Biruta Bokta

Eglīša Ļaudonas vidusskolas tika nolaists, un Ukrainas 
karadarbības zonā cietušo ģimeņu bērni sāka gatavoties 
garajam mājupceļam.

Katrīnas Kļaviņas teksts
Aigas Reinbahas, Agra Veckalniņa foto

PALDIES!

Ļaudonas pagasta pārvalde aicina uz tikšanos Ļaudo-
nas pagasta bibliotēkā 20. decembrī plkst. 16.00 visus 
cilvēkus, kas atbalstīja Ukrainas bērnu uzņemšanu mūsu 
pagastā. Sanāksim kopā, lai atskatītos uz piedzīvoju-
miem pilno oktobra nedēļu, kas uz visiem laikiem paliks 
mazajās jauniešu sirdīs. Ieklausīsimies Rutā Vizānē un 
Birutā Boktā, kuras joprojām sazinās ar skolotājām, kas 
pavadīja Ukrainas bērnus.

Aicinājums

Pie Baltijas jūras. Bērnu kvēlākā vēlēšanās: lai pasaulē būtu miers, 
īpaši no Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai. 
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„Kaut kur durvis ir ciet, bet logs būs vaļā...” Jubilāre kopā ar 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu.

MĒNEŠA  JUBILĀRI

23. oktobrī  AINA  BUIVIDE 
atzīmēja 85 gadu jubileju.

Katrīnas Kļaviņa teksts un foto

Laimei nav rītdienas, tai nav arī vakardienas; 
Tā neatceras to, kas pagājis, un nedomā par to, kas nāks; 
Tai ir tikai tagadne - un tā nav diena, bet acumirklis.

Sirsnīgi sveicieni!

24. oktobrī  MARTA  PRITICKA 
atzīmēja 75 gadu jubileju.

Jau 33 gadus jubilāre par savām mājām sauc vēsturisko 
Sāvienas skolas internāta ēku. Dzīvojot laukos, vienmēr 
jābūt kustībā, darot vienkāršos lauku darbus - nesot mal-
ku, kopjot mazdārziņu vasarās, rudeņos novācot ražu.

Marta dzimusi Cesvaines apvidus Boķa mājās. Skolo-
jusies Oļu skolā, kurā visās četrās klasēs kopā mācījušies 
vien 30 bērni, tādēļ esot bijušas grandiozas sajūtas, sko-
las gaitas uzsākot Cesvaines vidusskolā, kur tikai vienā 
klasē jau bijuši 30 skolēni.

Marta jau no 15 gadu vecuma strādājusi sovhozā, va-
sarās kraujot sienu zārdos. Lazdonā, sovhoza ēdnīcā, 
strādājusi par pavāri, pēc tam - bijusi saimniece dažādos 
godos. Strādājusi arī Ļaudonā, fermā, kur varējis labi no-
pelnīt. Vairums gan teikuši: „Martiņ, tu neesi piemērota 
fermai!” Tad Marta vienmēr teikusi: „Bet es varēšu aiz-
iet uz veikalu!” Viņa atminas arī govju ganīšanu vasarās, 
sarga darbu mehāniskajās darbnīcās. 25 darba gadi aiz-
vadīti, strādājot Sāvienas veikalā. Šie darba gadi veikalā 
ir mācījuši Martai gan pazemību, gan prasmi piekāpties 
un pakļauties.  Caur dažādām darba grūtībām ir nākusi 
atziņa, ka no problēmām nevajag bēgt. 

Jubilārei ir divas meitas - Inita un Linda - un dēls Artis.
Jautāta par to dzīves daļu, kas nav saistīta ar darbu, 

Marta ar prieku stāsta par viņai nozīmīgajām draudzenēm 
Āriju Viļeviču un Viju Pērkoni, kuras kopā ar viņu veido 
spēcīgu trijotni.

25. oktobrī  VENERANDA  ZAĻĀ 
atzīmēja 90 gadu jubileju.

29. oktobrī  LAIMONS  DREIMANIS 
atzīmēja 85 gadu jubileju.

31. oktobrī  VELTA  EIHOLCE
 atzīmēja 95 gadu jubileju.

18. novembrī  VALENTĪNA  PRUŠAKEVIČA 
atzīmēja 75 gadu jubileju.

20. novembrī  ANDREJS  BENNE 
atzīmēja 80 gadu jubileju.

29. novembrī  VAIRIS  VIĻEVIČS 
atzīmēja 85 gadu jubileju.

1. decembrī  ARNOLDS  KĀRKLIŅŠ 
atzīmēja 90 gadu jubileju.  

Ivans Turgeņevs
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ANDREJA  EGLĪŠA  ĻAUDONAS  VIDUSSKOLĀ:
6. novembrī skolas bibliotēkā norisinājās Mārtiņdie-

nas pēcpusdiena, kurā aktīvi iesaistījās sākumskolas un 
pamatskolas skolēni.

1. klases skolēni rakstīja vārdus, kas saistīti ar Mārtiņ-
dienu, lai nostiprinātu savu rociņu kustību un veiklību, 
bet lielākiem bija grūtāks darbs - no konkrētiem vārdiem 
bija jāuzraksta pasaka par šiem svētkiem. 

Protams, neizpalika arī radošās darbošanās, kur visi ie-
saistījās dzīvnieku maskas krāsošanā un griešanā.

Noslēgumā minējām mīklas. Paldies skolēniem par lie-
lisku darbu!

Nadīne Jefimova, 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Elīna Kanapecka (5.klase), Marika Gabrusenoka (1.klase), 
Ruslans Karezins (1.klase), Natālija Solovjova (5.klase).

Ziņas no Ļaudonas 117. mazpulka

11. novembrī pēc ierindas skates skolā mazpulcēni 
devās uz Madonu, lai  Poruka ielā piedalītos Beātes 
Ozoliņas rīkotajā pasākumā. Visa iela bija izgaismota 
ar svecītēm un lāpām, tā radot šim vakaram īpašu gai-
sotni. Pasākumā piedalījās viesmākslinieki, kas dziedā-
ja patriotiskas spēka dziesmas. Visi, kas vēlējās, varēja 
dziedāt līdzi. Mēs madoniešus iepazīstinājām ar savu 
mazpulcēnu darbu, pastāstījām, ko darām, un palepojā-
mies, ka šogad mazpulkiem ir jau 90 gadu jubileja. Arī 
mēs piedalījāmies šajā pasākumā ar sagatavotām stip-
rajām tautasdziesmām, kuras skandējām. Pasākuma iz-
skaņā savu priekšnesumu sniedzām ,,Straupes” veikala 
darbiniecēm, pēc tam no viņām saņēmām pārsteiguma 
veltes. Kopīgi aizgājām apskatīt Saieta laukumā izvei-
doto izgaismoto Latvijas kontūru, un tad jau ceļš mājup. 
Mājupceļā aizdedzām svecītes Mārcienā pie piemiņas 
akmens „Mārcienai 800”.

Karīna Krista Orlovska, 9. klases skolniece

Lepojamies un apsveicam!

Oktobra “Ļaudonas Vēstis” izdevumā bija rakstīts par 
Veselības dienas norisi Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-
skolā. Šī diena bija arī Latvijas Olimpiskās komitejas 
(LOK) organizētā “Olimpiskā diena 2019”, kas notika 
768 norises vietās visā Latvijā un kopā pulcēja pasākuma 
dalībnieku rekordskaitu – vairāk nekā 150 000 dalībnie-
kus no 101 Latvijas pašvaldības un pilsētas.

Bez dažādām fiziskām aktivitātēm katrā norises vietā 
izglītības iestāžu audzēkņi piedalījās arī radošajos kon-
kursos – zīmējumu un eseju. Pirmsskolas un sākum-
skolas izglītības iestāžu bērniem bija iespēja piedalīties 
zīmējumu konkursā, kur dalībniekiem bija uzdevums 
uzzīmēt Latvijas Olimpiskās komandas talismanu. Savu-
kārt eseju konkursā 7. - 12. klašu skolēniem bija ie-
spēja rakstīt iedvesmas vēstuli Latvijas Olimpiskajai 
komandai, ņemot vērā, ka 2020. gada vasarā Tokijā 
risināsies XXXII Olimpiādes spēles.

Radošo konkursu darbu izvērtēšanu veica mākslinie-
ce Inta Bērente-Strenga un sporta žurnālists, žurnāla 
“Sports” galvenais redaktors Dainis Caune.

Liels prieks par Dāvi Mareku Kapturu, kas mācās 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 10. klasē, sīvā konku-
rencē eseju konkursā iegūstot 3. vietu!

Katrīna Kļaviņa

 No kreisās: Beāte Ozoliņa, Madonas grāmatu biedrības vadītāja, 
Karīna, Anastasija, Jana.

No kreisās: Žoržs Tikmers, Latvijas Olimpiskās komitejas 
ģenerālsekretārs, Dāvis Kapturs, Dainis Caune, 

avīzes “sports” redaktors.
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15. novembrī skolas muzejā - pasākums Latvijas dzimšanas dienai!

Šajā pasākumā vērojām video, kura tēma bija Latvijas tauta, kultūra, sabiedrība. Piedalījās skolas deju kolektīvs, folk-
loras pulciņš un arī citi skolēni no mūsu skolas, kuri stāstīja stāstus, dzejoļus par Latviju. 

Madara Kuprane, 8. klase skolniece

4. klases radošie darbi Valsts svētkos
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turpinājums 8. lpp.

LATVIJA - man viņa ir VISSKAISTĀKĀ!

Es brīnos par sauli Latvijā,
Cik gan tā spoža un jauka -
Kā mirdz tā zirnekļa pinumā
Uz rudenī nokopta lauka!
Es brīnos par mākoņiem Latvijā,
Cik skaisti tie pāri mums liecas
Un ietīt blāzmainā mirdzumā
Gan mājas, gan pakalnus tiecas!
Es brīnos par debesīm Latvijā,
Cik dzidri tās staro un silti
Un ietver tik dīvainā atspulgā
Ir dzimtenes pelēko smilti!
Par vēju pat brīnos es Latvijā,
Cik kokus tas noliekt spēj mīksti!
- Un, ja tu to redzi un izjūti tā,
Vai zemi šo nemīlēt drīksti?
                                   Antons Bārda

Novembris ir mūsu Valsts svētku mēnesis. Svētkiem 
gatavojāmies arī mēs, tādēļ jau iepriekš mūsu iestādē tapa 
brīnišķīga izstāde “Senākā rotaļlieta manā ģimenē”. Bērnu 
pasaule nav iedomājama bez rotaļāšanās un rotaļlietām, jo 
tas palīdz attīstīt gan dažādas fiziskās maņas, gan iztēli un 
kopumā dzīves uztveri. Bērni rotaļājušies ir vienmēr, līdz ar 
to arī pašu rotaļlietu vēsture ir ļoti sena.

 Ir dzirdēts teiciens: “Mīlestība sākas mājās.” Un bērni ir 
kā saulespuķes. Viņi tāpat kā puķes griežas pret sauli, lai sa-
ņemtu gaismu un siltumu. Un šis siltums un gaisma ir viņu 
vecāki. Bērniem svarīgi ir iegūt ģimenē apliecinājumu, ka 
viņus augstu vērtē. Kas ir tas, kas spēj vienot sirsnībā un 
vienotībā visu ģimeni? Lūk, viens no variantiem - kopīgas 
spēles un rotaļas, kopā pavadīts laiks un savstarpējā cieņa. 
Tā iemācāmies mīlēt arī savu Dzimteni.  Ar mīlestību, skais-
tiem vārdiem, dziesmām un dejām arī PII “Brīnumdārzs” 
audzēkņi aizvadīja Valsts svētkus.

Uz pasākumu Ļaudonas PII “Brīnumdārzs” no seno ro-
taļlietu izstādes bija ieradusies pati Pepija Garzeķe (skolo-
tāja Dace Cīrule). Viņa neko nezināja par Latviju: ne kur tā 
atrodas, ne ko tajā var sastapt. Labi, ka Pepijas draudzene 
Linda (skolotāja Linda Āboliņa) un “Brīnumdārza” bērni 
viņai palīdzēja, Pepijai pastāstot, kas ir Latvija. Bērni ar 

PII „BRĪNUMDĀRZS”

dziesmām, dejām, dzejoļiem, tautasdziesmām   parādīja, cik 
Latvijā ir skaista daba (upes, ezeri, koki), cik liela ir dzīvnie-
ku dažādība (zaķi, lapsas, lūši, pūces u.c.) un cik mēs paši 
esam dažādi.

Bērni jau iepriekš grupās bija sagatavojuši attēlus (zīmē-
juši, krāsojuši, izgriezuši) ar dzīvnieku, zivju, upju, ezeru, 
koku, cilvēku, māju utt. siluetiem.  Pasākuma laikā tos iz-
vietoja Latvijas kontūrā, tādējādi izdaiļojot mūsu Dzimteni 
- Latviju. 

Tā kā “Brīnumdārzā” ir izstāde par senāko rotaļlietu ģi-
menē, tad tika intervēti arī bērni no “Kaķu” grupas par savu 
atnesto rotaļlietu. Viņi pastāstīja to, ko atceras no mammas, 
tēta, vecmammas, vectēva stāstītā par šo seno rotaļlietu.

Dažu “Kaķu” grupas bērnu intervijas par senāko rotaļlie-
tu ģimenē.

Liene: “Es atnesu puisi, kas šūpojas. Tas ir izgatavots no 
koka. Kad tētis bija mazs, viņš ar to spēlējās. (Informācija no 
apraksta  ,,Malkas zāģētājs’’. Pašgatavota, izgriezta no koka. 
Lienes vecmammas brālis Aleksandrs Eiholcs to izgrieza un 
uzdāvināja Lienes tētim, lai parādītu, ar kādām rotaļlietām 
spēlējās Aleksandrs (dzimis 1912. g.) savā bērnībā.).’’

Markuss K.: “Es atnesu kravas mašīnu.  Kad brālēns bija 
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mazs, viņš ar to spēlējās, pēc tam viņš atdeva man. Kad 
brālēns izauga, viņam tā mašīna vairs nepatika.

Alise: “Es atnesu balto lāci. Viņš ir no mammas, mammai 
viņu uzdāvināja ome.”

Linda: “Es atnesu āmuru, tas ir no mana vecvectēva. Vi-
ņam ir pāri simtam gadu, viņš ir ļoti, ļoti vecs.”

Līvija: “Es atnesu ziloni, vienu lelli, un zaļu mušu. Tās 
ir omes mantas.”

Gustavs: “Man ir oranža manta, man viņu uzdāvināja 
dzimšanas dienā. Mantai ir tik gadu, cik man.”

Toms Edijs: “Es atnesu lāci. Lācis ir no tēta. Tam lācim ir 
38 gadi. Tētis ar viņu spēlējās, kad bija mazs.”

 Pēteris: “Es atnesu lielu vardi. Sākumā ar to spēlējās 
mans tētis, pēc tam spēlējās Aleksis, Nataša, tad es, tad 
mana māsa.”

Savukārt šādas ir “Rūķu” grupas bērnu atziņas  ,,Senākā 
rotaļlieta manā ģimenē…’’

• Keita: Lelle bija iekšā kastē, kaste stāvēja augšā uz ska-
pīša. Tā ir tantes Lindas lelle. 

Kam šī rotaļlieta pieder?
Kārlis: Tētim, kad bija maziņš spēlējās ar to spēlīti. Ta-

gad es ar viņu spēlējos.
Kā šī spēlīte ir jāspēlē?
Kārlis: Tur vajag ielaist bumbiņas iekšā, un tad tas ir jā-

velk un vēl viens jāvelk. Kādreiz mirgoja gaismiņas. Man 
tā spēlīte patīk.

• Paula: Pinokio ir atvests no Upes ielas. Mans krusttēvs 
Mārtiņš spēlējās ar Pinokio. Pinokio ir garš deguns, jo viņš 
parasti meloja. 

Karlsonu mēs redzējām muzejā, kad braucām ar vilcieni-
ņu. Karlsons bija maziņš, viņš karājās uz māju jumtiem. Es 
atnesu lielāku Karlsonu. Lelli Valentīnu es atnesu no Omes 
Valentīnas. Lellei Valentīnai bija daudz drēbīšu un divas 
kurpītes. 

• Roberts: Runcis zābakos bija manas babas rotaļlieta. 
Mana mamma ar zilu krāsu nokrāsoja tērpu Runcim. Ar 
Runci Zābakos spēlējās Ieva, Jancis, Nika tētis, mana mam-
ma Ilze. 

• Rinalds:  Delfīns ir no manas vecmammas vecmam-
mas. Delfīnu uzdāvināja Daivaram. Tagad ar delfīnu spēlē-
jas mana ome, kura dzīvo tālu, kur aug daudz egles.  

• Karlīna: Pīlīte, kuru velk aukliņā, ir no mūsu radinie-
kiem un viņai ir vairāk nekā 30 gadi.  

,,Zaķu” grupā uz izstādi ,,Mana senākā rotaļlieta ģimenē” 
vecāki kopā ar bērniem atnesa dažādas rotaļlietas. Katrai no 

tām savs stāsts, piemēram, Gabriela uz izstādi atnesa lielu 
lelli, kas jau sen ienākusi tēta ģimenē no paaudzes paaudzē. 
Savukārt Lauras rotaļlieta ir atceļojusi no Vācijas jau pirms 
kādiem 16 gadiem. Laumai no mammas tikusi mīļmanta, ar 
kuru iet gulēt vēl joprojām. Arī Kristera ģimenē tika atrasta 
sena rotaļlieta - zaķītis, kas ir vissenākā rotaļlieta ģimenē 
un mīļa joprojām. Otto ģimene uz izstādi atsūtīja lielu mīk-
sto auto, ar kuru iepriekš braucis brālis.  Justīnes ģimenē 
vissenākā rotaļlieta bija  lācītis un sens grabulītis. Oskara 
muzikālā spēle lieliski papildināja izstādi.

 Izstādi kuplināja arī mūsu bērnudārza senākās rotaļlietas, 
kuras šeit mājo jau apmēram 40 gadus - šujmašīna, dažādi 
mūzikas instrumenti (akordeons, cītaras, kokles), padomju 
laika lelles,  tautumeitas tērpos. Arī iestādes darbinieki pa-
pildināja izstādi - gailis, zaķis un suns (60 gadi), aktīvais 
centrs (34 gadi) u.c.

Mūsdienās bērniem arvien mazāk ir jānodarbina sava iz-
tēle, jo rotaļlietu ražotāji piedāvā jau gatavus produktus - 
multfilmu varoņus, pārvērstus mīkstajās mantiņās, auto ar 
gatavām  sacīkšu trasēm, runājošus mājdzīvnieku aizvieto-
tājus u.tml.

Interesants fakts, ka, parunājoties ar vecākiem, viņi at-
klāja, ka ar viņu bērnības rotaļlietām patlaban spēlējas pašu 
bērni, kas nozīmē, ka vecāku bērnības iemīļotie varoņi  at-
bilst arī mūsdienu paaudzes interesēm. Savukārt daži no 
aptaujātajiem savas bērnības rotaļlietas vēl joprojām glabā 
kā suvenīrus.

Dace Cīrule, 
Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs” skolotāja

VĒSTIS NO BJIC „ACS”
Arī šajā drūmajā rudens laikā Centriņā notiek dažādas aktivitātes.
Noslēdzies galda biljarda turnīrs, pavisam piedaloties 18 jauniešiem. 

Uzvaru un 1. vietu izcīnīja Mareks Babris, 2. vietā - Oskars Rigerts. 3. 
vieta netika piešķirta, jo pieciem dalībniekiem bija vienāds punktu skaits.

No 11. līdz 18. novembrim Centriņā norisinājās patriotiskās nedēļas 
pasākumi. Katrai dienai bija ieplānots pasākums, kurā piedalījās jaunie-
ši, kuri bija atnākuši uz Centriņu. Notika dažādas viktorīnas par Latvijas 
ģeogrāfiju, mūziku, dabu; spēlējām spēli „Latvija”, gatavojām kolāžas 
Latvijas gadadienai.  Noslēgumā jauniešu radošajās darbnīcās tapa kuli-
nārijas gardumi.

Tā kā šis ir šī gada pēdējais „Ļaudonas Vēstu” izdevums, gribu visiem 
ļaudoniešiem novēlēt klusus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus, laimīgu 
un panākumiem bagātu  Jauno gadu!

Gadu slieksni pārkāpjot,
Jaunus sapņus sirds lai rod!
Degsmes pilns ja būsi pats,

Laimīgs būs tad Jaunais gads!

Biruta Calmane, BJIC „Acs” vadītāja
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KULTŪRAS  ZIŅAS

Jaunsargam ir forši būt, trenēties un stipram kļūt.

”Ļaudona teiku lokā”

Ļaudonas pagastā noslēdzies ”Latvijas Valsts mežu” 
un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts ”Ļau-
dona teiku lokā”. Projekta ietvaros iedzīvinātas dabā 
Ļaudonas pagastā pierakstītās teikas par dažādām vietām 
un objektiem. Pie 12 mītiem apvītām vietām uzstādītas 
metāla konstrukcijas, uz kurām piestiprinātas planšetes 
ar teiku par šo objektu, foto un skolēnu zīmējumu, kas 
ilustrē attiecīgo teiku. Ir izveidota Ļaudonas teiku taka, 
izveidota lejupielādējama karte ar Ļaudonas teiku apvī-
tajiem objektiem, radīta iespēja arī digitāli iepazīties ar 
kultūrvēsturisko informāciju un citām pagastam nozīmī-
gām vietām ar QR Code lasītāju mobilajās lietotnēs.

Projekta gaitā tika popularizēti teiku apvītie objekti 
iedzīvotājiem un viesiem. Aicināti šo objektu īpašnieki 
kopt un uzturēt kārtībā  kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta aktivitātēs, informācijas sakopošanā, objektu 
apsekošanā dabā un sakopšanā iesaistījās jaunieši. Sko-
lēni piedalījās teiku konkursā par Ļaudonas griezi, tei-
ku ilustrēšanas konkursā,  tā veicinot  jauniešos kultūras 

mantojuma vērtību apzināšanos, sava pagasta dziļāku 
iepazīšanu un patriotisma gara stiprināšanu.

Projekta atklāšanas pasākums notika 11. novembrī, 
kurā piedalījās Andreja Eglīša Ļaudonas visusskolas 
skolēni un daudzi pagasta iedzīvotāji. Pasākumā teicām 
paldies tiem, kuri ar savu darbu sekmējuši šī projekta 
realizāciju.

Biruta Calmane, projekta darba grupas vadītāja
Valda Kļaviņa foto

Pārgājiens patriotiskās noskaņās
2. novembrī A. Eglīša Ļau-

donas vidusskolas sporta sko-
lotāja Anita Kidala sadarbībā 
ar Katrīnu Stafecku, Anitu Na-
matēvu, Emīlu Ozoliņu un Ma-
reku Rimšānu organizēja pār-
gājienu, kurā iesaistīties varēja 
ikviens interesents. Šajā pārgā-
jienā bija iekļauti interesanti 
apskates objekti ik pēc diviem 
kilometriem.

Pārgājiena sākumpunkts atra-
dās Ļaudonas kapsētā - Andreja 
Eglīša atdusas vietā. Pēc noieta 
2,1 km nākamais punkts bija - 15. 
maija birzs, Kārļa Ulmaņa ozols. 
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Ciemos pie Genovefas Bērtiņas. Genovefas kundze 
2018. gadā piedalījās Latvijas Valsts simtgades un paš-

valdību sporta veterānu - senioru savienības 
55. sporta spēlēs un izcīnīja 1. vietu vieglatlētikā telpās 

dāmām lodes grūšanā 90+ grupā (3,40 m).

Pēc 2,4 km pārgājiena dalībnieki viesojās pie sporta ve-
terānes, daudzkārtējās Eiropas čempiones 92 gadus vecās 
Genovefas Bērtiņas. Viņa pastāstīja par savām sporta gai-
tām. Pārgājiena laikā tika apmeklēts arī Krāku svētavots 
un Madonas trepes valnis.

Arī A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas jaunsargi devās 
pārgājienā, ceļu uzsākot no Ļaudonas kapsētas un mēro-
jot četrus kilometrus līdz mežam, kurā tika nakšņots pašu 
izveidotās nojumēs.

Katrīnas Kļaviņas teksts 
Anitas Kidalas foto

Pārgājiena dalībnieces (no kreisās): Amanda Demkova 
un Tanita Paula Mincāne, turot rokās G. Bērtiņas diplomu.

Ļaudonas aktīvais jaunietis Kristers Kuprans.
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Valsts svētki
Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus -
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus Tēvzemē un pasaulē.

16. novembra vakarā Ļaudonas kultūras namā norisinā-
jās Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts 
svētku pasākums, pulcējot vairāk nekā 100 ļaudoniešus. 
Valsts svētki ir laiks, kad īpaši spēcīgi izjūtam savu piede-
rību dzimtenei un pagastam.  Tas ir laiks, kad atceramies 
un pieminam Latvijas vēsturi un to, kas veidojis latviešu 
tautu par spēcīgu, tikumīgu nāciju ar patiesu patriotisma 
garu sirdī.

Latvija mīt ikvienā no mums - ikvienā mājā, ikvienā 
sētā. Mēs esam tie, kas veido Latviju  ar savu darbu, ar 
savu uzticību un ticību Latvijai.  Arī sava pagasta ļaužu 
labklājību veidojam mēs paši,  tādēļ Ļaudonas pagasta 
pārvalde svētku pasākumā teica Paldies ļaudoniešiem par 
ilggadēju un godprātīgu darbu pagasta labā. 

Mēs ikviens pēc labākās sirdsapziņas veicam savus 
darba pienākumus, taču šajā reizē pagasta pārvaldes Pa-
teicības saņēma ļaudonieši, kurus izvirzījušas pagasta 
iestādes.

Biruta Bokta.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas kolektīvs pa-
teicas bijušajai skolotājai Birutai Boktai par ilggadēju, 
sekmīgu darbu vispārējā izglītībā, skolēnu personības 
veidošanā un patriotiskajā audzināšanā. Biruta Bokta sa-
ņēmusi arī Madonas novada pašvaldības apbalvojumu - 
Pateicības rakstu.

Ļaudonas kultūras nams pateicas jauktā kora “Lai top!” 
diriģentei Anitai Melnupai. 10 gadu garumā tas ir bijis 
Anitas sirdsdarbs, kas tika darīts ar rūpīgu gatavošanos, 
milzu atdevi, izturību un pacietību. Anita Melnupa saņē-
musi arī Madonas novada pašvaldības apbalvojumu - At-
zinības rakstu.

Ruta Vizāne.
Pateicību par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu 

darbu Ļaudonas pagasta labā saņēma Madonas novada 
pašvaldības Bāriņtiesas locekle Ruta Vizāne. 

Sarmīte Sīle.
A. Eglīša Ļaudonas vidusskola izteica pateicību 

Sarmītei Sīlei par sekmīgu un radošu pedagoģisko 
darbību vispārējā izglītībā, ieguldījumu bērnu un jau-
niešu pilsoniskajā audzināšanā. 

Dina Simsone.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Brīnumdārzs” izteica 

pateicību Dinai Simsone  par ilggadēju un sasniegumiem 
bagātu darbu, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un po-
zitīvu Madonas novada tēla  veidošanu un popularizēšanu 
ar savu pedagoģisko darbību.  
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Ligita Edelberga.
Tāpat arī pateicība Ligitai Edelbergai, kura ar lielu 

atbildības sajūtu jau 30 gadus  veic skolotājas palīdzes 
darba pienākumus.

Irita Akmentiņa.
Ļaudonas pagasta pārvaldes pateicību par ilggadēju, 

godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Ļaudonas pagasta 
labā saņēma Irita Akmentiņa, kura savu darba mūžu aiz-
vadījusi Ļaudonas bērnudārzā, strādājot par pirmsskolas 
skolotāju un izaudzinot, izauklējot vairākas ļaudoniešu 
paaudzes. 

Iveta Tropa.
Pateicību par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu un 

sociāli aktīvu līdzdarbošanos pagasta labā saņēma Iveta 
Tropa.

Baiba Krama.
Pateicību par nesavtīgu darbu projekta “Vecās skolas 

logu stāsti” īstenošanā un sociāli aktīvu līdzdarbošanos 
pagasta labā saņēma Baiba Krama. 

Šīs Pateicības ir sasniegušas savus saņēmējus. Lai tās 
kalpo par motivāciju turpmākajam darbam un sniedz sa-
vas darba dzīves patiesa novērtējuma sajūtu!

Paldies vārdi - tik ļoti nepieciešami un uzmundrino-
ši. Teiksim tos ikdienā biežāk! Novērtēsim līdzcilvēkus 
mums blakus un dalīsimies priekā un gandarījumā!

Svētku pasākuma turpinājumā Ļaudonas pagasta ama-
tiermākslas kolektīvi  izstāstīja, izdziedāja un izdejoja 
sveicienu Latvijai svētkos  koncertuzvedumā  “...tinot 
mūža rakstu”. 

Paldies jauktajam korim “Lai top!” (diriģents Jānis 
Trūps, kormeistare Iluta Biķerniece, koncertmeistare Ilze 
Tomsone), senioru paaudzes deju kolektīvam “Divi kras-
ti” (vadītāja Aija Kreile), vidējās paaudzes deju kolektī-
vam “Grieze” (vadītāja Aija Kreile), amatierteātra kolek-
tīvam (vadītāja Anna Anita Amata), PII “Brīnumdārzs” 

Zina Kalniņa.
Pateicību par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu 

darbu Ļaudonas pagasta labā 15 gadu garumā, kuru lai-
kā gādāts par Mētrienas kapu uzturēšanu kārtībā, saņēma 
Imants un Zina Kalniņi.
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PII „Brīnumdārzs” audzēkņi.

audzēkņiem (skolotājas Linda 
Āboliņa, Dace Zepa, Dace Cī-
rule, Dina Simsone), A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas folklo-
ras kopai “Driksnēni” (vadī-
tāja Aldona Gudrīte). Sirsnīgs 
paldies vakara vadītājiem - A. 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
skolēniem - Kristeram Kupra-
nam un Armandai Silabriedei.

Paldies par gaišo kopā būša-
nu!

Signes Prušakevičas teksts
Viktorijas Kalniņas foto

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas folkloras 
kopa „Driksnēni”. „ ...tinot mūža rakstu.”

Senioru paaudzes deju kolektīvs „Divi krasti” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Grieze”. 
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Atcerei...
1918. gada augustā daudzi ļaudonieši tika 

mobilizēti cara armijas pulkos un cieta arī lie-
lus zaudējumus ģenerāļu avantūrās Austrum-
prūsijas mežos. Purvos palika Ļaudonas vīri 
un jaunekļi. No man apzinātajiem, vadoties 
pēc arhīvu ziņām, tie bija: Jānis Aizelksnis, 
Jānis Ozols, Jānis Apsītis, apakšvirsnieks Au-
gusts Mūrmanis. Bez vēsts pazudušie (1919. 
gada jūlijs/augusts): Jānis Bērziņš, Kārlis 
Dzirnis, Jānis Briedis, Andrejs Pumpāss, Pēte-
ris Zvaigzne, Oto Eglītis. Vēlos piebilst, ka tā 
ir tikai daļa no man zināmajiem.

1915. gada  augustā mans tēva brālis Jānis 
Markvarts 1. Daugavgrīvas bataljona sastāvā 
dienēja izlūku komandā, piedalījās visās sva-

LŪKOJOTIES  VĒSTURĒ

1. Daugavgrīvas pulka  2. rotas izlūku komanda. 
2. no kreisās (stāvošais)  apakšvirsnieks Jānis Markvarts.

rīgākajās  kaujas operācijās. Onkulis ir bijis apbalvots ar 
trijiem Jura krustiem un vienu Jura krusta medaļu. Viņa 
kara gaitas pēc 1917. gada Ziemassvētku kaujām nav zi-
nāmas, tāpat kā viņa kapavieta.

Ļaudonieši Pēteris Asarītis un Pēteris Lauks cīnījās 7. 
Bauskas latviešu strēlnieku pulkā. Jānis Asarītis dienēja 
kavalērijā, cīnījās pret Bermontu.

1919. gada 5. jūnijā Ļaudonā ienāca Latvijas Ziemeļu 
armijas un igauņu spēki. Cīņai pret Bermontu tika mobi-
lizēti daudzi ļaudonieši. 3. Valmieras pulka 3. bataljona 
sastāvā ietilpa gandrīz tikai ļaudonieši. Piemēram, virs-

Bildē arī Pēteris Asarītis. 

nieks Augusts Ti-
kiņš (skolotājs), 
Jānis Iesalnieks, 
B e ļ a v n i e k s , 
Andrejs un Pē-
teris Markvarti, 
Alfreds un Pēte-
ris Baltruki, Jānis 
Židovs, Lāčplēša 
ordeņa kavalieris 
Prauliņš. Daudzi 
atradās vācu gūs-
tā, un mājupceļš 
katram bija grūts 
un atšķirīgs.

Feldšeris Jānis 
Apšs pēc gūsta 
iestājās Latvi-
jas  armijā (kri-
tis 20.07.1920., 
apglabāts Rīgas 
Brāļu kapos). 
Andrejs Portnovs no gūsta guva iespēju atgriezties tikai 
1921. gadā caur Dāniju.

Esmu pieminējis tikai daļu no visiem, kas piedalījās 
mūsu sarežģītajā ceļā uz neatkarīgu valsti. Viņi visi ir 
pieminēšanas vērti. 

Andris Markvarts, Latvijas patriots, ļaudonietis

VECĀS  SKOLAS  LOGU  STĀSTI
Arī šī mēneša “Vēstīs” turpinās raksti par Ļaudonas ve-

cās skolas vēstures līkločiem.
Šoreiz stāsts par septiņgadīgo skolu, kas pastāvēja no 

1944. līdz 1950. gadam. Pēc atmiņu stāstiem uzzināju, 
ka šajā skolā tika izmantoti tie paši vecie lauksaimniecī-
bas skolas soli, kuri ir pārkrāsoti turpat skolas pagalmā. 
Skolas iekārtošanā piedalījās gan skolotāji, gan skolēnu 
vecāki. Galdniecības darbus veica Augusts Upītis un citi 
ļaudonieši.

Grūti iedomāties, ka mazajās skolas telpās pietika vie-
tas gan internātam, gan ēdamzālei, gan virtuvei, kā arī 
sarīkojumu zālei, kas ikdienā bija vieta divām atsevišķām 
klasēm, kuras parasti atdalīja izņemama koka siena.

Pēc karā pārdzīvotā gan bērni, gan pieaugušie tiecās 
pēc skaistā, kas bija jārada pašu spēkiem. Tā tapa izrāde 
„Zelta zirgs”, kuru skolotājas Martas Židovas vadībā ie-
studēja skolēni. Kā atceras Aina Tuča (Pusplatā), Antiņa 

lomā bija mums visiem pazīstamā skolotāja Ārija Mūr-
mane (Zommere).

Ar aizrautību skolēni gatavojās Jaungada eglīšu sarī-
kojumiem. Skolotāju vadībā bērni sagatavoja priekšne-
sumus. Lūgtie viesi un vecāki pie zāles durvīm varēja 
par ziedojumiem saņemt bērnu zīmētas svētku program-
miņas. Pēc svinīgās svētku uzrunas skolas vadība nosau-
ca labākos skolēnus, savukārt pēc priekšnesumiem sākās 
dejas un rotaļas.

Pēc pikošanās un citiem ziemas priekiem pamazām 
pienāca pavasaris, kad atsākās rotaļas pagalmā, pie-
mēram, „Pēdējais pāris šķiras”, „Div’ par maz, trīs par 
daudz” un citas.  Tās turpinājās arī starpbrīžos un pēc 
vakariņām. Neaizmirstama bija pirmā ganu diena, jo 
dažiem skolotājiem bija govis. Kad govis laida ganos, 
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turpinājums no 14. lpp.

turpinājums 16. lpp.Ļaudonas pagasta pašdarbnieku kolektīvs.

sākās skolā rumulēšanās 
(laistīšanās ar ūdeni), kurā 
iesaistījās ne tikai bērni, 
bet arī skolotāji. Tas lieci-
na par tajā laikā esošajām 
ģimeniskajām attiecībām 
starp skolēniem un skolo-
tājiem. Ja arī kāda klase 
tika pielieta ar ūdeni, tad 
neviens par to nesatraucās. 

Bērniem bija pienākums 
ierasties skolā pāris reizes 
vasarā, lai strādātu izmē-
ģinājumu lauciņos - ravē-
tu un aprūpētu augus, kas 
iesēti pavasarī. Izauga raža 
skolas kopgaldam.

Kad parādījās kinofil-
mas, tās noskatīties bija 
iespējams arī skolā. Uz 
skolu kinomehāniķi ar apa-

ratūru un kinolentēm atveda ar zirgu. Tas bija pietiekams 
iemesls, lai pārtrauktu stundas. Aizklājot ēdamistabas lo-
gus, telpa pārtapa par kinozāli.

Pēteris Sprūds, iesaistot gan pagasta ļaudis, gan skolo-
tājus, uzveda lugu „Pazudušais dēls”, kurā piedalījās arī 
skolas direktors Aleksandrs Salenieks.

Kā stāsta Aina Ziediņa (Saleniece), viņu ģimene kara 
laikā no Rīgas pārcēlās uz Mētrienu pie radiem. Tomēr 
Rīgā viņi vairs neatgriezās, jo tēvam piedāvāja direktora 
vietu Ļaudonas 7-gadīgajā skolā. Kamēr iekārtoja skolu, 
ģimene vēl dzīvoja Mētrienā. Kad skola tika sagatavo-
ta mācībām, skolas telpās dzīvesvietu atrada gan skolas 
direktoram, gan vairākiem skolotājiem: Elzai Vītoliņai, 

Skolotāju kolektīvs. 1. rindā no kreisās: Velta Lesiņa, Marija Upeniece, Broņislavs Koskevičs, 
Marianna Bērziņa, Aleksandra Zvaigzne; 2. rindā no kreisās: Elza Vītoliņa, Marta Židova, 

Aleksandrs Salenieks, Marta Saleniece, Inta Kviese. 

Skolas direktors Aleksandrs Salenieks ar kundzi Martu Salenieci.
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turpinājums no 15. lpp.

1947. gada izlaidums. Fotoattēlā redzama arī dzejnieka Jāzepa Osmaņa dzīvesbiedre Zigrīda Priede (vidējā rindā 4. no kreisās).

Aleksandrai Zvaigznei, Mildai Apsītei, Mariannai Bērziņai. 
Vietā, kur šobrīd atrodas Ļaudonas vidusskolas jaunā 

ēka, reiz slējās saimniecības ēka ar plašu pagalmu pie tās. 
Atmiņu stāstos ieklausoties, uzzināju, ka 1. septembrī 
skolas pagalmu piepildīja zirgu pajūgi, kas bija ieradu-
šies no tālākajām lauku sētām. Skolēni bija sabraukuši ar 
visām dzīvošanai internātā nepieciešamajām lietām - gul-
tām, lādītēm, cisu maisiem. 

Skolāgulētāji ēdienreizēs dabūja siltu ēdienu, kuru 

gatavoja Lūcija Ziediņa un Hilda Zvaigzne (Retko). 
Produktus piegādāja bērnu vecāki pēc īpaša grafika, ko 
saskaņoja ar katras ģimenes iespējām. Brokastu un vaka-
riņu tiesa atradās lādītēs un skapīšos.

Ainas Ziediņas fotogrāfijas
Katrīnas Kļaviņas, Sarmas Barkovskas teksts

Ainas Tučas (Pusplatās), 
Ainas Ziediņas (Salenieces) atmiņas

Pagasta pašdarbnieki, tostarp arī skolotāji.
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DZĪVESSTĀSTS
Ņemot vērā to, ka sadarbībā ar Sarmu Barkovsku pa-

gasta avīzes rubrikas „Vecās skolas logu stāsti” izveides 
nolūkos mēs meklējam cilvēkus, kas ir gatavi dalīties at-
miņu stāstos par skolas gaitām no vecās Ļaudonas sko-
las dibināšanas brīža, mani ceļš aizveda pie Skaidrītes 
Andersones. Jāatzīst gan, ka Ļaudonas 7gadīgajā skolā 
Skaidrītes kundze gan negāja, taču viņas dzīves ritējums 
ir interesants un, manuprāt, iepazīšanas vērts. Mūsu sa-
runa bija ļoti neformāla un īsa, tādēļ nolēmu veidot to 
atstāstījuma, nevis intervijas formā.

Skaidrīti Andersoni zina vairums Ļaudonas pagasta 
iedzīvotāju. Viņas košā, dzeltenos toņos krāsotā mājvie-
ta atrodas vien pārsimts metrus nostāk no Ļaudonas kap-
sētas, kur savās mūža mājās nu atdusas izcilais dzejnieks 
Andrejs Eglītis. Skaidrītes kundze ir dzimusi 1931. gadā 
un jau pēc diviem gadiem viņa svinēs 90 gadu jubileju. 
Taču gadi nav šķērslis mērot ceļu līdz Ļaudonas centram 
ar velosipēdu.

Skaidrīte ir dzimusi „Muižnieku” mājās Kalnājos tē-
tim Jānim Skroderim un mammai Minnai Priedei. Ģi-
menē ar viņu uzauga arī brālis Jānis. Viņas ģimene ir 
nodarbojusies ar lauksaimniecību, vecāki bijuši zemnie-
ki. Kundze atminas dažādus lauku darbus - gan siena 
kraušanu zārdos, gan kultivācijas darbus.

Skolas gaitas līdz kara sākumam Skaidrīte vadījusi 
Ļaudonā, taču pēc kara mācījusies Gustavskolā, kas at-
radusies trīs kilometrus tuvāk tanī laikā esošajai dzīves-
vietai. Par šo Praulienas skolu Skaidrīte runā ar asarām 
acīs un lūstošu balsi, jo prātā saglabājies skolā valdošais 
patriotisma gars. Kundze atminas, ka izlaidumos neva-
rēja atļauties iegādāties un vilkt kādu skaistu kleitu, jo 

bija vajadzīgs  tērpties tautastērpā. Tautastērps Skaid-
rītei izlaidumā bijis aizlienēts no Almas Markvartes 
(Sniedzes). Lūkojoties Ļaudonas 7gadīgās skolas sko-
lēnu fotogrāfijās, ko ar Sarmu bijām aizvedušas, Skaid-
rīte šaustīja sevi par to, ka viņas atmiņa, pakāpeniski 
pieaugot vecumam, ir ievērojami pasliktinājusies un ir 
grūti atpazīt bildēs redzamos, tolaik vēl jaunos, Ļaudo-
nas iedzīvotājus.

1949.  gada 25. martā Skaidrītes ģimene tika izsūtī-
ta uz Blagoveščensku, kas atrodas Amūras upes krastā, 
savukārt otrā upes krastā atrodas jau Ķīna. Par izsūtīju-
ma laiku Skaidrīte nevēlējās dalīties atmiņās. Pārlieku 
sāpīgi...

Gadu pēc atgriešanās no deportācijām Tēvzemē 
Skaidrīte iepazinās ar savu nākamo vīru. Ģimenē  pie-
dzima divi bērni - Jānis un Māris. Šobrīd Skaidrītei jau 
ir arī divi mazbērni. Pēc profesijas Skaidrītes kundze 
ir grāmatvede, ilgstoši nodarbojusies ar papīru darbiem. 

Vaicāta, ko viņa dara ikdienā, kādi ir viņas hobiji, 
kundze vien nokratīja galvu, sakot, ka viņa nav nedz 
grāmatu tārps, nedz viņai patīkot minēt krustvārdu mīk-
las, nedz īpaši nodarboties ar ziedkopību. Spriežu, ka 
Skaidrītes kundze līdzīgi kā es par savu hobiju ir izvēlē-
jusies sarunas, komunikāciju ar līdzcilvēkiem.

Ļoti emocionāli Skaidrītes kundze Ļaudonas pagasta 
iedzīvotājiem izteica vēlējumu: „Lai labi klājas, lai ir 
miers un saticība!”

Lai Skaidrītes kundzei vēl simtiem laimīgu dienu, lai 
turas veselība un nepazūd šie smiekli, kas tik jautri pie-
skandina istabu!

Katrīna Kļaviņa

NEREDZAMIE  GĀJĒJI  ĻAUDONĀ
Vēlos uzrunāt ļaudoniešus - lielus un mazus. Vai-

rāk jau lielos, jo lielie ir atbildīgi par mazajiem... 
Es ļoti bieži ar automašīnu esmu Ļaudonā, un mani 
ļoti nepatīkami pārsteidz Ļaudonas “neredzamie” 
gājēji! Labrīt, tauta! Ārā ir iestājies tumšais laika 
periods, jo krēsla parādās ļoti agri. Un laikā, kad 
jūs beidzat darba gaitas vai izņemat bērnus no izglī-
tības iestādēm, jau ir pavisam tumšs.  Lai arī katru 
gadu Valsts policija un citi atbildīgie dienesti runā 
par nepieciešamību būt labi pamanāmiem, aizvien 
ir cilvēki, kuri joprojām uzskata, ka viņi jebkurā si-
tuācijā un jebkurā diennakts laikā uz ceļa ir redza-
mi. Līdzīgi grēko arī velobraucēji, kuri rada vēl lie-
lāku bīstamību, pārvietojoties pa ielām un ceļiem 
bez apgaismes ierīcēm un vēl tumšā apģērbā. Gais-
mu atstarojošie elementi vai vestes jau laikus sig-
nalizē autovadītājam, ka ceļu satiksmē piedalās arī 
gājējs. Ja gājējs ir bijis pietiekami gudrs un rūpējas 
par savu drošību (un nav ko aplinkus runāt - arī dzī-
vību), tad atstarojošā veste ir vislabākais palīglī-
dzeklis, lai autovadītājs laikus pamanītu gājēju vai 
velobraucēju. Ikdienā uz Ļaudonas ielām diemžēl nākas 
gana bieži satrūkties, jo pēkšņi iznirst tumšs tēls, pēk-
šņi gar ceļmalu iet bariņš skolēnu (kuri, šķiet, savās no-
darbēs aizņemti, aizmirst, ka atrodas uz ceļa braucamās 
daļas), un, ejot no bērnudārza, pēkšņi mammai no rokas 
atraujas bērns un skrien pāri ceļam… Mīļie, ļaudonieši! 
Vai tiešām atstarojošā veste ir dārgāka par jūsu dzīvību? 
Jāatzīst, ka mazie atstarotāji, kuri, kaut kur piesieti ka-
rājas, nerada tik drošu sajūtu kā gājējam, tā arī šoferim. 
Paldies ļaudoniešiem, kuri savu dzīvību un drošību liek 

pirmajā vietā un ir jau iegādājušies atstarojošās vestes. 
Visu cieņu viņiem! Lai jūs esiet kā piemērs un motivā-
cija pārējiem! Jāsāk jau no mazotnes bērniem mācīt par 
drošību uz ceļa un, ka tapt pamanāmam - tas ir stilīgi! 

Drīz sāksies lielais dāvanu laiks... Varbūt labākā dā-
vana tev tuvam cilvēkam būtu iespēja viņu pasargāt no 
nelaimes...? 

Lai izdodas mums visiem kopā! Lai gājēji ir atbildīgi 
un šoferi uzmanīgi!

Autobraucējs 
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Jaunumi Sāvienas bibliotēkas grāmatu plauktos
ZIŅAS  NO  PAGASTA  BIBLIOTĒKĀM

turpinājums 19. lpp.

Dace Judina. Lāsts.
Detektīvromāns no sērijas “Izmeklē Anna Elizabete”. Pa-

klausot vecās baroneses Annas Rozes ieteikumam, abi jaunie 
pāri - Anna Elizabete ar Miku Kaķīti un Kārlis ar Ievu - do-
das medusmēnesī uz Vec-Vilku muižu Latvijas un Igaunijas 
pierobežā, taču gaidītās pēckāzu romantikas vietā saskaras 
ar zvērīgām jaunas mākslinieces un pilskunga slepkavībām.

Dace Judina. Cietāks par dimantu.
Detektīvromāns no sērijas “Izmeklē Anna Elizabete”. 

Starptautiska kosmētikas koncerna gada balvas ceremonijā 
triumfa brīdī iet bojā titula Dimanta zvaigzne ieguvēja Rita 
Bolšteina. Tiesībzinātņu profesoru, sieviešnīdēju Edgaru 
Stagaru atrod pilsētas nomalē - kailu, izvārtītu piķī un spal-
vās, bez samaņas; šie attēli parādās globālajā tīmeklī. Pēc 
dažām dienām profesoru nogalina paša mājā…

Maija Krekle. Melanholiskais valsis. Emīla Dārziņa 
sapnis par mīlestību.

Romāns ataino latviešu inteliģences dzīvi pagājušā gad-
simta sākumā, tā lappusēs sastapsiet Raini un Aspaziju, Po-
ruku, Blaumani, Virzu… Tomēr stāstījuma centrā ir Emīla 
Dārziņa dzīves ceļš, kurā tiek zaudēta gan mīlestība, gan 
draudzība, gan arī sacerētā mūzika.

Inguna Bauere. Mazā klusā sirds. Dārta un Krišjānis 
pirms tautasdziesmas.

Viņa bija zemas kārtas meitene, kura neprata ne lasīt, ne 
rakstīt, tomēr gara spēkā Krišjāņa Barona acīs stāvēja pāri 
visam. Mūsu Dainu tēva Krišjāņa Barona mīļotā, vēlāk sie-
va, bērnu māte un mūžam uzticīgā gaidītāja. Mazā, klusā 
sirds…

Gatis Ezerkalns. Ragana manā skapī.
Līnai Krastai ir divdesmit seši gadi, ir draugs un labs darbs 

reklāmas aģentūrā. Kāds negaidīts telefona zvans maina Lī-
nas dzīvi. Viņai jāatgriežas Vidzemes lauku mājās, kurās pa-
vadīta bērnība, un jāmēģina atminēt baiss noslēpums, kura 
saknes slēpjas tālu pagātnē…

Lauris Gundars. Apglabāt uz valsts rēķina.
Devītā maija svinību laikā Rīgā notiek slepkavība - acīm-

redzami izaicinoša politiska provokācija. Noziegums uz-
šķērž  divās dažādās valodās runājošo Latvijas iedzīvotāju 
pussadzijušās   rētas. Iesākumā šķietami vienkāršā izmeklē-
šanā tiek ierauti aizvien jauni cilvēki - veci un jauni, latvieši 
un krievi, no lauku pensionāra  līdz pat Saeimas deputātam: 
neizrunātā vēsture atspēlējas šodienai.

Tālivaldis Margevičs. Zirgu gaļas pārdevējs.
Dokumentāli vēsturisks romāns. Tā centrā - Pēteris Ka-

lējs, kura gaitas atklāj jaunas liecības par 1905. gada revo-
lūciju Rīgā. Sods par puiša dalību tajā - mūža izsūtījums Si-
bīrijā. Tieši no turienes sākas viņa joņojums apkārt pasaulei 
gandrīz pusmūža garumā.

Lelde Kovaļova. Bezvēsts pazudušās.
Talantīgais Sanktpēterburgas kriminālpolicijas izmeklē-

tājs Konstantīns Aņisimovs savas prakses laikā nav spējis 
atrisināt tikai vienu lietu - savas sievas Annas Aņisimovas 
mistisko pazušanu pirms diviem gadiem. Meklējumi Aņi-
simovu aizved uz nomaļu Latvijas mazpilsētu, kuras iedzī-
votāji glabā šaušalīgu pagātnes noslēpumu. Tā atrisināšana 
sniegtu atbildes uz daudziem jautājumiem…

Jūlija Jakovļeva. Mednieks tieši virsū skrien.
Staļina laika Ļeņingrada, 1930. gads. Lielā terora mašīna 

jau ir ieeļļota, notiek “tīrīšanas”- varai aizdomīgus cilvēkus 
atrod gan Ermitāžā, gan milicijā. Taču līdzās Staļina lielajam 
ļaunumam notiek arī parasto pilsoņu noziegumi - īpatnējas, 
īpaši iestudētas slepkavības, kuras aizņem arī izmeklētāja 
Zaiceva prātu.

Santa Montefjore. Slepenās stundas.
Kad Aretuša Kleitone aiziet mūžībā, advokāts viņas ģi-

menei atklāj sievietes pēdējo gribu. Aretuša vēlējusies, lai 
trešdaļa viņas bagātības tiek atdota kādai anonīmai personai 
un lai viņas pelni tiktu izkaisīti Īrijā. Aretušas bērniem tas ir 
trieciens - viņi saprot, ka nemaz nav pazinuši savu māti. Kā-
dēļ viņa nekad nav stāstījusi par savu ģimeni? Kādēļ pirms 
daudziem gadiem ir pametusi dzimteni? Kas ir cilvēks, ku-
ram māte vēlas atstāt daļu mantojuma? Advokāts viņiem pa-
sniedz tikai vienu pavedienu - Aretušas dienasgrāmatu, kas 
rakstīta spoguļrakstā.

Džūda Devero. Nāve pēc pieprasījuma.
Klusā Floridas pilsētiņā Laklenā dzīve rit kā ierasts, līdz 

satriecošs atradums visu pavērš ar kājām gaisā. Sāra Med-
lere ir populāra rakstniece, kas atgriezusies savā dzimtajā 
pilsētā un iegādājusies tur māju, kura reiz piederējusi šīs pil-
sētas ietekmīgākajai ģimenei. Sāras mirušā brāļameita Keita 
nejauši uzzina, ka slavenā rakstniece ir viņas radiniece, un 
vēlas noskaidrot kaut ko vairāk par savu ģimeni. Jau pirmā 
Laklenā pavadītā diena sagādā Keitai daudzus pārsteigumus. 
Trijotnei gluži negaidīti nākas apvienoties gadiem slēpta no-
zieguma izmeklēšanā, taču mazpilsēta rūpīgi sargā savus 
šausminošos noslēpumus…

Ketrina Eljota. Trakā vasara.
Kad Floras bijušā vīra vecāki uzaicina viņu pavadīt vasa-

ru idilliskajā Kornvolā, sieviete piekrīt. Galu, galā būtu tik 
brīnišķīgi nodoties gleznošanai un smeldzīgām atmiņām par 
pagātni. Par mīlestību, kas joprojām turpina klusi gruzdēt…

Lūsinda Railija. Mēness māsa.
Romānu cikla “Septiņas māsas” Tigijas stāsts. Pēc mīļo-

tā tēva - noslēpumainā miljardiera Pā Solta, kā viņu dēvēja 
adoptētās meitas,- negaidītās nāves Tigija pārceļas uz no-
maļu, mazapdzīvotu vietu Skotijā. Tur viņai tiek piedāvāts 
sirdij tīkams darbs: rūpēties par dzīvniekiem plašajā muižas 
saimniecībā, kas pieder Čārlijam Kinērdam. Tigijas mierpil-
nā dzīve mainās, kad Čilijs, vecs čigāns, kurš īpašumā dzī-
vo jau daudzus gadus, izstāsta par sen izteiktu pareģojumu, 
kas vēsta, ka tieši viņš aizvedīs Tigiju uz dzimteni Granādā 
Spānijā…

Lūsinda Railija. Eņģeļu koks.
Aizraujošs romāns par seniem ģimenes noslēpumiem un 

aizmirstiem pagātnes notikumiem. Ir pagājuši jau trīsdesmit 
gadi, kopš Grēta aizbrauca no Mārčmontas muižas - lielā 
un skaistā nama Velsas laukos. Kad viņa atkal tur ierodas, 
atsaucoties senā drauga Deivida uzaicinājumam, lai kopīgi 
nosvinētu Ziemassvētkus, Grētai par šo namu nav nekādu 
pagātnes atmiņu - tās visas izdzēsis kāds traģisks negadī-
jums. Pastaigājoties pa piesnigušo apkārtni, viņa uzduras 
kapavietai, kuras padzisušais uzraksts vēsta, ka tur apglabāts 
mazs zēns. Tas Grētā atmodina kaut ko sen aizmirstu, un ar 
Deivida palīdzību viņa uzsāk ceļu, lai atgūtu zaudēto atmi-
ņu. Fragmentu pēc fragmenta viņa vāc kopā ne vien savā 
dzīvē pieredzēto, bet arī to, kas noticis ar viņas meitu, kura, 
kā izrādās, nebija tāds eņģelis, par kādu tika uzskatīta…

Sāra Larka. Cerība pasaules malā.
Aizkustinošs mīlas stāsts uz dramatisku vēstures notiku-

mu un krāšņās Jaunzēlandes dabas fona. Divi jauni cilvēki 
veido savu likteni un atrod laimi mīlestībā par spīti drama-
tiskām pasaules vēstures lappusēm, kas nosaka viņu dzīvi.

Ruta Vēra. Tumšā, tumšā mežā.
Nora nav satikusi Klēru nu jau desmit gadus…ne reizi, 

kopš tās dienas, kad aizvēra durvis uz veco dzīvi un aizgāja 
neatskatīdamās. Līdz pavisam negaidot viņa saņem ielūgu-
mu uz Klēras vecmeitu ballīti. Nedēļas nogale savrupmājā 
un lieliska iespēja satikt savu skolas gadu labāko draudzeni. 
Tomēr viss izvēršas citādi nekā plānots. Notiek kaut kas pa-
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turpinājums no 18. lpp.

turpinājums 20. lpp.

visam neparedzēts un ļauns. Tiek atklāti seni noslēpumi un 
meli, un no tumšā meža iznākusī pagātne beidzot sasniedz 
arī Noru.

Ruta Vēra. Sieviete no desmitās kajītes. 
Ziemeļblāzma. Ekskluzīvs prezentācijas brauciens ar luk-

susa kruīza kuģi kopā ar preses pārstāvjiem, un Lo Bleklokai 
tā vienlaikus ir iespēja atgūties pēc šokējoša pārdzīvojuma. 
Tomēr viss izvēršas pavisam citādi…Pamodusies no klie-
dziena, Lo saspringti ieklausās naktī un dzird skaļu šļakstu, 
it kā no blakus kajītes jūrā tiktu izsviests cilvēka ķermenis. 
Izsteigusies ārā, viņa pārliecas pār margām un pamana ūde-
nī šūpojamies kādu gaišu apveidu. Taču blakus esošajā ka-
jītē neviens nav iemitināts, turklāt visi kuģa pasažieri ir uz 
vietas. Bezmiega nomocītā, satrauktā un arvien pieaugošas 
spriedzes pārņemtā Lo spiesta samierināties ar domu, ka dro-
ši vien kļūdījusies. Bet ja nu tomēr uz kuģa atrodas slepka-
va? Un viņa ir vienīgā lieciniece…

Vakara romānu sērijas jaunumi: Nella no Krotes. Ragana 
bez diploma.; Maija Krekle. Klusums izmisīgs.

Nozaru literatūras jaunumi: Lato Lapsa. Brūnās jauna-
vas bērni. Svētās nāves ēnā.; Sāvs nāk. Sāviena.; Latvija 
un latvieši 1. un 2. sēj.; Riteņbraukšanas sports Latvijā 
trīs gadsimtos.

Aicinu savus lasītājus arī nākamajā gadā apmeklēt biblio-
tēku. Novēlu visiem sagaidīt svētkus ar patiesu prieku sirdī. 
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām die-
nām un priecīgiem atelpas brīžiem!

Gunta Matīsa, Sāvienas bibliotēkas bibliotekāre

13. decembrī plkst. 13.30 Ļaudonas pagasta 
bibliotēkā radoša pēcpusdiena - FRAKTĀLĀ 

ZĪMĒŠANA - sevis atklāšana caur fraktāli.

Fraktāļu zīmēšana ir sarunas veidošana ar savu zemap-
ziņu, ar savu iekšējo “ES”, kas vienmēr pasaka priekšā 
pareizos risinājumus, pareizās atbildes un ļauj pieņemt 
atbilstošākos lēmumus. Vajag tikai sadzirdēt un noticēt. 
Uzdrīksties atnākt arī TU un iegrimt savas zemapziņas 
dzīlēs! 

Lai zīmētu fraktāļus, nav nepieciešamas nekādas īpašas 
zīmēšanas iemaņas vai talanti. Ikviens var baudīt zīmēša-
nas un krāsošanas prieku un iegūt pārsteidzoši rotaļīgu, 
krāsainu un pat māksliniecisku zīmējumu.

Ar zīmēšanas metodi iepazīstinās Madara Kļaviņa. 
Uz nodarbību vēlams līdzi ņemt melnu pildspalvu (kas 

nesmērē) un dažādu toņu (dažādu firmu) krāsu zīmuļus.

Ļaudonas pagasta bibliotēkai tagad arī interneta viet-
nes Facebook lapa, kurā iespējams sekot līdzi aktuālajai 
informācijai un ielūkoties atskatā uz notikumiem, kas no-
risinājušies mīļās bibliotēkas telpās. Esiet laipni gaidīti 
bibliotēkā!

INFORMATĪVI  JAUNUMI
Privātmāju drošības riski

Valsts policija iesaka arī 
pašam īpašniekam veikt pa-
sākumus savas privātmājas 
drošības palielināšanai. Tas 

pilnībā nenovērš likumpārkāpumus, bet rada apstākļus, kas 
maksimāli traucē izdarīt likumpārkāpumus vai liek likum-
pārkāpējam pārdomāt un neturpināt iesākto.  

Privātmājas drošības nodrošināšana ietver vairākas sa-
stāvdaļas, kuru ievērošana samazina drošības riskus - ap-
kārtnes ap māju iekārtošana, uzturēšana; piekļuves mājai, 
saimniecības ēkām nodrošināšana, iekštelpu iekārtošana, 
aprīkošana un citi drošas vides faktori.

  Iekārtojot apkārtni ap māju, būtu jāņem vērā :
aIerīko ap teritoriju žogu, kas no kaimiņu un ielas 

puses ir caurskatāms, lai  būtu redzams, ka kāds nelūgts 
viesis staigā pa pagalmu.
aJa nav žoga, padari skaidri saprotamas īpašuma ro-

bežas.
aAp teritoriju nesastādi nepārredzamus vai necaurre-

dzamus apstādījumus.
aSētas vārtus un vārtiņus vienmēr aizslēdz, arī ja pats 

esi mājās.
aIegādājies suni, kurš pēc iespējas vairāk atrodas mā-

jas pagalmā.
aUzliec videonovērošanu vai vismaz tās mulāžu.
aUzliec brīdinājumu uz vārtiņiem un (vai) sētas vai-

rākās vietās par suņa, videonovērošanas, apsardzes esa-
mību.
aTuri sakārtotu pagalmu, jo sakārtots pagalms rada 

saimnieka klātbūtnes sajūtu un nerada tieksmi kaut ko 
sabojāt. 
aIerīko pagalmā kvalitatīvu apgaismojumu, kas pats 

ieslēdzas. Ja iespējams, arī pie sētas vairākās vietās.
aNeturi ilgstoši pagalmā atklātā vietā dārza instru-

mentus, tehniku, velosipēdus u.c. vērtīgas mantas. Visla-
bāk novieto tos slēgtā telpā.
aMantas, ko nevari ienest telpās, novieto tā, lai tās no 

ielas nav redzamas. Apsedz tās.
aAutomašīnu, ja iespējams, turi aizslēdzamā garāžā. 
aJa automašīnu turi pagalmā, novieto to no ielas nere-

dzamā vietā, lai tā no mājas ir redzama un ir apgaismotā 
vietā, obligāti to saslēdz.
aJa automašīnu novieto uz ielas, tad tā, lai no mājas tā 

ir redzama un ir apgaismotā vietā.
aNeaizsedz skatu no mājas telpām, kur visvairāk uz-

turies, uz pagalmu, lai no tām varētu pārredzēt pagalmu.
Piekļuves mājai, saimniecības ēkām nodrošināšana, 

iekštelpu iekārtošana: 
aIerīko mājai drošas pret uzlaušanu durvis, logus, bal-

kona durvis.
aĀrdurvis aprīko ar vismaz divām atslēgām.
aPie mājas durvīm uzstādi apgaismojumu, kas pats 

ieslēdzas. 
aNeatstāj ilgstoši pie mājas vai pagalmā priekšmetus, 

uz kuriem var pakāpties, lai piekļūtu augstāk esošam lo-
gam vai balkonam.
aAprīko māju ar signalizāciju, vairāku stāvu mājai ar 

iespēju uzlikt signalizāciju katram stāvam.
aUzliec uz logiem un ārdurvīm brīdinājumu par ap-

sardzi.
aEjot prom no mājas, ieslēdz signalizāciju.
aJa naktī pa pirmo vai citu stāvu neviens nestaigā, ie-

slēdz signalizāciju tajā stāvā.
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  PAR  JAUNĀM  VIRSOTNĒM!

turpinājums no 19. lpp.

Īpašs prieks un lepnums, ka Ļaudonas kultūras namā 
vienas nedēļas laikā notika divi lieli novada mēroga pa-
sākumi. 27. novembrī pie mums pulcējās novada kultūras 
darbinieki - kultūras namu vadītāji un amatiermākslas ko-
lektīvu vadītāji, kā arī pagastu pārvalžu vadītāji un Mado-
nas novada bibliotēkas un muzeja pārstāvji. Šajā vakarā 
kultūras nams pārtapa par īstenu koncertzāli - lūgtajiem 
viesiem bija brīnišķa un unikāla iespēja baudīt latviešu 
profesionālās acapella grupas “Latvian Voices” gaidāmās 
koncerttūres ģenerālmēģinājumu. Gaismas efekti un fan-
tastiskas balsis! Elpu aizraujošs uzvedums! Šo pasākumu 
organizēja Madonas novada pašvaldība, par vietu izvēlo-
ties tieši mūsu  kultūras namu. Paldies par to! 

Šis pasākums kultūras darbiniekiem deva daudz pozi-
tīvas un uzlādējošas enerģijas un iedvesmu turpmākiem 
darbiem. Jāpiebilst, ka šajā pasākumā savu artavu deva 
arī Ļaudonas pagasta brīvprātīgā darba jaunieši, gādājot 
par viesu ērtībām un labsajūtu. Paldies Kristeram un Vik-
torijai!

 Savukārt 29. novembrī Ļaudonas kultūras namā vie-
nuviet pulcējās Madonas novada aktīvākie un darbīgākie 
jaunatnes lietu speciālisti un, protams, paši jaunieši, kas 
piedalījās novada jaunatnes lietu gada balvas pasniegša-
nas ceremonijā “Sudraba gailis 2019”.

Balvai „Sudraba gailis 2019” nominantus izvirzīja 
Madonas novada ļaudis, kopā iesūtot 200 anketas. No 
šīm anketām kompetenta žūrija izvirzīja savus kandidā-
tus septiņās  nominācijās, lai jau tālāk balsošanu nodotu 
tautas rokās - publiskajā Facebook balsojumā. Skatītāju 
balsojumā iegūtie punkti summējās ar žūrijas vērtējumu, 
nosakot vienu labāko katrā nominācijā.

Nominācijas: „Gada brīvprātīgais”; specbalva Brīvprā-
tīgā darba nominācijā, ko pasniedza Gunārs Ikaunieks 
Ļaudonas aktīvajiem brīvprātīgajiem jauniešiem par 
līdzdalību Pasaules čempionātā rollerslēpošanā; “Izaug-
sme” - balvu ieguva Armanda Silabriede, kas aktīvi dar-

aNaktīs aizslēdz mājas durvis.
aNeatstāj, ejot prom no mājas, arī vēdināšanas režīmā 

logus, balkona durvis.
aAizejot no mājas, atstāj atvērtas žalūzijas vai aiz-

karus, kas ļauj pamanīt no kaimiņu mājas svešu personu 
darbošanos pa mājas iekštelpām.
aNeatstāj no ārpuses pa logu redzamības zonā vērtīgas 

mantas, kuras ir iespējams novietot citur.
aPiefiksē mājā, saimniecības ēkās esošo kustamo 

mantu pazīmes - nofotografē, pieraksti numurus, nosau-
kumus.
aJa iespējams, iegādājies seifu vai metāla kasti vērtīgu 

lietu glabāšanai. Neaizmirsti seifu vai metāla kasti pie-
stiprināt pie sienas vai pie grīdas.
aSaimniecības ēku un garāžu durvis aprīko ar slēdze-

nēm.
aTuri garāžu un saimniecības ēkas aizslēgtas.
Citi drošas vides faktori: 
aIepazīsties ar kaimiņiem. Apmainies ar kontaktinfor-

māciju.
aPievērs uzmanību kaimiņu mājas teritorijā svešām, 

nepazīstamām personām, piezvani kaimiņam un pārlieci-
nies par personas atļauju uzturēties kaimiņa teritorijā.
aJa rodas pamatotas šaubas par svešas personas nodo-

miem, zvani policijai - 110 vai 112. 
aJa ilgstoši aizbrauc un neviens nepaliek mājā, brīdini 

uzticamus kaimiņus, lai viņi pieskata māju. Nedari zinā-

mu svešām personām, ka ilgstoši būsi prom un laiku, kad 
plāno atgriezties.
aMājas rezerves atslēgu glabā pie uzticamiem kaimi-

ņiem, nevis kaut kur pagalmā paslēp.
aJa nebūsi vienaldzīgs par savu un kaimiņu drošību, 

izrādīsi interesi, kaimiņi pasargās arī tevi.
aRegulāri atgādini arī saviem bērniem šos drošības 

ieteikumus.
Mūsu darbs - jūsu drošībai!

Informāciju sagatavoja 
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 
Kārtības policijas biroja Prevencijas grupa

bojas Ļaudonas pagastā, piedaloties dažādos pasākumos 
un aktivitātēs, kā arī to organizēšanā. Jauniete ļoti cītīgi 
un atbildīgi veic brīvprātīgo darbu gan savā pagastā, gan 
arī citur novadā. Viņa nesen ir sākusi darboties arī Mado-
nas novada jauniešu domē ar mērķi pārstāvēt Ļaudonas 
jauniešu intereses un veicināt jauniešu domes sadar-
bību ar Ļaudonas pagastu; „Aktīvists” - balvu ieguva 
Viktorija Brutāne, kura gada laikā ir iesaistījusies da-
žāda mēroga pasākumos. Viktorijas dzīvē sporta aktivitā-
tēm ir liela nozīme. Uzrakstījusi un realizējusi jauniešu 
iniciatīvu projektu “Izzini savas iespējas!”; „Līderis”; 
„Jaunietis pagastam”; „Atbalsts jauniešiem”; „Pasākums 
jauniešiem”; „Vieta jauniešiem”.

Šiem jauniešiem dzīves čemodāns ir piepildījies ar jau-
nu un neatsveramu pieredzi. To viņiem neviens nespēs 
atņemt. Lai balva viņiem ir kā motivācija turpināt augt 
un pilnveidoties, jo tieši jauniešos ir mūsu nākotne! Par 
jaunām virsotnēm!

Signe Prušakeviča
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Noslēp skumjas aiz eņģeļa spārna, kurš pār zemi sniegpārslas klāj,
Ļauj, lai straujais negaisa ritums baltajā putenī virpuļot stāj.
Atstāj pagātnē zibeņu blāzmas, melnos mākoņus saulstaros kar,
Lai kā svecīte eglītes zarā tava dvēsele atmirdzēt var.
Jautriem soļiem pār augstajiem kalniem svētku rūķītis ciemoties nāk,
Prieku, laimi un cerības gaišas zemei un debesīm dāvināt sāk.
Iemirdzas zilā debesu sega, spožas zvaigznes tur iededzis kāds,
Mēness gaismā vizuļo pļavas, paliek krustcelēs nepateikts vārds…
Klusēsim skaļāk, lai dvēseles runā, šajos svētkos tik daudz tām ko teikt,
Sniegotās rožlapas uzziedēs rūtīs, Ziemsvētku brīnums nāks pasauli sveikt!

SVĒTKU  GAIDĀS...

Lai skaistu mirkļu pilns ir Ziemassvētku laiks!
Lai laime, veiksme, stipra veselība un 

panākumi Jaunajā gadā!

SIA “Ausmupe” kolektīvs

Tūlīt jau pie durvīm klauvēs Ziemassvētku laiks, un arī 
gadu mija nav aiz kalniem. Mēs, Ļaudonas PII „Brīnum-
dārzs”, sākam gaidīt balto un labo domu svētkus. Varbūt 
ne gluži balti ir dabā, bet noteikti gaiši un mīļi katrā no 
mums. Jo, par spīti dabas kaprīzēm un ikdienas steigai, 
galvenie svētku sajūtas radītāji esam mēs paši - mūsu 
domas, mūsu sapņi, mūsu ieceres un darbi (un to ir tik 
daudz). Tāpēc, atskatoties uz aizvadīto gadu, aicinām 
atcerēties un atmiņā izcelt labo - veiksmes, panākumus, 
uzvaras, gandarījumu un prieku. Un nav nozīmes, vai tās 
ir lielas lietas, vai pavisam sīki, šķietami nenozīmīgi sī-
kumi. Viss, kas apkārt un ap mums vairo pozitīvo, palīdz 
veidot pasauli skaistāku un labāku.  

Tādēļ atvēlēsim vairāk laika būt kopā ar saviem mīļiem 
un tuviem cilvēkiem. Dāvāsim labus vārdus, smaidus 
līdzcilvēkiem, jo tas ir dārgums, ko varam dot no sirds.

 Laimīgu, radošu, patīkamu Jauno gadu!

Lai mums kopā viss izdodas!

Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” vārdā - 
vadītāja Ināra Krasnova

Lai katrā mājā un katrā sirdī 
Ziemassvētku laikā ienāk gaisma un 

siltums, lai reizē ar svētku prieku visur 
iemājo arī saticība, patiesa mīlestība citam 
pret citu, domu brīvība un apgaismība, jo 
kurš staro gaismu citu cilvēku dzīvēs, pats 

nekad nepaliks tumsā.

    Gaišus un mīļus Ziemassvētkus! 
Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, 

veiksmi un gaišu svētku prieku 
Jaunajā gadā!

Ļaudonas pagasta pārvaldes kolektīvs
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PASĀKUMU AFIŠA PATEICĪBA
Kas zin’ cik ilgi jānostaigā kājām,-
Pieci soļi, nedēļa vai mūžs.
Vai dzīvojam, lai nepaejam garām, 
Vai skrienam, jo mums dzīvot laika trūkst...

   /Sestā jūdze/
   
Vēlamies izteikt vislielāko pateicību visiem, kas šajās 

skumju un zaudējuma sāpju pilnajās dienās bija kopā ar 
mums. Vislielākā pateicība Madonas slimnīcas terapi-
jas nodaļas un Dr. I. Bogdanovas doktorāta kolektīvam 
par Ilmāra profesionālo un rūpīgo aprūpi viņa slimības 
laikā. Pateicība Selgai un Maritai, “Ozīrisam” un Ļau-
donas mednieku kolektīvam. Paldies visiem, visiem ra-
diem, draugiem, bijušajiem kaimiņiem, darba kolēģiem 
un deju kolektīviem par atbalstu, ka nepalikāt vienaldzī-
gi un bijāt blakus, atvadoties no Ilmāra. Paldies! 

Smirnovu ģimene

SĒRU  VĒSTS
.. Saule aust un pēc tam tumst…
Mana sirds pēc Tevis skumst…

Mūžības ceļos aizgājuši:

Aivars Vārsbergs
miris 24.10.2019  65 gadu vecumā;

Ilmārs Smirnovs
miris 10.11.2019  58 gadu vecumā;

Rasma Fjodorova
mirusi 16.11.2019 90 gadu vecumā;

Ilga Prūse
mirusi 20.11.2019  72 gadu vecumā.

Līdzjūtība
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd - tas paliek un mirdz.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Signei Prušakevičai ar ģimeni, tēti mūžībā aizvadot.

    
 PII “Brīnumdārzs” vecāku padome

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

Ļaudonas kultūras namā  7. decembrī plkst.19.00
Ieeja - bez maksas

Uzvedums “Ziemassvētku noskaņa Pasaku mežā” 
Ļaudonas kultūras namā   13. decembrī  plkst.19.00

Svētku noskaņu meklēs Saikavas teātra ļaudis, deju kopa 
“Saikavieši” un Praulienas pagasta jauktais koris. Režisore 

- Aija Špure 
Pēc uzveduma - silta tēja un pagasta 

egles iemirdzēšanās
Ieeja - bez maksas

Ziemassvētku pasākums bērniem
 “Ziemassvētki Rūķu bodē”

Ļaudonas kultūras namā  21. decembrī plkst.11.00
Uz pasākumu aicināti pagastā deklarētie bērni, kuri neap-

meklē pirmsskolas izglītības iestādi.
Uz pasākumu aicināti arī lielāki bērni, bet tad vecākiem 

lūgums parūpēties par dāvaniņu/tūtu, ko bērns var saņemt 
no Ziemassvētku vecīša. Saldumu paciņu var iegādāties arī, 
sazinoties ar kultūras nama vadītāju Signi (26590186)

Kristus piedzimšanas (Ziemassvētku) 
dievkalpojums notiks 24.decembrī plkst.19.00 

Kristus Augšāmcēlies kapelā.

Ļaudonas kultūras namā 26. decembrī plkst. 16.00
Ilze Rijniece un draugi koncertprogrammā 

“Dedziet gaišu uguntiņu!”
Programmā populāras Ziemassvētku dziesmas, ka arī 

Ilzes Rijnieces mūzika.
Piedalās:
Vokālā gurpa “The Sound effect”
Artūrs Biķernieks
Taustiņi: Arvis Kļaviņš
Bungas: Valters Kriškāns
Bass: Maikls Drobins
Klarnete: Jānis Kārlis Rijnieks
 Ieeja - 2,00 EUR

KINO filma “Jaungada taksometrs 2”
Ļaudonas kultūras namā  30. decembrī plkst.20.00

Ieeja - 3,00 EUR

Jaungada BALLE kopā ar grupu “Dadži”
Ļaudonas kultūras namā 1. janvārī plkst.01.00

Galdiņa rezervēšana, tel. 26590186
Ieeja - 2,00 EUR


