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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 5 (269)  MAIJS/JŪNIJS  2017. G.

Sveiciens jūsmājās! Ir iznākusi jaunā avīzīte, sev lī-
dzi nesot ziņas par notikumiem maijā un jūnijā. Maijs 
iesākās ar svinībām, kad Latvijas Republikas Neatkarī-
bas atjaunošanas gadadienā visā Latvijā notika oficiāla 
Latvijas 100gades svinību atklāšana, aicinot ikvienu 
iesaistīties akcijā „Baltā galdauta svētki”. Akcijas mēr-
ķis - Latvijas valsts simtgades atklāšana, kad satiekas 
cilvēku rokas un gara spēks, apskaujot Latviju, klājot 
baltus galdautus un godinot drosmīgos valstsvīrus, kas 
pirms simts gadiem apvienoja Latvijas tautu ceļā uz 
neatkarīgu valsti. 

Maijā norisinājās arī pagasta talka, kad tika sakopta 
katlu mājas teritorija.

Pagasta pašdarbības kolektīvi turpina apmeklēt mē-
ģinājumus, gatavojoties nozīmīgiem svētkiem - senio-
ru deju kolektīvs „Divi krasti” dosies uz Senioru deju 
svētkiem Ventspilī, taču jauktais koris „Lai top!” ir tā-
lāka koncertceļojuma gaidās, par ko noteikti varēsiet 
lasīt kādā no turpmākajiem avīzītes numuriem. Maijā 
notika arī tradicionālā Madonas novada pagastu infor-

matīvo avīžu veidotāju tikšanās, lai kopīgi atskatītos 
uz paveikto, izrunātu interesējošos jautājumus, sniegtu 
cits citam padomus un iedvesmu turpmākajam darbam. 
Pagasta izglītības iestādēs veiksmīgi pagājis eksāmenu 
laiks, teikti paldies un atvadu vārdi izlaidumu dienās, 
lai absolventi vērtu jaunas durvis. Jaunākajiem absol-
ventiem tās būs vēl skolas durvis, bet 12. klases bei-
dzējiem lielās dzīves durvis, izdarot izvēli par turpmā-
ko studiju un dzīves virzienu. 

Maija izskaņā visā Latvijā virmoja vēlēšanu kais-
lības. Pašvaldību vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, ikvienam 
bija iespēja atdod savu balsi, lai lemtu par turpmāko 
novada un pagasta vadību. Šajā avīzē varat iepazīties 
ar ļaudoniešu izvēli.

Lūk, vasara iesākusies gana spraigi! Cerams, ka 
turpmākie vasaras mēneši dāvās patiesi vasarīgu laiku, 
lai var gan atpūsties pie dabas, gan pastrādāt piemājas 
dārzā. Lai jūsu vasara piepildīta ar ziedošu prieku! 

Signe, redaktore

Valda Kļaviņa foto
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Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” - 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, 
derīgas zīmes: 97 
Nr. 
sarak
stā 

Vārds, uzvārds Plusi svītroju
mi 

5 Valdis Beļaunieks 79 2
13 Aija Kreile 12 14 
1 Zigfrīds Gora 11 19 
18 Lilita Mālniece 7 16 
14 Māris Ramanis 4 14 
2 Antra Gotlaufa 12 23 
11 Vita Lepere 5 16 
7 Jānis Rijnieks 4 17 
8 Ilmārs Strods 3 16 
15 Ilze Kanča 1 14 
16 Dagnis Sakne 2 15 
10 Māris Čanders 2 16
17 Atis Brants 1 15 
19 Gints Jubelis 2 16 
3 Jeuženija 

Adamoviča 
10 26 

4 Inguna Vītuma 4 20 
9 Edgars Avišāns 1 18 
12 Luīze Sniedze 1 18 
6 Aivars Kazušs 1 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

turpinājums 3. lpp.

VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

3. jūnijā 119 Latvijas pašvaldībās notika republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās bija 
jāievēl 1614 republikas pilsētu un novadu domju depu-
tāti. Vēlēšanām tika izveidoti un darbojās 955 vēlēšanu 
iecirkņi. Vēlēšanu sarakstos bija reģistrēti 1443801, no 
kuriem vēlēšanās piedalījās 727839 jeb 50,41% balss-
tiesīgo.

Kā ierasts, Ļaudonas vēlēšanu iecirknis atradās Ļau-
donas kultūras namā. No 31. maija iedzīvotājiem bija 
iespēja izmantot iepriekšējo balsošanu. Ļaudonieši šo 
iespēju izmantoja un trīs dienu (31. maijs, 1. un 2. jū-
nijs) laikā pagastā jau bija nobalsojuši 124 balsstiesīgo. 
Šajās dienās tika saņemti 10 iesniegumi par Vēlēšanu 
komisijas izbraukumiem uz mājām, kad vēlētāji veselī-
bas stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī. 

Madonas novadā sava balss bija jāatdod kādai no as-
toņām partijām, kuras bija iesniegušas savus kandidātu 
sarakstus. Kopumā Madonas novadā ir 19812 balsstie-
sīgo. Uz pašvaldību vēlēšanām ieradās un nobalsoja 
9416, kas ir 47,53%. 

Partija „VIENOTĪBA”, derīgas zīmes: 159 
Nr. 
sarak
stā 

Vārds, uzvārds Plusi svītroju
mi 

6 Ilze Dreimane 89 12 
1 Andrejs Ceļapīters 71 17 
4 Kaspars Udrass 25 12
7 Artūrs Grandāns 21 12 
9 Gunita Kļaviņa 23 14 
2 Daiga Maderniece 16 23 
14 Andrejs Piekalns 6 14 
17 Inese Strode 6 16 
3 Vanda Maderniece 10 23 
12 Jānis Malta 2 15 
20 Pēteris Zeps 5 18
8 Liena Hačatrjana 9 23 
15 Agita Plāte 3 17 
19 Dainis Vukšāns 3 18
10 Dzintars Kozulis 4 22 
18 Artūrs Vīle - 

Bērziņš 
1 19 

11 Pēteris Krūgaļaužs 1 19
13 Regīna Makovska 2 22 
16 Ņina Stiprā 1 24 
5 Zanda Buzina 1 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madonas novada iedzīvotāji lēmuši par šādu deputātu 
vietu sadalījumu:

Zaļo un zemnieku savienība (2980 derīgas zīmes) - 
ievēlēti 6 deputāti.

Partija „VIENOTĪBA” (2068 derīgas zīmes) - ievēlēti 
4 deputāti.

”No sirds Latvijai” (905 derīgas zīmes) - ievēlēti 2 
deputāti.

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” - „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” (866 derīgas zīmes) - ievēlēti 2 depu-
tāti.

Politiskā partija “Izaugsme” (797 derīgas zīmes) - ie-
vēlēts 1 deputāts.

VIDZEMES PARTIJA (739 derīgas zīmes) - ievēlēts 
1 deputāts.

Partija „Vienoti Latvijai” (615 derīgas zīmes) - ievē-
lēts 1 deputāts.

Ļaudonas pagastā ir 1060 balsstiesīgie, tikai 45,09%, 
kas ir 478 iedzīvotāji, izrādīja aktivitāti un interesei par 
pašvaldību vēlēšanām  un līdz ar to arī par sava pagasta 
nākotni. Ļaudoniešu izvēli varat aplūkot šajās tabulās:
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turpinājums 4. lpp.

turpinājums no 2. lpp.

Zaļo un zemnieku savienība, 
derīgas zīmes: 89 
Nr. 
sarak
stā 

Vārds, uzvārds Plusi svītroju
mi 

1 Agris Lungevičs 46 3 
11 Diāna Dambeniece 26 3 
7 Rihards Saulītis 15 2 
10 Gatis Teilis 13 4 
4 Modris Zomerovskis 11 4 
8 Bruno Kokars 9 2
12 Gunārs Ikaunieks 8 4 
13 Voldemārs Šmugais 7 3 
19 Aigars Šķēls 8 4 
20 Andris Simtnieks 5 2 
18 Edvīns Gudrītis 5 3 
2 Valda Kļaviņa 5 4 
5 Vents Ikaunieks 6 5 
6 Guntis Ķeveris 8 8 
9 Agris Sārs 3 4 
3 Aleksandrs Šrubs 5 8 
14 Igors Šapovals 2 5
15 Sandra Deikmane 1 5 
16 Sarmīte Pabērza 1 5 
17 Artūrs Bricis 1 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No sirds Latvij”, 
derīgas zīmes: 48 
Nr. 
sarak
stā 

Vārds, uzvārds Plusi svītroju
mi 

5 Ruta Vizāne 36 2 
3 Andris Sakne 13 9 
1 Valentīns Rakstiņš 7 15 
4 Jānis Sirmais 4 13 
6 Andrejs Levis 5 15 
11 Valdons Kalniņš 5 15
15 Valdis Špaks 2 12 
2 Jānis Garbovskis 3 14 
8 Gunārs Latkovskis 3 14 
9 Irina Uhanova 4 15 
16 Arnita Stulpiņa 2 13 
7 Viktors Ūdris 3 15 
10 Andris Mugurevičs 2 14 
13 Elga Šņucīte 2 14 
18 Maksims Ozerovs 2 14 
12 Ivars Stoma 2 15 
17 Zigmārs Bāriņš 1 14
14 Vladimirs 

Kišņakovs 
1 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDZEMES PARTIJA, 
derīgas zīmes: 32 
Nr. 
sarak
stā 

Vārds, uzvārds Plusi svītroju
mi 

17 Dāvids Ducens 12 1 
1 Andris Dombrovskis 10 0 
8 Jānis Kļaviņš 5 4 
12 Linards Ķeveris 2 1 
2 Aigars Kreicbergs 2 2 
3 Jānis Lūsis 2 2
4 Silvija Smeltere 1 1 
5 Kristīne Šulce 1 1 
6 Elvīra Utināne 3 3 
7 Ivars Grandāns 1 1 
9 Agris Kaščjuks 2 2 
16 Armīns Bogdanovs 2 2 
20 Ilmārs Krampe 2 2 
10 Raimonds Rudzītis 1 2 
11 Valdis Vucāns 1 2 
19 Guntis Zīlīte 2 3 
13 Kalvis Koskevičs 0 2
14 Ilze Ozoliņa 0 2 
15 Dace Meldere 0 2 
18 Iveta Larionova 0 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME”, 
derīgas zīmes: 26 
Nr. 
sarak
stā 

Vārds, uzvārds Plusi svītroju
mi 

4 Aldis Bondars 16 2 
14 Artis Sīlis 12 3 
15 Guntis Mozga 9 2 
1 Artūrs Čačka 3 8 
11 Madara Kreile 2 8 
17 Raivis Zāģers 1 7
2 Andris Skride 2 9 
3 Andris Trečaks 2 9 
5 Jānis Putniņš 1 8 
6 Imelda Saulīte 1 8 
7 Uģis Irbe 1 8 
9 Dace Zeile 1 8 
10 Jānis Stafeckis 1 8 
8 Ināra Ližbovska 0 8 
12 Mārcis Iesaliņš 0 8 
13 Jānis Kārkliņš 0 8 
16 Normunds Eliņš 0 8
18 Kaspars Ozoliņš 0 8 
20 Imants Gailītis 0 8 
19 Guntars Agate 

Paeglis 
1 11 
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Stādot tūjas, darba pietika visiem talciniekiem. Nu katlu mājas 
teritorija tapusi sakoptāka.

turpinājums no 3. lpp. PAGASTA  
SAKOPŠANAS  TALKA

13. maijā ļaudonieši bija aicināti piedalīties pavasara 
talkā. Pagasta sakopšanas talkā darba rokas tika pielik-
tas pie Avotu ielas katlu mājas teritorijas - sakopta ap-
kārtne un iestādītas vairākas tūjas. Tūjas veidos apjomī-
gu un skaistu dzīvžogu, lai paslēptu malkas grēdas un 
skaidu kaudzes. 

Paldies ļaudoniešiem, kuri piedalījās talkā! Tradicio-
nāli pēc darba tika baudīta pusdienu zupa, taču šogad 
pusdienu pikniku papildināja gardas zivis un zivju kot-
letes. Par zivīm un talcinieku lutināšanu liels paldies 
Viktoram Barbanam!

Signes Prušakevičas
 teksts un foto

Latvijas Reģionu Apvienība, 
derīgas zīmes: 14 
Nr. 
sarak
stā 

Vārds, uzvārds Plusi svītroju
mi 

2 Andis Apsītis 9 0 
4 Ance Abramova 2 3 
6 Mareks Krauklis 2 3 
19 Andis Akmentiņš 2 3 
3 Raivo Stradiņš 2 4 
7 Linda Liepiņa 2 4
8 Edijs Ķeirāns 1 3 
9 Nansija Grīnberga-

Ivāne 
1 3 

10 Juris Putns 1 3 
11 Una Stradiņa 1 3 
12 Aivis Lejiņš 1 3 
13 Rūdolfs Zemītis 1 3
14 Linda Feldmane 1 3 
18 Rolands Cīrulis 1 3 
5 Alvis Lazdups 1 4 
15 Nauris Broks 1 4 
16 Kristaps Puzāks 1 4 
1 Ojārs Krūmiņš 2 6 
17 Paula Grotkere 0 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partija „Vienoti Latvijai”, 
derīgas zīmes: 4 
Nr. 
sarak
stā 

Vārds, uzvārds Plusi svītroju
mi 

3 Rudīte Petrovica-
Zariņa 

1 0 

4 Vaira Studente 1 0 
10 Gita Lancmane 1 0 
19 Dāvis Ivanovs 1 0 
1 Ivars Miķelsons 0 0 
2 Valdis Broks 0 0 
5 Guntis Šahno 0 0 
6 Edgars Lācis 0 0 
7 Laura Smudze 0 0 
8 Liene Ankrava 0 0 
9 Andrejs Pļaviņš 0 0 
11 Baiba Platače 0 0
12 Ivars Jankovskis 0 0 
13 Oskars Janovičs 0 0 
14 Jevgenijs Tarasovs 0 0 
15 Silvija Čurkste 0 0 
16 Artūrs Vāvere 0 0 
17 Māris Belorags 0 0 
18 Irita Gailīte 0 0 
20 Ilga Gailuma 0 0
 
 
   Paldies ikvienam, kurš izpildīja pienākumu un atdeva savu balsi pašvaldību 
vēlēšanās. Lai jaunajam deputātu sastāvam izdodas piepildīt izvirzītos mērķus, lai 
godprātīgs darba spars! 

Centrālās vēlēšanu  komisijas datus apkopoja  Signe Prušakeviča 
 
 
 
PAGASTA SAKOPŠANAS TALKA 
 
    13. maijā ļaudonieši tika aicināti piedalīties pavasara talkā. Pagasta sakopšanas 
talkā darba rokas tika pieliktas pie Avotu ielas katlu mājas teritorijas - sakopta 
apkārtne un iestādītas vairākas tūjas. Tūjas veidos apjomīgu un skaistu dzīvžogu, lai 
paslēptu malkas grēdas un skaidu kaudzes.  

Paldies ikvienam, kurš izpildīja pienākumu un atdeva 
savu balsi pašvaldību vēlēšanās. Lai jaunajam deputātu 
sastāvam izdodas piepildīt izvirzītos mērķus, lai godprā-
tīgs darba spars!

Centrālās vēlēšanu  komisijas 
datus apkopoja  Signe Prušakeviča
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Dagnija nāk no Jūrmalas, bērnība kopā ar vecākiem 
pavadīta Rīgā. Ļaudonā Dagnija dzīvo nu jau devīto 
gadu  īpašuma daļā, ko mantojusi no radiniekiem. Sa-
vulaik te tikai ciemojusies, nu Ļaudonu sauc par savām 
mājām. Jubilāre Rīgā strādājusi arodbiedrībā, kultūras 
namā. Pirms pārcelšanās uz dzīvi Ļaudonā  Dagnija 10 
gadus pavadījusi Krievijā. Dagnijas dzīve ir cieši sais-
tīta ar Krieviju. Maskavā dzīvo daudz radinieku, savu-
kārt vīrs, kuram ir Krievijas pilsonība, dzīvo starp Lat-
viju un Krieviju, tiekoties ar sievu ik pa trīs mēnešiem 
vai retāk. Jubilārei ļoti patīk apmeklēt teātri. Zīmīgi, 
ka teātris ir arī viņas pirmā darbavieta. Dagnija brīvo 
laiku pavada, lasot grāmatas, bet tāpat iet arī līdzi lai-
kam - izmanto mūsdienu tehnoloģijas un iespējas, lai 
sazinātos ar vīru un citiem radiniekiem aiz Latvijas ro-
bežām.  Dagnijas vaļasprieks ir arī kūku cepšana, ļoti 
patīk dzīvnieki. Dagnijas kundze priecājas par labajiem 
kaimiņiem, kuri labprāt izpalīdz, ja kas nepieciešams.

Valdis ir dzimis Ļaudona pagasta „Nirītēs” un jopro-
jām dzīvo dzimtajās mājās. Pati māja gan kara laikā no-
dega, bet uzņēmīgā ģimene mājiņu  atjaunoja uz klētiņas 
pamatiem. Bērnība bijusi gana krāsaina un spilgta, jo viņi 
bijuši četri bērni ģimenē. Diemžēl divus brāļus atņēma 
karš. 7 klašu izglītību jubilārs ieguva Ļaudonā, pēc tam 
mācības turpināja lauksaimniecības mehanizācijas sko-
lā Jaungulbenē. Valda darbs Mārcienas lauktehnikā bija 
saistīts ar traktoru, kombainu un citu lauksaimniecības 
tehniku. Tāpat Valdis vietējiem ir zināms kā strādnieks, 
kas prot daudzus darbus -gan pie celtniecības, gan remon-
tiem. Valdis var lepoties ar kuplu dzimtas sakņu turpinā-
jumu. Kopā ar sieviņu izaudzināti 10 bērni, un ģimenes 
radu saietus kuplina jau 10 mazbērni un 4 mazmazbērni.

Valdis labprāt kopj  piemājas dārziņu, lasa grāmatas un 
prot apieties arī ar datoru - lasa ziņu portālus.

turpinājums 6. lpp.

MĒNEšA jubILĀRI

14. maijā 75 gadu jubileju atzīmēja 
DAGNijA Lāce

7. maijā VALDiS NAmATĒVS 
atzīmēja 80 gadu jubileju

AiNārA AVOTiņA 
23. maijā atzīmēja 80 gadu jubileju

Aināras bērnības atmiņas iesakņojušās Liepājā, Jūr-
malciemā, kur pavadīta bērnība  kopā ar jaunāko brāli, 
māsu un vecākiem. Aināra atminas, ka viņas tētis pēc 
jūras šalkoņas pratis noteikt, kādi būs laikapstākļi, līdz 
ar to, kādus mājas un saimniecības darbus var ieplānot. 
Diemžēl Aināras ģimeni skāra 1949. gada baisie izsūtī-
šanas notikumi. Ainārai bija tikai 11 gadi, kad, atnākot 
mājās no skolas, viņu sagaidīja smags dzīves trieciens 
- mājās vairs nebija  ne mammas, ne tēta, ne brāļa, ne 
māsas. Bezrūpīgā un laimīgā bērnība pārvērtās par trauk-
smainu dzīves ceļu, kad jaunā meitene dzīvoja pie viena 
radinieka, pie otra, vienmēr cerot un ticot, ka reiz atkal 
satiks savus mīļos. Aināra mācījās Liepājā, pēc 7. klases 
uzsākot patstāvīgu dzīvi. Tādēļ ka vecāki bija izsūtījumā, 
Ainārai bija liegtas mācības izvēlētajā Kazdangas tehni-
kumā. Tomēr ar izcilību tika pabeigts Saldus tehnikums, 
iegūstot veterinārfeldšeres profesiju. Pēc tehnikuma ab-
solvēšanas Aināra tika nosūtīta uz Madonas rajona Toces 
kolhoza Praulienas nodaļu, kur dzīve atkal atguva krāsas. 
Jubilāre iepazinās ar savu nākamo vīru un pēc 8 gadu 
prombūtnes Latvijā atgriezās Aināras vecāki un brālis ar 
māsu. Tikšanās ar vecākiem joprojām ļoti spilgti iespie-
dusies atmiņā  kā ļoti emocionāls pārdzīvojums. Vēlāk 
divi gadi pavadīti Auces rajona Ukros - vietā pie pašas 
Lietuvas robežas. Tomēr jaunā ģimene mājvietu atradusi 
Pļaviņās, kur, nojaucot veco riju, tika uzcelta māja, kurā 
izaudzināti divi dēli - Andris un Ivars. Aināra 25 gadus 
strādājusi veterinārajā laboratorijā Pļaviņās. Pļaviņās 
kopā ar vīru nodzīvoti 38 gadi, 10 gadus dzīvojusi viena 
pati, tad 2007. gadā atnākusi dzīvot pie dēla uz Ļaudonu. 
Ļaudonā jubilārei palīdzēja iedzīvoties un iejusties laba 
draudzene Anna Kaminska, ar kuru viņa ir pazīstama no 
tālajiem darba gadiem. 

Vaicāta par vaļaspriekiem, Aināra priecīga, skaitot 
uz pirkstiem, nosauc vairākas sirdslietas - lopkopība, 
kulinārija, rokdarbi (šūšana, baltie darbi), dārzkopība, 
puķkopība un grāmatu lasīšana (īpaši tīk lasīt par ievē-
rojamām personībām). Tāpat jubilāres sirdi silda pieci  
mazbērni, kas apņēmības pilni iekaro dzīvi, lai sasniegtu 
izvēlētās profesijas.
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turpinājums no 5. lpp.

turpinājums 7. lpp.

Laima ir īstena ļaudoniete jau vairākās paaudzēs. Kā 
pati jubilāre saka - esmu Ļaudonā dzimusi un augusi.    
Absolvējusi Ļaudonas vidusskolu, arī nozīmīgākie dar-
ba gadi paiet, strādājot Ļaudonas bērnudārzā. Laima ir 
sabiedriski aktīva. Kā jaunībā sākusi dziedāt un dejot, tā 
arī vēl joprojām iesaistās pašdarbībā. Jau 15 gadus dzied 
Madonas senioru korī „Mantojums”. Laima atzīst, ka 
kora dalībnieki ir kļuvuši par tuviem draugiem. Darbo-
šanos pašdarbības kolektīvos Laima uztver ļoti nopietni, 
tā ir sirdslieta. Par to liecina arī kāds atgadījums, ar kuru 
jubilāre padalās. Savulaik bijusi iespēja doties dzīvot uz 
Ērgļiem. Taču pārcelšanās laiks būtu sakritis ar deju ko-
lektīvu skati. Un tā kā Laima nav vēlējusies pievilt savu 
kolektīvu, tad no jaunās mājvietas atteikusies, lai varētu 
gatavoties un piedalīties skatē. Laima labprāt dodas arī 
dažādās tuvākās un tālākās ekskursijās, jo  tas sniedz 
jaunus iespaidus un pozitīvas emocijas. Vēl viena jubi-
lāres aizraušanās un kaislība ir krustvārdu mīklu minē-
šana. Tās varot minēt un nepamanīt, ka nakts jau klāt. 

5. jūnijā 80 gadu jubileju atzīmēja 
LAimA TrOPA

Saimnieci uzpasē divi mīluļi - kaķis un papagailis. Ar 
papagaili gan piedzīvojumu netrūkstot! 

Laimas prieks ir ne tikai pieci mazbērni, bet visi tuvie 
un mīļie cilvēki, kas ir viņai līdzās. Liktenis nav bijis 
žēlīgs un aizsaucis tajā saulē Laimas tuvākos cilvē-
kus, bet Laima saņemas - notrauc asaras un priecājas 
par tiem cilvēkiem, kas ir viņai līdzās - par kuplo radu 
saimi, kaimiņiem, draugiem - līdzcilvēkiem, kas sagādā 
daudz prieka brīžu. Sarunas izskaņā jubilāre vēl Ļau-
donai tapt arvien jaukākai un visiem ļaudoniešiem pašu 
svarīgāko - veselību un neskaust citam citu! 

rUTA LiTOVNiKA 
17. maijā atzīmēja 75 gadu jubileju

Paldies jubilāriem par uzņemšanu savās mājās. Lai 
veselība un dzīvesprieks jūs pavada ik dienu!

Signes Prušakevičas teksts un foto

VĒSTIS NO A. EGLĪšA ĻAuDONAS VIDuSSKOLAS
TUrPiNOT SADrAUDZĪBU Ar iGAUņiem

Agrā 27. aprīļa rītā Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-
skolas skolēni devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Igauniju. Tie bija 4.-11. klases skolēni un skolotāji: 4. 
kl. - Emīlija Dreimane, Elīna Džeriņa, Amanda Dem-
kova, Agris Pavloskis, 5. kl. - Niklāvs Veikšāns, Artūrs 
Gurskis, Ilze Bārbale, Lana Drava, kl. audzin. Lelde Eli-
jāse, 6. kl. - Matīss Calmāns, Kadrija Zālīte, Ralfs Pē-
tersons, kl. audzin. Rita Avotiņa, 7. kl. - Amanda Nagle, 
Kristiāna Mozga, Viktorija Korlaša, Rovens Miškinis, 
Justīne Kalniņa, Toms Veikšāns, Marks Demkovs, Val-
ters Biķernieks, Irbe Karlsone, Uvis Kapturs, 8. kl. - Ar-
manda Silabriede, Daniela Strode, Juris Iesalnieks, Ver-
ners Šveds, Rolands Šimonis, 9. kl. - Viktorija Brutāne, 
Markuss Gābers, Nauris Kuprans, Loreta Ducena, Lās-
ma Pommere, kl. audzin. Antra Punovska, 10. kl. - Di-
āna Cīrule, Monta Konopacka, 11. kl. - Katrīna Kļaviņa, 
Kristīne Kuprane, kā arī pavadošie skolotāji - Sarmīte 

Sīle, Lidija Kaufelde un skolas direktors Guntis Lazda.
Garajā ceļā centāmies izgulēties, un kādu laiciņu 

tiešām autobusā bija miers. Taču tad pēkšņi visi sāka 
atvērties, sarunāties, jokoties - mēs sajutāmies tik vie-
noti. Atmosfēra tiešām bija citādāka nekā ikdienā, kad, 
tikai uzmetot vienaldzīgu skatu, gājām cits citam garām. 
Brauciens uz Igauniju mums ir iemācījis sasveicināties, 
uzsmaidīt.

Juuru ciematā ieradāmies pusdienlaikā, un tur mūs sa-
gaidīja gan vadība, gan skolēni. Mēs iekārtojāmies kla-
sēs un mums tika dots laiks iepazīties ar skolu. Un tad 
jau kopīgi devāmies uz skolas zāli, lai sasveicinātos.

Mēs paēdām kopīgi pusdienas (kas, starp citu, pēc 
Naura domām, „bija labas pusdienas un ļoti garšīgas”) 
un sadalījāmies dažādās grupās: Pirkstiņleļļu grupa, 
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Skolēni un skolotāji – priecīgi par interesanto un iespaidiem pilno braucienu uz Igauniju.

turpinājums no 6. lpp.

Kustību grupa, Sporta spēļu grupa, 
Mūzikas grupa, Tautu deju grupa, 
Žurnālistu grupa, Folkloras grupa. 
Un tas bija tik ļoti aizraujoši - sa-
strādāties gan ar igauņu skolēniem, 
gan ar pašu skolasbiedriem, pie-
mēram, Loreta teica, ka viņai „ļoti 
patika atmosfēra skolā un tas, cik 
draudzīgi bija igauņu skolēni, tas, 
ka šoreiz bija savādākas aktivitā-
tes - bija feini”, un Viktorijai „bija 
ļoti interesanti iepazīties ar igauņu 
jauniešiem un parunāties, uzzināt 
igauņu spēles un tradīcijas”. 

Kopīgi pavadot divas stundas 
intensīvā darbā, pienāca laiks arī 
savu veikumu prezentēt -  katrs priekšnesums bija in-
teresants, aizraujošs un savā ziņā arī smieklīgs, jo varē-
jām novērot, kā igauņi cenšas runāt latviski un otrādāk, 
kā igauņi sacenšas ar mūsējiem veiklības stafetē, kā mū-
zikas grupā skolēni nevar trāpīt uz īstās nots utt. 

Šis notikums bija lielisks, bet pēc tā - diskotēka. Zālē 
varējām vērot igauņu skolēnus, bet mūsu kūtrie ļaudo-
nieši grima “dziļās sarunās”, pētīja skolu, tās pagalmu, 
taču, protams, bija arī tādi, kas izmēģināja deju grīdu. 
Pēc ba-ba-ballītes visiem bija iespēja iet skatīties filmu 
„San Andreas lūzums”, taču ne katram bija pa spēkam 
filmu noskatīties līdz galam, pa vienam vien skolēni 
nāca un līda savos guļammaisos un centās doties pie 
miera, taču, kur pulciņš jauniešu, tur no miega ne sma-
kas - aizgājām gulēt vien pulksten 2:00, kāds arī vēl 
vēlāk.

Nākamais rīts atkal bija mokoši agrs, jau plkst. 7:30 
bija jābūt nomodā, jāizlaiž no matračiem gaiss, jāsa-
kārto telpa un jādodas uz rīta vingrošanu. Jāpiemin, ka 
visi gaidīja kārtīgu izstaipīšanos, taču bijām pārsteigti, 
ka mazais sportiņš bija vien trīs minūtes garš. Kopīgi 
pabrokastojām un devāmies ceļā uz Igaunijas galvaspil-

sētu Tallinu, kas ir vien nieka 50 km attālumā no Juuru.
Mēs apmeklējām Igaunijas kuģniecības muzeju, tur 

bija apskatāma izstāde „MAYDAY. MAYDAY. MAY-
DAY” jebšu „TRAUKSME”. Pēc skolēnu domām, „in-
teresantāka bija otrā diena, jo tieši tad bija kuģniecības 
muzeja apmeklējums”, „tika uzzināts daudz par izdzīvo-
šanu jūrā”, bija labi, jo „varēja apskatīt, kā agrāk izskatī-
jās dažādi kuģi, laivas un arī glābšanas līdzekļi un kā tie 
izskatās mūsdienās, izstaigāt zemūdeni no iekšpuses, kā 
arī iekāpt glābšanas helikopterā”. Pēc izstādes apmek-
lējuma -  fotosesija, un tad jau atvadīšanās no jaunie-
gūtajiem draugiem. Ceļu turpinājām gida pavadībā pa 
Tallinas vecpilsētu. Nostaigājām vairākus kilometrus, 
visi bijām tik noguruši un piekusuši, toties piepildīti ar 
iedvesmu, kā arī telefoni bija pārblīvēti ar skaistajiem 
dabasskatiem. Gan Kristīne, gan Kadrija, gan Ralfs un 
Matīss ir priecīgi, jo viņiem (un, protams, ne tikai vi-
ņiem) „garā pastaiga ļoti patika, jo gida stāstījums bija 
aizraujošs, sakarīgs, patiess un viegli saprotams”!

Tādi mierpilni mēs devāmies mājupceļā, protams, pie-
stājot Igaunijas lielveikalā SELVER, nedaudz patērējām 
vecāku piešķirto kabatas naudu, lai mājās aizvestu kādu 

suvenīru/citu vērtīgu vai gar-
šīgu lietu. Ceļš bija garš, bet 
nebūt ne garlaicīgs - vieno-
jāmies dziesmās, smieklos, 
jokos. Skolēnu secinājumi ir 
vienprātīgi - „man patika, ka 
šajā braucienā varēja vairāk 
saliedēties un sadraudzēties 
ar citiem - gan ar igauņiem, 
gan ar pašu skolas biedriem”, 
„mēs visi ieguvām jaunus 
draugus gan Igaunijā, gan 
vairāk sadraudzējāmies ar 
mūsu pašu skolēniem”, „jaut-
ra likās kopā būšana ar māj-
niekiem”.

Paldies visiem skolēniem 
un skolotājiem par lielisko 
kompāniju! Paldies pagasta 
pārvaldei par veiksmīga brau-
ciena nodrošināšanu! 

Katrīnas melānijas 
Kļaviņas,

11.  klases skolnieces, 
teksts un foto
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Pēdējā skolas diena A. Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolā aizritēja spraigā un pat-
riotiskā noskaņā. Sporta skolotāja Anita 
Kidala sadarbībā ar citiem skolotājiem 
un skolas personālu  organizēja Patrio-
tisku piedzīvojumu pārgājienu. Kas tas 
ir? Tā ir lieliska iespēja izjust cīņas spa-
ru, komandas garu un azartu, nepadoties 
savām bailēm, bet sasniegt mērķi. Rīts 
iesākās ar svinīgo līniju, kad tika sumi-
nāti skolas sportistu sasniegumi. Tālāk 
skolēni devās uz savām klašu telpām, lai 
gatavotos pārgājienam  -  izveidotu vie-
notus uzplečus, sejas zīmējumus, galvas 

segas, sadalītu lomas (medmāsa, izlūks, snaiperis utt.) un 
atkārtotu izlozēto dziesmu. Katrai klasei tika iedota karte 
ar atzīmētiem punktiem. Lasot karti, jāatrod punkti, kur 
jāveic kāds noteikts uzdevums. Kopējais ceļa garums no 
starta līdz finišam  vairāk nekā 6 km, kas jāveic klasei 
kopā, ieskaitot klases skolotāju. Punkti bija vairāk nekā 
20 - katrā no tiem bija atbildīgais, kas izstāstīja, kāds 
uzdevums jāpilda. Uzdevumi bija saistīti ar karu, imitējot 
kaujas notikumus, tomēr pats svarīgākais katrā no uzde-
vumiem bija komandas - klases - saliedētība, citam cita 
motivēšana. Bija jāveic mākslīgā elpināšana ievainotam 
karavīram, karājoties virvē, jāpārlec mīnu laukam, jā-

spridzina tilts, jāpārvar dažādas šķēršļu joslas, 
jāšauj pa baloniem, jārāpjas kalnā un jāveic citi 
interesanti un aizraujoši uzdevumi, kas patika 
gan lieliem, gan maziem, gan zēniem, gan mei-
tenēm. Finišējot skolā visus gaidīja saimnieču 
izvārītā zupa, kas pēc pavadītās dienas svaigā 
gaisā visiem īpaši gāja pie sirds. 

Paldies skolotāju kolektīvam un skolas per-
sonālam par iesaistīšanos pasākuma organi-
zēšanā! Paldies skolotājiem un skolēniem par 
izturību un komandas garu!

Signes Prušakevičas 
teksts un foto

PATriOTiSKS  PieDZĪVOjUmU  PārGājieNS
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turpinājums 9. lpp.

1. rindā no kreisās: auklīte Nadežda Jegorova, sk.Judīte Gūte, PII „Brīnumdārzs” vadītāja Ināra Krasnova, 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane, sk.Dace Zepa, sk.Irita Akmentiņa;

2. rindā no kreisās: Beāte Atvare, Jānis Andersons, Kristiāns Seņkovs, Roberts Zeps, Emīlija Varsegova;
3. rindā no kreisās: Kerija Retko, Enija Līna Elijāse, Maikls Kretovs, Marta Veikšāne.

iZLAiDUmU LAiKS
Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,
No Tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,
Un visu mūžu audz!

Sirsnīgi sveicam Ļaudonas pagasta izglītības iestāžu absolventus, viņu vecākus un skolotājus! Lai 
turpmākais dzīves ceļš ved tikai augšup un mērķi piepildās, izsapņotie sapņi par īstenību kļūst!

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 9.klase
1. rindā no kreisās: Raivis Veners, Nauris Kuprans, Jānis Krasnovs, Markuss Gābers;

2. rindā no kreisās: Viktorija Brutāne, Laura Spriņģe, Loreta Ducena, sk.Antra Punovska, Linda Rūtenberga, 
Sindija Skrupska, Lāsma Pommere, Eva Stradiņa.



                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 5 (269)                        MAIJS/JŪNIJS  201710

turpinājums no 9. lpp.

1. rindā no kreisās: Ilvars Gābers, Osvalds Krusietis, Ričards Strods; 
2. rindā no kreisās: Niks Vilciņš, Krista Elksnīte, sk.Anna Iesalniece, Viktorija Jaudzema.

turpinājums 11. lpp.

Signes Prušakevičas, ritas Avotiņas, Annas Kļaviņas foto

VĒSTIS NO ĻAuDONAS PAGASTA bIbLIOTĒKAS
LeĻĻU iZSTāDe

Bibliotēkā 29. maijā tika atklāta leļļu izstāde. Patiesi 
apbrīnas vērtās lelles radījusi Inese Litauniks no Laz-
donas. Uz izstādes atklāšanu bija ieradusies pati leļļu 
meistare un ar prieku pastāstīja par leļļu tapšanas pro-
cesu.

Inese strādā par pirmsskolas izglītības iestādes sko-
lotāju. Viņai kā jau radošas profesijas pārstāvei allaž 
patikuši dažādi rokdarbi. Inese ir izmēģinājusi dažādus 
rokdarbus, īpaši viņu piesaista netradicionālākas lie-
tas, piemēram, rotaslietas, kas gatavotas no plastmasas 
pudelēm. Tomēr Inese turpināja meklēt ko savu, līdz 
internetā atrada paštaisītas lelles. Sākusi interesēties, 
piedalījusies leļļu gatavošanas meistarklasēs, un nu šis 
ir viņas mīļākais hobijs, kas patiesi parāda meistares ta-
lantu. Lelles Inese gatavo no viegli iegūstama un lēta 
materiāla - zeķubiksēm un sintipona. Visparastākās sie-
viešu zeķubikses tiek iepriekš izbalinātas, lai iegūtu gai-
šāku krāsu un lai tās  neplīstu. No sākuma tiek izgatavots 
pamats - stieple tiek izlocīta nepieciešamajā formā, aug-
stumā. Tad apkārt tiek likts sintapons. Skaistās un dzīvī-
go grimašu galvas tiek veidotas no sintapona bumbiņas, 
kas ievietota zeķubiksēs. Ar diegu un adatu tiek radīts 
deguns, austiņas, acis, mute utt. Otrs variants, no kā tiek 
gatavotas lelles, ir plastmasas pudele. Tā kalpo kā kar-
kass rumpītim. Atsevišķi tiek pirktas actiņas, skropstas, 
akmentiņi u.c. sīklietiņas. Lelles Inese apģērbj pati, šu-

Inese Litauniks stāsta par to, kā tapušas lelles.



   MAIJS/JŪNIJS 2017                       “Ļaudonas Vēstis” Nr. 5 (269)                             11

kā pagatavot sal-
dējumu vai raga-
nas matus.

 Vēl kas - ne-
kad nesanāks 
divas vienādas 
lelles, jo to vei-
došanas process 
ir tik unikāls, ka 
nav iespējams 
iegūt divus vie-
nādus darbus. 
Inese joprojām 
piedalās dažādās 
m e i s t a r k l a s ē s , 
tomēr ir lietas, 
ko apgūst pašmā-
cības ceļā.

Paldies par ie-
spēju satikt leļ-
ļu meistari un 
redzēt klātienē 
skaistās lelles jāteic bibliotēkas vadītājai Ievai Skušķei.

Lai Inesei Litauniks pietiek iedvesmas, enerģijas un 
pacietības jauniem darbiem - brīnišķīgajām lellēm!

Signes Prušakevičas teksts un foto

turpinājums no 10. lpp.

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītajās aktivitātēs ar 
prieku piedalījās gan lielāki, gan mazāki bērni.

STArPTAUTiSKā  BĒrNU  AiZSArDZĪBAS  DieNA
1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu 

aizsardzības diena. Tā ir kā nemainīga tradīcija daudzās 
pasaules valstīs. Šajā dienā visā pasaulē notiek dažādi 
pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, 
ka šī ir viņu diena. Tie ir svētki bērniem, kas turklāt ir 
mācību gada beigas un bērnu brīvlaika sākums.

Sagaidot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu un 
radot prieku bērniem, Ļaudonas pagasta bibliotēkā no-
tika skaists pasākums “Bērni ir kā krāsaina varavīksne, 
kā neizlasīta pasaka…”

Pasākumam gatavojāmies jau laikus, izrotājot telpas, 

lai bērniem būtu prieks un viņi justos kā īstā svētku rei-
zē.

Pasākuma ietvaros bija apskatāma arī Ineses Litauniks 
leļļu izstāde, kura tika atklāta bibliotēkā 29. maijā. Lel-
les sagādāja prieku gan lielajiem, gan mazajiem apmek-
lētājiem. Jāteic, ka šeit šī izstāde būs apskatāma vēl līdz 
14. jūnijam.

 1. jūnijā bibliotēku apmeklēja kupls pulciņš pirms-
skolas izglītības iestādes “Brīnumdārzs” bērnu  ar sa-
vām audzītēm. Bija ieradušies arī skolas vecuma bērni, 
kas pasākumā varēja spēlēt dažādas galda spēles, zīmēt, 
krāsot… Bērni balvās saņēma balonus un arī saldumus, 
par ko jāpateicas aktīvajai bibliotēkas vadītājai Ievai 
Skušķei. Lai Ievai daudz radošu ideju arī turpmākajā 
darbā! 

Līgas Urbanovičas, teksts un foto

jot drēbes, aksesuārus, veidojot matus, cepures. Top arī 
leļļu kompozīcija par dažādām tematikām. Leļļu meis-

tare atzīst, ka 
viņa nezīmē 
skices  - lel-
les tēls rodas 
galvā un pēc 
tā arī Inese 
vadās, nezi-
not, kāds būs 
galarezultāts. 
Inese stāsta, 
ka tieši tas 
šajā hobijā 
ir pats inte-
resantākais - 
domāt, kā un 
ko darīt, lai 
iegūtu vēlamo 
galarezultātu. 
Procesa gaitā 
ir jāizdomā, 
piemēram - 
kā izveidot 
Jāņu sieru, no 
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KuLTŪRAS DZĪVES NORISES
BALTā GALDAUTA SVĒTKi

4. maijs - Latvijas valsts simtgades svinību ieskandi-
nāšana, kad visi kopā sākām gaidīt un gatavoties valsts 
nozīmīgajai jubilejai. Visā Latvijā daudzviet notika Baltā 
galdauta svētki - jauka sanākšana kopā  iestādēs, māju pa-
galmos. Baltā galdauta svētki - tā ir radu, draugu, kaimiņu 
satikšanās, parunāšanās un pozitīvu emociju gūšana. 

Baltā galdauta svētki guva atsaucību arī mūsu pagastā. 
Pii ”Brīnumdārzs”
Skolotāja Dace Cīrule teic: „Baltā galdauta svētki ir 

veids, kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu - mūsu 
PAR dienu. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedvesmot cil-
vēkus 4. maijā pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu, 
kaimiņu vai kopienas lokā. Baltā galdauta svētku norisi 
un formātu aicina veidot pašus.

Baltā galdauta svētkos iespējams veikt dažādas kopīgas 
aktivitātes, piemēram, iestādīt puķes, izgreznot māju un 
pagalmu vai kopīgi nokrāsot sētu. Arī kopīga muzicēšana 
un dziedāšana, maltītes gatavošana, nūjošana, braukšana 
ar velosipēdu pa apkaimi, pozitīvas sacensības vai vien-
kārši iepazīšanās un attiecību uzlabošana arī varētu būt 
Baltā galdauta svētku sastāvdaļa.” Iestādes audzēkņi tikās 
svētku zālē, lai uzzinātu, kas ir Baltā galdauta svētki, kā 
tie jāsvin. Bērni kopīgi dziedāja  dziesmu, gāja rotaļās un 
skatījās multfilmu „Neparastie rīdzinieki”.

A. eglīša Ļaudonas vidusskola
Skolā Baltā galdauta svētki tika at-

zīmēti pirmssvētku dienā - 3. maijā. 
Īpašs izvērtās pusdienu pārtraukums. 
Ēdamzālē uz galdiem bija klāti balti 
galdauti, un katra klase iepriekš ro-
tāja savu galdu  ar tautiskiem simbo-
liem Latvijas karoga krāsās, ar māla 
svečturiem un baltām svecēm, Lat-
vijas 100gades simboliku utt. Skolē-
ni, saposušies svētku drānās, kopīgi 
tikās pusdienu pārtraukumā. Pirms 
sēsties pie galda, visi nodziedāja 
latviešu spēka dziesmu „Pie dievi-
ņa gari galdi”. Jo īpašāks skanējums 
bija, pateicoties skolotājai Elīnai 
Macijevksai, kura spēlēja kokli.

Ļaudonas pagastā
Arī Ļaudonas pagasta iedzīvotāji 

tika aicināti iznākt no savām mājām 
un sēsties pie balti klāta galda, lai 
satiktos, parunātos, paraudzītos cits 
uz citu. Sirsnīgs paldies četrām ļau-
donietēm, kuras atsaucās šim aicinā-
jumam un ar savu sarūpēto cienastu 
pozitīvās krāsās iekrāsoja 4. maiju. 
Tika veikti dažādi uzdevumi, minē-
tas koku šķirnes, notika dalīšanās ar 
receptēm, citiem vārdiem sakot, tā 
bija jauka kopā  pabūšana. 

Paldies ikvienam par šo svētku ra-
dīšanu! Lepojamies, ka mūsu izglītī-
bas iestādēs tiek rādītas un iemācītas 
svētku svinēšanas tradīcijas! Lai šīs 
tradīcijas veidojas arī ģimenēs, māju 
pagalmos, ielu garumos un pagasta 
plašumā!

Signes Prušakevičas, 
teksts un foto
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“meŽrOZĪTe”  Pie  DrAUGiem  SKrĪVerOS
Klāt jaukais ziedoņa mēnesis maijs, 

kurā  jau labi pasen mums bija iecerēta 
tikšanās Skrīveros. Skrīveru senioru vo-
kālais ansamblis pie mums viesojās pagā-
jušā gada nogalē, kad mēs viņus uzaicinā-
jām uz pasākumu Ziemassvētku noskaņās. 
Tā arī radās šī draudzība.

Iebraucot Skrīveros, jau pie ceļa gala uz 
kultūras namu mūs laipni sagaidīja viena 
no aktīvākajām ansambļa dalībniecēm 
Astra, kura laipni aicināja kultūras namā, 
ierādot telpas kolektīvam. Mūsu dāmu 
deju grupai pievienojās arī ieinteresētās 
klubiņa dalībnieces.

Pasākumā  ”Tiekamies maijā” piedalījās 
Skrīveru mūzikas un mākslas skolas an-
samblis un orķestris, Skrīveru sociālā centra 
ansamblis “Dziedātprieks”, Aizkraukles sie-
viešu vokālais ansamblis “Spīdalas” un jauktais ansamb-
lis, Ciemupes tauta nama vokālais duets, Skrīveru senioru 
ansamblis, Bērzaunes eksotisko deju grupa ”OREO” un 
Topmodeles  no Ļaudonas klubiņa “MEŽROZĪTE” - tā 
mūs sirsnīgi uzrunāja pasākuma vadītāja Iveta Biķerniece 
ar piepildi, ka viņiem liels prieks, ka ir sadraudzējušies ar 
tik sirsnīgām klubiņa dalībniecēm un jaukām dejotājām 
Laimas vadībā.

Laiks aizritēja nemanot, jo pasākuma otrajā daļā bija 
iespējams gan padziedāt, gan padejot un piedalīties jaut-
rās atrakcijās.

Mēs sakām sirsnīgu PALDIES mūsu pagasta pārval-
dei par sagādāto transportu, lai mēs varētu nokļūt šajā 
jaukajā pasākumā un, protams, arī šoferītim Vitoldam 
par pacietību, gaidot vairākas stundas, kamēr mēs iz-
ballējāmies.

Vēlu visiem izbaudīt jauko ziedoņa laiku un manām  
“Mežrozītēm” būt aktīvākām, pašām piedaloties pasā-
kumu organizēšanā.

Nellija Gaidlazda, 
sieviešu klubiņa „Mežrozīte” vadītāja 

Laimas Pudules foto

mADONAS  NOVADA  KULTŪrAS  DArBiNieKi  
Ķer  ieDVeSmU  iGAUNijā

No 8. līdz 9. maijam notika Madonas no-
vada kultūras darbinieku pieredzes apmai-
ņas brauciens uz Igauniju, Tartu pilsētu.

Tartu ieradāmies 8. maijā, kur vairāku 
stundu garumā notika ekskursija gida pava-
dībā pa Tartu vecpilsētu, Tartu universitātes 
muzeju, Tartu Nacionālo bibliotēku. Tika 
iepazīta Baltijas lielākā universitāte, kuru 
absolvējušas daudzas Latvijas vēsturē zinā-
mas personības, piemēram, Krišjānis Val-
demārs, Krišjānis Barons, Jānis Endzelīns 
u.c. Tartu Universitātes muzejs iepazīstina 
apmeklētājus ar zinātnes un Universitātē 
iegūstamās izglītības vēsturi no 17. gad-
simta līdz mūsdienām, atklājot Universitā-
tes bagāto pagātnes mantojumu un izzinot 
stāstus par zinātni, mākslu, astronomiju, 
medicīnu un studentu dzīvi. Ekskursijā pa 
Tartu vecpilsētu gide pastāstīja arī par vie-
tējiem kultūras pasākumiem un festivāliem, to organizēša-
nu un apmeklētību. 

Brauciena nākamajā dienā apmeklējām Igaunijas Na-
cionālo muzeju. Šis muzejs tika atklāts 2016. gada 1. ok-
tobrī un noteikti neatstāj nevienu vienaldzīgu  sava plašu-
ma (gan telpiski, gan tehnoloģiski, gan emocionāli) ziņā. 
Nacionālais muzejs ir igauniskuma saglabātājs, tautas 
pamatvērtību nesējs un nepārtrauktības uzturētājs. Mums 
tika atvērta gan materiālā, gan virtuālā pasaule, kas aicinā-
ja atklāt, izzināt un pašam visā piedalīties. Muzejs ir ļoti 
mūsdienīgs, piedāvājot apmeklētājiem ekspozīciju baudīt 
ar vairākām maņām, ne tikai redzi. Muzejā ir divas pastā-
vīgās ekspozīcijas. “Tikšanās” ir izstāde par vienkāršiem 
Igaunijas cilvēkiem, kas šajā zemē dzīvojuši visos laikos, 
attēlojot tradicionālo kultūru un tautas iezīmes cauri ga-
diem. Izstāde “Urāla atskaņas” parāda somugru tautas un 

samojedu tradicionālo ikdienas kultūru. 
Tālāk devāmies uz Veru kultūras namu Kannel, kur tika 

iepazīta kultūras darba sistēma Igaunijā. Kultūras nama 
vadītājs mums izrādīja telpas, stāstīja par kultūras nama 
darbību, pasākumu organizēšanas pieredzi, kā arī par kul-
tūras organizāciju savstarpējo sadarbību. Guvām daudz 
jaunu atziņu un padomus turpmākajam darbam  tepat Lat-
vijā.

Komandējuma izskaņā tika apmeklēts Suure Munamäe 
(Lielā Munameģa) skatu tornis.

Kopumā šīs divas dienas Igaunijā atstāja daudz iespaidu 
- apmeklētie apskates objekti un iepazītie cilvēki sniedza 
daudz vērtīgu padomu, iedvesmu un idejas turpmākajam 
darbam. 

Ļaudonas kultūras nama vadītājas 
Signes Prušakevičas teksts un foto
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NeTrADiciONāLO  rATU  SAceNSĪBAS  „riPO  rAiTi!”
1. - 4. jūnijā izskanēja Madonas pilsētas svētki, pie-

dāvājot plašu programmu dažādām gaumēm. Svētku 
noslēdzošajā dienā norisinājās netradicionālo braucam-
rīku parāde - sacensības „Ripo raiti!”. Šādas sacensības 
notika otro gadu un tajās aicināti bija piedalīties gan in-
dividuālie, gan komandu - uzņēmēju, pagasta pārvalžu, 
iestāžu - dalībnieki. Galvenais noteikums - braucamajam 
jābūt ar 4 riteņiem un ar manevrēšanas iespējām, ratiem 
jābūt noformētiem. Arī Ļaudonas pagasta komanda šajā 
gadā piedalījās sacensībās. Līdzās citiem pagastiem un 
individuālajiem braucējiem stājās arī mūsu braucamrīks. 
Katrs bija piedomājis gan pie ratu, gan dalībnieku no-
formējuma - no Mētrienas bija atbraucis pats Odzienas 
ezera velns, kuru pavadīja divas kaziņas; Liezēre - lielo 
ezeru zeme - dižojās ar laivu un ārkārtīgi lielu zivi; Bar-
kavas pagastu pārstāvēja tautu dēls ar tautu meitu šķie-
tami klasiskos ratos (kas tādi vis nebija) ar interesantu 
zirgu priekšgalā; Ošupes pagasts ieradās ar lielu dalīb-
nieku pārsvaru, piekabēs sasēdinot pašdarbības kolektīvu 
dalībniekus; savukārt īpašu uzmanību izpelnījās „Kučuru 
dzirnavu” rati - ķirbis un jaunais pāris, kas tajā sēdēja.

Ļaudonas pagasta pārvaldes komandas nosaukums 
bija „Ļaudona ripo un zied!”, un tā patiesi bija -  parādē 
ieripojām ar uzmanību piesaistošu braucamrīku, kas ro-
tāts ar ziediem. Pie braucamrīka vadības sēdēja Linards 
Dundurs, viņu atbalstīja skaistas, ziedošas meitenes - Ilze 
Dreimane, Ieva Skušķe, Tatjana Kriškāne. Visu braucam-
rīku parāde notika maršrutā Saieta laukums - Blaumaņa 
iela - Upes iela - Skolas iela.

Bet ar parādi viss tikai sākās! Vēl jāpiedalās sacensī-
bās! Plašam atbalstītāju un skatītāju lokam klātesot, uz 

Skolas ielas norisinājās braucam-
rīku sacensības. Un, lai arī nebrau-
cām uz šīm sacensībām ar domu, 
ka Ļaudonas braucamrīks spēs 
konkurēt ar citiem ratiem ātrumā, 
tomēr  ieguvām godpilno II vietu! 
Par to paldies komandai!

Cerams, ka nākamgad  ļaudonie-
ši uz šīm  patiesi interesantajām 
sacensībām dosies jau kuplākā 
skaitā, pārstāvot gan iestādes, gan 
draugu un radinieku kompānijas, 
gan individuālos braucējus, un 
madoniešus, un Madonas viesus 
pārsteigs ar oriģināliem brauca-
majiem.

Ratiem līdzi skrēja un komandu 
iemūžināja Signe Prušakeviča

VĒSTIS NO bjIC „ACS”
Aktualitātes

Valsts nodarbinātības aģentūra aicina jauniešus - bez-
darbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem iesaistīties ES 
projekta „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevals-
tiskajā sektorā” atbalsta pasākumos. Šajos pasākumos 
varat iesaistīties caur nevalstisku organizāciju - biedrību 
Ļaudonas jaunieši. Ikdienā pagasta iestādēs jānostrādā 
4 stundas vai nedēļā 20 stundas, par ko saņemsiet sti-
pendiju 90 eiro apmērā. Interesentus lūdzu pieteikties pa 
telefonu 29320394 vai 26416765 vai personīgi pie bied-
rības Ļaudonas jaunieši valdes priekšsēdētājas Birutas 
Calmanes.

Šovasar izpaliks nu jau tradicionālā jauniešu ekspedī-

cija, bet Starptautiskā jaunatnes aģentūra ir apstiprinājusi 
projektu par jaunatnes darbinieku izglītošanu un motivā-
ciju. Šī projekta ietvaros visi kopā izstrādāsim jaunatnes 
politikas plānu mūsu novadā, gūsim pieredzi citu novadu 
jauniešu centros un darbinieku nometnē. Tā 18. maijā de-
vāmies pirmajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelga-
vas novada jauniešu domi un jauniešu centriem Jelgavas 
novadā: Staļģenē, Vircavā un Elejā.

Atvaļinājumu laikā Centriņš netiks slēgts, taču strādā-
sim saīsinātu darba laiku. Sekojiet informācijai!

Biruta calmane, BJIC „ACS” vadītāja   

Visi sacensību dalībnieki devās parādes gājienā pa Madonas ielām.

Ļaudonas komanda sev līdzi bija atvedusi 
Madonas gailim draugu – cāli.
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ĻAUDONAS  PAGASTA  jAUNieŠU  DieNA

 28. maijā notika pirmā pagasta Jauniešu diena. Tā bija 
svētdiena, tādēļ ļāvām jauniešiem ilgāk pagulēt un aktivi-
tātes sākām tikai ap pulksten divpadsmitiem. 

Kas ir Jauniešu diena? Tā ir lieliska iespēja aktīvajiem 
jauniešiem noorganizēt dienu  citiem jauniešiem, iesais-
tot viņus dažādās aktivitātēs, piedāvājot interesanti pava-
dīt laiku kopā. Daudzviet Latvijā notiek šādas dienas un 
arī mūsu novada centrā tiek organizēta Jauniešu diena. 
Šogad ideja par mūsu pagasta Jauniešu dienu radās Ļau-
donas bērnu un jauniešu iniciatīvu centram  kopā ar pa-
gasta aktīvajiem jauniešiem. Noteikti, ka Jauniešu diena 
kļūs par tradīciju, ar katru gadu piesaistot arvien vairāk 
jauniešus.

 Bez vietējiem jauniešiem pasākumā piedalījās arī 
Madonas novada jauniešu domes  delegācija, kas bija 
sarūpējusi „Slapjās aktivitātes”. Tik karstai un saulainai 
dienai, kāda tā bija 28. maijā - kā reiz! Jaunieši ar prieku 
apmētāja cits citu ar ūdens baloniem, slapjām švammēm 
un priecājās no sirds!  

 Viena no Jauniešu dienas aktivitātēm bija iespēja no-
kārtot velosipēda vadītāja eksāmenu  un  saņemt aplie-
cību, lai  vasarā varētu droši  pārvietoties ar velosipēdu. 
21 jaunietis devās uz BJIC „Acs”, kur notika velotiesību 
kārtošana. Veiksmīgi eksāmenus izdevās nokārtot 12 jau-

niešiem. Paralēli tam norisinājās radošās darbnīcas, ku-
ras vadīja Ļaudonas bērnu un jauniešu iniciatīvu centra 
audzīte (kā saka paši bērni) Agita Jakubjaņeca. Jaunieši, 
ļaujot vaļu savam radošajam fantāzijas lidojumam, iz-
rotāja cepures pēc sirds patikas. Notika izrotāto cepuru 
vērtēšana.  Vislielākās simpātijas ieguva Lindas un Lās-
mas izrotātā cepure.     Visgarākā rinda izveidojās pie 
hennas darbnīcām, kur Loreta Ducena  radīja  brīnumus  
-  hennas zīmējumus uz rokām.  Velo fotoorientēšanās 
sacensības bija azartiskas. Tajās jaunieši ar velosipēdu, 
fotoaparātu un karti, kurā atzīmēti punkti, devās izpētīt 
Ļaudonu, lai atrastu dabā fotoattēlos redzamos objektus. 
Šajās sacensībās uzvaras laurus plūca Rovens Miškins un 
Diāna Cīrule.

 Pēc aktīva dienas iesākuma sekoja nopelnītās pusdie-
nas - ļoti garšīga zupa, ko bija uzbūrušas Apvienotās vir-
tuves meitenes. Paldies viņām par to!

 Pēcpusdiena tika veltīta sportiskām aktivitātēm: ko-
mandu slēpošanai, jautrības stafetei, šautriņu mešanas 
sacensībām. Visas dienas garumā jaunieši spēlēja novu-
su, tenisu, volejbolu.  Jaunākajiem dalībniekiem bija ie-
spēja parādīt savu talantu zīmēšanā un izkrāsošanā. Visu 
dienu darbojās fotostūrītis, kur katram bija iespēja sevi 
„iemūžināt”.

Un tad jau sekoja koncerts, kas bija 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas  
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu gada 
atskaites koncerts. Mijoties dziesmām un 
dejām ar jauniešu dienas aktivitāšu uzva-
rētāju apbalvošanu, pašdarbības kolektīvu 
vadītāju godināšanu, izskanēja Ļaudonas 
pagasta Jauniešu diena.  Vēl sekoja diskotē-
ka, bet dejot gribētāju bija pamaz.

 Paldies par palīdzību Jauniešu dienas 
„radīšanā”  Signei Prušakevičai, Linardam 
Dunduram un daudziem citiem. 

 Varētu teikt, ka šī Jauniešu diena iezīmē-
ja arī vasaras sākšanos. Cik ātri paskrējis šis 
mācību gads… Un priekšā vasara! Saulaina, 
krāsainiem un dulliem piedzīvojumiem pie-
pildīta. Lai izdodas īstenot mazos un lielos 
vasaras sapņus!

Biruta calmane, BJIC „Acs” vadītāja  
    ineses Pommeres, 

Lindas rūtenbergas foto
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APSVEICAM!

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē
Veselību pašai un veselus mīļos
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai
Mazus brīnumus ikdienā un lielu brīnumu sirdī
Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku blakus
Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību
pret pasauli aiz loga.

SVEICAM MAIJA MĒNEŠA JUBILĀRUS
 50 gadu jubilejā
Arti Miglonu                  9. maijā
Aneti Karlsoni               18. maijā

 55 gadu jubilejā
Aināru Apšu                  27. maijā

 60 gadu jubilejā
Raisu Jermakovu          26. maijā
Valentīnu Baranovu      27. maijā  
                                 
 65 gadu jubilejā
Arnoldu Briedi               29. maijā

 75 gadu jubilejā
Dagniju Lāci                  14. maijā
Rutu Litovniku              17. maijā

 80 gadu jubilejā
Valdi Namatēvu             7. maijā
Aināru Avotiņu              23. maijā

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.

  
Atvaļinājumu laiks:
Sāvienas bibliotēkā
5. jūnijs - 4. jūlijs;

Ļaudonas bibliotēkā
10. jūlijs - 30. jūlijs
21. augusts - 3. septembris; 

Sociālās darbinieces Aijas Zablockas 
atvaļinājums no 10. jūlija līdz  11. augustam.

Bāriņtiesas locekles rutas Vizānes atvaļinājums
no 17. jūlija līdz 20. augustam.

SVEICAM JŪNIJA MĒNEŠA JUBILĀRUS
 50 gadu jubilejā
Tāli Āboliņu                   4. jūnijā
Dinu Dravu                    12. jūnijā
Aigaru Silabriedi           26. jūnijā

 55 gadu jubilejā
Irinu Trofimovu             5. jūnijā
Ināru Krasnovu             11. jūnijā

 60 gadu jubilejā
Imantu Kalniņu             7. jūnijā
Astrīdu Matešu              27. jūnijā  
                                 
 65 gadu jubilejā
Līgu Dunduri                  9. jūnijā

 75 gadu jubilejā
Ināru Marāni                 11. jūnijā
Andri Baumani              15. jūnijā

 80 gadu jubilejā
Laimu Tropu                  5. jūnijā
Maigu Zepu                   15. jūnijā
  
 85 gadu jubilejā
Klavdiju Ņikitinu          14. jūnijā

   

APSVEICAM!
Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam.

LAURA STEPANOVA 
dzimusi 19. maijā vecākiem 

Aldai un Aleksandram Stepanoviem.

Sirsnīgi sveicieni vecākiem un lielajam brālim, 
māsiņu sagaidot!

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājusi

TATJANA RINĀSE 
28. maijā 76 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.

INFORMĀCIjA  IEDZĪVOTĀjIEM


