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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 1 (265) JANVĀRIS 2017. G.

Līdz ar jauno gadu Ļaudonā darbu atsāka aptieka. Prieks par aptiekas vadītājas apņēmību 
un ieinteresētību, pārņemot aptiekas darbu no ilggadējās tās vadītājas Vizmas Jonānes.

I. Bogdanovas ģimenes ārsta prakse un Barkavas filiāles Ļaudonas aptieka ir atgriezusi 
veselības aprūpes pieejamību pagasta iedzīvotājiem. 

Plašāk par aptiekas atvēršanas svētkiem varat lasīt 2. lpp.

Aptiekas atvēršanas svētki

Šķiet, ka tikpat ātri, cik pulkstenī notikšķ 12 
stundas, tikpat nemanot paskrien 12 mēneši gadā. 
Un atkal ir jāsāk skaitīt no jauna - no rīta līdz 
vakaram, no pirmdienas līdz svētdienai, no jan-
vāra līdz decembrim. Jāskaita no ziemas līdz pa-
vasarim, no vasaras līdz rudenim, no rudens - līdz 
ziemai. Jāskaita… Bet varbūt nevajag skaitīt, bet 
vienkārši baudīt? Baudīt mirkli un dienas, un mē-
nešus. Ikkatrā gadalaikā atrast ko sev tīkamu un 
motivējošu! Lai šajā gadā izdodas sakrāt daudz 

pozitīvu piedzīvojumu, emociju, pacilājošas sajū-
tas! Arī pieredzi un mācības - gan pozitīvas, gan 
negatīvas -, jo arī tās mums daudz ko dod. Lai 
izdodas atmiņu lādi piepildīt ar nebijušām sajū-
tām, nesatiktiem cilvēkiem, kas atstās savu artavu 
un atceroties vienmēr liks pasmaidīt. Lai izdodas 
satikt tos, kas sen neredzēti, un lai izdodas viss, 
kam jāizdodas! Lai jums šajā gadā veselība un 
sirdsmiers! 

Signe, redaktore
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turpinājums no 1. lpp.

APTIEKAS ATVĒRŠANAS SVĒTKI
Gadumija Ļaudonas pagastā patiesi ir bijusi patīkamiem 

notikumiem piepildīta - gada izskaņā darbu sāka I. Bog-
danovas ģimenes ārsta prakse, savukārt līdz ar jaunā gada 
pirmo darba dienu  savas durvis apmeklētājiem atkal ver 
Ļaudonas aptieka. Līdz ar to veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamība ļaudoniešiem ir nodrošināta un visas šaubas un 
neziņa ir aiz muguras.

Barkavas aptiekas Ļaudonas filiāles, kas darbojas „Aptie-
ka 1” tīklā, vadītāja ir Ilze Krīgale, kura piekrita izaicināju-
mam pārņemt aptiekas darbību un ar Ļaudonas pagasta pār-
valdes atbalstu veica arī vizuālas pārmaiņas aptiekas telpās.

Uz aptiekas atvēršanas svētkiem bija ieradusies arī biju-
sī ilggadējā Ļaudonas aptiekas vadītāja Vizma Jonāne. Arī 
viņai nenoliedzami bija svētku sajūta un prieks, ka aptieka 
savu darbību turpina. Vizma aptiekas vadītājai vēlēja panā-
kumus un veiksmi.

Aptiekas apmeklētājus laipni apkalpos Jurita Berge un 
Marita Sermonte.

Barkavas aptiekas Ļaudonas filiāle svinīgi tika atvērta 
2. janvārī. Farmaceites (no kreisās) Jurita un Marita, 

centrā aptiekas vadītāja Ilze Krīgale.

PAR SUŅU ČIPOŠANU UN REĢISTRĒŠANU DATU BĀZĒ

VĒSTIS NO PAGASTA PĀRVALDES

Janvāra  izskaņā aptiekas vadītāja Ilze atzina, ka ļaudo-
niešu atsaucība ir laba un aptieka veiksmīgi uzsākusi savu 
darbu. Aptiekā pēc medikamentiem iegriežas I. Bogdanovas 
pacienti, pērkot recepšu zāles, tāpat ļaudonieši izmanto ie-
spēju iegādāties dažādus citus medikamentus, higiēnas pre-
ces. Aptiekas sortiments aizvien tiek papildināts, tiek ņemts 
vērā arī pieprasījums un pircēju vēlmes. Drīzumā aptiekā 
varēs iegādāties arī veterinārās zāles. Ļaudoniešu ērtībai ap-
tiekā var norēķināties arī ar bankas kartēm.

Telefona numurs aptiekai - 26519946.
Darba laiks:

Aptieka piedzīvojusi arī vizuālas pārmaiņas. Jaunas mēbeles un 
telpu kosmētiskais remonts nu priecē aptiekas apmeklētājus. Signes Prušakevičas teksts un foto

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
471 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kār-
tība” līdz 2017. gada 1. janvārim visiem suņiem 
Latvijā jābūt implantētām mikroshēmām jeb jābūt 
čipotiem, kā arī reģistrētiem vienotajā mājas (ista-
bas) dzīvnieku reģistra datubāzē.

Sertificēta veterinārārste Daiga Semjonova 
piedāvā veikt jūsu suņu čipošanu un reģistrāciju 
Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē. 
š.g. 3. februārī no plkst. 10.00 Ļaudonā, Ai-
viekstes ielā 9a (katlu māja). 

Līdzi jāņem suņa saimnieka personu apliecinošs 
dokuments un suņa pošu pase vai apliecība.

Maksa par pakalpojumu:
čipošana un reģistrācija LDC - EUR 20,00;
vakcinācija (ja nepieciešams) - EUR 6,00; 
ceļa izdevumi EUR - 3,00. 
 
Ja nepieciešams, var pieteikt čipošanu mājās, zva-

not pa telefona nr. 20024297 (vetārste) vai pa tele-
fona nr. 29337185 (sekretāre pagasta pārvaldē).
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Š.g. 4. februārī uz zemledus makšķerēšanu aicināti 
veterāni - vecumā grupās 50+ un 60+. Sacensības no-
tiks divos posmos norādītajā Sāvienas ezera teritorijā: 1. 
posms plkst. 8:30 - 11:00; 2. posms plkst. 12:30 - 15:00; 
plkst.15:30 rezultātu apkopošana un apbalvošana. Dalī-
bas maksa - ziedojums 5 EUR no dalībnieka.

Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu zemledus 
makšķerēšanu kā veselīgu un pieejamu sporta veidu un 
noteiktu labākos veterānus šajā sporta veidā.

SĀVIENĀ NORISINĀSIES ČEMPIONĀTS 
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ VETERĀNIEM 

Dzimšana
Demogrāfiskā situācija Ļaudonas pagastā: 2016.gada 

vienpadsmit mēnešos - 6 jaundzimušie (5 meitenes, 1 
zēns). 

Kopumā dzimtsarakstu nodaļā 2016. gada vienpa-
dsmit mēnešos reģistrēti 226 jaundzimušie - 103 zēni 
un 123 meitenes, tai skaitā 213 Madonas novada, 13 
citu novadu bērni, kas ir par 15 bērniem novadā mazāk 
nekā 2015. gadā. 2016. gadā reģistrēti četri dvīņu pāri, 
no kuriem 3 meitenes un 5 zēni. Visvairāk jaundzimušo 
reģistrēti Madonā - 64, Praulienas pagastā - 17.

Populārākie bērnu vārdi Madonas novadā: zēniem 
-Roberts un Gustavs, meitenēm - Estere, Evelīna, Eli-
zabete, Krista, Paula, Alise, Marta.

Neparastākie vārdi zēniem - Everts, Hārdijs, Marsels, 
Niko, Sanders;  meitenēm - Aleksija, Alīsija, Demija, 
Jasmīna, Klēra, Lijanda, Mejuhada, Reičela, Rūbija. 

Ieskats Madonas novada pašvaldības 
dzimtsarakstu nodaļas statistikā par 2016. gadu

Laulības
Novadā reģistrētas 117 laulības, (t.sk. 14 laulības baz-

nīcā - Barkavas Sv. Staņislava Romas katoļu draudzē - 
5, Madonas Romas katoļu draudzē - 3, Madonas ev.lut. 
draudzē - 3, Ļaudonas ev.lut draudzē - 1, Liezēres ev. lut. 
draudzē - 1, Bērzaunes ev. lut. draudzē - 2), kas ir par 12 
laulībām mazāk nekā 2015. gadā šajā periodā.

Par laulību šķiršanu izdarītas 84 atzīmes, kas ir par 19 
laulības šķiršanām vairāk nekā 2015. gadā.

Miršana
Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 357 

miršanas gadījumi, tai skaitā 296 mūsu novada iedzīvo-
tāji, kas ir par 16 mirušajiem mazāk nekā 2015. gadā šajā 
periodā.

Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā - 73 un 
Ļaudonas pagastā - 29, Kalsnavas pagastā - 26.

Vidējais mūža garums Madonas novadā - 73,8 gadi, vī-
riešiem - 68,6 gadi, sievietēm - 78,4 gadi.

  
AIZSĀKOT JAUNU STĀSTU SĒRIJU…

Vēlos uzrunāt ļaudoniešus būt atsaucīgiem, kopīgi veidojot rakstu sēriju „Ļaudonas Vēstīm”. 
Plānots, ka rakstu sērijā  „Kādas ielas stāsts” ik mēnesi varēs lasīt par kādu no ielām Ļaudonā - 
kāda tā bijusi agrāk (vizuāli, kādas ēkas bijušas, kādas iestādes darbojušās, kādi cilvēki dzīvojuši, 
ar ko īpašu izcēlusies šī iela, kā radies nosaukums utt.) un kāda šī iela ir šodien. Tādēļ lūgums 
iedzīvotājiem būt atsaucīgiem  un  dalīties atmiņās, pārdomās, redzējumā, fotogrāfijās no agrākiem 
laikiem. Priecāšos, ja atsauksies ielu senākie iedzīvotāji vai iedzīvotāji, kas savulaik jau vākuši 
materiālus par ielām. 

Signe, redaktore

Zemledus makšķerēšanas sacensības organizē Latvijas 
Makšķerēšanas sporta federācija sadarbībā ar Madonas 
novada Kalsnavas pagasta pārvaldi. Atbildīgais organi-
zators Viktors Ūdris  (tel. 26590209), atbildīgais no fe-
derācijas puses – Miervaldis  Bērziņš (tel. 29174814). 
Galvenie tiesneši - Andris Turkins, Ingars Ūdris.

Ar sacensību nolikumu var iepazīties mājaslapā www.
laudona.lv

Informāciju apkopoja  Signe Prušakeviča
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Valentīna pirmie bērnības gadi pavadīti Jelgavas pusē Zaļe-
niekos. Sākoties kara laikam, Valentīna ģimene ar zirgu pajūgu 
devusies pāri visai Latvijai, kur Rāznas ezera krastā dzīvojuši 
Valentīna vecvecāki, pie kuriem arī kara laiku pārcietuši. Pēc 
kara trīs bērnu ģimene ceļojusi atpakaļ. Jubilārs atminas garo 
ceļu un dzīvesvietu maiņu - Malta, Kuldīga, Skrunda. Skrun-
dā Valentīns uzsāka mācības un ieguva pamatskolas izglītību. 
Atgriežoties Jelgavā, Valentīnu iesauca armijā. Dienesta laikā 
bijis Skrundā, Tērvetē, Mārcienā un citviet Latvijā.  Valentīna 
atmiņā ir daudz piedzīvojumu un redzējumu par gadiem, kas 
pavadīti armijā. Sešdesmitajos gados, atgriežoties no armijas, 
Valentīns sāka strādāt par starppilsētu autobusu šoferi. Jel-
gavā iepazinās ar sievu Mārīti, un 1972. gadā jaunā ģimene 
uzsāk dzīvi Ļaudonā  kolhoza piešķirtajā dzīvoklī. Ģimenē 
izaudzināti divi bērni un piecu mazbērnu pulciņš.

Valentīns turpina strādāt par šoferi būvbrigādē, starppilsētu 
pasažieru autobusos, kādu laiku strādā sakarniekos, taču pē-
dējie 10 gadi līdz pensijai nostrādāti par šoferi, vadājot mež-
strādniekus un pašam piedaloties meža darbos.

Valentīns allaž ir bijis aktīvs - nodarbojies ar skriešanu un 
peldēšanu. Un kā jau ilggadējam šoferim pienākas, viņu aizrā-
vusi tehnika. Valentīnam patīk remontēt traktorus. Līdztekus 
šādam tehniskam hobijam Valentīns raksta arī dzeju. Jubilārs 
atminas, ka dzejoļus sācis rakstīt no tā brīža, kad sācis strādāt 
mežā. Valentīns ļauj ielūkoties savā grāmatā, kurā dzejoļus 
rūpīgi pierakstījusi meita Iveta. Patiesi skaisti dzejoļi, kas vel-
tīti radiniekiem svētkos, kaimiņiem, īpašiem notikumiem un 
katru gadu top arī kāds Ziemassvētku dzejolis. Jubilārs mums 
nolasa dzejoli, kas tapis šajos Ziemassvētkos:

Šovakar eglītē svecītes degs,
Šovakar māmuļa savu bērniņu
Ar mīlestību auklēs, sargās un segs.
Šogad bērniņi dzejoļus skaitīs
Un no Salatēta dāvanas gaidīs.
Un vectēvs un ome par viņiem
Priecāsies un laimīgi smaidīs.
Kāds varbūt mīļus ciemiņus gaidīs,
Bet Laime nesīs savu svētību tam,
Kurš prot cienīt un mīlēt ikvienu - saka Salatēvs.
Un tāpēc es pie jums kaut vai
Pa dziļām kupenām brienu.
Lai varbūt kādreiz pietrūks sniegs,
Bet mīlestības nepietrūks.
Un  lai pārējās raizes ir tīrais nieks.
Būs arī Dieva mīlestība un būs arī sniegs.

MĒNEšA JUbILĀRI

25. decembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
VALENTĪNS ATVARS

ŅINA SIMSONE 
savu 75 gadu jubileju atzīmēja 2. janvārī

Ņina ir dzimusi Krievijā  Krasnodaras apgabalā. Uz Lat-
viju kara laikā Ņinas ģimeni ir atvedusi vecmamma, kas bija 
latviete. Ģimene dzīvojusi Dešupēs. Tā kā Ņinai tolaik bija 
5 gadi, viņa pēc pāris gadiem uzsāka skolas gaitas. Vēlāk 
vecāku darba dēļ ģimene pārceļas uz Jaunzemiem. Ģimene 
ir kupla. Jubilāre ir vecākā sešu bērnu pulkā. Pārceļoties uz 
Ļaudonu, Ņina četras klases pabeidz skolā, kas tolaik atradās 
Tocē, un mācības turpina Madonā. Ņina ir strādājusi lauku 
brigādē, Ļaudonas pirmajā bērnudārzā strādājusi virtuvē un 
par auklīti. Desmit gadus darbs bijis Madonā. Tad atkal at-
griežas Ļaudonā  jau jaunajā bērnudārza ēkā, viņa strādājusi 
arī doktorātā, bet pēdējā darba vieta pirms aiziešanas pensijā 
bijusi Ļaudonas vidusskolas apvienotā virtuve.

Darba gaitās Ņina iepazinusies ar vīru Imantu un ģimenē 
izaudzināti divi dēli - Jurijs un Pēteris. Tagad Ņina rūpējas par 
trīs  mazbērniem. Jubilāre gaida tuvojamies brīdi, kad kļūs par 
vecvecmāmiņu.

Jaunībā Ņinas vaļasprieks bijis izšūšana un arī tagad viņa 
labprāt nodarbojas ar rokdarbiem, vienmēr izdomājot ko jau-
nu un interesantu. Vasarā jubilāre ar prieku strādā dārzā, bet 
lielākais prieks un acuraugs ir sunīte Zuze, ar kuru Ņina dodas 
garās pastaigās.

21. janvārī 75 gadu jubileju atzīmēja 
ARNOLDS ANTONOVIČS

Arnolda Antonoviča bērnība un skolas gadi pavadīti Liel-
auces pagastā. Uz Ļaudonu kopā ar vecākiem pārceļas 1967. 
gadā. Visu darba mūžu -  no Sakaru tehnikuma absolvēšanas 
līdz pat pensijas vecumam - Arnolds bijis uzticīgs vienai 
darbavietai - 42 gadi nostrādāti sakarniekos.   Vienīgais pār-
traukums bija armijas laiks, kad trīs gadi pavadīti, dienējot 
Uzbekijā. Arnolds Ļaudonā iepazinies ar sievu Veru, un ģi-
menē dzimusi meita, kas šobrīd strādā Rīgā. Jubilārs labprāt 
aizbrauc ciemos pie meitas, lai palīdzētu viņai saimnieciskos 
darbos. Arnolds atzīst, ka viņam patīk dažāda veida remont-
darbi, kas nesagādā nekādas grūtības. Arnolda vaļasprieks ir 
zvejošana  gan tepat Aiviekstes ūdeņos, gan kopā ar citiem 
kaislīgiem makšķerniekiem dodoties uz apkārtnes ezeriem. 
Arnolda lielākais loms ir 10,5 kg smaga līdaka.

Lai jubilāriem veselība, omulīgs garastāvoklis 
un darboties prieks!

Signes Prušakevičas teksts un foto
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VĒSTIS NO A. EGLĪšA ĻAUDONAS VIDUSSKOLAS

Tradicionāli svētku egli iededza katras klašu grupas skolēni, 
kuri 1.mācību semestri beiguši ar izcilām sekmām. 

No kreisās puses: Emīlija Dreimane (4.kl.),
Irbe Karlsone (7.kl.), Sindija Anita Skrupska (9.kl.).

Vienīgi Dzīves skolā mēs mācāmies pēc pārbaudījumiem, 
bet šodien skolā ir iespēja mācīties pirms pārbaudes darbiem 
un aicinu visus bērnus to izmantot. Mācīties, kad jāmācās, at-
pūsties, kad jāatpūšas! Protams, sagaidām arī vecāku atbalstu. 
Paldies visām ģimenēm, kuru bērni mācās un ar prieku saņem 
liecību! Arī mēs priecājamies par labiem rezultātiem. Svētku 
egli iededza trīs labākās skolnieces no katras klašu grupas: 
Emīlija Dreimane, Sindija Anita Skrupska un Irbe Karlsone. 
Labāko skolēnu pēc mācību sasniegumu rezultātiem, noslēdzot 
1. semestri, TOP 10 bija:

1. Sindija Anita Skrupska 9. klase
2. Emīlija Dreimane 4. klase
3. Elīna Džeriņa 4. klase
4. Lana Drava 5. klase
5. Irbe Karlsone 7. klase
6. Rovens Miškinis 7. klase
7. Katrīna Melānija Kļaviņa 11. klase
8. Dmitrijs Šmeiss 12. klase
9. Marks Demkovs 7. klase
10. Diāna Cīrule 10. klase
Paldies šiem bērniem un viņu vecākiem! Pateicība vēl 32 

bērniem un viņu vecākiem, kuri semestri noslēdza ar labām 
un teicamām sekmēm. Lai mūsu kopējais darbs vainagojas ar 
labiem rezultātiem arī turpmāk!

Ērika Pomere, direktora vietniece mācību darbā

MĀCĪBU SASNIEGUMI 
1. SEMESTRĪ

MATEMĀTIKAS PĒCPUSDIENA 1. - 4. KLASEI

18.,19. janvārī skolā notika matemātikas pēcpusdiena 1. 
- 4. klasei. Pasākuma dalībniekus sagaidīja jautrā, dzīves-
priecīgā meitene Pepija. 

Pepija palīdzēja bērniem tikt galā ar matemātiskajiem 
uzdevumiem. Skolēni savas zināšanas parādīja dažādu grū-
tību uzdevumos, kā piemēram, avīžu sloksnīšu plēšana un 
ķēdītes līmēšana - kurai klasei garāka ķēdīte. Lielus priekus 
skolēnos sagādāja matemātisko darbību risināšana, skrienot 
stafetes veidā. 

Skolēniem nācās būt uzmanīgiem, klausīties Pepijas uzdo-
tajās matemātiskajās mīklās, lai nopelnītu konfekti. 

Noslēgumā katrai klasei uzdevums bija jāveic ar īpašu 

centību un pareizību, jo rezultātā bija jāizlasa teikums, kur 
tad ir paslēpta klasei domātā dāvana.

Apjautājot skolēnus, pēcpusdiena patika visiem, patika 
draiskoties kopā ar Pepiju un risināt interesantos uzdevu-
mus.

Paldies skolotājai Līgai Ostrovskai par izteiksmīgo tēlu 
- Pepiju. Paldies sākumskolas skolotājām  Aijai Driksnai, 
Sintijai Bašķerei, Vitai Stradiņai, Ilutai Biķerniece par sagā-
dātajām dāvanām klasei. Paldies 1. - 4. klases skolēniem par 
atsaucību, piedalīšanos pasākumā!

Iluta Biķerniece, sākumskolas skolotājas, teksts un foto

Pepija kopā ar skolēniem jautrā un atraktīvā veidā apgūst matemātiku.
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Starptautisks projekts „Vislielākā dāvana”. Bērni ar prieku atver dāvaniņas, kuras 
sarūpējusi kristīga starpkonfesionāla starptautiska organizācija “Samariešu soma”.

VISLIELĀKĀ  DĀVANA
 “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka 

Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, 
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, 
bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa evaņ-
ģēlija 3. nod.16. pants).

Jau ceturto gadu Andreja Eglīša Ļau-
donas vidusskolas kristīgā pulciņa bērni 
kopā ar skolotāju Sintiju Bašķeri pie-
dalās starptautiskā projektā “Vislielākā 
dāvana”. Šī projekta mērķis ir palīdzēt 
apliecināt Dieva mīlestību un paslu-
dināt Evaņģēlija Vēsti par Jēzu Kristu 
bērniem. Projekta ietvaros tiek organi-
zēti izglītojoši pasākumi, kuros intere-
santā un bērniem saprotamā veidā tiek 
pasniegta Labā Vēsts par Dieva mīlestī-
bu, grāmatiņas ”Vislielākā dāvana”, kā 
arī dāvaniņas, kuras sarūpējusi kristīga 
starpkonfesionāla starptautiska organi-
zācija “Samariešu soma”. Dāvanas ir 
Anglijas bērnu un viņu ģimeņu sagā-
dātas. Tās ir dažādas ikdienā noderīgas 

lietas, kas varētu patikt vienaudžiem un kuras ie-
saiņotas kurpju kastēs.

Šogad  pasākumā  “Vislabākā dāvana” piedalījās 
visi 1.-6. klases skolēni, kuru dalību tajā akceptēja 
vecāki. Pasākumu vadīja skolotāja Ērika Pomere. 
Skolotāja interesanti un ar vizuāliem attēliem, sais-
tošu stāstījumu atklāja bērniem notikumu, kas ir iz-
mainījis dzīves miljoniem cilvēku, kas joprojām ir 
cilvēku vislielākā un labākā mīlestības dāvana no 
Dieva - Jēzus Kristus piedzimšana. Sekoja intere-
santi jautājumi, uzdevumi, kā arī jauki pārsteigu-
mi. Kristīgā pulciņa bērni kopā ar visiem pasāku-
ma dalībniekiem sirsnīgi un kustīgi slavēja Dievu 
ar skanīgām dziesmām. Pulciņā skolēni turpinās 12 
stundu apmācības programmu, izmantojot projektā 
dāvinātās grāmatas “Lielais Ceļojums”, noslēgumā 
saņemot sertifikātu.

Paldies visiem, kuri atbalstīja pasākuma norisi, 
īpašs paldies skolotājai Ērikai!

Skolotājas Sintijas Bašķeres teksts un foto

MANS SAPŅU VELOSIPĒDS
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 4. klase ir saņēmu-

si Valsts policijas Vidzemes reģiona pateicību par piedalīša-
nos radošo darbu konkursā ”Mans sapņu velosipēds”.

Šis konkurss tika rīkots vispārizglītojošo skolu 4. - 7. 
klašu skolēniem Vidzemē, lai pievērstu jauno satiksmes da-
lībnieku - velosipēdistu - uzmanību velodrošībai. Konkursa 
mērķis - veicināt skolēnu izpratni par velosipēdista pienā-
kumiem, piedaloties ceļu satiksmē, kā arī izglītot un atgādi-
nāt par velosipēda tehniskā aprīkojuma, tostarp atstarotāju, 
gaismas lukturu, atstarojošās vestes, nepieciešamību īpaši 
diennakts tumšajā laikā, slikti apgaismotos ceļa posmos un 
citos nepietiekamas redzamības apstākļos.

Mūsu skolas 4. klases skolēni šo uzdevumu veica ar 
interesi un aizrautību. Pirms radošo darbu tapšanas kopī-
gi pārrunājām svarīgākās lietas, kritērijus, par kuriem ne-
drīkst aizmirst, kuri ir svarīgi drošībai, lai velosipēds varētu 
piedalīties ceļu satiksmē, tāpat kopīgi izpētījām interneta 
resursos atrodamo velosipēdu attēlus. 

Un tad jau tapa katram savs sapņu velosipēds. Jāpiebilst, ka bērni bija padomājuši gan par velosipēda aprīkojumu, gan par 
velosipēda drošību, gan par oriģinālo izskatu.

Pārrunas par šo svarīgo tēmu bija ļoti noderīgas, bērni ieinteresējās arī par iespējām mācīties un kārtot eksāmenus savai 
pirmajai vadītāja apliecībai. Aicinu vecākus atbalstīt šo bērnu ieceri.

Sintija Bašķere, 4. klases audzinātāja
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“Piena pasaku kamoliņš”
Nu jau pirms kāda laba laika, 2015. gada vasaras 

sākumā, nosūtījām tolaik 5. klases 9 skolēnu (Viviānas 
Žitkovas, Viktorijas Korlašas, Riharda Saliņa, Valtera 
Biķernieka, Kristiānas Mozgas, Irbes Karlsones, Toma 
Pētersona, Sigitas Siliņas, Riharda Bucenieka) rado-
šos darbus “Piena pasaku kamoliņa” konkursam.

Rudenī tikām arī uzaicināti uz noslēguma pasākumu 
Vecbebros, un neizpalika solījums, ka labākie darbi tiks 
apkopoti un izdoti grāmatā. Tā arī pēc gada (2016.) no-
tika! Mūsu skolas četru skolēnu darbi (Riharda Saliņa, 
Irbes Karlsones, Valtera Biķernieka, Kristiānas Moz-
gas) tika iekļauti šajā krāšņajā grāmatā - “Piena pa-
saku kamoliņš”. Savukārt “Lazdonas piensaimnieks” 
pārsteiguma balvas bija sarūpējis diviem autoriem - 
Rihardam Saliņam (reklāmai tiek izmantota tieši viņa 
sacerētā pasaka, un tā ir atrodama uz iepakojuma) un 
Valteram Biķerniekam. Katrs autors Ziemassvētkos sa-
ņēma arī  “Piena pasaku kamoliņa” grāmatu. Prieks 
par jaunajiem talantiem! Lai rodas iedvesma jauniem 
darbiem!

Turpinājumā šo četru autoru literārās pasakas:

Piena pasaka. Piena ģimene
Sen senos laikos dzīvoja visiem pazīstamais Piens. 

Piens viens pats staigāja pa pļavu un satika Gudro 
Govi, un jautāja: „Kāpēc es, Piens, esmu tik vientuļš, 
man nav brāļu, māsu, brālēnu un māsīcu?” Govs ap-
domā un iesaucas: „Ir gan tev daudz radinieku!” Piens 
apdulla, tad prātoja, vai tā Govs nav prātu zaudējusi, jo 
Piens nezināja par saviem radiem. Piens grib zināt, kas 
tad ir viņa radinieki. Gudrā Govs skaidro: „Tev - Pie-
nam- brālis ir rūgušpiens, gandrīz kā dvīņubrālis, māsa 
- paniņa, brālēns - kefīrs, bet māsīca jogurts.” Lūk, cik 
radinieku Pienam! Bet tas jau nav viss!

Vēl ir onkuļi - krējums, sviests, saldējums, biezpiens, 
siers, putukrējums. Pienam palika vieglāk, uzzinot to, 
ka viņš nav vientuļš, ka viņš nav viens! Piens ar vieglu 
sirdi iet uz Piena spaini un tiek ielikts skapī (nu tajā 
- aukstajā), piens iet gulēt, bet tad negaidīti viņš tika 
pamodināts un nu jau atradās uz grīdas (virtuves), jo 
kādam gribējās to nogaršot. Bet, ak vai! 

Tas nekas! Piens nav vientuļš, viņš dosies satikt sa-
vus radiniekus. Bet tas jau būs cits stāsts, cita pasaka...

Rihards Saliņš, 7. kl
Kā radies sviests
Reiz kādas saulainas dienas rītā māte aizsūtīja savu 

meitu pļavā govis slaukt. Meita arī aizgājusi un pie-
slaukusi pilnu kannu balta, putojoša piena. Iedama mā-
jup, meita  ieraudzīja kādu pļavu vienos ziedos viļņo-
jam. Un meita pameta kannu turpat, piesaulītē, bet pati 
devās pļavā ziedus plūkt. Diena iesila, steidzās vēja 
spārniem, saulīte sildīja siltāk, piens kļuva skābāks, 
bet meita tikai pa pļavu vien dzīvoja. Vakarā meita at-
cerējās arī par piena kannu, ko bija pametusi. Nu meita 
satraukta skrēja mājās. Kas nu būs? Aizskrēja, atrada 
pamesto kannu, bet, kad pacēla vāciņu, tad ieraudzīja 
nevis svaigu, bet gan saskābušu pienu. Meita nu nezi-
nāja, ko darīt, ko teikt mātei. Bet tad viņa sāka kanniņu 
izmisīgi kratīt, tā cerēdama pienu dabūt atkal svaigu. 
Kratīja, kratīja, līdz piekusa, bet pienu svaigu nedabū-
ja, tikai pilnu kannu graudainu kunkuļu - sviests!

MĒS ESAM RADOŠI!
Jogurtiņš un Jogurtiņa
Tai tālajā senatnē, kad bija tie labie laiki, piena valstī-

bā dzīvoja Jogurtiņa un Jogurtiņš. Tie savas dienas vadīja 
piena upes krastos. Sārtie ķīseļa krasti piekļāvās piena 
upei tik mīlīgi, ka Jogurtiņa un Jogurtiņš caurām dienām 
vēroja šo jauko saskaņu. Kādu dienu abi sadomāja paceļot 
pa samērā līkumaino upi. Viņi sēdās biezpiena laiviņā un 
uzsāka savu ceļojumu. Te aiz kāda līkuma pamanīja dīvai-
nas klintis. Viņi bija nokļuvuši pie biezajām siera klintīm, 
kurām cauri izlauzties ar vienkāršo biezpiena laiviņu bija 
diezgan sarežģīti. Tur viņi nopūlējās ilgi, bet veltīgi.

Netālu no šīm siera klintīm dzīvoja sviesta karalis, kurš, 
ieraudzījis bezspēkā nogurušos ceļotājus, brīdināja tomēr 
viņus, lai dodoties tie atpakaļ, jo drīz varot pamosties va-
renais siera klinšu valdnieks. Tas nevēloties svešiniekus 
redzēt savas valstības apkārtnē.

Tā Jogurtiņa un Jogurtiņš grieza vien savu laiviņu atpa-
kaļ un airējās mājup, lai gan ļoti vēlējās redzēt, kas notiek 
aiz tām dīvainajām siera klintīm. Nekas, būs spēks, tad 
pacīnīsies ar vareno siera valdnieku - draudzīgi nosprieda 
Jogurtiņa un Jogurtiņš.

Valters Biķernieks, 7. kl
Fantastiskais Piena ceļš
Reiz dzīvoja Piena ceļš. Viņš bija četrus metrus un div-

desmit divus centimetrus garš. Piena ceļam ļoti patika 
ekstrēmi piedzīvojumi. 

Kādu dienu viņš izdomāja aizbraukt uz Latviju, pats 
dzīvoja Zviedrijā. Viņš piezvanīja saviem draugiem Jo-
gurtam, Sieram, Kefīram un Krējumam. Piena ceļš ar 
prāmi „Tallink” ieceļoja Latvijā. Ostā to sagaidīja mīļie, 
jaukie draugi. Piena ceļš jutās kā mājās. 

Otrā dienā draugi devās uz šausmu piena māju „Psaiho 
piens”, nu ļoti ekstrēms piedzīvojums,  pārdzīvojums,  jo 
Piena ceļam taču patika ekstrēmas lietas! Ak, šausmas - 
šausmiņas, tur bija dažādi specefekti, dūmi, biedējošas 
skaņas un tumsa... Piena ceļš bija sajūsmā, par to viņš ļoti 
pateicās saviem Latvijas  draugiem. Arī Zviedrijā kaut ko 
līdzīgu viņš bija apmeklējis, bet šeit patika labāk - šaus-
minošāk, baisāk, tas bija tieši tas, ko gribēja iegūt Piena 
ceļš, lai varētu spīdēt spožāk!

   Trešajā dienā draugs devās atpakaļ uz Zviedriju, viņu 
draudzīgi pavadīja nešķiramie draugi - Jogurts, Siers, Ke-
fīrs un Krējums. Līdz nākamajiem ekstrēmajiem piedzī-
vojumiem! Attā!

 Kristiāna Mozga, 7. kl

R. Mūka 11.Vislatvijas jaunrades konkurss
2017. gada 20. janvārī skolēni Ilze Pīpkalēja (6. kl., 

sk. Lelde Elijāse), Rovens Miškinis, Amanda Nagle, 
Raivis Džeriņš, Lauris Gābers, Kristiāna Mozga, Irbe 
Karlsone,Viviāna Žitkova, Mārtiņš Tome Veikšāns (7. kl., 
sk. S. Sīle), Rolands Šimonis, Daniela Strode (8. kl., sk. 
S. Sīle), Lineta Kārkla, Katrīna Melānija Kļaviņa, Reinis 
Veikšāns,  Linda    Āboliņa (11. kl., sk. S. Sīle) devās uz 
dzejnieka, filozofa Roberta Mūka 11.Vislatvijas jaunrades 
darbu konkursa noslēguma pasākumu  Galēnos. Šī gada 
tēma: “Es esmu vaļējas durvis”. Ļoti nopietnā konkurencē  
(piedalījās dažādu Latvijas skolu skolēni, sākot no Liepā-
jas līdz pat Daugavpilij) tika iegūtas divas Atzinības (Rai-
vis Džeriņš, Rolands Šimonis), pārējie saņēma Pateicības 
par piedalīšanos. Pateicības saņēma arī skolotājas.

Lūk, veiksmīgāko skolēnu darbi:

Irbe Karlsone, 7. kl
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         Mana būtība
Es esmu kā atvērtas durvis,
kas gandrīz nekad neaizveras.
Kad aizveras tās, esmu noslēgts un ļauns,
bet, atverot tās, esmu tīrs un balts.

Es esmu kā atvērtas durvis
un palīdzu citiem ar bēdām -
pārvēršu bēdas par priekiem un smiekliem,
lai  tie nekad nebeigtos!

Es esmu kā atvērtas durvis,
kas sargā mājas savas,
kur prieks, laime vien tik dzīvo,
bet nelaimes lai iet garām!

Es esmu kā atvērtas durvis
un dalos pilnīgi ar visu,
ar visu, kas man pieder...

                         Raivis Džeriņš, 7. kl.

     Jūtu pasaule
Es esmu durvis jaunas,
ne reizi neatvērtas.
Vēlos vērties vaļā,
aizmirst visas skumjas, bēdas.

Dzīve rit aiz durvīm slēgtām,
dienas rit un sapņi aust.
Vienam šajā vientulībā,
man ir ļoti, ļoti auksti.

Mūžīgs sasalums, šķiet,
manā sirdī mīt.
Gaidu, kad durvis vērsies,
lai ārpasauli varu ieraudzīt!

Jūtu to, kā veros vaļā,
jūtu to, kā saule spīd.
Dvēsele man sasilusi,
tagad varu pasmaidīt.

Jūtos brīvs un mīlēts
tad, kad atvērusies sirds.
Manas durvis atvērušās,
gribu smieties tā, lai visi dzird!
                                             Rolands Šimonis, 8. klase

  
Šiem notikumiem līdzi juta un klāt bija A. Eglīša Ļau-

donas vidusskolas literatūras skolotāja Sarmīte Sīle

VĒSTIS NO PAGASTA BIBLIOTĒKAS
BIBLIOTĒKA LAIKU LOKOS

28. decembrī Ļaudonas pagasta bibliotēkā notika pasā-
kums „Tu un es pie eglītes…”, uz kuru bibliotēkas vadītāja 
Ieva Skušķe bija aicinājusi lielākos lasītājus un bibliotēkas 
atbalstītājus.

Aizgājušā gada čaklākie lasītāji - Taiga Odnorāle (izla-
sītas vairāk nekā 250 grāmatas), Velta Krafte (vairāk nekā 
100 grāmatas) un Sarma Barkovska, Rūta Kalniņa, Valdis 
Kupčs.

Vērtīgākie dāvinājumi saņemti no Maijas Prāmas, Elitas 
Ostašovas un Aldas Stepanovas.

Bibliotēkā visa gada garumā līdzās tiešajam darbam tika 
organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes.

Sarma Barkovska ir regulāra bibliotēkas apmeklētāja, tā-
dēļ aicināju viņu dalīties savās pārdomās un atmiņās par 
Ļaudonas pagasta bibliotēkas nozīmi gadu gaitā.

Ļoti daudz nozīmē vienkārša sastapšanās,   
Kas reizēm pārvēršas brīnišķīgos svētkos… 

(A.Sent-Eksziperī)

Ar šādiem svētkiem mūsu bibliotekāre Ieva pārsteidza sa-
vus viesus aizgājušā gada nogalē. Vientuļiem pensionāriem 
bija liels prieks satikties ar citiem, kaut uz mirkli aizmirs-
tot savu ikdienu. Ieva katram bija sarūpējusi dāvaniņu. Visi 
pasākuma apmeklētāji tika iesaistīti interesantā pasākumā, 
un pie kafijas galda laiks aizritēja nemanot. Klausījāmies 
Ritas Šuvcānes dziedāšanu ģitāras pavadījumā. Tika atzī-
mēti čaklākie lasītāji. Diemžēl neviens no viņiem nepieder 
jaunākajai paaudzei.

Ne mazāk saistoša bija Ievas organizētā pašreizējo un 
bijušo pasta darbinieku tikšanās, atzīmējot Pasaules pasta 
dienu. Katra no viņām dalījās atmiņās par darbu, kopīgiem 
piedzīvojumiem, pat kurioziem. Uzzinājām arī vēsturiskus 
faktus par pasta darbību dažādos laika posmos. Mani tas 
īpaši interesēja, jo mana mamma Valija Aizsilniece Ļaudo-
nas pastā pirms kara strādāja par telefonisti. Es pie viņas 

bieži ciemojos, pazinu citus darbiniekus un tā laika telefo-
nista darba specifiku.

Jūnijā Ļaudonas bibliotēkā visi interesenti tika aicināti uz 
tikšanos ar mākslinieci Irēnu Skudru - Klušu. Pasākuma lai-
kā tika atklāta mākslinieces gleznu personālizstāde. Māksli-
niece raksta arī dzeju.

Plašāka tikšanās bija stāstu dienā „Rudens - ražas vākša-
nas un talku laiks”, kad mūsu bibliotēkā pulcējās citi biblio-
tekāri, lai, ritinot stāstu kamolīti, atcerētos savu piedalīša-
nos dažādās talkās.

Ievas darbs neaprobežojas tikai ar tikšanos organizēša-
nu, tas ir daudzpusīgs un padara bibliotēku par savdabīgu 
kultūras centru. Ieva ir panākusi, ka pagasta kolekcionāri 
netur sveci zem pūra, bet ar savu vaļasprieku iepazīstina sa-
biedrību. Varējām aplūkot bijušās skolas direktores Lidijas 
Kaufeldes rūpīgi vākto pildspalvu kolekciju, Vivitas Kukai-
nes „Eņģeļus” - neticami lielā skaitā -, Aleksandra Jegorova 
pastmarku kolekciju, „Zilonīšus”, „Sivēntiņus” u.c.

Plašs ir fotoizstāžu klāsts - „Pavasaris ziedos”, „Teiču 
un Krustkalnu rezervāta daba”, „Ļaudona agrāk un tagad”. 
Ļaudonas pagasta svētku dienā tika atklātas divas izstādes - 
brīnišķīgā Dzintras Viļevičas „Rožu burvība” un „Ļaudona 
sporto” par agrākajiem un tagadējiem sportistiem, kuri var 
lepoties ar sasniegtajiem rezultātiem. Par viņiem mēs va-
rējām lasīt arī „Ļaudonas Vēstīs”. Bibliotēkas apmeklētāji 
varēja iepazīties arī ar bijušās bibliotekāres Rutas Bērzi-
ņas rokdarbu personālizstādi „Ziemas mēnešu veikums” un 
Dzintras Viļevičas dekupāžas darbiem. Pašlaik bibliotēkā ir 
J. Puduļa gleznu izstāde.

Ieva ir paspējusi noorganizēt dažādas apmācības pieaugu-
šajiem, iepazīstināt ar bibliotēkas darbu bērnudārza bērnus 
un pansionāta iemītniekus. Jāatzīmē iespējas, ko apmeklē-
tājiem dod bezmaksas interneta lietošana. Arī šajā jomā var 
saņemt Ievas palīdzību, ja tāda nepieciešama, ņemot vērā 
viņas atsaucību un izpalīdzību.
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Jāatceras arī kādreizējo bibliotekāru devums Ļaudonai. 
Pirms Ievas, kopš 2007. gada, Ļaudonas bibliotēku vadīja 
Sarmīte Bārbale. Šajā laikā bibliotēkā notika remonts, tika 
iekārtota datortelpa, iegādāti datori. 2008. gada 20. februārī 
svinīgi tika atvērts publiskais interneta pieejas punkts Ļau-
donas pagasta bibliotēkā. Izejot apmācības kursus, Sarmīte 
paplašināja savas zināšanas interneta apguves jomā. Tādējā-
di viņa varēja palīdzēt apmeklētājiem, kas pilnībā neapguva 
prasmi apieties ar datoru kursu laikā. Sarmīte par galveno 
uzdevumu uzskatīja jaunu lasītāju piesaistīšanu, kā arī bēr-
nu un jauniešu ieinteresēšanu lasīšanā. Sarmīte bija jauka, 
atsaucīga, uzklausīja lasītāju vajadzības, ieteica lasāmvielu.

Ilggadēja bibliotēkas vadītāja bija Ruta Bērziņa - pati 
aizrautīga  grāmatu lasītāja. Tāpēc viņa varēja iegādāties 
grāmatas atbilstoši lasītāju gaumei un arī tās piedāvāt. Ruta 
bibliotēkā ir nostrādājusi 37 gadus. Arī Ruta veidoja dažā-
dus izstāžu ciklus, izliekot grāmatas, veltītas Ziemassvēt-
kiem, Lieldienām un citiem svētkiem.  Ievērības cienīga bija 
seno grāmatu izstāde ar 100-gadīgu Bībeli, Dziesmu grāma-
tu. Bija arī rokdarbu izstāde, kur bija redzams, kā izmantota 
bibliotēkā pieejamā literatūra par rokdarbiem. Ruta organi-
zēja lasītāju diskusijas par izlasītajām grāmatām, aktīvi vāca 
novadpētniecības materiālus, apmeklēja vecāka gada gāju-
ma cilvēkus. Ruta vienmēr viesmīlīgi sagaidīja lasītājus. Ar 
viņu varēja parunāt par dzīvi, ja kāds atradās emocionāli 
smagā situācijā.

Zināmu laiku Ļaudonā darbojās divas bibliotēkas - viena 
vecajā pagastmājā (pārvietota no Kalnvirsas), kuru vadīja 
Ruta Bērziņa, otra „Alejās” - tās vadītāja bija Nora Cērpi-

ņa, kas ļaudoniešiem ir veltījusi visu savu darba mūžu. Cik 
atceros, Nora bieži viesojās skolā, kur viņai bija bibliotēkas 
stundas. Arī Nora devās ar grāmatām pie tālu dzīvojošajiem 
lasītājiem. Kopā ar Rutu viņas veidoja plašas rokdarbu iz-
stādes kultūras namā, pašas atrodot rokdarbnieces un nogā-
dājot eksponātus izstādes vietā un atpakaļ.

Visgrūtākā situācijā atradās Ļaudonas pirmais bibliote-
kārs Harijs Lācis. Viņš savu darbu sāka drīz pēc kara. Cik 
atceros, grāmatu bija maz, bet lasītāju daudz. Pēc kara visi 
bija izslāpuši pēc lasīšanas, īpaši bērni. Plauktos bija izvie-
totas plānas, brošētas grāmatas, kuras visas tika izlasītas bez 
izņēmuma. Neatceros, ka svarīgs būtu autors. Arī toreiz čak-
lākie lasītāji tika apdāvināti. Cik priecīga biju par dāvanā 
saņemto A. Čehova stāstu „Kaštanka”, ko pašlaik iestudē 
Leļļu teātris. Dažām ģimenēm bija saglabātas pirmskara 
laika grāmatas, vairums „Grāmatu drauga” izdevumi. Tādas 
bija arī maniem vecākiem, un mēs varējām tās piedāvāt ci-
tiem. No Ainas Brokas mammas personīgās bibliotēkas es 
izlasīju „Vējiem līdzi”. Skolotāja Elza Vītoliņa (vēlāk Kal-
niņa) labprāt deva savas grāmatas lasīt skolēniem, arī pā-
rējo skolotāju grāmatplaukti bija pieejami lasītgribētājiem. 
Brāļu Kaudzīšu grāmatu „Mērnieku laiki” dabūju kaimiņu 
mājās. No šīs grāmatas iemācījos lasīt vecajā ortogrāfijā. 
Laikraksts „Cīņa” turpinājumos publicēja V. Lāča romānu 
„Uz jauno krastu”. Atceros, kā steidzāmies pēc avīzes, lai 
izlasītu kārtējo sleju.

Mīlestība uz grāmatām ļaudoniešus ir pavadījusi visos lai-
kos, un vienmēr ir bijuši cilvēki, kas palīdzējuši to izkopt. 
Paldies viņiem!

Sarma Barkovska, pensionēta skolotāja

PASĀKUMS ”ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMAM SIRDIS ATDARIET!”

Klusā un baltā dienā
Svētums vieno mūs,
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku zvaigznes.

Pēc Ļaudonas pagasta klubiņa ”Mežrozīte” vadītājas Nel-
lijas Gaidlazdas uzaicinājuma mēs, Skrīveru novada senioru 
ansambļa ”Dziedātprieks” dalībnieki kopā ar brīnišķīgo vadī-
tāju Ivetu, vecā gada nogalē, 17. decembrī, ieradāmies Ļau-
donas kultūras namā uz kopīgu pasākumu. Skaisti izgreznotā 
egle pie ieejas kultūras namā, siltās un mājīgās telpas, sirsnī-
ga sagaidīšana. Īsta Ziemassvētku noskaņa!

Sākumā Nellijas sirdi aizkustinošā uzruna ar dzejas rin-
dām un mūsu dziedātās dziesmas. Patīkami pārsteidza dāmu 
deju kopa ”Mežrozīte” ne tikai ar interesanti veidotiem deju 

KULTŪRAS DZĪVES NORISES

rakstiem, bet arī ar gaumīgajiem tērpiem. Paldies dejotājām un 
vadītājai Laimai. Visās varavīksnes krāsās zaigoja dāmu deju 
grupas ”Oreo” priekšnesumi - neparastas kustības, krāsaini, 
krāšņi tērpi. Grupas ”Oreo” dalībnieces šajā pasākumā pieda-
lījās, neņemot vērā lielo aizņemtību, jo otrā rītā bija paredzēts 
brauciens uz tālo Izraēlu. Vēlējām veiksmi viņām. Tad kopīga 
sadziedāšanās, sadancošanās, atrakcijas. Nemanot un labā no-
skaņojumā  paskrēja stundas. Ļaudona jau tērpās tumsas plīvu-
rā, un mums bija laiks posties mājupceļam. Šeit, Ļaudonā, pali-
ka draugi - jaunatrastie, kuri pāris stundu laikā kļuvuši tik tuvi.

Cilvēkam, lai būtu laimīgs, nemaz jau nevajag daudz - vien 
draudzībā pasniegtu siltu plaukstu, pateiktu sirsnīgu vārdu, 
mīļu smaidu. Vislielākā pateicība klubiņa vadītājai Nellijai par 
izcili noorganizētu pasākumu, klubiņa dalībniecēm par sirsnī-
bu, labestību. Jaunajā gadā jums vēlam labu veselību, daudz 
radošu domu un darboties prieku. Lai ļaudis priecējat ar dau-
dziem, interesantiem pasākumiem! Ļaudonieši, lai katra diena 
ir veselīga, mīļuma un prieka pilna! Uz tikšanos!

Skrīveru senioru ansambļa ”Dziedātprieks” 
dalībniece Iveta

Laimas Pudules fotoPasākuma dalībnieki vienojas sirsnīgā kopbildē.

Ar krāšņiem priekšnesumiem priecēja eksotisko
 deju grupa ”Oreo” no Sauleskalna.
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Jautrus brīžus sagādāja ”Pasaka par rāceni”, kur darbojošās personas 
bija paši pasākuma apmeklētāji.

SENIORU PAAUDZES PASĀKUMS  ”SNIEGPĀRSLU VIRPULĪ”
6. janvārī uz svētku pēcpus-

dienu tika aicināta pagasta ve-
cākā paaudze, lai kopā omulīgā 
kompānijā atskatītos uz aiz-
ejošo gadu un gūtu pozitīvas 
emocijas, jauno gadu uzsākot. 
Tika organizētas dažādas atrak-
cijas, lasīti horoskopi un laiks 
pavadīts sirsnīgās sarunās. Par 
muzikālo noformējumu rūpējās 
kapela ”Meldiņš” no Lubānas, 
izpildot dziesmas, kas sirdij tu-
vas jau no jaunības dienām, un 
aicināt aicināja gan dziedāt, gan 
dejot arī pasākuma apmeklētā-
jus. Paldies ļaudoniešiem, kuri 
atnāca uz pasākumu! Cerams, 
ka aktīvo senioru pulciņš paliks 
arvien plašāks.

PIEMINOT BARIKĀŽU LAIKU
20. janvārī plkst. 12:30 A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā 

tika demonstrēta Zigurda Vidiņa filma „Tēvu barikādes”.
Toreiz, pirms 26 gadiem, par Latvijas atdzimšanu līdzās 

50 tūkstošiem tautiešu cīnījās un pastāvēja arī vairāk nekā 
20 ļaudonieši.

Pirms filmas klātesošos uzrunāja viena no barikāžu dalīb-
niecēm - Ērika Pomere, kura pastāstīja par savām sajūtām 
pirms 26 gadiem un šobrīd, kad varam būt lepni, ka dzīvo-
jam brīvā un neatkarīgā Latvijā. Ērika Pomere skolēnus aici-
nāja novērtēt savu dzimteni, izprast patiesās dzīves vērtības 
un būt pateicīgiem par iespēju dzīvot brīvā Latvijā.

Uz filmas demonstrēšanu bija ieradušies A. Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolas skolas skolēni (no 7. līdz 12. klasei) un citi 
pagasta iedzīvotāji.

Jaunieši pirms filmas tika aicināti padomāt par savām sa-
jūtām saistībā ar barikāžu laiku - vai viņi būtu gatavi doties 
barikādēs?

 “Cilvēka mūžā parasti nav daudz notikumu, kas radikāli 
izmaina viņa dzīvi. Man 1991. gada barikādes ir viens no šā-
diem notikumiem. Pirms divdesmit gadiem burtiski nedēļas 
laikā mainījās mana uztvere par Latviju, Latvijas iedzīvo-
tājiem un savā ziņā arī pašam par sevi. Piecdesmit tūkstoši 
cilvēku spēja sanākt kopā uz barikādēm un aizstāvēt sapni 
- sapni par Latvijas neatkarību, par spīti jebkādiem ārējiem 
uzspiestiem apstākļiem. Šajā filmā es mēģināju apskatīt, kas 
tieši šajā nedēļā notika un kā šī nedēļa ir izmainījusi barikā-
žu dalībnieku un manu dzīvi,” stāsta Zigurds Vidiņš.

Filmā „Tēvu barikādes“ ir izstāstīti septiņi stāsti par 1991. 
gada barikādēm Rīgā, kā arī par to atskaņām mūsdienās. 
„Divdesmit gadi ir piemērots attālums laikā, no kura iespē-
jams ieskatīties kādā pagātnes notikumā un mēģināt saprast 
ko tādu, kas varbūt agrāk nemaz netika pamanīts,“ skaid-
ro filmas režisors. Filmas veidotāji apskata dažu barikāžu 
dalībnieku likteņus un pārdomas tagad, kad barikāžu laika 
cerības ir realizējušās un kristalizējušās gan pozitīvā, gan 
negatīvā ziņā. Filma arī ir personīgs stāsts par ļoti personīgu 
notikumu. „Tajā nedēļā nošāva divus manus draugus,“ tā re-
žisors, „viņu priekšā man ir pienākums neaizmirst to laiku, 
kā arī atgādināt par to citiem. Tāpēc es atkal atgriežos tajā 
laikā, veidojot šo filmu.“

Zigurds Vidiņš ir gan filmas režisors, gan producents. Sce-
nārija autors - Viestarts Vidiņš. Filmas komponists ir Mār-
tiņš Brauns. 

Filmas demonstrēšanu organizē Kinopunkts, atbalsta 
Valsts Kultūrkapitāla fonds.   

Vairāk nekā stundu garā filma bija skaudra patiesība. Tajā 
bija arī nepatīkami skati, taču tieši tie iekustināja emocionā-
lo domāšanu un līdzpārdzīvojumu. Pēc filmas noskatīšanās 
ikvienam bija savas pārdomas par redzēto un, iespējams, 
kādam mainījās priekšstats par barikāžu laiku, ka tā nebija 
tikai sanākšana pie ugunskura un dziesmu dziedāšana.                     

Signe Prušakeviča

Krīt sniegpārslas baltas, baltas
No debesu klajumiem augstiem.
Piesnigs mirkļi, stundas un dienas,
Piesnigs sapņi mums balti, balti.
Ticēsim brīnuma mirklim,
Jo Laimes māte mums katram klusi
Būs Debesīs zvaigzni aizdegusi.
                           
   (autors nezināms)

Signes Prušakēvičas teksts un foto Muzicē lauku kapela ”Meldiņš”. 
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turpinājums 12. lpp.

Pa vienam vien no starta līnijas trasē dodas vairāk nekā 60 slēpotāji.

Sniega dienas dalībniekus sagaidīja īpašais sniegavīrs.

ATZĪMĒJOT VISPASAULES SNIEGA DIENU

14. janvārī, atzīmējot Vispasaules sniega dienu, Ļau-
donā ikviens tika aicināts baudīt ziemas dienu  A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas sporta laukumā, piedaloties dažā-
dās sportiskās aktivitātēs.

Diena tika atklāta ar slēpotāju parādi, pēc kuras vairāk 
nekā 60 slēpotāji dažādās vecuma grupās veica distanci 
~1km garumā. Gan no dalībnieku, gan skatītāju puses 
atsaucību guva biatlona disciplīna. Sportisks azarts un 
vēlme pamēģināt ko nebijušu pulcēja lielu komandu 
skaitu. Iespēja piedalīties bija ikvienam, jo A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskola piedāvāja slēpošanas inventāru.

Šo dienu ar prieku izbaudīja arī mazākie ļaudonieši, 
izmantojot iespēju radoši izpausties,   ar krāsām sniegā 
veidojot zīmējumus. Jautrus brīžus sagādāja arī ģime-
ņu stafetes un bērnu stafetes. Visas aktivitātes, protams, 
bija saistītas ar sniegu. Lai gan laikapstākļi neļāva atbil-
stoši sagatavot hokeja laukumu, taču tā vietā sniegs bija 
pateicīgs sniegavīru un cietokšņu būvēšanai un pikoša-
nās priekiem, ko izbaudīja gan lieli, gan mazi.

Pēc aktivitātēm svaigā gaisā pusdienas no lielā zupas 
katla. Apbalvojot veiksmīgos, iepriecināti tika visi Snie-
ga dienas dalībnieki, saņemot apliecinājumu par pieda-
līšanos. 

Paldies Sniega dienas organizatoru komandai - pa-
gasta sporta darba organizatoram Guntim Lazdam, A. 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotājiem un skolēniem, 
kas palīdzēja pierakstīt un apkopot disciplīnu rezultātus. 
Paldies ļaudoniešiem, kuri ar prieku baudīja šo ziemas 
dienu!
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turpinājums no 11. lpp.

Ļaudonieši aicināti izmantot piedāvātās ziemas sporta 
iespējas mūsu pagastā arī turpmāk: 

Hokeja laukums/slidotava
Izmantošanas grafiks darba dienās:
8:00 - 15:00 sporta nodarbības skolēniem;
15:00 - 16:00 publiskā slidošana bez nūjām;
16:00 - 17:00 publiskā slidošana ar nūjām;
17:00 - 19:00 publiskā slidošana bez nūjām;
19:00 - 21:00 hokeja treniņš jauniešiem.

Izmantošanas grafiks sestdienās, svētdienās:
9:00 - 11:00 publiskā slidošana ar nūjām;
11:00 - 15:00 publiskā slidošana bez nūjām;
15:00 - 18:00 hokeja treniņš jauniešiem;
18:00 - 20:00 publiskā slidošana;
20:00 - 22:00 hokeja treniņš jauniešiem.

Slēpošana
Pirmdienās un otrdienās 16:30 - 19:30
Sestdienās 11:00 - 14:00
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā ir iespējams iznomāt 

slēpošanas inventāru (slēpes, nūjas, zābakus) un slēpot 
pa sagatavotu trasi.

Nomas maksa inventāra uzturēšanai - 1 EUR.

Sīkāka informācija pie pagasta sporta darba organiza-
tora  (tel. nr. 26532395).

Signes Prušakevičas teksts un foto

Baltā sniega sega ir vislabākais audekls bērnu radošajiem zīmējumiem.

Biatlona laureāti.

Veiksmīgākie jautrības stafešu dalībnieki.
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Atvadu vārdi Anitai Biķerniecei
(1952 - 2016)

Cik skumja ir šī diena,
Ne lūgta, ne gaidīta …
Bet mūžā tā katram pienāk viena.

VAIRA KRAMA
(1937 -  2017)

Ir aprāvies mūsu bijušās skolotājas, radoša un 
enerģiska cilvēka - Vairas Kramas - dzīves pave-
diens. Dzimusi Madonas rajona Mētrienas pusē, 
pirmā skološanās aizrit Ļaudonas skolā. Savu 
dzīves profesiju apgūst Latvijas Universitātē 
Vēstures un filozofijas fakultātē. Jau studiju ga-
dos paplašina redzesloku, ceļojot un lasot, tādējā-
di apgūstot citu valstu kultūru, mākslu un vēsturi. 
Vaira ļoti mīlēja teātri, centās apmeklēt dažādas 
teātra izrādes.

Pēc augstskolas absolvēšanas jaunā speciāliste 
bija norīkota darbā Meirānu skolā. Sākās jauna 
darba dzīve.

Kopā ar dzīvesbiedru,  meitām Baibu un Ilvu 
pārceļas uz dzīvi Ļaudonā. Ļaudonas vidusskolā 
tobrīd bija nepieciešams vācu valodas skolotājs, 
tāpēc Vaira Krama uzsāk studijas neklātienē  līdz-
tekus darbam skolā. Vaira Krama iegūst Latvijas 
Universitātē svešvalodas skolotājas kvalifikāciju. 
Ļaudonas vidusskolā jaunā skolotāja apliecina 
sevi ne tikai kā prasmīga vācu valodas skolotāja, 
bet kā talantīga klases audzinātāja. Tas, ko sko-
lotāja pati augstu vērtē - jaunu zināšanu apguvi 

un redzesloka paplašināšanu - viņa veiksmīgi 
cenšas attīstīt arī savos audzēkņos. Ekskursijas, 
gan izglītojošās, gan izklaides, gan pa rakstnieku 
un dzejnieku dzīves vietām, gan teātri - tas viss 
pavēra skolēniem jaunus apvāršņus. Ar labu grā-
matu, saturīgu teātra izrādi, interesantu ekskursi-
ju vai ceļojumu Vaira bagātināja ne tikai savu, bet 
arī citu dvēseles, pilnveidoja sevī latvisko dzīves-
ziņu.

Dzīves ceļi Vairu aizveda uz Alūksnes novada 
Zeltiņu pagasta „Saulgriežiem”, kur viņa vadīja 
savas dzīves dienas.

Vasaras un rudeņi aizritēja, vietējos mežos ogo-
jot. Ziemas vairāk tika veltītas grāmatu lasīšanai. 
Kad mazā Zeltiņu bibliotēka bija jau izlasīta, tad 
Vaira sāka mērot ceļu uz Alūksnes bibliotēku.    
Bija laiks, kad viņa apguva adāmmašīnas māks-
lu un adīja džemperus, jakas, zeķes, ko realizēja 
kādā no Gulbenes saloniem.  Viņa nemācēja dzī-
vot, rokas klēpī salikusi. Allaž atradās kāds dar-
biņš darāms.

Skolotāja sniegusi dziļas un stabilas zināšanas, 
mācījusi strādāt patstāvīgi un radoši, organizēju-
si daudzas ekskursijas. Bija jauka, ļoti izdarīga 
kolēģe, prasīga, bet saprotoša audzinātāja saviem 
daudzajiem  audzēkņiem.

Izsakot patiesu līdzjūtību Vairas Kramas 
tuviniekiem  - Andreja Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas kolektīvs

Tu mums visu, visu atdevi,
Nekā nelūdzi un neprasīji sev.
Tā mēs pieminēsim Tevi,
Teicot simtu paldies Tev.

Allaž smaidīga, sirsnīga, izpalīdzīga - tikai ar 
labāko piemiņu Anita paliks ļaudoniešu atmiņās. 
Lai arī pēdējie darba gadi nebija saistīti ar Ļau-
donu, Anita vienmēr ir bijusi sava pagasta pat-
riote. Vēl pagasta padomes laikā Anita strādāja 
par sekretāri, bija deputāte un Ļaudonas dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja. Līdztekus laulību svinīgo 
ceremoniju vadīšanai Anita bija tā, kas aizsāka 
Ļaudonas Ģimeņu vakara tradīciju - pasākumu, 
kur tika sumināti pāri, kas atzīmē apaļas kāzu ga-
dadienas.

Vēlāk Anita sāka strādāt par sociālo darbinieci 
un tas ir bijis viņas sirdsdarbs daudzu gadu ga-
rumā, kam noteikti piekritīs arī Anitas kolēģi no 
Kalsnavas un Madonas.

Anita ir bijusi daudzu ideju ģeneratore, nav 
baidījusies no jauniem izaicinājumiem un iedro-
šinājusi uz jauninājumiem arī citus.

Ļaudonas pagasta bērnu un jauniešu centrs ir ta-
pis, tieši pateicoties Anitas iniciatīvai un degsmei 

par Ļaudonas 
jauniešu labklājī-
bu. Anita allaž ir 
bijusi ar skatu un 
domu par Ļaudo-
nu. 

Cauri dzīvei 
Anitu ir vadījusi 
sirsnība, pozitī-
vais skats uz no-
tikumiem un deja. 
Kopā ar vīru And-
ri, jaunībā sade-
jojušies, turpināja 
to darīt cauri ga-
diem, atbalstot pagasta pašdarbības dzīvi. 

Vēl nupat sirsnīga saruna, pozitīvi joki vai at-
saucība kādā jautājumā - vēl nupat… Bet nu pa-
liek atmiņas un labo darbu rezultāti, kas atgādi-
nās par to, cik labs cilvēks bija Anita.

Skumjajā dzīves posmā esam kopā ar visu Ani-
tas kuplo ģimeni un izsakām visdziļāko līdzjūtību 
viņas tuviniekiem.

Darba biedri Ļaudonas pagastā
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     Foto akcija „Ļaudona gada ritumā”
Tuvojoties Latvijas simtgadei, ļaudonieši aicināti 

piedalīties foto akcijā, kuras laikā jāatspoguļo viena 
konkrēta vieta četros dažādos gadalaikos. Izvēlieties 
sev tīkamāko dabas skatu, ainavu, ēku, koku vai kaut 
ko citu statisku un iemūžiniet šo kadru četros gada-
laikos (ziemā, pavasarī, vasarā, rudenī).

Akcijas noslēgumā tiks veidota foto izstāde.
Ziema aicina! Ņem fotoaparātu un dodies iemūži-

nāt Ļaudonu!
Informācijai tel. nr. - 25690186.

Viktora Zemgala koncerts „Ir laiks nosvinēt!”
10. martā plkst.19:00 Ļaudonas kultūras namā
Ieejas biļete - 4 EUR (iespējams iegādāties ie-

priekšpārdošanā kultūras namā, tel. 26590186)
Šarmantais dziedātājs un dziesmu autors Viktors 

Zemgals.
Kā populārākie no Viktora Zemgala hītiem, kas 

regulāri skan Latvijas Radio-2 ēterā un lielākajos 
šlāgermūzikas pasākumos, viennozīmīgi jāpiemin 
“Magnolijas zieds”, “Dāliju liesmās”, “Sapnis”, “Va-
saras vīns”, “Jo tikai tu”, “Brīnumputns”, ”Tev vēlos 
teikt...” un vēl daudzas citas, kas paliekoši iekaroju-
šas klausītāju sirdis pēdējo gadu laikā.

Tikšanās ar dziedātāju jums sagādās patīkamu 
ceļojumu iemīļoto melodiju pasaulē, jautras sarunas 

un atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem.

16. februārī plkst.11:00 Ļaudonas kultūras namā 
iespēja iegādāties jaunas un mazlietotas drēbes 

(vestas no Anglijas) 
bērniem un pieaugušajiem.

APSVEICAM!
Saglabāt sevī
Visu labo un gaišo,
Dalīties tajā ar citiem
Un vienmēr prast laimīgam būt.
- Nebaidīties un tikai uz priekšu iet,
Sekot saviem sapņiem, mērķiem
Un paņemt visas iespējas ciet.

SVEICAM JANVĀRA MĒNEŠA JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Valdi Barūkli                      28. janvārī

 55 gadu jubilejā
Guntaru Rubeni                 2. janvārī

 60 gadu jubilejā
Jevgeniju Čulkovu             22. janvārī
                                   
 65 gadu jubilejā
Elzu Kurzemnieci               27. janvārī

 70 gadu jubilejā
Jāni Uržu                            2. janvārī

 75 gadu jubilejā
Arnoldu Antonoviču           21. janvārī
Ņinu Simsoni                      2. janvārī

             80 gadu jubilejā 
Zigurdu Līventālu               25. janvārī

PASĀKUMU AFIšA

Sirsnīgi sveicam jubilārus! 
Vēlam veselību stipru, allaž gaitu ņipru!

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.

MANS PALDIES
  Sirsnīgs paldies kultūras nama vadītājai  Signei  
Prušakevičai  par  interesanti  noorganizēto un va-
dīto senioru paaudzes atpūtas pasākumu  “Snieg-
pārslu virpulī”.

Tu kopā ar nenogurstošo Lubānas kapelu „Mel-
diņš”  uzbūri īstu sniegpārslu virpuli rotaļās, dejās, 
konkursos, pasakā par rāceni.

Signe, novēlam Tev arī turpmāk būt tikpat iejūtī-
gai, sirsnīgai pret visiem. Lai tev veicas!

                              
Pensionāri

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši
ANTA VIJA UBERTE 

20.12.2016. 89 gadu vecumā;

INTA ZAGORSKA 
25.12.2016. 82 gadu vecumā;

ANITA BIĶERNIECE 
30.12.2016. 64 gadu vecumā;

ALEKSANDRA LAIZĀNE 
02.01.2017. 91 gada vecumā;

JĀNIS MARĀNS 
21.01.2017. 72 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Ir pienācis atvadu brīdis,
Kad vietas nav skaļiem vārdiem,
Kad atkal kāds zieds ir vītis
Un aiziet caur mūžības vārtiem.


