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Novembris. Pirms 90 gadiem 1918.gada 18. 
novembrī radās neatkarīga Latvijas valsts.

Latvijas valdībai toreiz nebija ne kapitālu, ne īpašu-
mu. Bet bija gan valstsvīri ar stipru gribu, skaidru sirdi 
un tīrām rokām, ar dziļām zināšanām valsts lietās, lai 
veidotu jauno Latvijas valsti. Tas bija mūsu garīgais ka-
pitāls. Neatkarīgi no tā, kur valsti stūrē politiķi šodien, 
18. novembris nav tikai tautas politiskais mandāts visam 
pašreiz notiekošajam. 18. novembris ir mūsu nacionālās 
pašapziņas, nacionālās piederības apliecinājuma diena. 
Un lai cik mēs to katrs sevī izjustu citādāk, šī ir diena, 
kas mūs vieno kā tautu. Reizē tā ir arī pateicības diena 
tiem, kuri šo valstisko neatkarību izcīnīja.

Valsts – tie esam mēs, tātad valsts svētki ir arī mūsu 
svētki. Svētku sajūtu nevar piešķirt, to nevar aizņemties 
uz laiku, nevar iegūt kā dāvanu, to nevar nopirkt. To jā-
meklē sevī ikvienam no mums, - to jāmeklē savā sirdī. 

Mīlam un mīlēsim savu Latviju, jo nekur nav tik skanīgu 
putnu dziesmu, tik zilu ezeru un upju, tik zaļu mežu un 
ziedošu pļavu kā pie mums Latvijā un it īpaši Ļaudonā.

Tāpat kā esam pratuši caur gadsimtu griežiem sagla-
bāt savu Brīvības pieminekli, mācēsim saglabāt arī savu 
brīvību, lai vienmēr mūsu Dziesmu svētkos skanētu “Tev 
mūžam dzīvot, Latvija!” 
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Padomes sēdē 2008. gada 22. oktobrī
1.Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6-2008 „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.1-2008 „Ļaudonas pagasta pašval-
dības 2008. gada budžets””.

Saistošie noteikumi Nr.6-2008 „Grozījumi saistošajos notei-
kumos Nr.1-2008 „Ļaudonas pagasta pašvaldības 2008. gada 
budžets””.

1. Izdarīt izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumu daļā, kopā ie-
ņēmumi 1039810Ls

1.1. Palielināt ieņēmumus pa klasifikācijas kodiem 4240Ls      
1.8.6… kodam „valsts budžeta mērķdotācija bibliotēkām in-

terneta nodrošināšanai” palielināt par 1440Ls
19230 kodam „ieņēmumus no citām pašvaldībām sociālās 

palīdzības funkciju nodrošināšanai” palielināt par 1800Ls   
21399 kodam „citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem” 

palielināt par 1000Ls
2. Izdarīt izmaiņas pamatbudžeta izdevumu daļā, kopā izde-

vumi 910743Ls un 1082Ls aizņēmuma dzēšanai
Palielināt izdevumus par 41732Ls un izdarīt izmaiņas pa kla-

sifikācijas kodiem un   struktūrvienībām
01.720 Pašvaldību budžeta parāda darījumi  palielināt 

par 371Ls
 4320 kodu pašvaldību budžeta procentu maksājumi 

Valsts kasei palielināt par 371 Ls
03.200  Ugunsdzēsībai izmaiņas pa kodiem
 2310 kodu inventāra iegāde samazināt par 325Ls
 2350 kodu saimnieciskie un remonta materiāli sama-

zināt par 44Ls
 5230 kodu saimniecības pamatlīdzekļi palielināt par 

369Ls  
09.210 Vidusskolai palielināt izdevumus par 27861Ls un 

veikt izmaiņas pa kodiem
 2120 kodu ārvalstu komandējuma  izdevumi palieli-

nāt par 770Ls komandējuma dienas naudu
 2370 kodu  mācību materiālu iegāde samazināt par 

100Ls
 5230 kodu  pamatlīdzekļu iegāde samazināt par 

670Ls
 5250 kodam kapitālais remonts un rekonstrukcija 

palielināt izdevumus par 27000Ls (Avotu ielas katlu mājas re-
konstrukcijas I kārta /kredīta līdz./ un 861Ls projekta izstrāde 
sakaru tīkla kabeļu pārvietošanai)

09.100 Pirmsskolas izglītības iestādei palielināt izdevumus 
par  5800Ls

  5250 kodu kapitālais remonts un rekonstrukcija pa-
lielināt par 5800Ls (Avotu ielas katlu mājas rekonstrukcijas I 
kārta /kredīta līdz./)

08.110 Ļaudonas bibliotēkai palielināt izdevumus par 
1400Ls

 5250 kodu kapitālais remonts un rekonstrukcija pa-
lielināt par 5800Ls  (Avotu ielas katlu mājas rekonstrukcijas I 
kārta  /kredīta līdz./)

09.820 Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestāžu 
sniegtajiem  pakalpojumiem

kodu 7211  samazināt par  1000Ls 
10.200 Sociālās aprūpes centrs palielināt izdevumus par 

5800Ls 
 5250 kodu kapitālais remonts un rekonstrukcija pa-

lielināt izdevumus par 5800Ls (Avotu ielas katlu mājas rekons-
trukcijas I kārta /kredīta līdz./)

10.400 Bērnu rotaļu attīstības centram palielināt izdevu-
mus 1500Ls un izdarīt izmaiņas pa kodiem  

 2235 kodam kursu dalības maksa samazināt par 60Ls 
 2241 kodam telpu remonts palielināt izdevumus 425Ls    
 2270 kodu pārējie pakalpojumi samazināt par 65Ls  
 2310 kodu inventāra iegāde samazināt par 274Ls + 300Ls 

 2351 kodu remontmateriālu iegāde palielināt par 
1500Ls (papildu līdzekļi)

 5230 kodu saimniecības pamatlīdzekļi palielināt par 274Ls
Piešķirt līdzekļus aizņēmuma dzēšanai 1082Ls IV ceturkšņa 

maksājums vidusskolas sporta zāles tehniskais projekts
2. Nolēma uzņemt pašvaldības bilancē ēkas, kas atrodas īpa-

šumā „Sāvienas lauki” un īpašumā „Vecā Sāvienas skola”.
3.  Apstiprināja „Sāvienas ezera zivsaimnieciskās ekspluatā-

cijas noteikumus”.
4. Nolēma pasniegt pašvaldības Pateicības rakstus LR prok-

lamēšanas 90. gadadienas sakarā.
   5. Nolēma deleģēt Ļaudonas pagasta padomes priekšsēdē-

tāju Līgu Calmāni darbam  Madonas rajona pašvaldības reor-
ganizācijas uzraudzības komisijā.

6. Nolēma ieteikt deputāti, pirmsskolas izglītības iestādes 
skolotāju Gundegu Apšu darbam Madonas rajona pašvaldības 
reorganizācijas komisijas darbā.

7. Izveidoja komisiju būves „Ļaudonas ciema katlu mājas ar 
kurināmā novietni rekonstrukcijas 1. kārta Avotu ielā 2” pie-
ņemšanai ekspluatācijā.

8. Samazināja zemes izpirkšanas maksu īpašumiem „Jukas” 
un „Bērzāji”.

9. Noteica nekustamajam īpašumam Aiviekstes ielā 4 ze-
mes lietošanas mērķi: „Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves 
zeme”.

10. Apstiprināja zemes ierīcības projektu īpašumam „Jaunci-
naites” un īpašumam „Dziļgravas 2”.

11. Noteica nekustamā īpašuma zemes lietošanas apgrūtinā-
jumus īpašumiem „ZAET Apakšstacija”, „ZAET Graudu ielā” 
un „Druvas”.

12. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašu-
mu „Avenāji” un „Klūgas”.

13. Atļāva mainīt nosaukumu īpašumam „Kaļpi” uz „Kaļpu 
sēta” un īpašumam „Jokas” pret „Mežajokas”.

14. Nolēma remontēt Bērnu rotaļu un attīstības centra iz-
degušo telpu, slēdzot līgumu ar darbu izpildītāju, materiālus 
iepērkot pašvaldībai.

15. Nolēma visās Ļaudonas pagasta pašvaldības iestādēs 
pārcelt darbdienu no pirmdienas, 2008. gada 17. novembra, uz 
sestdienu, 2008. gada 22. novembri.

16. Nolēma piešķirt sociālās palīdzības pabalstu vienam pa-
gasta iedzīvotājam.

17. Nolēma piešķirt uzturmaksas atlaidi pirmsskolas izglītī-
bas iestādē bērniem no vienas ģimenes.

18. Nākamā pagasta padomes sēde notiks 2008.gada 26. 
novembrī plkst. 14.15. 

Sēdes materiālus apkopoja Ilita Berķe,
pagasta padomes sekretāre

PAGASTA PADOMĒ
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Latvijas valsts 90. gadadienu Ļaudonā svinēja 17. novembrī 
svinīgā sarīkojumā, koncertā un ballē pagasta kultūras namā. 

Skanot valsts himnai „Dievs, svētī Latviju” jauktā kora „Lai 
top!” un vidusskolas pūtēju orķestra izpildījumā sākās svinī-
gais sarīkojums par godu Latvijas 90. gadadienai. 

Klātesošos svētkos sveica un uzrunāja Ļaudonas pagasta 
padomes priekšsēdētāja Līga Calmāne –

Padomes priekšsēdētājas 
sveiciens Valsts svētkos

,,Debesis guļ virs 
egļu galiem, klajumu 
vēji neatnāk, dien-
vids sakarsis trīso kā 
uguns. Krāšni te rotā-
jas Ļaudona Aiviek-
stes ielejā, gleznainais 
dievnams un ēnainie 

dzirnavu dambji. Gājējus priecina 
ainavām bagātais Lazdonas liel-
ceļš, Kalnvirsas auglīgie tīrumi, 
krāšņā Maija birzs Plenča ezera 
augstienē. Nav daudz tādu vietu 
Latvijā, kur meži un ezeri vēl at-

spoguļotu tik pirmatnīgu skaistumu, kur staigātu tik vienreizīgi 
cilvēki, vienalga vai tas spēka un trakulības pārpilnais Jaunzem-
ju ciems vai miera pilnā Meirānu puse.’’ (Andrejs Eglītis)

Jau 19.gs. sākumā Ļaudonā (Laudohn) dzīvoja krietni darba 
rūķi, dzīvoja Ļaudonas muižas Daukovas Aizdriksnās, Ņācos, 
Siliešos, Kaļpos, Ārēs, Ruķos, Suņupos, Riezemē, Cekuļos, 
Ļaudonas muižas Kalvāres Skutānos, Ķikuros, Ķepšos, Tīlā-
nos, Leitānos, Ļaudonas muižas Paskulu Āriņos, Purnavie-
šos, Jokstos, Ancīšos, Vēresmalā, Ļaudonas muižas Lejesgala 
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LATVIJAI – 90

Uz svētku sarīkojumu ieradās daudz ļaužu. Visas sēdvietas 
aizņemtas, un daudziem nācās stāvēt kājās. Daudziem klāteso-
šajiem līdzi bija ziedi, lai apsveiktu Ļaudonas pagasta pado-
mes Pateicības raksta ieguvējus.

Pašvaldības apbalvojumu pasniedza Ļaudonas pagasta pado-
mes deputāti. Katrs pagasta padomes deputāts sveica pagasta 
iedzīvotājus un viesus svētkos, pasniedza pašvaldības Pateicības 
rakstu:

1. Indulim Rankam – par „Ceļš pie Andreja Eglīša” izvei-
došanu Ļaudonas kapos;

2.Jurim Jansonam – par ieguldīto darbu grāmatas„Raibu 
raibie raduraksti” izdošanā 2 sējumos;

3. Dzintarai Birnei – par ieguldīto darbu pagasta dzīves attīs-
tībā, esot Ļaudonas pagasta padomes priekšsēdētājas amatā;

4. Ainai Miezītei – par kora „Lai top!” vadīšanu, veiksmīgu 
startu 2008. gada Dziesmu un deju svētkos;

5. Maldai Eglītei – par ansambļa „Sendienas” ilggadēju va-
dīšanu un aktīvas koncertdarbības nodrošināšanu;

6. Agitai Cerukai – par ilggadēju kora „Lai top!” darbības 
veicināšanu;

7. Aijai Driksnai – par ilggadēju kora „Lai top!” darbības 
veicināšanu;

Valsts prezidenta apsveikums Ļaudonas pagasta padomei:
Mūsu Latvijai ir bagāta vēsture, liela nākotne un kopīgs mērķis – laimīga, latviska un labklājībā dzīvojoša 

Latvijas tauta.
Pateicos visiem par gaišām domām un labiem darbiem, ko dāvinām savai valstij svētkos.

    
Valdis Zatlers

Jaunsarķos, Dzīšļos, Zīliņos, Caunēs, Sāvenes Jokās. Līdz šo-
dienai saglabājušies ne tikai nosauktie mājas vārdi, daudz tādu 
ir kādreizējās Toces muižas, Mācītājmuižas, Odzienas, Saven-
see šodienas teritorijās. Visiem māju nosaukumiem līdzi būtu 
jāsauc cilvēki ar viņu kuplajām ģimenēm, darba tradīcijām. 
Šo piemiņu bērnu bērnu bērni piedzīvoja neatkarīgās Latvijas 
Valsts veidošanos. Tepat vien šīs zemes pēdas, pa kurām stai-
gājam šodien mēs, kādreiz mina viņi. Viņu darbu turpinātājiem 
jābūt mums.

Kad, saņemot jauno ,,Madonas rajona lepnuma grāmatu’’, 
lasīju Ļaudonas sadaļu, domāju, par ko es lepotos, ja rakstītu 
šo grāmatu?

Pirmkārt, ar darbīgajiem kultūras cilvēkiem, kuri ļaudonie-
šiem iemācījuši dziedāt, dejot, spēlēt teātri, atklājuši parastu 
lauku cilvēku talantus, atvieglojuši grūtās ikdienas darba gaitas 
ne tikai viņiem, bet arī pašdarbnieku darba augļu baudītājiem.

Es lepojos ar kora dziesmas tradīciju kopējiem: Augustu 
Nesauli, Arnoldu Osīti, Aleksandru Zvaigzni, Valdu Jerma-
novu, Ainu Miezīti, teātra dzīves attīstītājiem: Pēteri Sprūdu, 
Aleksandru Mīlgrāvi, Andreju Stulpiņu, Metu Fricbergu, Alek-
sandru Zvaigzni, Antoniju Uržu, Rasmu Lencbergu, vokālo 
ansambļu vadītāju Valdi Balodi, tautisko deju tradīciju uztu-
rētāju Anitu Pētersīli, Ļaudonas novada vēstures pētnieci Irēnu 
Vilciņu, pagasta dabas bagātību – dižkoku, dižakmeņu pētnieci 
Ausmu Dārziņu un vēl daudziem godīgiem, uzcītīgiem darba 
cilvēkiem. Un, protams, ar tiem ļaudoniešiem, kuru darbi aiz-
skanējuši pāri pagasta robežām, šoreiz pieminot mikrobiologu 
Mārtiņu Beķeri.

Laiks aiztek un cilvēki līdzi, bet paliek vieta – Ļaudona, pa-
liek padarītie darbi.

Lai mūsu valstij Saules mūžs! Lai Latvijas cilvēkiem dzīve 
piedāvātu visas iespējas, ko izmantojot varētu dzīvot cilvēka 
cienīgu dzīvi! Lai miers mūsu valstī!

Sirsnīgi sveicu Latvijas 90. dzimšanas dienā! 

8. Mārim Akotam – par aktīvu darbību pagasta pašdarbības 
kolektīvos;  

9. Guntaram Vasiļjevam – par patīkamas ainavas izveido-
šanu īpašumā „Žubītes”;

10. Jānim un Aivaram Pelšiem – par Kalnvirsas lauku ap-
kopšanu;

11. Agrim un Anitai Veikšāniem – par veiksmīgu saimnie-
košanu zemnieku saimniecībā „Pasiles”;

12. z/s „Suņupi” – par veiksmīgu saimniekošanu;
13. z/s „Saulieši” – par veiksmīgu saimniekošanu;
14. Vizmai Jonānei – par ilggadēju medicīnas pakalpojumu 

sniegšanu pagasta iedzīvotājiem;
15. Valdas Dimbeles ģimenes ārsta praksei – par ilggadēju 

medicīnas pakalpojumu sniegšanu pagasta iedzīvotājiem;
16. Marutai Zagorskai – par ilggadēju medicīnas pakalpo-

jumu sniegšanu pagasta iedzīvotājiem;
17. Maijai Zandbergai – par labu, apzinīgu darbu Sociālās 

aprūpes centra vadīšanā;
18. Elzai Kurzemniecei – par uzcītīgu darbu Sociālās aprū-

pes centrā no tā dibināšanas 1. dienas;
19. Mārītei Kundziņai – par apzinīgu, uzcītīgu darbu Soci-

ālās aprūpes centrā;
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20. Rutai Bojārei – par apzinīgu, uzcītīgu darbu Sociālās 
aprūpes centrā;

21. Olgai Kļimovičai – par apzinīgu, uzcītīgu darbu Sociālās 
aprūpes centrā;

22. Sarmītei Sīlei – par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā 
mācību olimpiādēm, skolēnu ārpusstundu pasākumu vadīšanu 
un jaunu tradīciju iedibināšanu Ļaudonas vidusskolā;

23. Ingai Avotiņai – par labiem panākumiem Ļaudonas vi-
dusskolas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu veidošanā, par 
ieguldījumu skolēnu sagatavošanā mācību olimpiādēm;

24. Selgai Balodei – par radošu, apzinīgu darbu Ļaudonas 
vidusskolā, par labu sadarbību ar skolēnu vecākiem;

25. Anitai Pētersīlei – par labu darbu Ļaudonas vidussko-
lā sākumskolas skolēnu sagatavošanā zonas olimpiādēm, par 
Ļaudonas vidusskolas un pagasta deju kolektīvu vadīšanu;

26. Birutai Boktai – par ļoti labu kontaktu veidošanu ar au-
dzināmās klases skolēniem, par angļu valodas mācīšanas kvali-
tāti Ļaudonas vidusskolā;

27. Leldei Elijāsei – par apzinīgu darbu kā latviešu valodas 
skolotājai Ļaudonas vidusskolā;

28 Lilijai Jakubjaņecai – par labiem panākumiem krievu 
valodas mācīšanā Ļaudonas vidusskolā;

29. Annai Iesalniecei – par ieguldījumu Ļaudonas vidussko-
las skolēnu sagatavošanā matemātikas olimpiādēm;  

30. Dzintrai Viļevičai – par apzinīgu Ļaudonas vidusskolas bib-
liotekāres darbu, par skolēnu radošo darbu izstāžu organizēšanu; 

31. Ilgai Brālis – par apzinīgu darbu, veicot ikdienas darbus, 
vadot Ļaudonas vidusskolas tehnisko darbinieku darbu un sa-
gatavojot skolu jaunajam mācību gadam;

32. Inārai Bardovskai – par apzinīgu Apvienotās virtuves 
vadītāja darbu; 

33. Rudītei Bērziņai – par apzinīgu, precīzu ikdienas darbu 
veikšanu kā garderobistei Ļaudonas vidusskolā;

34. Inesei Šumskai – par apzinīgu, precīzu ikdienas darbu 
veikšanu kā garderobistei Ļaudonas vidusskolā;

35. Valentīnai Kļaviņai – par apzinīgu, precīzu ikdienas 
darbu veikšanu kā apkopējai Ļaudonas vidusskolā; 

36. Inārai Krasnovai – par ieguldīto darbu, radošu, inovatī-
vu ideju ieviešanu pirmsskolas izglītības iestādes vadīšanā;

37. Iritai Akmentiņai – par pedagoģiskā darba daudzpusību, 
sabiedrisko aktivitāti pirmsskolas izglītības iestādē;

38. Valentīnai Venerei – par precizitāti, akurātumu darba 
izpildē Pirmsskolas izglītības iestādē;

39. Dacei Zepai – par pedagoģiskā darba daudzpusību Pirms-
skolas izglītības iestādē, sabiedrisko aktivitāti pagasta dzīvē;

40. Aigai Reinbahai – par atsaucību, apzinīgumu, vērienī-
gumu darbā, radošo dzirkstelīti  Pirmsskolas izglītības iestādē;

41. Līgai Blektei – par ilgstošu, uzcītīgu, apzinīgu darbu 
Pirmsskolas izglītības iestādē;

42. Nadeždai Jegorovai – par ilgstošu, uzcītīgu, apzinīgu 
darbu Pirmsskolas izglītības iestādē;

43. Birutai Calmanei – par pagasta jauniešu dzīves vadīša-
nu jauniešu centrā „Acs”;

44. Andrim Ozoliņam – par ilggadēju, apzinīgu darbu kā 
automobīļa vadītājam pašvaldībā;

45. Maigai Ozoliņai – par ilggadēju darbu pašvaldībā;
46. Jānim Zavalam – par ieguldīto darbu pagasta labiekār-

tošanas un teritorijas sakopšanas darbu organizēšanā;
47. Rutai Vizānei – par ieguldīto darbu pagasta bāriņtiesā un 

pašvaldības avīzes veidošanā;
48. Dzintrai Seržānei – par ieguldīto darbu pagasta grāmat-

vedības darbā un vēlēšanu komisijā;
49. Ļaudonas pasta kolektīvam – par apzinīgu darbu preses 

piegādē un citu pakalpojumu sniegšanā pagasta iedzīvotājiem. 

Vidusskolas pūtēju orķestris.

Deputāte 
Lidija Kaufelde.

Dzintara Birne, Malda Eglīte, Aina Miezīte, Agita Ceruka, 
Aija Driksna, Māris Akots.

Vidusskolas daiļlasītāji.

Vidusskolas skolēnu ansamblis.
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Deputāts 
Jānis Dreimanis.

 Ainārs Apšs, Aivars Pelsis, Anita Veikšāne, Ļaudonas 
pasta nodaļas pārstāve Gunta Rukmane.

Dejo dāmu deju grupa „Mežrozītes”.

Vizma Jonāne, Maija Zandberga, Mārīte Kundziņa, 
Ruta Bojāre, Olga Klimoviča

...un dejotāji.

Pirmsskolas izglītības iestādes mazie dziedātāji...

Deputāte 
Gundega Apša.

Selga Balode, Anita Pētersīle, Inga Avotiņa, Biruta Bokta, 
Lilija Jakubjaņeca, Lelde Elijāse.

Dejo vidusskolas deju kolektīvs.
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Apbalvojumu saņēmējiem ziedus dāvināja arī zālē klāteso-
šie, izsakot savu pateicību un cieņu par viņu darbu. 

Koncertā skatītājus priecēja: Ļaudonas vidusskolas pūtēju 
orķestris, jauktais koris „Lai top!”, vidusskolas dejotāji, dāmu 
deju grupa „Mežrozīte”, ansamblis „Sendienas”, vidusskolas 
skolēnu ansamblis un daiļlasītāji, kultūras nama mazie dejotāji 
un pirmsskolas izglītības iestādes bērni.

Pagasta ļaudis pateicās pagasta pašvaldības priekšsēdētājai 
un deputātiem par ieguldīto darbu Ļaudonas pagasta padomes 
attīstībā, jo cilvēka vērtības mēraukla ir viņa darbu krietnums 
un godīgums attiecībā pret savu valsti un cilvēkiem. 

Pēc koncerta kultūras namā notika svētku balle. 
R. Vizānes teksts un foto

Deputāts 
Guntis Mozga.

Anna Iesalniece, Dzintra Viļeviča, Ilga Brālis, Valentīna 
Kļaviņa, Rudīte Bērziņa, Inese Šumska.

Ansamblis „Sendienas”.

 Ināra Krasnova, Valentīna Venere, Irita Akmentiņa, Dace 
Zepa, Līga Blekte, Nadežda Jegorova. Aiga Reinbaha.

Kultūras nama mazie dejotāji.

Deputāts 
Aldis Bondars.

Maruta Zagorska, Andris Ozoliņš, Jānis Zavals, 
Ruta Vizāne, Dzintra Seržāne.
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DEPUTĀTA VIEDOKLIS
Novembris kā gada tumšākais 

mēnesis reizē ir arī viens no bagātā-
kajiem ar svētkiem, līdz ar to dodot 
iespēju šo tumšo laika posmu tomēr 
darīt gaišāku. Cik ļoti? Tas jau at-
karīgs no katra paša. Viss iepriekšē-
jais gads kopš Latvijas dibināšanas 
89.gadskārtas ir aizvadīts 90 gadu 
dzimšanas dienas svētku zīmē. Arī 

ikvienam ļaudonietim bija un vēl joprojām ir iespēja kļūt par 
aktīvu šo svētku dalībnieku. Arī Ļaudonā esam veidojuši Gais-
mas tiltu pār Aivieksti, skolā un bērnudārzā tiek organizēti 
īpaši pasākumi, lai atzīmētu šo notikumu. Pašdarbnieki cītīgi 
gatavo priekšnesumus svētku koncertam. 

Nepatīkamu murdoņu pagastā izveidojuši notikumi ap Bēr-
nu rotaļu un attīstības centru. Pateicoties centra darbinieču en-

tuziasmam, tas ir atsācis savu darbu, bet darāmā vēl ļoti daudz, 
arī nepieciešamie finanšu līdzekļi nav tik viegli atrodami, jo 
vajadzību pagastā ir daudz, sākot jau ar ielu apgaismošanu 
diennakts tumšajās stundās. Kaut arī šie notikumi nepārpro-
tami ir nepatīkami un ikviens vēlamies, lai vainīgie tiktu pēc 
iespējas ātrāk atrasti un saukti pie atbildības, nedrīkstētu notikt 
arī vieglprātīga mētāšanās ar apvainojumiem un spekulācijām 
par iespējamiem vainīgajiem. 

Par spīti ikdienas rūpēm, kas lielākas vai mazākas ir katram 
no mums, lai svētku sajūta sasniedz ikvienu ļaudonieti, vien-
alga – vai vērojot TV svētku pārraides par pasākumiem citur 
Latvijā, vai apmeklējot koncertu Ļaudonas kultūras namā! Ja 
katrs savas mājas logos 18.novembrī iedegsim pa svecei, Ļau-
dona noteikti kaut uz brīdi kļūs gaišāka!

Jānis Dreimanis

MĒNEŠA JUBILĀRS
Neierasti rudenīgi jauka ir 14. novembra diena. Tā ir diena, kad mūsu pagastā sumi-

nām jubilāri Mariju Andrejevu viņas dzīves 80. dzimšanas dienā. 
Jubilāre ar sirsnīgu smaidu mūs sagaida savā dzīvesvietā „Liepās”, ar viņu kopā ir arī 

meita Tatjana.
Jubilāres un viņas dvīņu māsas Tatjanas šūpulis kārts pirms astoņdesmit gadiem Sebe-

žā. Bērnība pagājusi kopā ar divām māsām un brāli. Pārdzīvotas kara šausmas dzimtajā 
pusē, bet jau no 1946. gada Mariju dzīves ceļš atvedis uz Latviju, uz Madonas rajona 
Ļaudonu. 

Darbs Mariju nekad nav baidījis, viņa savā darba mūžā strādājusi skolā, bērnudārzā, 
dārzniecībā, mehāniskajās darbnīcās. Visus darbus Marija veikusi ar mīlestību. Brīvajā 
laikā nav varējusi mierīgi nosēdēt un tad par mierinājumu kļuvuši rokdarbi – tamborē-
šana un adīšana. Meita Tatjana saka, ka vairs jau mammai dziju nevedot, esot apadīti 
visi. Savā mūžā Marija ir daudz iztamborējusi baltos darbus – sedziņas, spilvendrānas, 
spilventiņus, lakatus. Adītas arī zeķes, cimdi, jakas, džemperi. 

Jubilāre savā dzimšanas dienas rītā izcepusi brīnišķīgus pīrādziņus, ar kuriem cienā arī 
mūs, jo viņai vēl un vēl gribas ko garšīgu pagatavot, kaut gan ikdienā ir viena, jo dzīves-
draugs Aleksandrs, ar kuru iepazinās 1949. gadā un nodibināja ģimeni, jau aizgājis mū-
žības ceļos. Kopā ar vīru izaudzināta meita Tatjana. Meita dāvājusi trīs mazdēlus– Jāni, 
Ati un Valteru, kuri ciemojas nedēļas nogalē un bieži vien vecmāmiņu iepriecina ar kādu 
skaistu dziesmu. 

Ikdienā jubilāre rūpējas par savām vistiņām un kaķīti. “Lai nebūtu tik vientuļi, kaut 
kas taču ir jādara,” tā saka pati jubilāre. Dodiet tik man dziju, noadīšu zeķes un cimdus, tagad rudenī nav arī dārzā, ko darīt. Jā, 
cienījamā jubilāre savā dzīvē ir kopusi daudz puķu. Viņas mazajā piemājas dārziņā tās ziedējušas no agra pavasara līdz vēlam 
rudenim, no mazas ābolu sēkliņas izaudzētas ābeles, kuras jau tagad nes augļus, un arī dzimšanas dienā uz galda ir šie sārtie āboli, 
kas izauguši no mazās sēkliņas.

Atvadoties no jubilāres, padomes priekšsēdētāja Līga Calmāne vēlē jubilārei daudzus, daudzus dzīves gadus un, protams, labu 
veselību! 

R. Vizānes teksts un foto

PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

  Rudens parasti ir pārgājienu un ekskursiju laiks. Septembrī 
devāmies pārgājienos (par to rakstījām jau iepriekš), bet oktobrī 
savukārt devāmies iepazīt tuvākas un ne tik tuvas vietas gan savā 
rajonā, gan arī citviet Latvijā. Tā 1.-4.kl.audzēkņi iepazina Lat-
gales pusi (Preiļu leļļu muzejā, Aglonas maizes muzejā...), 5.-
7.kl. – Zemgales pusi (Tērveti, Bausku...), 8.kl. – Rīgu (Uguns-
dzēsēju muzeju, Daugavas muzeju, peldējās akvaparkā...), 
9.kl.– pa mūsu Madonas rajona interesantākajām saimniecībām 
(ar Lauku atbalsta dienesta gādību).

Oktobrī mēs paguvām arī kopīgi – visi skolas audzēkņi un 
skolotāji – nofotografēties, šo kopbildi varēs aplūkot skolas fo-
ajē blakus klašu vizītkartēm.

 Piedalījāmies arī rajona 5.-6.kl.erudītu konkursā „Mēs pie-
deram Latvijai”, kas notika 27.oktobrī – skolēnu brīvdienās. 

Īsas ziņas no skolas dzīves...
Mūsu skolu pārstāvēja 5.kl. skolniece Lauma Iesalniece, 6.kl.
skolnieces Agnese Sīle, Ivita Celiņa. Konkursam bija 2 kār-
tas: pirmajā kārtā vajadzēja sagatavot stāstījumus par pagasta 
karogu un interesantākajām vietām pagastā, otrajā kārtā rak-
stiski jāatbild uz jautājumiem par dažādiem notikumiem mūsu 
rajonā un valstī. Mūsu meitenes nokļuva otrajā kārtā – ieguva 
pateicības. Paldies skolotājām L.Jakubjaņecai, A.Iesalniecei, 
I.Avotiņai par sagatavošanas darbu! 

 28.oktobrī mūsu skolā notika Madonas rajona skolu 5.-9.kl.
līdzpārvalžu līderu pieredzes apmaiņas pasākums. Šo pasāku-
mu organizēja mūsu skolas skolēnu pašpārvalde. Kuri skolēni 
organizēja un piedalījās? Tie ir 5.-12.kl.skolēni: L.Iesalniece, 
L.Pelse, D.Celiņa, K.Zenčonoka, J.Hohlova, I.Celiņa, 
L.Kaulača, R.Beļaunieks, Z.Krēsliņa, D.Petrovskis, Z.Ozola, 
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S.Tropa, M.Jakubjaņecs. Kā mums klājās? Izplānojām visos 
sīkumos un iecerējām dažādas aktivitātes, bet korekcijas ie-
vieš ciemiņu kavēšanās transporta dēļ. Ciemiņus aizvedām uz 
Teiču rezervāta INfO centru, kur viņus ļoti sirsnīgi sagaidīja 
tā darbinieks Andris Avotiņš. Darbojāmies ļoti nopietni, katram 
dalībniekam tika iedota jautājumu lapa un, protams, bija jāatrod 
atbildes. Atbildes redzamas, izlasāmas stendos, bukletiņos... 
Tikai jādarbojas! Arī skolotājiem savs darbiņš – noteikt , cik 
ir pareizo atbilžu dalībnieku lapās, protams, noteikt 3 labākos! 
Skolotāji ar šo darbu lieliski tika galā, savukārt dalībnieki tika 
pie balvām. Pateicamies mūsu gidam Andrim Avotiņam par pa-
tīkamo stāstījumu un iesaistīšanu „darboties”! Tālāk mēs savus 
ciemiņus aizvedām pie Andreja Eglīša. Izstaigājām šo ceļu– 
ceļu pie dzejnieka, pastāstījām par tā veidošanu, nolikām ziedus 
un pieminējām dzejnieku ar klusuma mirkli. Bet nu gan ātri, 
bez kavēšanās – uz skolu! Neliels dziesmots sveiciens mūsu 
ciemiņiem izskan no 2.kl.skolēna Artūra Biķernieka, kā arī īsa 
uzruna no skolas direktores L.Kaufeldes.

 Tālākā darbošanās tiek nodota skolēnu pašpārvaldes vadītā-
ja Mareka Jakubjaņeca rokās. Tiek izveidotas 2 grupas, vienu 
grupu vada Mareks, bet otru – Zaiga , un ciemiņi var iepazīties 

ar mūsu skolu, bet nelielās ekskursijas izskaņā – orientēšanās 
spēle ”Atrodi īsto!”, kur pēc attēliem jāatrod objekti mūsu sko-
lā. Pēc orientēšanās – saldas balviņas, jo atrasti visi objekti. Nu 
un seko nopietnāka daļa – mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes 
prezentācija, kurā iepazīstinājām ciemiņus ar sevi, stāstījām un 
rādījām savas veiksmes, panākumus un dalījāmies nākotnes ie-
cerēs. Pēc nelielas tējas pauzes dalījās pieredzē un – pozitīvā 
nozīmē – lielījās ar labām idejām arī 13 rajona skolu (Sarka-
ņu, Murmastienes, Meirānu, Stirnienes, Bērzaunes, Lazdonas, 
Praulienas, Kusas, Liezēres, Barkavas pamatskola, kā arī Ma-
donas 1.vidusskola, MVĢ, Lubānas vidusskola) līdzpārvalžu 
līderi. 

Nobeigumā – ļoti īss spēļu laiks, spēles vadīja Zanda un Sig-
ne. Nu un, nemanot vien, pienācis arī atvadu brīdis, laba vēlē-
jumi un solījumi tikties atkal kādu citu reizi! 

 Savukārt Ļaudonas vidusskolas administrācija uzteica par 
labi paveikto darbu un izsniedza pateicības rakstus katram sko-
lēnu pašpārvaldes dalībniekam!

Sarmīte Sīle, Ļaudonas vidusskolas direktores vietnieces 
audzināšanas darbā 

Man tik daudz Tev paldies jāpasaka par to, ko Tu man esi 
devusi. Par zilajiem ūdeņiem, kur es ik rītu varu smelt saujiņu 
ūdens un tajā muti nomazgāt, lai varu uzsmaidīt Tev, Latvija! 
Paldies Tev, Latvija, par graudu laukiem, kur zemnieki katru 
lauku samīļo ar acu skatu, lai būtu mums maizīte, lai mēs, vie-
notā latviešu tauta, neciestu grūtus laikus. Paldies Tev par silto 
pavardu uz Tavas zemes! Cik daudz Tu, Latvija, cietusi, bet es 
zinu, mēs vienmēr Tev par to pateiksimies. Mēs lepojamies 
ar Tevi, Latvija. Mēs nesīsim Tavu vārdu pasaulē, lai kur mēs 
būtu. Mēs cīnīsimies par Tavu lepnumu un godu, Latvija, jo 
Tu esi mana un mūsu vienīgā dzimtene. Es novēlu Tev sagla-
bāt tautas vienotību, kāda ir bijusi līdz šim. Es novēlu Tev vēl 
plaukt kā jasmīna krūmam un ziedēt kā rožu dārzam. 

Novēlu Latvijai Māras Zālītes vārdus:

Paldies Tev, Latvija!
Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet nepūlies, necenties tā, 
Mums viņa ir visskaistākā
Tik un tā.
Mazliet par lielu, lai sasildot
Savu lakatu dotu,
Par lielu, lai paņemtu klēpī
Un apmīļotu,
Mazliet par mazu, lai palaistu vienu
Pasaules plašajos ceļos.
Par mazu, lai laistu vienu,
Es līdzi ceļos.
Nāk rudens apgleznot Latviju
Bet nepūlies, necenties tā,
Mums viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

Baiba Dauģe, 3. klases skolniece

Skatoties TV, pavisam nejauši redzēju raidījumu ,,Vides 
fakti”, kurā stāstīja, ka skolas var vākt un nodot makulatūru 
Līgatnes papīra fabrikai, pretī saņemot labu papīru (zīmēša-
nas, akvareļu vai biroja). Man šī doma ļoti iepatikās, jo esmu 
par izejvielu otrreizēju pārstrādi un atkritumu šķirošanu. 
Tādēļ aicināju visus skolotājus, kā arī skolēnus piedalīties 
makulatūras vākšanā. 

Rezultāti patiešām ir ļoti iepriecinoši. Makulatūru nodevām 
augustā. Kopā savācām vairāk nekā 3 tonnas makulatūras. 
Pilnīgi precīzi pateikt nevaru, jo daudzi makulatūru nodeva 
nenosverot. Atsaucās ļoti daudzi – gan skolotāji, gan skolē-
ni, gan vecāki, gan vecvecāki. Paldies visiem par atsaucību! 
Pirmās trīs vietas ir šādas: 1. vieta 4. klasei ar audzinātāju 
Anitu Pētersīli (648 kg); 2. vieta 7.klasei ar audzinātāju Annu 
Iesalnieci (591 kg) un 3. vieta 5.klasei ar skolotāju Ingu Avo-
tiņu (504,5 kg). Atgādinu, ka šie ir iepriekšējā, 2007./2008., 
mācību gada rezultāti. Par rezultātiem stāstu tagad tāpēc, ka 
vēl nebijām saņēmuši visu labo papīru no Līgatnes papīra 
fabrikas. Nu tas ir noticis, un visas klases un skolotāji ir sa-
ņēmuši savas balviņas zīmēšanas, akvareļu vai biroja papīra 
veidā. 

Par makulatūras vākšanas akciju Ļaudonas vidusskolā 
2007./ 2008. mācību gadā

Arī šogad, sākot no 16. oktobra, Swedbank kopā ar Latvijas 
Dabas fondu un Līgatnes papīra fabriku rīko Vislatvijas ma-
kulatūras vākšanas akciju. Šajā akcijā ir pieteikusies arī mūsu 
skola. Līdz ar to visi, kas vēlas, var atbalstīt savus bērnus vai 
mazbērnus – skolēnus – un palīdzēt viņiem savākt pēc iespējas 
vairāk makulatūras. Katra klase šajā akcijā startē atsevišķi. Ir 
iespēja iegūt dažādas vērtīgas balvas. 

Dzintra Viļeviča,
Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre
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ANDREJA EGLĪŠA PIEMIŅAI

Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados sāka runāt par jau-
nu dzejnieku Andreju Eglīti no Ļaudonas. No gājēju ļaužu 
ģimenes nācis, aizgājis uz Rīgu, lai pats saviem spēkiem no-
drošinātu tālāko izglītību.

1943.gada rudenī Ļaudona ,,aizturēja elpu’’: Andrejs Eglītis 
uzvarējis konkursā, uzrakstot tautas lūgsnu ,,Dievs, tava zeme 
deg!’’. Lasīja vecie ļaudis, karā ierautie un skolas bērni. Visus 
pārsteidza dzejnieka atrastie visīstākie, vislabākie, visstiprākie 
vārdi.

1943.gada 18.novembrī uz Ļaudonas baznīcu steidzās kara 
un neziņas izmocītie ļaudis. Skolotāja pavadībā gāja arī skolē-
ni, kaut lielākajai daļai kājās tikai čībiņas. Bija neliels kailsals, 
ceļš sauss, vieglie apavi (toreiz vienīgie) nebija par šķērsli.

Dievkalpojumu vadīja mācītājs Vilis Goba. Dievlūdzējus 
pārņēma negaidītas izjūtas, kad baznīcas velvēs kā dvēseles 
kliedziens pēc glābiņa skanēja skolotājas Hermīnes Grāves 
izteiksmīgi lasītā lūgšana. ,,Mūsu Andrejs Eglītis...’’lepnums 
bija katra ļaudonieša sirdī. Nebija vēl Lūcijas Garūtas rakstītās 
melodijas, pats dzejnieks jau mina kara ceļus, bet lūgšana bija 
kopā ar savējiem dievnamā, kur tās autors reiz bija kristīts un 

,,Ir māte mani mācījusi....’’
iesvētīts. Svinīgo mirkli papildināja solistes Veras Fricanovičas 
garīgo dziesmu izpildījums.

1945.gada rudenī skolas sienas avīzē ,,Aiviekstes balsis’’ bija 
rindas no Andreja Eglīša Ļaudonai veltītā dzejoļa, jauks atgā-
dinājums, ka dzejnieks ir ar mums kopā. Tad vēl nebija izsolīta 
,,alga’’ par dzejnieka galvu. Meklēšana liecināja, cik bīstams 
viens cilvēks lielvarai.

Ilgus gadus gaidījām mājās dižo Ļaudonieti. Sagaidījām sir-
mu, bet neuzvarētu. Viņa vārdus klausījās visa pasaule. Dzej-
nieka patriotisms, mīlestības apliecinājums tautai un aicinājums 
pastāvēt bija kļuvis vēl dziļāks.

2006.gada 4.martā Ļaudona sagaidīja pravieti ar degošo dvē-
seli, lai segtu smiltīm kapukalnā. Viņš vēlējās palikt novadā, 
kur dzīvesgudrībās mācījusi dievbijīgā māte, izjusts senču dar-
ba tikums, sadzirdēta tautas dziesma, saprasts dabas varenums.

Mācīsimies novērtēt dzejnieka atstāto bagātību mums vi-
siem – savai tautai.

Laima Jeleviča (dzim. Ziediņa)
1943.gada 18.novembra dievkalpojuma dalībniece 

Ļaudonas baznīcā

40 kilometru – no Ļaudonas līdz pulkveža Oskara Kalpaka 
dzimtajām mājām “Liepsalas”. Tāds bija Lāčplēša dienai un 
Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai veltītais 4. 
tūrisma pārgājiena-sacensību garākais maršruts. To organizēja 
Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija (LJSTF) kopā ar 
Jaunsardzes centru. 

 Latvijai par godu 
24.oktobrī Ļaudonas vidusskolas stadionā risinājās Latvijas 

Jaunatnes sporta tūrisma federācijas organizētās Latvijas skolu 
jaunatnes tūrisma sacensības “Jauno ceļotāju kauss 2008”. 

Pusdienas laikā bērni un jaunieši stājās uz starta līnijas, lai 
parādītu savas prasmes dažādos ar tūrismu saistītos pārbaudīju-
mos. Komandām bija jāšķērso šķēršļu joslas, jālec pār riepām, 
ar virves palīdzību jākāpj kalnā un pēc tam lejā no tā, no diviem 
kokiem un virves jāizgatavo nestuves ievainotā pārvietošanai, 
kā arī jāparāda veiklība un jāiekurina ugunskurs. Vispirms star-
tēja D (visjaunākās) grupas dalībnieki, kas, spītējot vēsajam 
laikam, pierādīja savas spējas tūrisma sacensībās. 

 ““Jauno ceļotāju kauss” ir sacensības, kas notiek ik pēc di-
viem gadiem. Šogad šajās sacensībās piedalījās 49 komandas 
dažādās 5 vecuma grupās. Šis pasākums ir apvienots ar nakts 
orientēšanās sacensībām un pārgājienu maršrutā Ļaudona-Prau-
liena-Saikava-Meirāni-Liepsalas,” pastāstīja Latvijas Jaunatnes 
sporta tūrisma federācijas priekšsēdētājs Jānis Āboliņš. 

Dalībnieki tika vērtēti gan individuāli, gan komandu kopvēr-
tējumā. A grupā, kurā startēja 1988.-1991. gadā dzimušie jau-
nieši, 1. vietu izcīnīja Liepājas bērnu un jauniešu centrs; B grupā 
(1992.-1993. g. dzim.) 1. vieta - Liepājas pamatskolai; C grupā 
(1994.-1995. g. dzim.) 1. vietā - REMOSS; D grupā (1996. g. 

Lāpu gājienā jaunsargi dodas pie Andreja Eglīša kapa.

Pie dzejnieka kapa.

Jaunsardzes centra Latgales  nodaļas vadītājs Juris Lelis
uzrunā klātesošos.
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3 gadiem, lai audzinātu jauniešos patriotisma jūtas. “Tāpēc 
pārgājienā tiek iekļautas tādas vietas, kas saistītas ar brīvības 
cīņām un citiem vēsturiskiem notikumiem. Pārgājiena maršru-
tā Ļaudona-Prauliena-Saikava-Meirāni-”Liepsalas” ir iekļauti 
tādi nozīmīgi objekti kā Jaunzemju upurakmens, Ņiedrušku 
pilskalns, dižakmens Velna Skroderis un “Liepsalas,” stāstīja 
LJSTF priekšsēdētājs Jānis Āboliņš. 

Tik daudz jaunatnes vēl nekad vienkopus nebija bijis pie 
dzejnieka kapa. Tikai pirms dažām dienām, 21. oktobrī, 
Andrejam Eglītim bija dzimšanas diena. Jaunatni uzrunāja un 
par dzejnieka dzīvi un daiļradi pastāstīja Ļaudonas pagasta 
padomes priekšsēdētāja Līga Calmāne. Andreja Eglīša dzeju 
lasīja vidusskolas skolnieces Lauma Iesalniece un Dina Ce-
liņa. Jauniešus uzrunāja Jaunsardzes centra Latgales novada 
daļas vadītājs Juris Lelis. Ar klusuma brīdi jaunieši godināja 
Andreja Eglīša piemiņu. Gaišās uguns liesmiņas tajā vakarā 
kapu kalniņu izgaismoja vēl ilgi, ilgi. Jaunieši devās uz Ļau-
donas vidusskolu, lai turpinātu nakts orientēšanās sacensības, 
kas notika Ļaudonas vidusskolas stadionā un tās apkārtnē. 
Sacensības turpinājās arī sestdien Ļaudonas centrā un šķēršļu 
joslas pārvarēšanā pie Svētupes, tikai pēc tam jaunieši devās 
tālākajā maršrutā uz “Liepsalām”. 

   R. Vizānes teksts un foto
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dzim. un jaunāki) 1. vietu izcī-
nīja Līvānu 1. vidusskola, savu-
kārt no pieaugušo komandām 
pārliecinoši uzvarēja Druvas 
vidusskola. Individuālajās sa-
censībās labus rezultātus guva 
Madonas bērnu un jauniešu 
centra (BJC) sportisti– Kristaps 
Vēzis izcīnīja 2., bet Kristens 
Raščevskis - 3. vietu.  

“Jauno ceļotāju kausā” šogad 
piedalījās komandas no Lejas-
ciema, Sējas, Līvāniem, Rīgas 
Sporta pils, Madonas BJC, 
Liepājas, Misas, Pļavniekiem, 
Jelgavas, Druvas un Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijas. 

Misas vidusskolas skolotāja Ingrīda Vaisione sacīja: “Sacen-
sībās startēja tikai viena komanda no mūsu vidusskolas. Tajās 
piedalāmies jau otro gadu. Bērniem ļoti patika, tāpēc nolēmām, 
ka iesaistīsimies arī šogad. Man patīk, ka sacensībām cauri vi-
jas arī patriotiskais motīvs. Uzskatu, ka bērniem ir nepiecieša-
mas gan šādas sacensības, gan nakts pārgājieni, jo tādējādi viņi 
izbauda dažādas emocijas un iemācās dzīvei noderīgas lietas.” 

Pārgājienā bija 3 posmi, katrā no tiem – 8 līdz 9 uzdevumi. 
Tie bija gan novadpētniecībā, gan tūrismā. 4. tūrisma pārgājie-
na-sacensību mērķis bija veicināt jaunatnes patriotisko audzi-
nāšanu, popularizēt sporta tūrismu skolēnu vidū un noskaidrot 
labākās komandas. Šīs sacensības rīkoja Latvijas Jaunatnes 
sporta tūrisma federācija sadarbībā ar Latvijas Republikas Aiz-
sardzības ministrijas Jaunsardzes centru, Latvijas Skolu sporta 
federāciju, Madonas rajona pašvaldībām, Madonas BJC, Ļau-
donas vidusskolu, Meirānu Kalpaka pamatskolu.

24.oktobra vakarā sacensību dalībnieki ar lāpām devās pa 
mākslinieka Induļa Rankas veidoto skulptūru ceļu pie dzej-
nieka Andreja Eglīša kapa Ļaudonas kapsētā. 200 dalībnieku 
aizdegtās lāpas mudināja jauniešus domāt par Latviju, par brī-
vības cīņām, par izturību. Arī pārgājiena ideja ir radusies pirms 

Līvānu jaunsargi.

Varoņjauneklis lāpu ugunīs.

Dzejnieka atdusas vieta.

Atceres brīdis dzejnieka dzimšanas dienā 21. oktobrī.
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NO IKDIENAS UN SVĒTKU DIENĀM PII

                                 11

Fotoreportāža

Anna un Adrians oktobra mēneša jubilāri. Viņus svinībās 
sveikt bija ieradies „ Mājas gariņš” (skolotāja Dace) kopā ar 
sagatavošanas grupas bērniem. Bērni bija sagatavojuši izrādi 
pēc V. Sutejeva pasakas motīviem „ Ābols”.

                                                    I.Krasnovas foto

Sadziedāšanās pasākums „Velc, pelīte, saldu miegu”, kur bērnu iz-
pildījumā skanēja dziesmas par miedziņu. Pelīte Pīka (skolotāja Irita) 
un Rūķis (skolotāja Gundega) pasākuma dalībniekiem bija sagādājušas 
pārsteiguma balvas.            

I.Krasnovas foto

Jauno runātāju tikšanās. Tēma: ”Mana Latvija”. Bērni no visām vecuma 
grupām runāja dzejolīšus un tautas dziesmas par Latviju. Bērnus uzmundrinā-
ja un iedrošināja ezis Eidis (skolotāja Vita) un ežu māmiņa (skolotāja Dace).

                                 A.Reinbahas foto

Vismazākie jauno runātāju pasākuma dalībnieki Adrians un 
Ilze.

                                                  A.Reinbahas foto

Skanīgākā balstiņa šoreiz Irbei, kura pārstā-
vēja mūsu PII arī rajona dziedātāju pasākumā.             

I.Krasnovas foto

Izteiksmīgāko dzejolīti savai Latvijai veltīja 
Marta. Viņa piedalījās arī rajona jauno runātāju 
pasākumā.

A.Reinbahas foto
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Skatos uz Vidzemi,
Gaiziņš domīgi klusē.
Skatos uz Kurzemi,
Meži kā jūra šalc
Dundagas pusē.
Skatos uz Zemgali-
Zilgmo Sēlijas sili.
Skatos uz Latgali-
Mirgo ezeri zili.
Viss vienalga, kurā novadā būtu,
Visur tēvzemes dvesmu es jūtu.
Visus novadus viens vārds kopā sien:
Latvija! Tēvzeme!

Labdien!
Sveicu visus Latvijas Republikas proklamēšanas dienā– 

18. novembrī!
Bibliotēkā novembris ir ienācis ar pārmaiņām. Viena no lie-

lākajām pārmaiņām ir tā, ka Ļaudonas pagasta bibliotēkā tagad 
strādā otra bibliotekāre – Tatjana Kriškāne. Pirmdienās, otrdie-
nās, ceturtdienas un piektdienās no pulksten 12.00 līdz 17.00 
Tatjana būs sastopama bibliotēkā. Bet, kā jau minēju, tā ir tikai 
viena no pārmaiņām. Otra ir saistīta ar bibliotēkas un publiskā 
interneta pieejas punkta darbalaikiem. Visu ievērībai atgādi-
nām, kā mēs strādājam.

Bibliotēka: Pirmdienās:   10.00 – 17.00
                  Otrdienās:      10.00 – 17.00
                  Ceturtdienās: 10.00 – 17.00
                  Piektdienās:   10.00 – 17.00
                  Sestdienās: – brīvdiena
                  Svētdienās: – brīvdiena

Publiskais interneta pieejas punkts:   
               Pirmdienās: 12.00 – 17.00 ( pieaugušie, studenti)
               Otrdienās: 12.00 – 17.00 ( visi)
               Ceturtdienās: 14.00 – 17.00 ( skolēni)
               Piektdienās: 10.00 – 17.00( pieaugušie, studenti)
               Sestdienās: – brīvdiena
               Svētdienās: – brīvdiena
Jaunajā darbalaikā visi mīļi gaidīti bibliotēkā un publiskajā 

interneta pieejas punktā.
Arī šomēnes kā vienmēr bibliotēka iepriecina savus lasītājus 

ar vairākiem jaunumiem.
Zinātkāros iepriecinās: „Latvijas nacionālie parki un re-

zervāti”, „Nauda”.
Dzejas mīļotājus sagaidīs Poļakas R.V. „No avota man auga 

dziesma”, Jaunsudrabiņa J. „Piemini Latviju”, Apškrūmas 
„Gadskārtu hronika”, kā arī „ Manai Latvijai”. 

Latviešu literatūras cienītājiem pieejamas Kaldupes S. „Eze-
ri atmostas rītausmā” un Gavares A. „ Mantojums”.

Aizdomāties liks Kellijas K. „Mīlestības stundas”, Kvinnas 
Dž. „Masku balle”.

Ieintriģēs Gibinsa D. „ Atlantīda”, Karelas Lī Dž. „Šekspīra 
zudušais mantojums ”, Korecka D. „ Rokenrols kremļa dzī-
lēs”,  kā arī Elpera M. „Fināla teorija” un Holtas A. „Melnais 
gulbis”. 

Mazos lasītājus palutinās „ 365 pasakas miedziņam ”, „Lie-
lā princešu grāmata”, „Krāsainā pasaule” un „Plušķītis”.

Bet atpūtas brīžiem noderēs „ Latviešu sakāmvārdi un pa-
runas ”, kā arī anekdošu krājums „Krimināltango”.

Ari preses izdevumi gaida savus lasītājus. Līdz gada beigām 
lasītājiem būs pieejami šādi izdevumi: „Mājas Viesis”, „Latvi-
jas Avīze”, „Stars”, „Praktiskā Būvniecība”, „Ilustrētā Pasau-

les Vēsture”, „Burda RUS”, „Zintnieks”, „ Ilustrētā Zinātne”, 
„Veselība”, „Una ”, „Santa ”, „Mūsmājas”, „Dārza Pasaule”, 
„Cosmopolitan”, „ Dari Pats”, „Lilit”, „Вышитые Kартинки”, 
„Sieviete ”, „Мои Прекрасныи Сад”, „Мои Уютныи Дом”. 

Novēlu visiem labu garastāvokli, patīkamus svētkus un labu 
atpūtu! 

Sarmīte

Informācija no Sāvienas bibliotēkas                                       

Sāvienas bibliotēkā ir pieejamas bezmaksas datu bāzes le-
tonika.lv, kur var atrast plašas enciklopēdijas, daudzvalodu 

tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas ar pārbaudītu 
informāciju latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, valodu un 
kultūru.

 Arī datu bāze NAIS , normatīvo aktu informācijas sistēma.
Būsiet mīļi gaidīt, lai iegūtu informāciju. 

 Aija, bibliotēkas vadītāja

JAUNUMI BIBLIOTĒKĀ

Sāvēnieši pie bibliotēkas datoriem.



    NOVEMBRIS 2008                   “Ļaudonas Vēstis” Nr.11 (175)                                                                  13

KULTŪRAS DZĪVES NORISES

Jaunieši, kuri paši projektēja, cēla, veidoja jauniešu centru,  
ir beiguši skolas gaitas Ļaudonā un devušies prom, lai mācītos 
tālāk. Līdz ar to jauniešu centrā viņi ir retāk, taču allaž ir gaidīti 
kā mīļi viesi. 

Jauniešu centra apmeklētāju pamata kontingents ir daudz mai-
nījies, apmeklētāji ir gados nedaudz jaunāki, ar citām interesēm un 
iespējām.

Taču arī šie jaunieši ir atsaucīgi, izpalīdzīgi un draudzīgi savā 
starpā.

Olimpiādes laikā arī pie mums Centrā notika Olimpiskā 
diena, kur mērojāmies spēkos dažādos sporta veidos. Viens 
no sacensību veidiem bija maratons – šoreiz mīklu maratons. 
Par katru pareizi uzminētu mīklu bija iespēja nopelnīt konfekti. 
Visvairāk mīklu atminēt un sapelnīt konfektes izdevās Ingaram 
Lācītim. Notika galda biljarda čempionāts – uzvarētājs Andris 
Seržāns, sacensības šautriņu mešanā – uzvarētājs Edgars Ābo-
liņš, galda novusa sacensībās uzvarēja Andis Barūklis. 

Turpinām jau iesākto tradīciju – dažādas prāta spēles. Esam 
jau paguvuši izspēlēt „ ZINI vai MINI”,” PRĀTA BANKA”, 
”VAI TU ESI GUDRĀKS PAR PIEKTKLASNIEKU?”. Pro-
tams, mūsu spēles nenotiek uz naudu, bet gan uz  konfektēm. 
Vienīgi ir ļoti nepatīkami tas, ka nākošajā dienā pie Centriņa 

Aktivitātes jauniešu centrā „Acs”
jālasa tukšie konfekšu papīri.

Droši vien būsiet  jau pamanījuši, ka mūsu Centriņš ir ticis 
pie kvalitatīviem cementa pakāpieniem pie durvīm. Par to liels 
paldies VALDIM GRUNDMANIM!  Esam tikuši arī pie jau-
nām ārdurvīm, par ko liels paldies VALDIM KUPČAM, kas 
veica apdares darbus. 

Gatavojoties mūsu valsts jubilejai,  esam ieplānojuši (līdzīgi 
kā talkā „Par sakoptu Latviju”) savākt visu to, ko gan paši, gan 
citi samētājuši mūsu – Aiviekstes – ielas visā garumā. Pēc tam 
sacentīsimies zināšanās par savu zemi un tās cilvēkiem, spēlējot 
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas dāvināto spēli „Latvija”.

     Darba laiks arī turpmāk paliek tas pats:
Otrdienās               13.00 – 20.00
Trešdienās             13.00 – 20.00
Piektdienās            13.00 – 20.00
Sestdienās             11.00 – 20.00
Laipni gaidām pie mums Centriņā!

Biruta Calmane, jauniešu centra vadītāja 

Bērnu rotaļu un attīstības centrs „Ļaudona” (saīsinājumā 
BRAC „Ļaudona”) pēc septembra baisajiem notikumiem Cen-
trā ir atsācis strādāt 2008.gada 27. oktobrī. 

Centra darba laiks ir šāds:
 BĒRNIEM       PUSAUDŽIEM
P.  08.30-14.00                    14.00-18.00
O. 08.30-14.00                    14.00-18.00
T. 08.30-14.00                    14.00-18.00
C. 08.30-14.00                    14.00-18.00
P. 08.30-14.00                    14.00-18.00
                                       S.  Brīvdiena
                                       Sv. Brīvdiena

Centram ierasto divu rotaļu telpu vietā nu ir palikusi vie-
na telpa rotaļām. Un, balstoties uz LR MK not. Nr.596, 
27.12.2002., tagad Centrā vienlaicīgi var uzturēties ne vairāk 
par sešiem bērniem. 

BRAC „Ļaudona”
Izdegusī telpa jau ir izkārtota, logi nomainīti, bet grīda pali-

kusi bez jebkāda seguma. Pateicoties bērnudārza vadītājai Inā-
rai Krasnovai, izdegušajā telpā ir ieklāts pagaidu grīdas segums 
(bērnudārza nolietotais vorsalīns), lai pusaudžiem būtu telpa, 
kur izvērsties un uzspēlēt galda spēles (novuss, biljards, galda 
hokejs utt.). 

LIELU PALDIES sakām arī pagasta veļas mājas darbinie-
cēm, ka tik operatīvi izlīdzēja mums ar Centra nokvēpušā mīks-
tā inventāra sakopšanu par spīti tam, ka viņām darba ir pilnas 
rokas.

Paldies sakām arī tiem iedzīvotājiem, kas nepalika vienaldzī-
gi un mūs uzmundrināja ar labiem vārdiem, darbiem un labprā-
tīgi pieteicās Centra uzkopšanas darbos. Paldies jums!

Jāpiebilst, ka tagad, līdz būs izremontēta Centra galvenā rota-
ļu telpa, ieeja Centrā būs no pagalma puses.

BRAC „Ļaudona” – mob. tel.: 28662940.
Inga Calmāne, BRAC vadītāja

18.oktobrī Ļaudonas kultūras namā pulcējās pagasta paš-
darbnieki, uzņēmēji un iestāžu darbinieki. Koncertu viņiem 
sniedza Kalsnavas pašdarbnieki – senioru deju kolektīvs 
„Jāņukalns”, vadītāja Daina Āboliņa, un sieviešu vokālais an-
samblis „Vīzija”, vadītāja Iveta Upeniece.

Paldies pagasta pašdar-
bības kolektīviem, kuri bija 
izpildījuši mājas darbu un uz 
pasākumu sagatavojuši mā-
jas darbu – priekšnesumu.

Jaunus dalībniekus savos 
kolektīvos aicināja jauktais 
koris „Lai top!”, sieviešu 
senioru ansamblis „Sen-
dienas”, dāmu deju grupa 
„Mežrozītes”, jauniešu deju 
kolektīvs. Gaidām atsaucību 
no  pagasta iedzīvotājiem! 

Vokālais ansamblis „Vīzija” no Kalsnavas.Gundega Apša no zemnieku 
saimniecības „Saulieši”.
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   Foto no e-pasta
519-530- Kalsnavas dejotāji
514-                                      
431D-432D- 
4437D- 
453D- 

Kalsnavas dejotāji.

Dāmu deju grupa „Mežrozītes”.

Jauniešu deju kolektīvs.Z/s „Saulieši” saimniece Gundega Apša atraktīvā veidā aici-
nāja sev jaunus strādniekus. 

Interesanti sevi pieteica Teiču dabas rezervāta darbinieku ko-
lektīvs ar sagatavotu priekšnesumu.

Vakaru turpinājām muzikantu Artūra un Jāņa mūzikas pavadībā.
Paldies kolektīviem par atsaucību!

 Aija Kreiles teksts
 R.Vizānes un V.Kreiles  foto   

Izstrādājot šī gada kultūras pasākumu plānu, ansambļa „Sen-
dienas” vadītājai Maldai Eglītei radās ideja par senioru ansam-
bļu salidojumu, jo viņa zināja, ka vēl kaut kur Latvijā ir tādi 
paši senioru ansambļi ar nosaukumu „Sendienas”. Ar Dagdas 
un Ceraukstes dziedātājiem mūsu „Sendienas” kopā dziedāju-
šas Salaspilī pasākumā „Daugav’abas malas” (2002.gadā), bet 
šogad maijā, kad notika pašvaldību avīžu konkursa noslēguma 
pasākums „Spicā spalva 2008”, uzzinājām, ka arī Rankā ir se-
nioru ansamblis ar nosaukumu „Sendienas”.

Tā nu tika apzināti četri ansambļi no dažādiem Latvijas no-
vadiem, bet nav izslēgts, ka tie ir vienīgie. Uz uzaicinājumu 
atsaucās visi četri ansambļi.

Savu priekšnesumu sniedz Teiču dabas rezervāta 
darbinieces.

„SENDIENU”  ansambļu salidojums
Un tā nu 1. novembra vakarā pagasta kultūras namā pulcē-

jās senioru ansambļi „Sendienas” no Zemgales – Bauskas rajona 
Ceraukstes pagasta dziedošais un dejojošais ansamblis ar savām 
vadītājām Inesi Lavrinoviču, deju pedagoģi Tamāru Lisovcovu.

No Latgales Krāslavas rajona Dagdas pilsētas – pensionāru 
biedrības jauktais vokālais ansamblis, vadītāja Larisa Tukiša. 
No Vidzemes Gulbenes rajona Rankas pagasta – vecākās pa-
audzes sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Liena Vaļģe. Un, 
protams, mūsu, Ļaudonas, pagasta senioru ansamblis, vadītāja 
Malda Eglīte.

Ļaudonas „Sendienas”.

Ceraukstes „Sendienas”.
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Dagdas pilsētas pensionāru biedrības jauktais ansamblis 
„Sendienas” darbojas ar savu moto „Mūsu liktenis ir mūsu pašu 
varā, un, ja lietas labā katrs kaut ko dara, tad par spīti slimībām, 
gadiem un svaram veidot vērtīgāku dzīvi mēs varam!” Dagdas 
pensionāru biedrība ir izveidota, sekmīgi strādā un attīstās, tā 
sadarbojas ar jaunākajām paaudzēm, konkrēti ar mazbērniem, 
jo nākotne pieder jaunatnei. Ansamblim ir savs komponists un 
dziesmu tekstu autors, pensionārs Romualds Vasiļevskis, kurš 
aktīvi dzied ansamblī un, uzrunājot klātesošos, teica: „Ja mēs 
gribam, tad mēs varam. Tad mūs možums neatstās! Ja mēs ci-
tiem labu darām, Dievs par to mums atmaksās!”

Sirsnīgā gaisotnē pagāja pasākuma pirmā daļa, koncertu kup-
lināja Ļaudonas  kultūras nama dāmu deju grupa „Mežrozītes” 
Aijas Kreiles vadībā.

Apsveikumi, laba vēlējumi izskanēja no visiem pasākuma 
dalībniekiem, bet koncerta noslēgumā visi kopā dziedāja „Vā-
lodzīti”. Pēc koncerta līksmības netrūka kopīgās dejās, par ko 
rūpējās Mētrienas lauku kapelas muzikanti.

Pasākuma dalībnieki šķīrās ar domu atkal satikties.
R. Vizānes teksts un foto

Koncerta sākums mazliet aizkavējās, jo rudenīgajā tumsā un 
sliktajos ceļos ciemiņi no Latgales bija apmaldījušies, bet to-
mēr veiksmīgi nokļuva Ļaudonā. Rancēnieši gan bija izbrīnīti 
par ceļu, kas no Madonas ved uz Ļaudonu – kalni, lejas un 
nepārredzami līkumi ar grāvjiem ceļa malās.

Koncertu atklāja mūsu pagasta „Sendienas”. Katrs ansamb-
lis pastāstīja par savu tapšanu un dziedošo vēsturi. Ceraukstes 
dziedātājas piepulcējušas klāt arī vīrus, lai ne tikai dziedātu, bet 
arī uzdejotu, kas viņiem izdevās ļoti labi. Ceraukstieši pirmie 
šajā vakarā ielūdza ansambļus ciemoties pie sevis Zemgales 
pusē vasarā. Neatpalika arī rancēnieši, kuri jau dziedošos un 
dejojošos ansambļus pie sevis uz Ranku aicināja nākamā gada 

pavasarī. Rankas kultūras nama vadītāja atklāja mazu noslē-
pumu, kā viņi tikuši pie ansambļa nosaukuma. Tas bijis tā, ka 
viņa, lasot avīzi „Ļaudonas Vēstis”, izlasījusi par Ļaudonas 
ansambli un tad, kad Rankas sievas sanākušas kopā un nevarē-
jušas izdomāt, kādu nosaukumu likt, tad viņa pateikusi: nu ja 
nevarat izdomāt, tad būsiet „Sendienas” tāpat kā Ļaudonā.

Rankas „Sendienas”.

Dagdas „Sendienas”.

Ceraukstes „Sendienas” ne tikai dzied, bet arī dejo.

„Sendienu” kopkoris. 

      Kultūras afiša
14. decembrī plkst. 18.00  

Ziemassvētku dāvana pagasta iedzīvotājiem– 
Artūra Reinika koncerts

15. decembrī plkst. 17.00 
pagasta lielās egles iedegšana laukumā pie Dīvaru veikala

20. decembrī plkst. 11.00  
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem, 

kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi
23. decembrī plkst. 19.00 

 Ziemassvētku koncerts
27. decembrī plkst. 13.00 

Ziemassvētku pasākums pensionāriem

Pašvaldība, gaidot Ziemassvēt-
kus,  aicina piedalīties konkursā

,,Ļaudonas pagastā skaistāk 
postā sēta un iestāde 

Ziemassvētku noskaņās’’!
Balvas gaidīs privātmāju, 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
jus, iestāžu kolektīvus!
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SĒRU VĒSTS

Pār dzeltenām smiltīm dzeltenas lapas krīt, 
Vējš velti pūlas tās projām dzīt. 
Uz ziediem rasa nopil kā asaras,
Aizrit kā pēdējie mirkļi no vasaras...

Mūžības ceļos aizgājis

IVANS AĻEKSĒJEVS 30.oktobrī 75 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBA

ÏAUDONAS PAGASTA PAÐVALDÎBAS IZDEVUMS.
Izdevçjadrese:  Ïaudonas pagasta padome, LV 4862, Madonas rajons, Reì. apl. Nr. 1426.

Redaktore: Ruta Vizâne. Redkolçìija: Nellija Gaidlazda, Lidija Kaufelde, Inâra Krasnova, Gundega Apða. Redaktores tâlrunis: 64860896.
Iespiests  SIA MADONAS POLIGRÂFISTS, Madonâ, Saieta lauk. 2, LV 4801, Madona
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Es šodien prieku
raisu rudens lapās
Un vēja gaudas 
palaižu aiz loga rūts.
Es prieku šodien
meklēju starp krāsām,
Bet vējš kā nerātnis 
vien manus matus jauc.
Es šodien prieku meklēju, 
lai spētu
Vēl sevi šajā rudens
vējā saglabāt.
Es prieku meklēju,
Lai tev to dotu, 
lai vari savu sirdi
gaišu nosargāt.
             (I. Tora)

SVEICAM

 50 gadu jubilejā
Līgu Calmāni 6.novembrī

Raimondu Circeni 11. novembrī
Daci Zepu 29.novembrī

60 gadu jubilejā
Mihailu Sufeļaku 6.novembrī

Terentiju Sokolovu 7. novembrī

65 gadu jubilejā
Irēnu Tomiņu 1.novembrī

Dzintaru Birni 24. novembrī

70 gadu jubilejā
Olgu Kravčonoku 6.novembrī

Aleksandru Stepanovu 22. novembrī

75 gadu jubilejā
Mirdzu Melni 1.novembrī
Ojāru  Veisu 5.novembrī

80 gadu jubilejā
Mariju Andrējevu 14. novembrī

Alfonu Pujātu 24.novembrī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Palaid mani, māmuliņa,
Brūklenīšu palasīt,
Lai es augu tik sarkana,
Cik sarkana brūklenīte.

Sveicam  
Sanitu Baranovu un Jakovu Kretovu  

ar meitiņas KEITAS piedzimšanu 27.oktobrī

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mirdzai Aļeksējevai, 
vīru mūžībā pavadot.

Bijušie darba biedri Ļaudonas PII.

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt,
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst.
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt,
Kā melodijai, kura sirdī šalc!
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis nāk.

Sveicam Līgu Calmāni skaistajā dzīves jubilejā!

BRAC „Ļaudona” kolektīvs

Lai staro sirds
Un darbi sokas!

Mīļi sveicam bijušo kolēģi 
LĪGU CALMĀNI skaistajā jubilejā!

„Sadraudzības” skolotāji

Cilvēka dvēsele allaž grib ticēt brīnumam. Nav tāda izmisu-
ma, kurā viskritiskākajā brīdī sirds dziļumos neataustu cerība.   

                                                                        ( Vikrors Igo)

Paldies Ļaudonas pagasta padomes deputātiem  par mums 
piešķirto finansiālo atbalstu! Paldies šoferiem Jānim Kupranam 
un Agrim Dauģim! Paldies līdzbraucējām Rudītei Bērziņai un 
Vitai Krēsliņai. Visiem kopā mums izdevās nokļūt klīnikā Uk-
rainā pie ārstiem speciālistiem. PALDIES!

Elvja un Raivo māmiņa Ingūna

APSVEICAM!

SLUDINĀJUMI
Pārdod divistabu dzīvokli ar daļējām ērtībām, malkas 

apkure, Ļaudonā. Telefons 26281121

Friziere Sigita turpmāk strādās sestdienās Dzirnavu ielā -7, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 26456935

PATEICĪBA
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