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ĻAUDONASĻAUDONAS

q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

q Pagasta izglītības  
                 iestādēs

q Kultūras dzīves         
                          norises

Vēstis

q Informācija

Vidusskolas dejotāji svētku gājienā Rīgā.

Jūlijs/Augusts
Ar baltajām rīta miglām Aiviekstes pļavās un mir-

dzošajiem zirnekļu tīkliem laukos klusi un pavisam 
nemanot projām  pošas vasara.  Puse gada jau aiz 
muguras. Vasara šogad mūs pārsteidza ar silto sauli, 
kad termometra stabiņš  Ļaudonā pārsniedza 30 un 
vairāk grādu vairāku nedēļu garumā. 

Jūlija mēnesī mūsu skolas divi deju kolektīvi pie-
dalījās X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju 
svētkos Rīgā, kas bija neaizmirstams pasākums.

Zemnieki centīgi rosījās laukos, gatavojot lopbarī-
bu ziemai, bet čaklie ogotāji un sēņotāji ievāca meža 
veltes.

Dārzā uzziedējušas  saulespuķes vēlīgi rāda mums 
ceļu – klāt augusts! Augusts ir otrais siltākais vasaras 
mēnesis, bet ar skumju aizejošās vasaras pieskaņu. 
Viršu mēnesī daba izspēlē arī dažādus pārsteigumus 
postošu negaisu, plūdu un karstuma veidā, par ko 
mēs šovasar varējām pārliecināties 8.augusta pēc-
pusdienā, kad postošā vētra piemeklēja mūsu pagas-
tu un novadu. Vētras sekas vēl ilgi būs manāmas.

Augusts ir arī pirmo gājputnu aizceļošanas laiks, as-
teru un gladiolu laiks, kas liecina, ka pavisam drīz jau 
sāksies jaunais mācību gads.

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 7-8 (195) JŪLIJS-AUGUSTS 2010. G.
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PAGASTA PĀRVALDĒ      
Aizvadītie vasaras mēneši bijuši ne tikai saules siltuma pat 

svelmes pārpilni, bet arī piepildīti ar dažādiem notikumiem, ko 
lielā mērā apliecina arī šis “Ļaudonas Vēstis’’ numurs.

Nepatīkamus pārdzīvojumus Madonas novadam sarūpēja 
8.augusta vētra. Ļaudona diemžēl ierindojas to novada pagasta 
vidū, kurus vētra skārusi visvairāk. Mūsu pagastā lielākie zau-
dējumi privātīpašniekiem ir bojātas saimniecības ēkas, izpostīti 
mežu īpašumi, zaudējumi radušies elektrības padeves traucējumu 
dēļ, atsevišķās viensētās elektrības padeve nav atjaunota vēl šo-
brīd. Tā kā postījumu apmēri gan augstsprieguma, gan zemsprie-
guma līnijām ir milzīgi, remontdarbi uz priekšu virzās lēni.

Ļaudonas pagastam nodarīto zaudējumu apmērs (neskaitot 
privātīpašumus) – Ls 4033,30. Summa veidojas no finanšu lī-
dzekļiem, kas nepieciešami ielu apgaismojuma atjaunošanai To-
ces ielā (~800m posms) un vējgāžu sakopšanai estrādes parkā, ka-
pos, Ļaudonas centrā. Šī summa iekļauta Madonas novada kopējā 
pieprasījuma summā, kas iesniegta Ministru Kabinetam. Valdība 
uz šo brīdi vēl nav lēmusi par finanšu līdzekļu piešķiršanu vētras 
seku novēršanai, bet pagaidām pieejamā informācija liecina, ka 
valdības atbalsts veidos tikai 70% no pieprasītās summas.

Vētra vēlreiz ir atgādinājusi par nepieciešamību iespēju robe-
žās sakārtot īpašumu apdrošināšanas jautājumus, kā arī alterna-
tīvu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi. Šis atgādinājums 
aktuāls kā pašvaldībai, tā privātīpašniekiem.

Vēlos teikt lielu paldies visiem tiem ļaudoniešiem, kas pie-
dalījās Toces ielas sakopšanā 8.augusta vakarā. Tikai pateicoties 
Jūsu atbalstam, iela pāris stundu laikā tapa izbraucama. 

Vilšanos gan sagādāja “aktīvistu’’ grupa, kas vētras radītos 
postījumus izmantoja vieglas peļņas gūšanas nolūkos. Cerot, ka 
šādas darbības netiks atkārtotas ne pagasta, ne privātajos īpašu-
mos, vēlos atgādināt, ka tās pielīdzināmas zādzībai, tādēļ arī at-
tiecīgi sodāmas.

Ievērojami kavējas plānotie ēku siltināšanas darbi, kuriem 
30. jūlijā visos 24 novada objektos bija jābūt pabeigtiem. Novada 
dome ir lēmusi par līguma termiņa pagarināšanu, būvnieks solījis 
darbus pabeigt līdz 2010. gada 15. novembrim. Ļaudonas pagastā 
darbi nav uzsākti ne bērnudārza, ne pagasta administrācijas ēkā. 
Līdz šim ir veikta maināmo logu uzmērīšana bērnudārza ēkai.

9. augustā Satiksmes ministrijā izvērtēšanai tika iesniegts 
projekta iesniegums par izgaismota gājēju celiņa būvniecību 
Ļaudonā Brīvības ielā. Tas paredz celiņa izbūvi posmā no Toces 
ielas līdz Brāļu kapiem.

Vēlu veiksmīgu un saulainu jaunā mācību gada sākumu! Lai 
Ļaudonas vidusskolas pirmklasniekiem un viņu skolotājai mācī-
bu gads sāktos ar vēl tīkamākām izjūtām, tika rasta iespēja veikt 
remontu 1. klases telpā. Ļoti ceru, ka šādi varēsim sagaidīt arī 
nākamo gadu pirmklasniekus!

 Ilze Dreimene, 
pārvaldes vadītāja

R.Vizānes foto

Pie estrādes.

Toces ielā.

Māja Aiviekstes ielā.

Vētras postījumi “Kalnrēķos”.

Vētras postījumi “Jaunrūcānos”. Mārtiņš Kalniņš palīdz atbrīvot Toces ielu no kokiem.
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12. jūlijā pagasta iedzīvotāja 
Laima Buceniece svinēja dzīves 
80. jubileju. Jubilāres dzimtā puse 
ir pie Valmieras, bet nu jau vairākus 
gadu desmitus  Laima Buceniece 
dzīvo Ļaudonas pagastā. 

Ģimenē Laima bijusi vecākā 
meita saviem vecākiem. Bērnība 
pavadīta kopā ar diviem brāļiem un 
māsu. Skolas gaitas uzsāktas Val-
mierā, bet 1941. gada vasarā Laima 
ar brāļiem, māsu un mammu tika 
izsūtītas uz Sibīriju, Krasnojars-
kas apgabala Ačinskas rajonu, tēvs 
paspēja aizbēgt. Dzīve izsūtījumā 
bija smaga, īpaši vienai sievietei ar 
četriem bērniem. Laima sāka strā-
dāt bērnu „Silē” (bērnudārzā) viņai 
bija jāmazgā veļa, ne jau telpās, bet 
tuvējā upītē, arī tad, kad ūdenim pa 
virsu virmoja ledus. Meitenei no 
veļas mazgāšanas aukstā ūdenī sāka 
sāpēt rokas un viņa lūdzās, lai norī-
ko darbos lauku brigādē pie mātes, 
tas arī tika izdarīts. Veicamie darbi 
lauku brigādē nebija viegli, bet citas 
izvēles jau nebija. 1946. gada rude-
nī izsūtītie bērni varēja atgriezties 
Latvijā. Visi četri ģimenes bērni 
atbrauca mājās. Dzimtas mājā bija 
ierīkots zirgu nomas punkts. Visiem 

MĒNEŠA JUBILĀRI      

palikšana tur nebija. Mājās dzīvoja bi-
jusī kalpone un viņa pieņēma pie sevis 
Laimu un jaunāko brāli, bet pārējie 
apmetās pie paziņām Valmierā. Māte 
no izsūtījuma atgriezās 1947. gadā. 
Bet 1949.gadā atkal māti arestēja un 
ievietoja Valmieras cietumā, vēlāk 
pārveda uz Rīgas Centrālcietumu, bet 
1950. gada Ziemassvētkos kopā ar 
visiem četriem bērniem izsūtīja atkal 
uz Krasnojarskas apgabala Džeržins-
ka rajonu. Atkal dzīve bija jāuzsāk 
no gala. Ģimene  tika norīkota darbā 
vietējā kolhozā  pie lopiem. Laima ar 
māti slauca govis, māsa baroja teļus. 
Izsūtījumā Laima sastapa savu dzīves 
mīlestību, Robertu no kaimiņu sādžas. 
Jaunieši nodibināja ģimeni. Izsūtīju-
mā piedzimuši divi vecākie dēli, bet 

jaunākais jau dzimis Ļaudonas pa-
gastā. Atbrīvojot no izsūtījuma, jau-
nā ģimene vispirms devās uz Aknīs-
tes pusi, kur arī kādu laiku dzīvoja, 
bet tur arī dzīves apstākļi nebija labi. 
Roberta dzimtā puse bija Malta, bet 
radi dzīvoja arī Ļaudonā. Ciemojo-
ties pie radiem, tika sarunāta dzīves-
vieta un ģimene drīz vien pārcēlās 
uz Ļaudonu. Vispirms nelielā mājiņā 
pie Driksnas ezera, vēlāk  „Lejasce-
kuļos”.  Cienījamā jubilāre līdz pat 
aiziešanai pelnītā atpūtā kopusi teļus 
Cekuļu fermā un pēdējos gadus To-
ces fermā. Īsi pirms aiziešanas pensi-
jā ģimene iegādājās savu lauku māju 
Jaunzemos, kurās tagad saimnieko 
mazdēls Agris.

Laimas dzīvesdraugs Roberts jau 
atrodas mūžībā, bet jubilāre dzīvo 
dēla Jura ģimenē Ļaudonas pagasta 
centrā, un, kā pati saka, tik labi dzī-
vojusi vēl nav nekad. Bērni izauguši, 
vecmāmuļu priecē septiņi mazbērni 
un viens mazmazdēliņš. Vasarās ju-
bilāres vaļasprieks ir strādāt mazdār-
ziņā, bet ziemās – adīšana.

Vēlēsim cienījamai jubilārei ve-
selību un dzīvesprieku nākamajos 
dzīves gados!

31. jūlijā 80. dzīves jubileju svi-
nēja Gunārs Depers. Cienījamais 
jubilārs tikai savas dzīves pēdējos 
divus gadus dzīvo Ļaudonā pie sava 
dēla Arņa. Jubilāra bērnība aizvadī-
ta Praulienas pusē, tur arī apgūtas 
pirmās zinības, skolā ejot, izbaudī-
ti agrie rasotie ganu rīti, pārciestas 
kara briesmas. Pēc kara bijis jādodas 
padomju armijā un dienesta trīs gadi 
pavadīti Kolas pussalā. Pēc dienesta 
padomju armijā jubilārs atgriezies 
dzimtajā Praulienā, turpinājis mācī-
ties apguvis atslēdznieka, vēlāk šo-
fera profesiju. Par šoferi nostrādājis 
līdz pat aiziešanai pensijā. Jaunības 

gados turpat Praulienā nolūkojis dzī-
ves biedri Vandu, nodibināta ģimene 
un izaudzināti divi bērni – meita un 
dēls. Tagad vectētiņš var priecāties 
par saviem mazbērniem. 

Brīvajā laikā jubilāram vienmēr 
ir paticis būt pie dabas. Ogošana, 
sēņošana un makšķerēšana ir bijuši 
mīļākie vaļasprieki, tagad to vairs 
neatļauj veselība. Jubilārs tagad 
klausās radio, skatās televīziju un 
lasa avīzes.

Lai cienījamam jubilāram laba 
veselība un dzīvesprieks dzīves nā-
kamajos gados!

Rutas Vizānes teksts un foto

Par valsts autoceļu joslu sakopšanu pēc 
vētras postījumiem 

Pēc 2010.gada 8.augusta vētras 
valsts autoceļu nodalījuma joslās ir 
sagāzti koki arī no pierobežas īpa-
šumiem. Valsts ceļu uzturēšanas 
darbinieki nav tiesīgi šos, citiem 
īpašniekiem piederošos, kokmate-
riālus novākt. Tādēļ VAS “Latvijas 

Valsts ceļi” lūdz pierobežniekus 
aktīvi iesaistīties valsts autoceļu 
nodalījuma joslu sakopšanas dar-
bos un līdz 2010.gada 1.oktobrim 
novākt kokus, kuri no pierobežu 
īpašumiem ir sakrituši vai ielie-
kušies ceļu joslās.   
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PAGASTA IzGLīTīBAS IESTĀDĒS
X Latvijas skolu jaunatnes 

Dziesmu un deju svētkos Rīgā
X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā 

piedalījās arī Ļaudonas vidusskolas 1.-4.klašu un 5.-9.klašu 
deju kolektīvi, abu deju kolektīvu vadītāja ir Antra Punovska. 
Uz Dziesmu un deju svētkiem 6.jūlija vakarpusē devās 5.-9.kla-
šu deju kolektīvs skolotāju Antras Punovskas, Annas Iesalnie-
ces un Sarmītes Sīles vadībā, bet 7.jūlija rītā uz Rīgu devās arī 
1.-4.klašu deju kolektīvs skolotāju Anitas Pētersīles un Aijas 
Driksnas vadībā. Braucot uz deju svētkiem, abi deju kolektīvi 
apmeklēja Likteņdārzu pie Kokneses, un  Likteņdārza akmeņu 
krāvumam katrs kolektīvs  pievienoja arī savu vesto akmeni no 
Ļaudonas.

Rīgā brīvajā laikā no mēģinājumiem skolēni skolotāju va-
dībā iepazinās ar Vecrīgu, apmeklēja muzejus, zoodārzu, aiz-
brauca nopeldēties jūrā pie Vecāķiem un, protams, piedalījās arī 

nakts diskotēkā, ko organizēja Kara muzejs Dziesmu un deju 
svētku dalībniekiem.

Pēc svētkiem, atgriežoties Ļaudonā, deju kolektīvu dalīb-
niekus un skolotājas pie skolas gaidīja ļoti jauks skolēnu ve-
cāku sagādāts pārsteigums – sagaidīšana ar ziediem, paldies 
vārdiem, kūku un bērnu šampanieti! 

Ļaudonas vidusskolas administrācija saka lielu paldies 
skolotājai Antrai Punovskai par deju kolektīvu sagatavošanu, 
tā ka izdevās izcīnīt iespēju piedalīties Dziesmu un deju svēt-
kos un arī par darbu svētku laikā, skolotājai Anitai Pētersīlei 
par atbalstu un palīdzēšanu visa gada garumā gan mācot dejas, 
gan darbojoties līdzi Dziesmu un deju svētku laikā, skolotājām 
Aijai Driksnai, Annai Iesalniecei un Sarmītei Sīlei par  darbu ar 
skolēniem  svētkos. Paldies šoferītim Valdim Iļjinam! Paldies 
skolēniem – gan izturēja karsto laiku, gan bija disciplinēti un 
atbildīgi!

 Paldies skolēnu vecākiem par sapratni, atbalstu (ar vecāku 
I. Pommeres un T. Kriškānes palīdzību tika sagatavoti ziedu 
pušķi svētku gājienam) un jauko sagaidīšanu! Paldies pagasta 
pārvaldei,  Rutai Vizānei un visiem citiem, kas atbalstīja un 
līdzi dzīvoja!

Lidija Kaufelde

5.-9. klašu deju kolektīvs.

1.-4. klašu deju kolektīvs.

Gājienā Madonas novada vadība.

Deju koncerta laikā.
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Ierodoties sestdienas rītā Rīgā, sastapu priecīgus mūsu sko-
las dejotājus, kurus nebija nogurdinājusi karstā saule un mēģi-
nājumi. Bērni gatavojās brokastīm un pēc tam svētku gājienam. 
Lielākai daļai mūsu skolas dejotāju šie bija pirmie Dziesmu un 
deju svētki. Bērni bija satraukti, bet ļoti priecīgi. Gājienā visi 
priecīgi atsaucās mūsu skolas dejotājiem veltītajiem skatītāju 
uzmundrinošajiem uzsaucieniem. Atbalstīt savus bērnus un no-
skatīties svētku koncertus Rīgā bija ieradušies daudzu dejotāju 
vecāki. 

Arī es noskatījos deju koncertu „Deja kāpj debesīs” un jutu 
līdzi mūsu dejotājiem, kuri bija to daudzo tūkstošu vidū Dauga-
vas stadionā, kas izdejoja skaistos deju rakstus, izcieta nežēlīgo 
saules svelmi un izturēja līdz galam. 

Iedomājies, ja mēs  būtu putni, kas paceļas augstu gaisā, ko 
redzam, dzirdam un jūtami, ir bērnu čalas, tūkstoši mazu dejotā-
ju krāsainos tautu tērpos, tūkstošiem trīsošu sirdspukstu uztrau-
kumā, lai tikai nesajauktu deju soļus, laimīgu vecāku skatieni, 
ar domu, kurš no tiem ir mūsējais,  un skolotāju gandarījums par 
paveikto darbu. Tāda bija X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētku nedēļa Rīgā.

Kļūdīties ir cilvēciski un arī es savās domās biju kļūdījusies, 
jo vakarā pēc pēdējā koncerta domāju sastapšu nogurušus mūsu 
dejotājus, bet bērni bija vēl enerģijas pilni un, braucot mājās, 
autobusā par gulēšanu nebija ne jausmas. Visi bija jautri un man 
pastāstīja jau spilgtākās svētku atmiņas.

Autobusam ieripojot skolas pagalmā, bērnus un skolotājas 
sagaidīja vecāku sarūpēts pārsteigums. Mīļie bērnu vecāki, jūsu 
bērni un skolotājas to bija pelnījušas! Paldies jums par jauko 
pārsteigumu!

Mīļie vecāki, kā jau teicu jums skolas pagalmā, jūsu bērni 
ir varoņi, kas pārcieta lielo saules svelmi, nodejoja godam visus 
svētku koncertus un laimīgi ir atgriezušies mājās. Svētki bija 
neaizmirstams šīs vasaras notikums.

Deju skolotāja Antra Punovska visiem saviem dejotājiem, 
skolotājām Anitai Pētersīlei, Aijai Driksnai, Annai Iesalniecei, 
Sarmītei Sīlei un direktorei Lidijai Kaufeldei saka mīļu, mīļu 
PALDIES par atbalstu ikdienā un svētku laikā, PALDIES, vi-
siem dejotāju vecākiem par sapratni un atbalstu. 

Rutas Vizānes teksts un foto

Vecāku paldies deju kolektīva vadītājai Antrai Punovskai.

Prieks par paveikto.

Mirklis pirms došanās uz Rīgu.

Ar plakātiem un mūziku vecāki sagaida savus bērnus.
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IX Ļaudonas pagasta svētki
KULTūRAS DzīVES NoRISES

Tradicionālie, nu jau devītie Ļaudonas pagasta svētki notika 
26. jūnijā, bet pirmie – pagastam esot Madonas novadā.

  Rīta pusē visi sportot gribētāji tika gaidīti mūsu vidussko-
las stadionā, kur sportistus uzrunāja pagasta pārvaldes vadītāja 
Ilze Dreimane un pagasta sporta darba organizators Edijs Dze-
nis. Sportiskās aktivitātēs varēja piedalīties individuāli un ko-
mandās. 

Ar tradicionālo svētku gājienu no vidusskolas uz pagasta es-
trādi devās svētku koncerta dalībnieki. 

Svētkus atklāja un uzrunu teica pārvaldes vadītāja Ilze Drei-
mane. Pārvaldes vadītāja pateicās Olgai Ķlimovičai par iegul-
dīto darbu pagasta Sociālās aprūpes centrā ar aiziešanu pelnītā 
atpūtā.

Šogad koncertā piedalījās arī kaimiņu pagastu Kalsnavas, 
Mārcienas un Mētrienas pašdarbnieki, kas skatītājus priecēja ar 
dejām.

Pagasta svētku koncertā piedalījās mūsu pagasta kultūras 
nama pašdarbības kolektīvi, pagasta pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Brīnumdārzs” audzēkņi, vidusskolas dejotāji un dziedātā-

ji. Kā arī kaimiņu pagastu Kalsnavas, Mārcienas un Mētrienas 
pašdarbnieki, kas skatītājus priecēja ar dejām.

Koncerta starplaikā veiksmīgākie dienas sportisti saņēma 
diplomus un piemiņas veltes. Pēc koncerta ļaudoniešus un vie-
sus deju mūzikas ritmos priecēja Inga un Normunds.

R. Vizānes teksts un foto

Drīz, pavisam drīz būs septembris, bērnudārzā atkal ska-
nēs bērnu rosīgā kņada, gaišie smiekli un noritēs kāda asara, jo 
šķirties no saviem mīļajiem cilvēkiem bērnam nav viegli. Gan 
rātnie, gan spurainie mazuļi – visi gaidīs no mums vārdus, kas 
var glāstīt, mierināt, palīdzēt, atbalstīt. Bērni intuīcijas līmenī 
precīzi jūt, kā jūtas otrs, tādēļ apmānīt viņus ar viltus smaidu ir 
gandrīz neiespējami. Šī iemesla pēc ir jādomā, ko darīt, lai vis-
pirms mēs paši justos mierīgāki, labvēlīgāki, bagātāki gaišām 
emocijām. Lai mūsu iestāde ir drošs patvērums, labestības un 
mīlestības dārzs, jo mīlestība un uzmanība bērnam ir nepiecie-
šama kā sīksīkai sēkliņai saules siltums un valgme, lai sakuplo-
tu ražens koks. Saknes un spārni – tās ir divas vērtīgas dāvanas, 
ko mēs varam dot saviem bērniem. Lai mums visiem veicas!

Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Brī-
numdārzs’’  aicina audzēķnus un viņu vecākus uz mācību 
gada atklāšanas pasākumu 2010. gada 2. septembrī (ceturt-
diena) plkst. 9.30., pēc tam vecāku kopsapulce. 

2010./2011. mācību gadā prognozējam darbu 3 apvienota 
vecuma grupām ar 50 audzēkņiem. 

Ar Madonas novada domes sēdes lēmumu Nr. 3/16 maksa 
par ēdināšanu Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs’’ – brokastis – 0,20 
Ls, pusdienas un launags – 0,55 Ls. 

Ar septembra mēnesi sāksies bezmaksas deju pulciņa no-
darbības skolotājas Aijas Kreiles vadībā.

Mums visapkārt notiekošās pārmaiņas neatstāj neskartas 

bērnu un vecāku attiecības. Vecāki ir  bērna pirmie un nozī-
mīgākie skolotāji. Skolotāji ir tikai palīgi  bērnu audzināšanā. 
Palīdzot vecākiem, mēs palīdzam arī paši sev, jo tas ir vispā-
rējs ieguvums. 

Šodien dators bērniem no vienas puses kļuvis par bērnu 
pirmo nepieciešamību, no otras puses kārdinājums. Līdz ku-
ram brīdim dators ir pozitīva lieta bērna pasaulē? Kur ir robeža 
starp zinātkāru bērnu, kas gūst informāciju, un datoratkarīgo? 

Esam noskaidrojuši, ka bērni datorvidē ir no agras bērnības 
un dators var kļūt par labāko draugu un sabiedroto. Vecāki 
uztraucas, ka tādējādi tiek izskaustas savstarpējās cilvēcis-
kās attiecības un emocijas. Bērns var nonākt vardarbīgu spēļu 
varā, tādējādi zaudējot realitātes sajūtu. Ir iespēja, ka bērns var 
tikt izmantots negodīgos nolūkos. Tā ir liela problēma. Lai visu 
to saprastu, ir nepieciešams to aptvert un rast risinājumu pieau-
gušajiem izglītojoties. 

Katons Vecākais ir teicis: “Neuzskati par neveiksmi to, 
kas vēl ir labojams.”,  tādēļ 2010. gada septembrī un oktobrī 
(tiks precizēti laiki) Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs’’  notiks 2 lek-
cijas. Pateicoties Madonas novada pašvaldības izsludinātajam  
konkursam, atbalstu ir guvis  projekts ,,Bērns un datorvide’’. 
Tas nozīmē, ka tiks piedāvāta iespēja ikvienam interesentam 
piedalīties lekcijā bez maksas. Uz tikšanos ikdienā un svētkos! 

Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ vadītāja
 Ināra Krasnova

Viss būs labi, jo citādi nevar būt!

Viesi – Kalsnavas jauniešu deju kolektīvs.

Koris “Lai top!”.Gājienā vidusskolas dejotāji.
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Svētku atklāšanas brīdī novada domes deputāts Valdis Vucāns 
un Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane. 

Mētrienas jauniešu deju kolektīvs.

Eksotisko deju grupa.

Uzstājas PII “Brīnumdārzs” audzēkņi.

Dejo Ļaudonas un Kalsnavas dāmu deju grupas.

Vidusskolas dejotāji.

Vidusskolas skolēnu ansamblis.

Līnijdeju grupa.

Pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Veiksmīgāko sportistu apbalvošana.
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Sporta diena pagastā
26. jūnija rītā Ļaudonas vidussko-

las stadionā un vidusskolas sporta zālē 
sākās pagasta sporta diena, kurā varēja 
piedalīties ikviens sportot gribētājs. Sa-
censībās varēja piedalīties individuāli 
un arī komandās.

Lūk, veiksmīgāko sportistu rezultāti:

Šautriņas-
Vīrieši 1. vieta Eduards Jakubjaņecs (59 p.)
2. vieta Linards Dundurs (58 p.)
3. vieta Uģis Koops (57 p.)
Sievietes 1. vieta Sigita Tropa (51 p.)
2. vieta Juta Eglīte (42 p.)
3. vieta Gita Zablocka (41 p.)
Zēni 1. vieta Krišjānis Beļaunieks (39 p.)
2. vieta Rolands Veners (37 p.)
3. vieta Raivis Veners (35 p.)
Meitenes 1. vieta Linda Sūce (52 p.)
2. vieta Karīna Zenčonoka (31 p.)
3. vieta Sintija Zenčonoka (28 p.)

Svaru bumba
Vīrieši 16+ 1. vieta Aleksandrs Prusake-
vičs (40 r.)
2. vieta Jānis Sūce (30 r.)
3. vieta Sergejs Kļimovičs (27 r.)
Puiši 16– 1. vieta Kristaps Zemītis (158 r.)
2. vieta Einārs Koops  (15 r.)
3. vieta Rolands Veners (14 r.)
Sievietes 16+ 1. vieta Sanita Mūrmane 
(42 r.)
2. vieta Sigita Krusiete (12 r.)
3. vieta Kristīne Krusiete (9 r.)
Meitenes 16– 1.vieta Kristīne Aleksjuna 
(3 r.)

Tāllēkšana no vietas 
Vīrieši 16+  1. vieta Rolands Družoks 
(2,44 m)
2. vieta Kristaps Kantāns (2,43 m)
3. vieta Artūrs Dzenis (2,42 m)
Sievietes 16+ 1. vieta Egita Bitmane 
(1,90 m)
2. vieta Monta Vīksna (1,78 m)
3. vieta Sigita Krusiete (1,76 m)
Puiši 16–  1.vieta Nauris Balodis (2,00 
m)
2.vietaVentis Stradiņš (2,00 m)
3.vieta Krišjānis Beļaunieks (1,97 m)
Meitenes 16– 1. vieta Karīna Zenčono-
ka (1,63 m)
2. vieta Kristīne Aleksjuna (1,56 m)
3. vieta Sintija Zenčonoka (1,55 m)

Basketbola soda metieni
Puiši 1. vieta Rolands Veners ( 6 p)
2. vieta Vents Stradiņš ( 4p)
3. vieta Normunds Skripka ( 4p)
Sievietes 1. vieta Amanda Krusiete (4p)
2. vieta Santa Vīksna (2p)
2. vieta  Lidija Kaufelde (2p)
2. vieta Santa Krusiete (2p)
Vīrieši   1. vieta Kristaps Sirmais (8p)
1. vieta Intars Nikonovs (8p)
2. vieta Kristaps Kantāns (6p)
2. vieta Nauris Krusietis (6p)
3. vieta Mārtiņš Krusietis (5p)

Orientēšanās
Meitenes (mazā distance) 1. vieta Dina 
Celiņa (20,32 min)
2. vieta Sintija Zenčonoka  (24,42 min)
3. vieta Karīna Zenčonoka (26,22 min)
Puiši (mazā distance) 1.vieta Jānis Elijāss 
(16,31 min)
2.vieta Artūrs Kļimovičs (16,31 min)
3.vieta Kārlis Kreilis (20,04 min)
Sievietes (mazā distance) 1.vieta Inga Kļi-
moviča (14,47 min)
2. vieta Jūlija Kļimoviča (18,07 min)
3. vieta Anete Grīnvalde (19,26 min)
Sievietes (garā distance) 1.vieta Alda Pu-
pila (38,07 min)
2. vieta Gunta Vībāne (41,37 min)
3. vieta Tatjana Kriškāne (1:49:58 min)
Vīrieši (garā distance) 1.vieta Intars Ni-
konovs (33,26 min)
2. vieta Rolands Družoks (36,42 min)
3. vieta Mārtiņš Smirnovs (44,34  min)

Skrējiens apkārts Ļaudonai
Meitenes – 1. vieta Dina Celiņa (49,08 
min)
2.  vieta  Karīna Zenčonoka  (49,09 min)
Puiši  1. vieta Rolands Veners (24,38 min)
2. vieta Tālis Čirka (25,19 min)
3. vieta Krišjānis Beļaunieks (33,45 min)
4. vieta Kārlis Kreilis (34,20 min)
Sievietes 1.vieta Arita Lācīte (32,00 min)
2. vieta  Egita Bitmane (33,12 min)
3. vieta Sigita Krusiete (34,12 min)
4. vieta Tatjana Kriškāne (44,35 min)
Vīrieši  1. vieta  Jevgēnijs Turkins (21,10 
min)
2. vieta Kristaps Blekte (24,00 min)
3. vieta Jānis Krusietis (26,45 min)
4. vieta Sandris Šumskis (32,39 min)
5. vieta Kristaps Brutāns (44,35 min)

Komandas(kopvērtējums)
1. vieta “Sāviena” Juta Eglīte, Dace Aiv-
are, Juris Eglītis, Kristaps Sirmais.
2. vieta “Matrix” Egita Bitmane, Gita 
Zablocka, Rolands Veners, Kristaps 
Kantāns.
3. vieta “Mūrmaņi” Sanita Mūrmane, 
Kristīne Aleksjuna, Jānis Mūrmanis, 
Rolands Družoks.

L. Kaufeldes un R. Vizānes foto 

Sporta dienas atklāšana.

Orientēšanās sacensību laikā.

Tāllēkšanu izpilda L. Kaufelde.

Šautriņas met D. Eliass.

Volejbola spēles laikā.

Sascensību dalībnieki.
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Koru sadziedāšanās svētki Ļaudonā 
2. jūlijā Ļaudonas pagasta kultūras namā notika koru 

sadziedāšanās svētki, ko sadarbībā ar Teodora Reitera 
fondu organizēja Madonas novada pašvaldības kultūras 
darba organizators Jānis Kļaviņš un Ļaudonas pagasta 
kultūras nama direktore Aija Kreile. 

Koncertu atklāja Ļaudonas kultūras nama direktore 
Aija Kreile, apsveikuma vārdus teica Madonas novada 
domes deputāte Ruta Vizāne. 

Koncerts bija veltīts ļaudonietim, Latvijas Nacionālās 
operas dibinātājam, izcilajam kora dziesmas popularizē-
tājam un diriģentam Teodoram Reiteram (1884. gada 23. 
marts-1956. gada 14. decembris), kura vārds nesaraujami 
saistīts ar latviešu dziesmu svētku vēsturi.  

Lai saglabātu slavenā diriģenta piemiņu, ir izveidots 
Teodora Reitera fonds, tas jau kopš dibināšanas 1998. 
gadā aktīvi iesaistījies Latvijas kultūras dzīvē, kuru vada 
Zigrīda Plataiskalns. Ļaudoniešiem sadarbība ar Teodora 
Reitera fondu ir kopš tā dibināšanas dienas. Gandrīz kat-
ru gadu notiek kāds kopīgs pasākums. Šajā reizē Ļaudo-
nā viesojās vīru koris „Liederkranz” (Dziesmu vainags) 
no Kloppenburgas, kura diriģente ir T. Reitera dzimtas 

turpinātāja Daiga Reitere. Korim jau ir 171 gadu vecas 
tradīcijas, un šogad vācu pilsētiņa Kloppenburga svin 
savu 575. gadadienu. 

Koncertā vīru kora dziesmas mijās ar Teodora Reitera 
fonda 2009. gada laureātu, Ļaudonas kora „Lai top” un 
vīru kora „Gaiziņš” dziesmām. Tajā piedalījās arī Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēkņi, 2009. gada 
„Latvijas jauno talantu konkursa par Teodora Reitera fon-
da balvu” laureāti: Edgars Auniņš, Marlēna Dombrovska, 
Irina Tjurdj, Kalvis Kalniņš un pedagogs, koncertmeis-
tars Raits Rozenbergs. Koncerts bija ļoti bagātīgs, un 
zāle– klausītāju pilna, neraugoties uz to, ka tā sākums 
aizkavējās, jo ciemiņi pirms tam apskatīja skaistākās Ma-
donas un Cesvaines novada vietas. Pavisam viesu koris 
kopā ar laureātiem izpildīja astoņpadsmit dziesmas, bet 
mūsu kori – desmit dziesmas.

Pasākums izvērtās jauks un sirsnīgs, un, kā pēc tam at-
zina gados cienījamas ļaudonietes, enerģijas pietika visai 
nedēļai. 

R. Vizānes teksts un foto

Edgars Auniņš, Marlēna Dombrovska, koncertmeistars 
Raits Rozenbergs, Irina Tjurdj un Kalvis Kalniņš.

Vīru koris “Gaiziņš”. Diriģente Rita Briņķe.

Vācu koris “Liederkranz”. Diriģente Daiga Reitere. Ļaudonas jauktais koris “Lai top!”. 
Diriģente Anita Melnupa.
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Ļaudona pulcē medniekus un suņus 
Karstā jūlija saule vēl nebija pa-

cēlusies virs koku galotnēm, kad 10. 
jūlija rītā Ļaudonas estrādes parkā 
jau bija dzirdamas suņu rejas. Šo-
reiz Latvijas Mednieku Kinoloģis-
kās apvienības (LMKA) Ļaudonas 
reģionālajā izstādē, jau devītajā pēc 
kārtas, tika izstādīti 46 šķirnes me-
dību suņi. 

2001. gadā, pateicoties medību 
suņu entuziastam Jānim Kuprā-
nam, sarīkojām pirmo izstādi, un 
tad ik pēc gada pārmaiņus Ļaudonā 
un Mētrienā. Pēdējos sešus gadus 
Ļaudonas estrādes parkā vasaras 
vidū pulcējas Vidzemes un Latgales 
šķirnes medību suņu audzētāji ar sa-
viem medību palīgiem. Izstādē tiek 
vērtēts ne tikai eksterjers (ārējais iz-
skats), bet arī veikta bonitēšana, tas 
ir, tiek izvērtēti medību suņa sasnie-
gumi praktiskajā darbā.

Izstādi atklāja Madonas novada 
domes deputāts, šķirnes medību 
suņu audzētājs ar vairāk nekā 50 
gadu stāžu Roberts Šnepsts. Tiesne-
šu sastāvs visai iespaidīgs: izstādes 
galvenais tiesnesis Armands Cirsis 
(Ērgļi) - I kategorija; ringu vecākie 
tiesneši Nikolajs Varganovs (Vanga-
ži) - I kategorija, Monvīds Šteinerts 
(Alūksne) - I kategorija un Vladi-

mirs Gubarevs (Plieņciems) - nacio-
nālā kategorija; tiesneši ringos Gints 
Žeigurs (Strenči) - ll kategorija, Agris 
Akmentiņš (Liezēre) - ll kategorija, 
Mārtiņš Akmentiņš (Salas novads) - I 
kategorija, Andris Čoičs (Salnava)- 
ll kategorija; palīgi - stažieri Andis 
Salmiņš (Jelgava), Kaspars Apsītis 
(Ērgļi), Agris Čibulis (Viesīte), Zintis 
Vucenlazdāns (Preiļi); strīdus komisi-
jas priekšsēdētājs Vladimirs Gubarevs 
(Plieņciems) - nacionālā kategorija, 
viņa palīgi - I kategorijas eksperti Al-
dis Bondars un Armands Cirsis; Ve-
terinārās komisijas vadītājs Kaspars 
Akmens.

Pavisam tika izstādīti deviņu šķirņu 
medību suņi: pa vienam bīglam un as-
spalvainajam taksim, 2 Somu laikas, 3 
Rietumsibīrijas laikas, 5 vācu medību 
terjeri, gludspalvainie takši un vācu 
asspalvainie putnu suņi, 7 Latvijas 
dzinējsuņi un visvairāk - 16 krievu-
Eiropas laikas. Jaunāko grupu pārstā-
vēja (līdz 18 mēnešu vecumam) 14 
suņi un 8 kuces, 13 ieguva augstāko 
eksterjera vērtējumu „ļoti labi” un 7 - 
„labi”. Vecākajā grupā -14 suņi un 12 
kuces. Elites šķirnības klasi neieguva 
neviens medību suns, toties I - 6, bet 
II - 9 suņi. Augstākais eksterjera vēr-
tējums „teicami” vecākajā grupā tika 

piešķirts 5 suņiem (3 krievu-Eiropas 
laikas, 1 vācu asspalvainais putnu 
suns un 1 Latvijas dzinējsuns). Tikai 
2 medību draugi palika bez vērtēju-
ma (nepareizs sakodiens). Kā labā-
kos un veiksmīgākos audzētājus šajā 
izstādē gribētos minēt Gunti Āzenu, 
Evaldu Madernieku, Robertu Šnep-
stu, Aleksandru Haheli un Jāni Irbi. 
Pateicības vārdus LMKA vārdā 
vēlamies izteikt Ļaudonas pagasta 
pašpārvaldes darbiniekiem, sevišķi 
kultūras nama dāmām par izstādes 
vietas un aprīkojuma sagatavoša-
nu, Mārim Kriškānam un Rūdolfam 
Beļauniekam par izstādes audiālo 
nodrošināšanu, Irinai Uhanovai un 
SIA „Tormenta” par dalībnieku vel-
dzēšanu un ēdināšanu, kā arī Ivaram 
Petzālam par jaukajām dāvaniņām. 

Tiem šķirnes medību suņu audzē-
tājiem, kuri nevarēja apmeklēt šo iz-
stādi, vēl būs iespēja savus medību 
draugus parādīt 24. jūlijā reģionālajā 
Latgales izstādē Rēzeknē un 31. jū-
lijā Vislatvijas 44. izstādē Jelgavā. 
Tiksimies nākamgad X jubilejas iz-
stādē!

 ALDIS BONDARS, LMKA 
valdes loceklis, 

izstādes organizators

Rosrātes Sarkanā Krusta pārstāvji apmeklē 
pagasta iestādes

19. jūlijā Madonas novadu ap-
meklēja pieci Vācijas Sarkanā Krus-
ta Rosrātes nodaļas pārstāvji. Rosrā-
tiešu mērķis šoreiz ir bijis palūkoties, 
kā klājas viņu draugiem – palīdzības 
saņēmējiem, kādas ir viņu vajadzī-
bas, vai iepriekšējās reizēs atvestās 
lietas ir guvušas labu pielietojumu. 
Šajā ciemošanās reizē rosrātieši uz-
dāvināja pirmās palīdzības auto Ma-
donas novada Sociālajam dienestam. 
Rosrātieši ciemojās arī mūsu pagasta 
Sociālajā aprūpes centrā un Jauniešu 
centrā. Rosrātieši priecājās par pozi-
tīvām pārmaiņām Sociālās aprūpes 
centrā, par šūpolēm pirmsskolas 
izglītības iestādē, kuras viņi dāvāja 
pirms vairākiem gadiem. Ciemiņi 
apmeklēja pagasta jauniešu centru. 
Centra apmeklējums viņiem atstāja 
pozitīvu iespaidu, jo  pēc viņu teiktā, 

jauniešu centrs nodrošina labas atpū-
tas iespējām bērniem un jauniešiem. 

Viesi no Ļaudonas ar pozitīvām 
emocijām devās tālāk uz Barkavu, bet 

nākamajā ciemošanās reizē solīja at-
kal mūsu pagastu apciemot.

R. Vizānes teksts un foto

Vācu ciemiņi un novada pārstāvji pie jauniešu centra. 
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Jaunā mācību gada 
sākums  Ļaudonas 

vidusskolā 
 1. septembrī plkst. 10.00

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Audzi, ziedi, priecājies,
Mazais rožu pumpuriņ!

Jānis Andersons, 
dzimis 2. jūlijā vecākiem 
Mārtiņam Zuitiņam un 
Dagnijai Andersonei,

Raivis Mažāns, 
dzimis 29. jūnijā vecākiem 

Mārim Mažānam un Aijai Lārmanei,

Maikls Kretovs, 
dzimis 2. augustā vecākiem 

Jakovam Kretovam un 
Sanitai Baranovai.

7. augustā Madonas novada pašvaldību darbinieki 
pulcējās uz pirmajām  2010. gada vasaras sporta spēlēm 
“Emīla nedarbi Ošupē”, ko rīkoja Ošupes pagasta pār-
valde sadarbībā ar Madonas novada domi. Sporta spēlēs 
piedalīties novada dome aicināja visas pagasta pārval-
des. Komandu sporta spēles mūsu pagastā organizēja 
Aiga Reinbaha. Aiga avīzītes lasītājiem pastāsta: ”Dalīb-
nieki bija sapulcējušies kuplā skaitā – kopumā apmēram 
140 apņēmīgu sportistu, kurus atklāšanas parādē svinī-
gi sveica sacensību galvenais tiesnesis, Ošupes pagasta 
pārvaldes vadītājs, Aigars Šķēls.

Aigars Šķēls, sveicot sportistus savā pagastā, novēlē-
ja: – Sportiskais azarts lai pavada visus ikvienā disciplī-
nā! Lai aktīvs un patīkams laiks mūsu pagastā, lai atpūta 
un sporta aktivitātes sniedz patiesu prieku!

Sportisku garu uzturēt vēlēja arī “Liepsalu” saimnie-
ce Anita Kalpaka-Borovkova.

Madonas novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Daiga Elga Ābola sportistiem novēlēja izjust kopā būša-
nas prieku, veicināt savstarpējo iepazīšanos un sadarbī-
bu starp pārvalžu darbiniekiem. Mūsu pagasta komanda 
aktīvi piedalījās visos sporta veidos, izņemot makšķe-
rēšanu, un kopvērtējumā Ļaudonas komandai 4. vieta. 
Spraigā cīņā volejbolā otro vietu izcīnīja: Jurģis Seržāns, 
Edijs Dzenis, Kristīne Liepiņa, Santa Vasiļevska. Pāru 
cīņā uz plostiem “Emīls ūdenī “ uzvarēja “Ļaudonas 
Emīls” Edijs Dzenis.

Sporta spēlēs Ļaudonu  pārstāvēja darbinieki un 
viņu ģimenes locekļi.:  Ilze Dreimane, Jānis Dreimanis, 
Aiga Reinbaha, Santa Vasiļevska, Tatjana Kriškāne, Atis 
Kriškāns, Jānis Žmuidins, Lelde Maļinovska, Kristaps 
Blekte, Edijs Dzenis, Kristīne Liepiņa, Jurģis Seržāns, 

Pirmās novada sporta spēles 
“Emīla nedarbi Ošupē”

Dzintra Seržāne, Aivars Seržāns.
Par pašvaldību darbinieku sporta spēļu galvenajiem 

uzvarētājiem kopvērtējumā kļuva Kalsnavas komanda, 2. 
vietu izcīnīja Aronas komanda, 3. vietā – Madonas no-
vada domes komanda. Vēlāk visi uzvarētāji (zaudētāju 
šādās spēlēs vispār nav) lustējās dančos, uz ko aicināja 
grupa “Savējie”.

Aiga Reinbaha saka paldies visiem sportistiem, kas 
atbalstīja pagasta komandu. Kaut diena bija karsta un 
sportot karstajā saulē nebija viegli, visi jutās gandarīti par 
kopā pavadītu dienu. Nākamvasar novada sporta spēles 
notiks Vestienā.

Paldies Aigai Reinbahai par pagasta komandas orga-
nizēšanu un stāstījumu!

 R. Vizāne
L. Maļinovskas foto

Sportisko vingrinājumu izpilda Aiga Reinbaha.
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SLUDINĀJUMI

SĒRU VĒSTS Mūžības ceļā aizgājuši

Klaudija Lavrentjeva, 
mirusi 20. jūlijā 87 gadu vecumā,

Pēteris Krūze, 
miris 28. jūlijā 74 gadu vecumā,

Uldis Pūdriķis, 
miris 4. augustā 75 gadu vecumā,

Pēteris Avotiņš,
 miris 8. augustā 65 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Rūgta asara pār vaigu norit,
Rokas ceļas smilšu sauju sviest.

Skumju brīdī esam kopā ar JĀNI, 
pavadot vectētiņu kapu kalniņā.

3.klases skolēni, 
audzinātāja un vecāki

Manikīra, pedikīra 
pakalpojumi

Cena sākot no Ls 3 – Ls 6
Sīkāka informācija pa tālruni: 

+37126624846 (Ivita)

Mairita Ducena piedāvā 
floristikas pulciņu “Ziedu 

praktiskā pielietošana ikdienā 
un svētkos!” 

(bez priekšzināšanām) 
Iespējamais tikšanās laiks pēc 
plkst.18.00, zvanīt 26158016

PATEICīBA
No sirds sakām paldies Madonas 

slimnīcas reanimācijas un neirolo-
ģijas nodaļas ārstiem un personālam 
par aprūpi un ārstēšanu.

Paldies par sniegto palīdzību 
Zinaīdai un Imantam Kalniņiem, 
Ilmāram Bārbalam, Marekam Ve-
neram.

Pateicamies par atsaucību un 
profesionalitāti Dzintarai Birnei, 
Artūram Grandānam, PII „Saulīte” 
darbiniecēm.

Pateicamies radiem, draugiem, 
kaimiņiem, darba kolēģiem un vi-
siem, visiem, kuri savās domās un 
atmiņās bija kopā ar mums, pavadot 
mūsu tēti Uldi Pūdriķi mūžības ce-
ļos.

 Meitas ar ģimenēm 

Kad tev nav spēka tālāk iet, 
Par tevi tālāk priedes iet, 
Vēl tālāk dodas mazais zieds, 
Tam līdzi steidzas bišu spiets, 
Un tālāk putnu bari dzied, 
Vēl tālāk milzu saule riet, 
Viss bezgalībā tālāk iet, — 
Kad tev nav spēka tālāk iet.
 /Imants Auziņš/

LĪDZJŪTĪBA

Augusta mēneša 
pirmajās dienās kāds 
neapdomīgs cilvēks, sa-
kopdams savu teritoriju, 
radušos atkritumus bez 
sirdsapziņas pārmetu-
miem aizstūma un izbēra 
Brīvības ielas 23. īpašu-
mā. 

Īpašuma īpašnieki 
lūdz atsaukties aculieci-
niekus vai pašu atkritumu 
izbērēju.

Nesmukums

APSVEICAM!                
Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve.
Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt.
Un laimīgs tas, kurš spēj ar savu dzīvi,
kaut vienu labu rindu tajā ierakstīt. 

SVEICAM  jūlijā

50 gadu jubilejā
Normundu Pupausi13.jūlijā
Valēriju Kovriginu   15.jūlijā

55 gadu jubilejā
Mārīti Ozoliņu         2.jūlijā
Dzintru Sakni          14.jūlijā

60 gadu jubilejā
Andri Bērziņu          9.jūlijā
Anastasiju Biti         30.jūlijā

65 gadu jubilejā
Jāni Stūraini            6.jūlijā
Zigrīdu Kalniņu       9.jūlijā
Dzidru Uberti          15.jūlijā

70 gadu jubilejā
Daini Kļaviņu          19.jūlijā
Tatjanu Kļimoviču  20.jūlijā
Tatjanu Rināsi         25.jūlijā

80 gadu jubilejā
Laimu Bucenieci     12.jūlijā
Gunāru Deperu       31.jūlijā

SVEICAM  augustā

60 gadu jubilejā
Juri Štarku           4. augustā

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!


