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Aprīlis. Mēs atkal esam izdzīvojuši vienu sniegiem ba-
gātu ziemu un jūtam, kā smaržo daba pēc pavasara. Mūsu 
acis lūkojas pēc sniegpulkstenīšu ziediem, pūpolzaru sam-
tainajām aitiņām, kļavām un bērziem, kas jau dāsni dod 
mums savas sulas. Piesaulītē parādās zilo vizbulīšu ziedi 
un krāsainie krokusi. Tas viss katru gadu atkārtojas, bet 
liekas, ka katru gadu savādākas kļūst mūsu izjūtas. Ska-
ļi savu atgriešanos sludina strazdu pāri, esam sagaidījuši 
baltos stārķus un arī pavasara palus, jo ūdens līmenis Ai-
viekstē cēlies apmēram divus metrus. Atpūtas zīme upes 
malā ir pilnībā zem ūdens jau vairākas dienas. Šogad bal-
tie gulbji iecienījuši pārplūdušās pļavas. Šomēnes svinam  
Lieldienas – pavasara saulgriežus, ko svinam par godu 
pavasara un saules atnākšanai. 

Lai Pūpolsvētdienā katrs saņemtu pa kārtīgam pērienam, 
kas vairotu veselību, un Lieldienu šūpoles lai iešūpo sirdīs 
gaišu un saulainu prieku!

Saules staru zeltainās rīkstes
Palu steidzīgos ūdeņus per,
Krastos pūpolu mākoņi mīksti
Dzelmē savus atspulgus ber.
Vēju šūpoles augšā un lejā
Līdz pat galotnēm sirdi nes līdz,
Tai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal dāvāts tiek cerību rīts. 
   /K. Apškrūma/

Priecīgas LIELDIENAS!

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 4 (203) APRĪLIS 2011. G.
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Pagasta pārvaldē
Jau vairāk nekā mēnesi norisinās pār-

jaunojuma līgumu slēgšana par ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakalpojuma 
nodrošināšanu iedzīvotājiem, līgumi 
pārslēgti ar lielāko daļu līdzšinējo pakal-
pojuma saņēmēju. Šāda procedūra nepie-
ciešama saistībā ar ūdenssaimniecības 
attīstības projekta realizāciju – šī projek-
ta realizētājs ir Madonas novada pašval-
dība, līdz ar to tikai pašvaldība drīkst būt 
pakalpojuma sniedzējs. Norēķinu kārtība 
pēc būtības nemainās. Izmaiņas skar tos 
patērētājus, kas par pakalpojumu norē-
ķinās, izmantojot bankas norēķinu kon-
tu– ir mainījies naudas saņēmējs un no-
rēķinu konta numurs – tā turētājs tagad ir 
Madonas novada pašvaldība, nevis Ļau-
donas pagasta pārvalde kā līdz šim. Vēl 
joprojām par pakalpojumu var un varēs 
norēķināties arī pagasta pārvaldes kasē. 

Tie iedzīvotāji, kas salīdzināja iepriek-
šējo līgumu nosacījumus ar pārjauno-
juma līgumiem, var secināt, ka nekādi 
citi nosacījumi netiek mainīti. Diemžēl 

INFORMĀCIJAI

pagaidām pašvaldība kā ūdens apgādes 
un kanalizācijas pakalpojuma piegādātājs 
nespēj nodrošināt visas garantijas, kas 
pēc būtības būtu iekļaujamas līgumā at-
tiecībā pret sniegtā pakalpojuma kvalitā-
ti, kas attiecināms gan uz ūdens kvalitāti, 
gan iespējamiem ūdens apgādes traucēju-
miem un to novēršanu. Ļaudonas ūdens-
saimniecība pašreizējā tehniskajā stāvoklī 
šādas garantijas nespēj dot, būtu absurdi 
tās formāli iekļaut līgumā, lai tas “izska-
tītos pareizāks”. Pakalpojuma kvalitātes 
garantijas tiks nostiprinātas līgumā ar pa-
tērētājiem pēc ūdenssaimniecības projekta 
realizācijas, kas sāksies šajā pavasarī. Tas 
noteikti prasīs daudz pacietības no ļaudo-
niešiem, jo norisināsies intensīvi rakšanas 
darbi pagasta centrā. Par darbu norisi no-
teikti sekos konkrētāka informācija.

Aprīlī, maijā plānoti vairāki pasākumi 
ar iedzīvotāju iesaistīšanos pagasta teri-
torijas sakārtošanā – ir plānoti darbi pie 
bērnudārza ēkas, rotaļu laukumā, pie auto-
busa pieturas, Ļaudonas kapos. Konkrētā-

Ar 29.03.2011. stājušies spēkā grozī-
jumi saistošajos noteikumos „Par Ma-
donas novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem”. Vēlos informēt par būtiskā-
kajiem grozījumiem. Trūcīgas ģimenes 
(personas) statusu nosaka, ienākumus un 
materiālo stāvokli novērtē atbilstoši LR 
MK 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „No-
teikumi par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
noteiktajai kārtībai:

• Ģimene (persona) atzīstama par 
trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģime-
nes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā ne-
pārsniedz Ls 90 un tai nepieder naudas 
līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpa-
šums.

• Par īpašumu šo noteikumu izpratnē 
nav uzskatāmi 5 ha zemes (t.sk. meži), 
bet ģimenēm, kurās aug nepilngadīgi 
bērni, 8 ha zemes (t.sk. meži) lauku teri-
torijās, 0,15 ha zemes pilsētā un ciemos, 
ēkas, kas netiek izmantotas saimniecis-
kai darbībai.

• Trūcīgas ģimenes (personas) statu-
su var piešķirt arī tad, ja īpašumā esošā 
zeme pārsniedz šo noteikto platību, bet 
īpašnieks ir zemi iznomājis likumdošanā 
paredzētajā kārtībā un iztikas līdzekļu 
deklarācijā uzrāda iegūto nomas maksu, 
kas apliecināta ar maksājuma dokumen-
tiem, un kopējais ienākumu līmenis uz 
vienu ģimenes locekli nepārsniedz  šos 
normatīvajos aktos noteiktos 90 Ls.

• Attiecīgi maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusu var piešķirt, ja tās ie-
nākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 120 Ls, un 
attiecībā uz īpašumiem prasības ir tādas 
pašas kā trūcīgas ģimenes (personas) sta-
tusam.

• Pabalsts garantētā minimālā iztikas 
(GMI) līmeņa nodrošināšanai Madonas 
novada pašvaldībā vienai personai ir vie-

ku informāciju atradīsiet jau šajā avīzē. 
Esiet atsaucīgi! Tomēr vēl lielāks aici-
nājums– esiet saudzīgi pret rezultātu, to 
tīšām nebojājot.

Aprīlis jo īpaši darbīgs pašdarbības 
kolektīviem – notiek skates. Šobrīd ļoti 
veiksmīgi noslēgusies skate Ļaudonas 
pagasta korim “Lai top!”, kura apstipri-
na kora izaugsmi, jo iegūts lielāks pun-
ktu skaits nekā pagājušā gada skatē (41 
punkts). 

16. aprīlī uz skati dodas vidējās pa-
audzes deju kolektīvs, kuram neizpaliks 
augsti rezultāti, jo ieguldīts apzinīgs un 
regulārs darbs. Paldies kolektīvu vadītā-
jiem un dalībniekiem par ieguldīto dar-
bu!

27. aprīlī plkst.17.30 Ļaudonas kul-
tūras namā notiks novada vadības un 
deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem. 
Aicināti visi interesenti. Lūdzu iedzī-
votājus zvanīt uz pagasta pārvaldi (tālr. 
64860895), ja nepieciešams nodrošināt 
ar transportu nokļūšanai uz kultūras 
namu un atpakaļ.

  Ilze Dreimane

nāds ar valstī noteikto spēkā esošo garan-
tētā minimālā ienākuma līmeni, t.i. pieau-
gušai personai 40,00 Ls, bērnam 45,00Ls. 
Pabalstu piešķir ģimenei vai personai, 
kuras ienākumi ir zemāki par pašvaldības 
noteikto garantēto minimālā ienākuma lī-
meni un kura ir gatava līdzdarboties savas 
sociālās situācijas uzlabošanā.

• Mājokļa pabalstu piešķir uz vienu 
mājokli vienreiz pusgadā un tā apmērs ir 
40 Ls, gadā maksimālā pabalsta piešķirtā 
summa ir 80 Ls uz vienu mājokli. Pabalsta 
saņēmējiem  var tikt noteikti līdzdarbības 
pienākumi, par ko tiek noslēgta vienoša-
nās.

Ar saistošajiem noteikumiem pilnībā 
var iepazīties pagasta pārvaldē pie infor-
mācijas stenda.

Informācija par citām sociālām akti-
vitātēm:

• Ar šo gadu “Latvenergo” 500 kw dā-
vanu kartes var saņemt ne tikai trūcīgas ģi-
menes (personas), bet arī maznodrošinātās 
ģimenes (personas). Dāvanu karte tiek 
izsniegta tikai vienu reizi, t.i., ja dāvanu 
karte saņemta jau pagājušajā gadā, šo-
gad to atkārtoti saņemt nevarēs.

• Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1046 
„Veselības aprūpes organizēšanas un fi-
nansēšanas kārtība” 76. un 10.18. punktu 
sociālais darbinieks izvērtē, pieņem lēmu-
mu un izsniedz izziņu par ģimenes (perso-
nas) ienākumu atbilstību noteiktajam ienā-
kumu līmenim, kā rezultātā personas tiek 
atbrīvotas no pacientu iemaksām un citiem 
līdzmaksājumiem, saņemot ārstēšanu. Lū-
dzu, izmantojiet piedāvāto iespēju!

No pacientu iemaksām 100% apmērā 
tiek atbrīvoti iedzīvotāji un viņu ģimenes 
locekļi, kuru ienākumi uz katru ģimenes 
locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepār-
sniedz 120 latus mēnesī, kā arī saņemt 
valsts apmaksātus kompensējamos medi-
kamentus ar 100% atlaidi.

 Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienāku-
mi ir līdz 150 latiem mēnesī, tiks segtas 

pacienta iemaksas 50% apmērā un 
līdzmaksājums par vienā stacionēšanās 
reizē veiktu ķirurģisku operāciju nepār-
sniegs 15 latus. 

• Esmu jau informējusi klātienē pabal-
stu saņēmējus, trūcīgās ģimenes un vē-
los atgādināt, lai tiek nopietni uztverts, 
plānots un veikti pasākumi piemājas 
dārziņu ierīkošanā, kuros tiktu izaudzēti 
ģimenei nepieciešamie dārzeņi. Šī akti-
vitāte laika gaitā tiks uzraudzīta un būs 
būtisks faktors pie ģimenes ieņēmumu 
izvērtēšanas.

• Ar aprīli ir atjaunota ES pārtikas 
paku piegāde. Uz šīm pārtikas pakām 
var pretendēt ģimenes (personas), kurām 
aprīļa mēnesī ir spēkā trūcīgas ģimenes 
(personas) statuss. Obligāti līdzi jāņem 
izziņa par piešķirto statusu.

• 29. aprīlī labprāt redzētu lielāku at-
saucību, piedaloties pagasta teritorijas 
sakopšanas talkā, jo, kā rāda iepriekšējo 
gadu pieredze, tikai neliela daļa to uz-
tver nopietni, kā pašsaprotamu, jo jāprot 
ne tikai prasīt, bet arī dot pretī. Un kas 
gan cits, ja ne paši sakopsim to apkārtni, 
kuru izmantojam, kurā dzīvojam.

• Humānās palīdzības punkts joprojām 
darbojas kultūras nama ēkā katru otrdie-
nu laikā no 10.00 līdz 12.00. Ir iespēja 
nodot nevajadzīgās, bet labā stāvoklī sa-
glabātas lietas, kā arī saņemt ko sev vai 
ģimenei noderīgu. Lūdzu, izmantojiet 
piedāvāto iespēju!

• Lai nerastos pārpratumi un liekas 
negatīvas emocijas, atgādinu, ka sociālā 
darbiniece apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās 9.00-12.00 un 14.00-17.00
Trešdienās  13.00-17.00 

Neskaidros jautājumos, lūdzu, grie-
zieties personīgi vai pa telefoniem: 
64860894; mob.20255619. Centīšos 
palīdzēt.

Aija Zablocka, 
sociālā darbiniece Ļaudonas pagastā
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Pieminot 1949. gada 25. marta notikumus
25. martā pie piemiņas akmens baznīcas pagalmā pul-

cējās politiski represētie, lai atcerētos baisos notikumus, 
kas pirms 61 gada norisinājās visā Latvijā.

1949. gada 25. marts ar asarām un asinīm, nāvi un iz-
dzīvošanu ir ierakstīts visas Latvijas sirdī. Šīs rētas ne-
aizdzīs nekad, jo notikums skāra ļoti daudzus. 

Tikai pēc gadiem bija saprotams šī notikuma patiesais 
iemesls – neatkarīgās Latvijas laikā laukos uzceltās mā-
jas, iekoptie tīrumi un attīstītās saimniecības neraisīja at-
saucību pēckara gados iedibinātajam padomju režīmam 
to visu likvidēt un veidot kolektīvās saimniecības. Tā-
lie marta notikumi aizritēja arestu un izsūtīšanas zīmē. 
Iedzīvotājiem tika atņemti īpašumi, mājas, lopi, manta, 
nerēķinoties ne ar ko. Tā bija okupācijas režīma nežēlīgā 
politika, kuras sekas atbalsojās vairākās paaudzēs dau-
dzu gadu garumā.

Mūsu vidū vēl ir tie cilvēki, kuri tika deportēti gan 
1941. gada 14. jūnijā, gan tie, kurus deportēja 1949. gada 
25. martā. Ļaudonas pagastā dzīvo 32 politiski represē-
tās personas. 

Daudzajās tikšanās reizēs no okupācijas režīma cie-
tušie ir pārrunājuši skarbajos gados piedzīvoto. Katram 
liktenis bija citādāks, bet ilgas pēc dzimtenes – visiem 
vienādi spēcīgas.

Atceres brīdi atklāja un emocionāli vadīja Ļaudonas 
kultūras nama vadītāja Signe Smirnova. Atmiņās da-
lījās pensionētā Ļaudonas vidusskolas skolotāja Olga 
Grundmane, kas izsūtījumu uz Sibīriju piedzīvoja 1941. 
gada 14. jūnijā 10 gadu vecumā un kam pēc kara laimē-
jās atgriezties Latvijā kopā ar citiem uz Sibīriju aizves-
tajiem bērniem. 

Pēc šī piemiņas mirkļa represētie ļaudonieši tika ai-
cināti uz Ļaudonas vidusskolu, kur atmiņas raisījās jau 
patīkamākā gaisotnē.

Svinīgu koncertu sniedza vokālais ansamblis „Sendie-
nas”, dziedot par tēmām, kuras 25. martā ir īpaši izceļa-
mas – mājas, mūsu izvēlētais ceļš, dzimtene.

Ļaudoniešiem jo īpaši patika muzikālie priekšnesumi, 
ko sniedza Atis Kriškāns –, spēlējot klarneti, un Diāna 
Skušķe, priecējot ar flautas skaņām.

Paldies arī Dzintrai Viļevičai par pavasarīgi skaistajām 
ziedu dekorācijām un ieguldīto darbu!

Lai arī kopš baisajiem 1949. gada notikumiem ir pagā-
juši daudz gadu, cilvēkiem, kuri to ir piedzīvojuši, jopro-
jām sirdī sāpīgi iesmeldzas, tādēļ ir prieks, ka varam šiem 
ļaudoniešiem dāvāt kopā būšanu un skaistus mirkļus.

R. Vizānes teksts un foto 

MĒNEŠA JUBILĀRS 

16. aprīlī skaisto 80. dzimšanas dienu svinēja Imants 
Asaris.

Kopā ar pārvaldes vadītāju devāmies sumināt 
cienījamo jubilāru viņa dzīvesvietā, bet ciemošanās 
reizē mājas durvis bija slēgtas, tāpēc arī intervija ar 
jubilāru izpalika.

 Cienījamam jubilāram vēlam labu veselību un 
dzīvesprieku nākamajos gados!

Ļaudonas pagasta politiski represētie pie piemiņas akmens.

Ansamblis “Sendienas”.

No visa labā – tikai labu celt
Un krietnumam ar vienu tālāk zelt.
No visa gaišā – gaišumu vien radīt,
Tā savu mūžu svētīgi tik vadīt!
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 Sācies jaunais mācību gads

ES NĀKU NO ĻAUDONAS 
Kā mana māsa Ilma rakstīja  ie-

priekšējā avīzē, mēs Ļaudonā bijām 
ienācēji. Bet nevienu brīdi tā neesmu 
jutusies, jo šeit ir manas mammas 
dzimtene, no šīs apkārtnes nākusi arī 
tēva vecvecmāmiņa, šeit dzīvo mūsu 
radinieki, te atrodas mūsu tuvinieku 
kapi, kurus kopt un apmeklēt kapu-
svētkos braucām arī tad, kad vēl  Ļau-
donā nedzīvojām. Es vienmēr esmu 
jutusies šai vietai piederīga, jo mēs 
atgriezāmies, kā šodien ierasts teikt, 
pie savām saknēm. 

 Daudz ūdeņu Aiviekstē aiztecējis 
kopš tālā 1974. gada, kad  beidzu vi-
dusskolu, par kuru palikušas visjau-
kākās atmiņas. Tie gan bija pavisam 
citi laiki...

 Vecajai skolai apkārt bija skaists, rū-
pīgi kopts parks, ko  papildināja  katra 
izlaiduma klase, kā dāvanu savai sko-
lai iestādot bērzu birztaliņu, košum-
krūmus, atjaunojot un paplašinot rožu 
dobi. Ar tagadējo izpratni varu novēr-
tēt, ar kādu atdevi  skolotāji strādāja 
un cik  daudz  zināšanu skolā saņēmu. 
Pateicoties skolotājas A.Dārziņas ie-
mācītajam, izpratu sarežģītos ķīmijas 
vienādojumus un uzdevumus. Šīs zi-
nāšanas palīdzēja medicīnas studiju 
laikā tikt galā ar apmēram sešiem šī 
priekšmeta  paveidiem un farmako-
loģijas pamatiem. Stingrā skolotāja 
V.Dzērve ielika stabilus matemātiskās 
loģikas pamatus, P.Mihailovs ģeogrā-
fijā stāstīja par tālām zemēm, par kuru 
apmeklējumu tajos laikos pat nevarē-
jām sapņot, tāpēc mūsu audzinātājas 
V.Kramas mācītā vācu valoda nemaz 
nelikās tik nepieciešams priekšmets, 
kāds tas ir šobrīd. L.Dreimaņa  fizikas 
lietišķums  mijās ar  Ā. Mūrmanes pa-
sniegtās literatūras lirismu un daudz-
veidību, A.Alensone paplašināja šo re-
dzesloku ar krievu literatūras klasiku, 
I.Vilciņa  (Elksnīte) jau tajos laikos uz-
skatīja, ka jāzina arī  Latvijas vēsture, 
tādēļ mācīja to papildus kā fakultatīvu 
priekšmetu, bet no Mārcienas karaspē-
ka daļas virsnieki brauca mācīt militāro 
mācību. Kā lauku skolas audzēkņiem 
mums bija jāapgūst traktormācība, pa 
sporta laukumu mācījāmies braukt ar 
mazu sagrabējušu traktoriņu un smago 
mašīnu ar kravas kasti. 

Nezinu, cik ilgi vēl saglabājās šī 
tradīcija, bet mani vienaudži gan at-
cerēsies, ka (direktora U. Dzērves 
laikos) rudeņos un pavasaros pēc pir-
mās stundas radiomezgls atskaņoja 
mūziku, un skolas priekšā dežūrkla-

ses skolēni vadīja vingro-
jumus, ko rindās pa klasēm 
centīgi atkārtoja visi pārējie. 
Kinopulciņš, skolotājam  
L.Dreimanim piepalīdzot, 
iemūžināja skolas hroniku, 
(vēlāk  salidojumos bija ļoti 
jauki paskatīties uz mūsu 
jaunību). A.Zvaigznes vadī-
bā iestudētās  lugas izrādījām 
ne tikai uz vietējās skatuves, 
bet viesojāmies arī apkārtē-
jos tautas namos, dziedāju 
korī un meiteņu ansamblī, 
ko mācīja skolotājs  V. Ba-
lodis.  Skolas talkās krāvām 
malku, mizojām spaiņiem 
kartupeļu    un mazgājām 
traukus virtuvē dežūrējot. Vasarās ravē-
jām skolas celiņus, izmēģinājumu lauci-
ņus, garās kolhoza cukurbiešu vagas un 
krāvām sienu,  rudeņos rakām kartupeļus 
un rāvām izaugušās cukurbietes.  Mums 
mācīja darba tikumu, nevis pārspīlēja 
bērnu tiesības, pavisam aizmirstot par 
pienākumiem. Tāds bija mans saņemtais  
„pūrs”, ar kuru no Ļaudonas aizgāju 
„lielajā dzīvē”.

  Izvēlējos mediķa profesiju.  Kādēļ?  
Laikam jutu nepieciešamību atdot savu 
parādu, sniedzot palīdzību citiem cilvē-
kiem, kā to savulaik  biju saņēmusi pati, 
jo bērnībā nācās pārciest gan vairākas 
operācijas, gan traumas, gan smagu sli-
mību dēļ biju spiesta ilgāku laiku pava-
dīt slimnīcās, kur ar interesi vēroju me-
diķu darbu, attieksmi pret pacientiem, 
sevi pašu. Uz savas ādas izbaudītais la-
bāk palīdzēja  saprast slimnieka izjūtas: 
sāpes, nedrošību, bailes...

  Nu jau rit trešais gadu desmits, kopš 
pēc Rīgas Medicīnas institūta beigšanas 
strādāju par ārsti  Viesītē.  Kaut arī mana 
specialitāte ir iekšķīgo slimību ārste,  
bez ambulatorās pieņemšanas  un  tera-
peitisko  pacientu  ārstēšanas slimnīcā,  
dežūrējot uzņemšanas nodaļā, nācies 
gan brūces sašūt,  gan ģipsi uz lauztiem 
locekļiem likt, gan palīdzēt dzemdētā-
jām, ja ātrā palīdzība nepaspēja aizvest 
līdz  Jēkabpils slimnīcai. Vienīgi zobu 
izraut gan  nevienam nav izdevies mani 
pierunāt. Ārstam nemitīgi jāseko līdzi 
visam jaunajam, mācoties kursos un 
lasot medicīnisko literatūru, jāspēj uz-
ņemties atbildība.  No 1997. gada esmu 
arī Viesītes veselības un sociālās aprū-
pes centra vadītāja. Esmu iemācījusies 
rakstīt projektus, lai, piesaistot Eiropas 
naudu, varētu veikt nepieciešamos reno-
vācijas darbus centrā.  Kad 2009. gada 

aprīlī ministrija pieņēma lēmumu 
slimnīcu slēgt, tās telpās atvērām 
dienas stacionāru un paplašinājām 
pansionāta daļu, lai personāls nepa-
liktu bez darba. Samazinājās arī mans 
darba apjoms kā ārstei, tādēļ, lai ne-
zaudētu iegūtās iemaņas, paralēli  
strādāju arī Neatliekamās palīdzības 
dienesta intensīvās terapijas brigādē. 
Daļu laika veltu sabiedriskajiem pie-
nākumiem, jo Viesītes novada ļaudis 
ievēlējuši mani par deputāti. Labi, ka 
darba dēļ nerodas domstarpības  ģi-
menē, jo  mūsu ikdienas ritms ir visai 
līdzīgs: man – dežūras, vīram– kon-
certizbraukumi. Kad esam brīvi abi, 
apmeklējam koncertus un teātra 
izrādes gan Viesītē (mūsu kultūras 
pils ir lielākā un modernākā tuvākajā 
apkārtnē), gan citās pilsētās. Savu-
laik mamma man iemācīja dažādus 
rokdarbus, bet tiem tagad varu atvē-
lēt vien nedaudz laika ziemā.  Otrs 
mans vaļasprieks ir puķes, tās zied 
pie mūsu mājas no pirmajiem kroku-
siem un sniegpulksteņiem līdz miķe-
lītēm vēlu rudenī. Sevišķi mīļas man 
ir rozes un lilijas. Neesmu savākusi  
plašu šķirņu kolekciju, audzēju vien 
tās, kuras pašai visvairāk iepatikušās 
ziedu izstādēs vai Botāniskajā dārzā 
apmeklējot māsu, kura vienmēr man 
izlīdz ar padomu, ja kāda no manām 
skaistulēm  “saslimst”.

  Šovakar, kad no darba pārnāku-
si rakstu šīs rindas, ērti iekārtojusies 
no Ļaudonas kārkliem tēva pītajā at-
zveltnes krēslā, domāju, ka, varbūt 
kādreiz  kāds no maniem dēliem vai 
mazbērniem atkal dzīvos Aiviekstes 
krastā un lepni teiks: “Es nāku no 
Ļaudonas!”

   Skaidrīte Nažinska  (Māliņa)
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ZIņAS NO pAgAStA IZgLītīBAS IEStĀDĒM
Īsziņas no skolas

No 28. februāra līdz 11. martam –   
skolā bija atvēlētas sporta aktivitā-
tēm. Šajā laikā notika gan individuāls 
darbs–neklātienes konkurss par sporta 
dzīvi, gan varēja pieteikt no klasēm 
komandas un piedalīties dažādās sporta 
spēlēs: volejbolā, basketbolā, florbolā. 
Jāteic gan, ka šoreiz skolēni bija kūtri, 
piesakot savu dalību komandām, bet tie 
skolēni, kuri vēlējās aktīvi iesaistīties, 
to varēja arī realizēt. Kādi rezultāti? Ko-
mandu kopvērtējumā: “Fēnix”– 1.vieta, 
“Jokers”– 2.vieta, “Koijots”– 3.vieta. 
Savukārt neklātienes konkursā veik-
smīgākie bija 11. kl.skolēni: K.Blekte, 
S.Šumskis.

18. martā notika pasākums 1. kla-
sei. Pēc skolotājas S.Balodes stāstītā , 
tas veidots savādāk nekā citus gadus. Tā 
kā skolēni burtus un lasīšanas iemaņas 
bija jau apguvuši PII, tad tradicionālie 
Burtu svētki nelikās tik saistoši, nolēma 
svinēt 100. dienu skolā. Lai gan 100.
diena iekrita 8. februārī, dažādu objek-

tīvu iemeslu dēļ (slimošana, aukstums) to 
svinējām tikai martā. Atskatoties uz pa-
veikto 100 dienās, mazie pirmklasnieki var 
būt gandarīti par to, ka visi 18 par galveno 
skolā ir uzskatījuši mācību darbu, par to 
arī saņēma sertifikātus. Savukārt vecākiem 
parādīja sagatavoto uzvedumu “Tince grib 
mācīties”. Tad sekoja vecāku sagādātais 
pārsteigums – kliņģeris skaitļa 100 formā. 
Neizpalika arī svētku ballīte. Īpašs paldies 
jāsaka vecākiem par materiālo palīdzību 
svētku sarūpēšanā.

Pirms pavasara skolēnu brīvdienām 
9.kl. skolēni organizēja 5.-11.kl. pēcpus-
dienu “Dullais četrinieks”, katras klases 
komandai vajadzēja izpildīt dažādus uzde-
vumus, aizgūtus no TV raidījuma “Dullais 
desmitnieks”. Notika arī individuālu savu 
spēju apzināšana, izpildot tik sarežģītus 
uzdevumus kā glāzīšu piramīdas salikša-
na, glāzīšu nopūšana ar balonu palīdzību, 
zīmuļu iemešana glāzītēs... Veiklākie iz-
rādījās 11.kl.skolēni, kā arī neatpalika 8., 
5.kl.skolēni.

Viesošanās Vaijē
Šā gada aprīlī man tika dota iespēja 

doties uz Vācijas pilsētu Vaiji skolēnu 
apmaiņas programmas ietvaros. Šāda 
iespēja tika dota vēl 19 skolēniem un 2 
skolotājām.

Brauciens ilga no 1.aprīļa līdz 9.aprī-
lim. Ceļā mēs bijām gandrīz divas die-
nas, kuru laikā paguvām pavadīt laiku 
Polijas galvaspilsētā Varšavā.

Vaijē ieradāmies 2.aprīļa pēcpusdienā. 
Ļoti neparasti bija tas, ka mēs nedrīk-
stējām ierasties ātrāk par norādīto laiku, 
tādēļ dažas stundas bija jāpavada pietu-
ras vietās. Pie Lestes skolas mani sagai-
dīja viesģimene, pie kuras bija jāpavada 
turpmākā nedēļa. Ģimene bija tiešām 

atsaucīga, regulāri apjautājās, vai viss kār-
tībā, vai man ir viss nepieciešamais. Man 
bija paveicies, jo manā ģimenē visi runāja 
angliski, tādēļ bija vieglāk saprasties.

Svētdiena bija jāpavada ar ģimenēm. 
Katra ģimene varēja izvēlēties, kā pavadīt 
dienu. Es devos uz muzeju „Universum”, 
kurā pats varēja veikt dažādus fizikas un 
sadzīves eksperimentus. Šeit dienu pava-
dīju ne tikai es, bet arī citi skolēni no mūsu 
grupas. Pirmdienas rītā mums bija jāsatie-
kas pie skolas un tālāk jādodas uz Brēme-
ni, kur apskatījām pilsētu. Redzēju Brē-
menē šaurāko ielu, mazāko māju, mazāko 
viesnīcu un, protams, slavenos Brēmenes 
muzikantus. Pēc pilsētas apskates devā-

mies atpakaļ uz Vaiji, kur mūs sagaidīja 
ģimenes. Otrdien mums bija paredzēta 
vizīte Rātsnamā, kur mūs sagaidīja Vai-
jes pilsētas pārstāvji. Tikām ļoti laipni 
sagaidīti. Pēc Rātsnama apmeklējuma 
braucām uz Serengeti parku, kurā dzīv-
nieki brīvi pārvietojas. Mēs varējām pa-
barot žirafes, degunradžus un ziloņus, 
kā arī pērtiķus. Trešdien devos uz Brē-
merhavenu, lai apskatītu Klimata māju. 
Tur bija izveidotas telpas katrai klimata 
zonai. Vēlāk braucu uz akvaparku, kurš 
par nožēlu bija mazs, taču tas netrau-
cēja jautri pavadīt laiku. Pēdējā dienā 
apmeklēju skolu, kur varēju piedalīties 
stundās. Man bija iespēja vērot ķīmi-
jas, vācu valodas, kā arī klases stundas. 
Noslēguma vakars ar viesģimenēm no-
risinājās Lestes skolā. Gan mums, gan 
vācu skolēniem bija jāsagatavo kāds 
neliels priekšnesums. Tā kā mūsu grupā 
bija ļoti muzikāli cilvēki, mēs dziedā-
jām latviešu dziesmas un, protams, arī 
dejojām. 

Vaijē pavadītā nedēļā bija tiešām in-
teresanta un piedzīvojumiem bagāta. 
Iepazinos ar ļoti jaukiem un superīgiem 
cilvēkiem, kā arī nostiprināju savas an-
gļu valodas prasmes. Ja man būtu ie-
spēja vēlreiz doties uz Vāciju, noteikti 
piekristu, jo tas bija tā vērts. 

Amanda Prušakeviča, Ļaudonas 
vidusskolas 9. klases skolniece

8. aprīlī mūsu skolas 2 deju kolektīvi 
(1.-4.kl., 6.-8.kl.) devās uz Barkavu, lai 
piedalītos deju skatē – koncertā. Pro-
tams, neizpalika mēģinājumi, kuros tika 
modelēti deju raksti Jēkabpils sadanco-
šanās svētkiem, kuri notiks 28.maijā. 
Paldies teikts un goda raksts tika pa-
sniegts arī mūsu deju kolektīvu vadītā-
jai Antrai Punovskai par deju kolektīvu 
sagatavošanu skatei- koncertam. 

13. aprīlī 11.klases skolēni devās uz 
ZZ čempionāta mačiem Madonā, bet 
10.kl.skolēni 15. aprīlī dosies uz ZZ 
čempionāta mačiem Ludzā. Vēlēsim 
veiksmi mūsējiem!

15. aprīlī skolā notiks arī “Ļaudonas 
radošie jaunieši jeb zelta talanti” pasā-
kuma 2. kārta. Bet par to – nedaudz vē-
lāk! Šajā dienā notiks arī Vecāku diena. 
Šīs dienas ietvaros vecāki varēs vērot 
stundas, kā arī  aprunāties ar priekšmetu 
skolotājiem.

 Sarmīte Sīle, Ļaudonas vsk. direkto-
res vietniece izglītības jautājumos 

Amanda kopā ar jauniešiem Vācijā. (Otrajā rindā trešā no labās puses).
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Vēl par makulatūru...
„Ļaudonas Vēstu” marta numurā 

varēja lasīt informāciju par makulatū-
ras vākšanas akcijas rezultātiem 2010./ 
2011. mācību gadā. Tajā brīdī tā bija 
visa apkopotā informācija, bet pēdējā 
brīdī nāca klāt vēl makulatūra un līdz ar 
to arī makulatūras vācēji. Nodotās ma-
kulatūras daudzumu palielināja 3. kla-
ses skolēni. Par to paldies Olīvijai Al-
žānei. Viņu kopējais veikums ir 1183,00 
kg. Ļoti labs rezultāts! Vēl paldies par 
makulatūru Skaidrītei Andersonei, 

NO vEcvEcĀKU pĒcpUSDIENAS pII „BRīNUMDĀRZĀ”

Aivaram Mincānam, Karlsonu ģimenei, 
Vīksnu ģimenei un Dzintaram Driksnam. 
Kopīgiem spēkiem savāktās makulatūras 
daudzums pārsniedz 5 tonnas, t.i., 5418,08 
kg. Svars nav pilnīgi absolūts, jo esam svē-
ruši to uz dažādiem svariem, un tomēr man 
prieks par padarīto. Lai arī akcijas gala re-
zultāti vēl jāgaida, saku visiem, visiem, 
kas kaut kādā veidā ir piedalījušies maku-
latūras vākšanas akcijā, lielu paldies.

Bet diemžēl tajā labajā ir vismaz viens 
piliens darvas. Kad krāvām makulatūru 
aizvešanai, atklājās, ka kādā iepakojumā ir 
ieliktas arī vecās plates. Cienījamie ļaudo-

nieši, tā nevar! Janvāra  ,,Ļaudonas Vēs-
tu” numurā ļoti cītīgi centos uzrakstīt 
visu, ko var un ko nevar likt makulatūrā. 
Šī nebija atkritumu savākšana, bet maku-
latūras, t.i., papīra izstrādājumi. Akcijas 
organizētāji paļaujas uz mūsu godaprātu, 
tāpēc būsim godīgi it visā: gan attieksmē 
pret sevi, gan citiem.

Lai jums visiem jauks pavasaris!
Dzintra Viļeviča,

Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre

Gaišs mirklis pelēkajā ikdienā
“Tad, kad nav sniega vai saules, mek-

lēsim gaišumu sevī – jo uz šīs sirmās 
zemes vienīgi mēs to spējam,” ir teikusi 
dzejniece Marika Svīķe.

Mēs, ,,Rūķu” grupiņas omītes, marta 
nogalē tikām aicinātas uz atpūtas brīdi 
PII “Brīnumdārzs”. Par to, lai šī diena  
būtu gaiša un sirsnīga, bija parūpējušās 
grupas skolotājas Dace un Irita ar sa-
viem audzēkņiem. Pārsteigumu mums 
sagādāja mazie mākslinieki, kas bija 
pārtapuši par dažādiem zvēriņiem un 
putniem uzvedumā “Ilzītes kliņģeris”. 
Pasākumā varējām apskatīt arī bērnu 
darbiņus un  izstādi “Vecmāmiņas mī-
ļākā krūzīte”. Visiem prieku sagādāja 
Ilzes omītes dāvana grupiņai – pašas 
gleznotā glezna.

Neizpalika arī cienāšanās ar “Ilzītes 
kliņģeri” un vecmāmiņu sarūpētiem 
gardumiem, kopīgas rotaļas ar mazbēr-
niem un atjautības uzdevumi, kurus at-
minot arī omītes saņēma žetoniņus.

“Rūķīšu” grupiņas vecvecāku un ve-
cāku vārdā saku mīļu paldies PII “Brī-
numdārzs” kolektīvam, īpaši grupiņas 
skolotājām Dacei, Iritai un viņu palī-
dzei Nadjai, mūzikas skolotājai Gun-

degai par rūpēm un mīļumu mūsu mazuļu 
audzināšanā. Vēlēsim visiem arī turpmāk 
darboties ar tādu pašu enerģijas dzirkstīti 
kā līdz šim. Mēs, omītes, esam gandarītas 
par izdomas bagātajiem cilvēkiem, kas, ra-
dot gaišumu sevī, spēj dot to arī citiem. Lai 
visiem mums skaists, saulains un jaunām 
idejām bagāts pavasaris!

Armīna Jāņa omīte Nellija

Kamēr tev rokās ir saule,
Steidzies glāstīt un dot!
Kamēr tev acīs ir saule,
Steidzies savus mīļos aplūkot!

Tā arī mēs, „Kaķu” grupas vecmāmiņas 
un vectētiņi, steidzāmies aplūkot savus mī-
ļos mazbērniņus uz Ļaudonas pagasta PII 
„Brīnumdārzs”, kur mums tika sagādāts 
patiešām jauks atpūtas brīdis. Pasākumam 
atbilstoši noformētajā zālē bija jūtams jau 
pavasara tuvums. Pietrūka tikai saulītes, 
bet saulīti palīdzēja atrast mūsu mīļie maz-
bērni uzvedumā „Pie saulītes ciemos”. 

Kad saulīte tika atrasta, tās siltums tika 
arī mums kopā ar mazbērnu bučām un 
dāvanām. Visi tikām izdancināti, mielojā-
mies ar sanestajiem našķiem.

„Kaķu” grupas vecvecāku vārdā saku 
paldies grupas skolotājām Ilzei, Dinai, 
Ligitai, iestādes vadītājai Inārai Krasno-
vai, mūzikas skolotājai Gundegai Apšai 
par neizsīkstošo enerģiju mūsu mazbēr-
nu audzināšanā!

Markusa Bērziņa ome – 
Lilita Smirnova

16. martā Ļaudonas pagasta PII „Brī-
numdārzs” “Kaķīšu” grupas bērni sagai-
dīja savas vecmāmiņas, vecvecmāmiņas 
un vectētiņus vecvecākiem veltītajos 
svētkos.

Skaisti noformētā zālē ar satraukumu 
sirdī sagaidījām savus mīļos mazbērnus, 
smaidošo un rūpīgo skolotāju vadītus. 
Bērni – mazie mākslinieki – bija sagata-
vojuši uzvedumu „Pie saulītes ciemos”. 
Mazie aktieri iejutās savās lomās, atvei-
dojot dzīvnieciņus, kuri visi ilgojās satikt 
saulīti.

Pēc uzveduma bērni kopā ar vecmā-
miņām un vectētiņiem skolotāju vadībā 
pēcpusdienu pavadīja interesantās rota-
ļās. Svētku nobeigumā visi cienājās ar 
sagādātajiem labumiem.

Paldies skolotājām Ilzei, Dinai, Ligitai, 
Gundegai par pacietību un neizsīkstošo 
enerģiju mūsu mīļo mazuļu audzināšanā 
un rūpēm gan ikdienā, gan svētkos. Mīļš 
paldies!

Agra Pavlovska vecmāmiņa 
Anita Pētersīle

Vecvecāki kopā ar mazbērniem... ...un arī rotaļās.
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Lielā Teodora Reitera fonda balva–
Artim KumsāramKULtŪRAS DZīvE

Katram cilvēkam ir sava
   gliemežnīca,
Cits par to stāsta, cits klusē...

Lai veicinātu sadarbību un labāk ie-
pazītu mūsu audzēkņus, bērnu vecākiem 
lūdzām aizpildīt aptaujas anketu. Anke-
tu pildīšana un nodošana ilga gandrīz 4 
mēnešus. Kāpēc tik ilgi? Katrs cilvēks 
ir dažāds, dažāda ir attieksme pret šāda 
veida pasākumiem, citi (93%) to uztver 
ar sapratni un labprāt dalās savās izjū-
tās, vērojumos par savu bērnu. Iemesli 
arī kavējumi aukstuma un slimošanas 
laikā. Anketas ir palīdzējušas pašiem 
vecākiem padomāt un paraudzīties 
uz savu bērnu ar “redzīgākām acīm” 
un “dzirdīgākām ausīm”, jo jāzina par 
bērna veselību, stāju, alerģijām, ēdienu, 
paradumiem, bailēm (tumsa, trokšņi, 
klaiņojošie suņi, augstums, viens pats), 
mīļantiņām, paradumiem, spējām, do-
tumiem, dienas miegu (mājās guļ tikai 
52%), par savstarpējām attiecībām un 
bērna vietu ģimenē un telpā. Tā bija 
iespēja uzzināt arī par vecāku vēlmēm 
sadarbībai un palīdzībai. Pateicamies 
par laba vēlējumiem un piedāvājumiem 
iesaistīties talkās, remontdarbos, to no-
teikti izmantosim.

 Bija atkārtoti jāpadomā par vecā-

ku pienākumu pildīšanu saistībā ar mūsu 
iestādi (kā ir ar informācijas sniegšanu par 
kavējumiem, bērna apģērbu atbilstoši lai-
ka apstākļiem, tīrību un savlaicīgiem mak-
sājumiem par ēdināšanu). 

• Ar 2011. gada 13. aprīli Ļaudonas PII 
“Brīnumdārzs” iesaistās “Skolas piena 
programmā”, kura paredz katram mūsu 
iestādes audzēknim bezmaksas piena glāzi 
katru darba dienu.  

• Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs” 
padomes sēdē Nr. 1 /1-21 2011. gada 5.ap-
rīlī ir apstiprināta “Kārtība, kādā reģis-
trē izglītojamo neierašanos izglītības 
iestādē”. 

1. Ja bērns nevar ierasties Ļaudonas pa-
gasta  pirmsskolas izglītības iestādē “Brī-
numdārzs”, vecāki (norādot bērna vārdu, 
uzvārdu, grupu) par to informē grupas 
skolotāju:

1.1. zvanot pa tālruņiem – 64860915, 
26425048 vai konkrēti katras grupas 
pirmsskolas skolotājai;

1.2. nosūtot īsziņu – 26425048 vai kat-
ras grupas skolotājai;

1.3. nosūtot e-pastu: laudonapii@inbox.
lv;

1.4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, 
kas adresēts iestādes vadītājai.

Šie noteikumi paredz atbildību, kura 
būs jauzņemas vecākiem, nepildot šos no-
teikumus. 

• Ar sajūsmu 1. aprīlī iestādes au-
dzēkņi uzņēma dīvaino Kaķi, kurš nez 
kāpēc dziedāja gaiļa dziesmu?? (Uzmi-
nējāt?) Izrādās, ka ar aprīli mūsu iestādē 
uz dancošanu bērnus aicinās KN vadītā-
ja Signe Smirnova. Lai izturība, prieks, 
enerģija un smaids arī turpmāk! 

• Ir  vēlme pieteikties projekta kon-
kursam “Nāk draugi izkrāsot bērnību”.

• 2011. gada 2. maijā pie mums būs 
Mārītes fotokompānija. Drīkst pieteik-
ties arī citi, kuri vēlas šāda veida foto.

• Jau tagad gatavojamies Ļaudonas 
pagasta svētku koncertam, kurš notiks 
23. jūlijā. Uzstāsies visi iestādes au-
dzēkņi. 

• Arī šogad  strādāsim visus vasaras 
mēnešus.

• Patiess prieks un pateicība Mairitai 
Ducenai par iniacitīvu un darbošanos 
savā projektā “Augu dobe” Ļaudonas 
PII “Brīnumdārzs”.

...Mēs gribētu, lai jūs savā laimes 
gliemežnīcā ieslēgtu sapņus:

Vienu – kas jau piepildīts,
Otru – kas jāpiepilda,
Trešo – kas tikko jaušams....

/Citāts no Nika māmiņas vēlējuma 
mūsu iestādei/

Ināra Krasnova, Ļaudonas pagasta 
PII “Brīnumdārzs” vadītāja 

Marts ir izcilā kordiriģenta, LNO di-
binātāja Teodora Reitera mēnesis.

Jau kopš 1998. gada Teodora Reitera 
fonds aktīvi iesaistījies Latvijas kultū-
ras dzīvē. Fonda ideja pieder Maestro 
dzimtas turpinātājām pianistēm Ilzei un 
Daigai Reiterēm.

Teodora Reitera fonds Teodora Rei-
tera dzīves un daiļrades nozīmīgos  
datumos organizē svētkus: konkursus 
bērniem, jauniešiem, ar Teodora Reite-
ra balvu laureātiem koncertē Latvijā un 
ārzemēs – vietās, kur koncertējis leģen-
dārais Reitera koris.

26. martā Latviešu Biedrības nama 
Zelta zālē Teodora Reitera fonds go-
dināja izcilas personības, kuras savu 
mūžu veltījušas Latvijas kultūrai, māks-
lai, mūzikai un izglītībai.

Pasākumu vadīja fonda valdes locek-
le, pianiste Ilze Reitere, kura klātesoša-
jiem nolasīja Latvijas Valsts prezidenta 
Valda Zatlera apsveikumu.

Uzrunu teica mākslas zinātņu doktors 
Arnolds Klotiņš, kas atzīmēja Ļaudo-
nā zemnieku ģimenē dzimušā Teodora 
Reitera lielo ieguldījumu Latvijas kul-
tūras un mūzikas dzīvē. T. Reiters devis 
nesavtīgu un nenovērtējamu ieguldīju-
mu mūsu Nacionālās operas izveidē un 
attīstībā, būdams galvenā diriģenta un 
vairākkārt arī direktora postenī. T. Rei-
tera diriģenta devums – pāri par pussimt 
skatuves darbu muzikālo iestudējumu. 
To gadu Nacionālā opera, pateicoties 

tieši T. Reitera aktivitātēm, tur savās rokās 
arī Latvijas simfoniskās mūzikas dzīvi. 
Tieši Baltā nama pajumtē atraisās un uz-
plaukst T. Reitera operu, baletu un simfo-
nisko koncertu diriģenta darbība. Tagad 
Teodora Reitera piemiņu glabā Teodora 
Reitera fonds.

No 2000.gada fonds ir nodibinājis Teo-
dora Reitera lielo balvu “Spārnotā dzies-
ma”, kuras idejas autore ir fonda valdes 
locekle  Zigrīda Plataiskalna, bet māks-
linieciskais konsultans tēlnieks profesors 
Bruno Strautiņš.

Teodora Reitera fonda valdes locekle 
Zigrīda Plataiskalna un Madonas novada 
pašvaldības kultūras darba vadītājs Jānis 
Kļaviņš, skanot fanfarām, aicināja saņemt 
TRF lielo balvu par mūža ieguldījumu mū-
zikā, kultūrā, mākslā, jauno mūziķu audzi-
nāšanā Arti Kumsāru, Jāņa Norviļa Ma-
donas mūzikas skolas direktoru, pedagogu, 
kora un simfoniskā orķestra diriģentu, mū-
zikas dzīves nenogurstošu organizatoru.

Artis Kumsārs no 1971. līdz 1976. ga-
dam pēc konservatorijas beigšanas  strā-
dāja Smiltenes bērnu mūzikas skolā par 
direktoru, 1976. gada rudenī viņš atgriezās 
savā dzimtajā pusē, jo tika aicināts darbā 
par Madonas bērnu mūzikas skolas direk-
toru. Līdztekus tam Artis Kumsārs Madonā 
uzsāka aktīvu koncertdzīves organizēšanu, 
un Madona kļuva par trešo muzikālāko 
Latvijas pilsētu. Pēc Kumsāra ierosmes, 
mūzikas skolu sistēmā sāka veidot mūzi-
kas skolu audzēkņu korus, pēc laika arī 

pūtēju orķestrus.
Otrs balvas saņēmējs – Jāzeps Kul-

bergs, Latvijas radio skaņu režisors, 
Teodora Reitera balss, kora dziesmu un 
mūzikas saglabātājs.

Kultūras ministrijas vecākais refe-
rents Juris Ļipuncovs apsveica Arti 
Kumsāru un Jāzepu Kulbergu kultūras 
ministres Sarmītes Ēlertes vārdā.

Pēc svinīgās ceremonijas sekoja kon-
certs ar Teodora Reitera balvu laureātu 
LNO solistu, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. 
mūzikas skolas zēnu kora un citu jauno 
mākslinieku piedalīšanos.

Pasākumu apmeklēja Madonas no-
vada kultūras darba organizators Jānis 
Kļaviņš, Ļaudonas pagasta jauktā kora 
„Lai top!” diriģente Anita Melnupa 
un dziedātāji, kultūras nama direktore 
Signe Smirnova, daudzi ļaudonieši, tai 
skaitā arī Teodora Reitera radinieki.

R. Vizānes teksts un foto

Artis Kumsārs kopā ar Teodora 
Reitera radiniecēm.
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Mīlestības svētki –„Ģimeņu vakars”
Saka, ka mīlestība laiku neskaita. 

Taču 9. aprīlī Ļaudonas kultūras namā 
tomēr tika skaitīti gadi, kas ļāva atska-
tīties kādu laiku atpakaļ, lai sveiktu un 
izteiktu cieņu ģimenēm, kuras atzīmē 
apaļas kāzu jubilejas.

Pasākumā pulcējās 12 pāri un viņu 
atbalstītāji. Kādas ir pāru atziņas par 
mīlestību un pavadīto laiku kopā?!

5 gadu – Koka vai Ceriņu – kāzu ju-
bileju atzīmēs Tatjana un Māris Kriš-
kāni, kuri mīlestības sajūtu raksturo 
šādi:

Mīlestība – vārds, kas izsaka visu, 
ko sirds vien var just. Tā ir vēlme būt 
kopā, rūpēties vienam par otru, dalīties 
pieredzē. Tās ir domas un jūtas, veltī-
tas vienam cilvēkam – tam īstajam un 
vienīgajam. Mīlestība ir tad, kad vairāk 
nevajag nevienu citu, jo viss, pēc kā 
sirds ilgojas, ir mūsu mīļotajā cilvēkā.

10 gadu – Rožu jeb Alumīnija kāzās 
sveicām divus pārus:

Jānis un Ināra Krasnovi atceras 
savu kāzu dienu kā emocijām un pār-
steigumiem pilnu. Krasnovu ģimene 
ļaudoniešiem vēl:

“Tikai laimīgiem pieder izvēle, pārē-
jiem tiek apstākļi.

Tikai laimīgie saņem, ko grib, pārē-
jie dabū to, kas palicis pāri.

Tikai laimīgie kolekcionē sajūtas, 
pārējie krāj mantu.

Tikai laimīgie vada laiku, pārējos 
vada laiks.

Tikai laimīgie dzīvo mājās, pārējie 
meklē laimi pasaulē.

Tikai laimīgie ir laimīgi, pārējie pū-
las par tādiem kļūt.

Tikai laimīgie dzīvo šodien… un ir lai-
mīgi.

….būsim laimīgi!
Armands un Mairita Duceni
Prieks par Ducenu pāri, kuri pieteica 

savu dalību šajā pasākumā, lai dalītos ar 
savām sajūtām, sagaidot 10. ģimenes ga-
dadienu.

Inese un Mārtiņš Pommeri svinēs 
savu 15. kāzu jubileju, ko dēvē par Stikla 
vai Dzintara kāzām.

Pommeru ģimenei īpaši spilgtā atmiņā 
palicis kāds novēlējums, kas ierakstīts 
kāzu apsveikumā:

“Teic, mīlestība, kur rodi to spēku – lai 
savienotu divu cilvēku baltās un nebaltās 
dienas?

25 gadu – Sudraba – kāzu jubileju šo-
gad svinēs:

Aivars un Dzintra Seržāni:
Runājot par šo netveramo vārdu „mī-

lestība”, Seržānu ģimene saka: “Tā ir 
savstarpēja uzticēšanās vienam pret otru. 
Tās ir lietas, bez kurām īsta ģimene nevar 
pastāvēt.

Gribam, lai esam mīlēti un arī paši mī-
lēt.

Vairis un Anna Pētersīļi
Pētersīļu ģimene saka, ka mīlestība ir kā 

pieradums, kam apakšā ir spēcīgs pozitī-
visms, kopīgi pavadīti mirkļi, uzticēšanās. 
Pētersīļu ģimenes kopīgais hobijs un brīvā 
laika pavadīšana ir sports un ceļošana.

Jurijs un Dina Simsoni
Runājot par mīlestību un savstarpējām 

attiecībām, Simsonu ģimene piedāvā kādu 
atbilstošu dzejolīti:

“Mīlestība dārgāka par visām vērtslie-
tām.

Tā ir kā dimants,
Kuru nespēj nopirkt neviens.

Mīlestība ir vesela pasaule,
Kaut gan to var apskaut abām ro-

kām.”
Skaisto 30 gadu jubileju – Pērļu kā-

zas – sagaidīs Ilga un Jānis Brutāni.
Vaicāju Brutānu pārim, kā izdodas 

saglabāt saskaņu ģimenē. Galvenais 
esot paciest pašam sevi, lai citiem nav 
jācieš. Un Jānis atkal ar humoru pie-
bilst: “Kādu nu nastu paņēmis, ar tādu 
jādzīvo!”

Guntis un Ruta Vizāni ir nosvinē-
juši Lina vai Koraļļu kāzas – 35. kāzu 
jubileju!

Šķiet, ka šī mīlestības savienība bija 
zvaigznēs ierakstīta, jo Ruta tikai likte-
nīgas sakritības dēļ uzsāka darba gaitas 
Ļaudonā tieši tajā laikā, kad no jūras 
flotes bija atgriezies Guntis.

Guntis un Ruta ir bijuši vedēji 6 pā-
riem un kurš gan var saskaitīt, cik kāzās 
ir bijusi jautrā čigānu kompānija ar Vi-
zānu pāri priekšgalā!

45. laulības gads – Safīra kāzas
Anastasiju un Jāni Reinbahus kopā 

saveduši likteņa neizdibināmie ceļi.
Anastasijas dzimtā puse ir Latgale, 

taču darba gadi pavadīti tepat “Ķiku-
ros”, kur viņā ieskatījās pagasta šoferis 
Jānis.

Jānis un Anastasija sāka draudzēties 
zīmīgā datumā – 1965. gada 8. mar-
tā. Reinbahu ģimene dzima pirms 45 
gadiem Ļaudonā skaistā 7. novembra 
svētdienā.

Kopā ir izaudzināti 3 bērni un 5 maz-
bērni.

Patiess prieks par pāriem, kuri sagai-
dīs Zelta kāzas, svinot kopā nodzīvotus, 
piedzīvotus un pārdzīvotus 50 gadus.

Ģimeņu vakara dalībnieki.



    APRĪLIS 2011              “Ļaudonas Vēstis” Nr. 4 (203)                               9

JAUNIEŠU AKtIvItĀtES

Arnis un Rita Markvarti
Markvartu ģimene mīlestības savie-

nību svinēja 23. septembrī – tas patie-
šām bijis īsts zelta rudens laiks, un nu 
ir pagājuši gadi un šā gada zelta rudenī 
Arnis un Rita Markvarti svinēs Zelta 
kāzas!

Arnis atminas, ka pirms zīmīgā kāzu 
datuma laiks nebūt nav bijis cerīgs 
– drīzāk gan lietains un drūms. Sieviņa 
Rita jau esot sabēdājusies – kas tās gan 
būs par kāzām un laulības dzīvi, ja pat 
laiks apmācies. Tomēr 23. septembra 
rītā jaunajam pārim par lielu prieku de-
besīs mirdzēja spoža saule, jo krāšņāk 
izgaismojot rudens lapas kokos. Ja arī 
parādījies kāds mākonītis, tas tūdaļ no-
zudis. Markvartu ģimene atzīst, ka arī 
laulība pavadīta tikpat saulaini kā kāzu 
diena. Un, ja nu sadzīvē gadās kāds mā-
konītis, tas ātri vien pazūd.

Arnis un Rita sevi dēvē par īstiem 
ļaudoniešiem, ir piepildījies viņu kopī-
gi lolotais sapnis par māju – šajā mājā 
arī izaugusi meita un nu ciemojas arī 2 
mazbērni. Markvarti atzīst, ka kopīgi 
pārcieš dzīves grūtības un turas kopā, 
viens otram palīdzot.

Svarīgi ir mācēt piedot un atrisināt 
nesaskaņas. Arī par sadzīves nesaska-
ņām Markvartu pāris tikai pasmej: “At-
tēls ir, skaņas nav!”

Markvartu ģimene saka, ka noturēt 
mīlestību nav neiespējami, vajag tikai 
pašu doto vārdu turēt – būt kopā prie-
kos un bēdās, atbalstīt vienam otru. 
Saglabāt šo solījuma nozīmi un tad arī 

mīlestība saglabāsies.
Andrejs un Mārīte Brutāni
Zelta kāzu jubileju jau pavisam drīz – 

13. maijā – atzīmēs Andrejs un Mārīte 
Brutāni.

Pirms 50 gadiem, protams, daudz kas 
bija savādāk. Kāzu svinības bija pavisam 
nelielas un pieticīgas – tuvāko radu un 
draugu lokā. Un tā Brutānu ģimenes mī-
lestība ar gadiem ir tikai plaukusi – ģimeni 
kuplina meita, dēls un nu jau 3 mazbērni 
un mazmazbērniņš.

Andrejs savulaik strādājis par šoferi un 
noskatījis strādnieci Mārīti.

GALDA TENISS RULLĒ...
Martā galvenais pasākums Bērnu un 

jauniešu iniciatīvu centrā bija galda 
tenisa turnīrs. Šis galda spēļu veids ir 
mazāk izplatīts jauniešu vidū, jo prasa 
vairāk prasmes, iemaņu un izturības. 
Tāpēc arī tenisa turnīrā dalībnieku 
bija mazāk nekā citos sporta spēļu 
veidos. Ar pārliecinošu rezultātu par 
šī turnīra uzvarētāju kļuva NAURIS 
ANDERSONS.

Radošo un praktisko nodarbību ciklā 
martā mācījāmies gatavot sveces – gan no 
parafīna, gan no želejas. Vairāk šī nodar-
bība interesēja meitenes, taču arī daži zēni 
piedalījās sveču gatavošanā. Ar pašu izga-
tavotām svecēm jaunieši sveica sev tuvus 
cilvēkus 8.martā.

Notika kārtējā viktorīna par „Ilustrētā 
Junioriem” marta mēneša izdevumu. Jau-
nieši meklēja atbildes uz 25 no šī žurnāla 

sagatavotiem jautājumiem. Viktorīnas 
gaitā tika secināts, ka jaunieši žurnālu 
lasa pavirši un atbildes uz jautājumiem 
pārsvarā tiek minētas.

Aicinām visus jauniešus – nāciet ar 
saviem priekšlikumiem un ierosināju-
miem, piedalieties, vērtējiet!

Biruta Calmane, BJIC vadītāja

Jauniešu gatavotās sveces.Galda tenisa turnīra uzvarētājs Nauris Andersons.

Jautāju Andrejam, kā izdodas sagla-
bāt šo saskaņu savstarpējās attiecībās. 
Arī Andrejs atzīst, ka bez strīdiem ne-
iztikt, bet ir jāmācās piedot un sadzīvot. 
Kā Andrejs saka: „Ko ta’ citu!”

Pasākuma viesus ar romantiskām 
melodijām priecēja jaunrades grupa no 
Barkavas „Pirmatne”.

Paldies ģimenēm, kuras dalījās savās 
sajūtās, uzkrātajā dzīves pieredzē!

Lai ļaudoniešu ģimenēs saglabājas šī 
mīlestības un kopā būšanas sajūta arī 
turpmāk!

S. Smirnovas teksts, R. Vizānes foto

Cienījamākie ģimeņu vakara dalībnieki. No kreisās: Anastasija un Jānis 
Reinbahi,  Rita un Arnis Markvarti, Mārīte un Andrejs Brutāni.
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Sirsnīgs un 
pavasarīgs 

sveiciens aprīlī
Aprīlis ir sulu mēnesis. Tātad jau 

ir pienācis laiks sākt tecināt bērzu 
un kļavu sulas un jau pamazām sākt 
pievērsties arī lauku darbiem. Zaļajā 
ceturtdienā atlicināsim laiku visu sa-
post un sakopt un sāksim gatavoties 
Lieldienām! Lai interesantākas ide-
jas un jautrāk sokas darbiņi, aprīļa 
vidū Ļaudonas pagasta bibliotēkā 
būs skatāma izstāde “Lieldienas sa-
gaidot, svinot un pavadot”.

Ļaudonas pagasta bibliotēka ir pa-
pildinājusi savus grāmatu plauktus 
ar dažām jaunām grāmatām: Hār-
pera T. ”Slepenā māksla”, Lind-
sas G.”Zelta  bibliotēka”, Noksa 
T.”Kaina zīmes”, Rigbijas E. ”Ne-
kurienes grīva”, Dreižes L. ”Nepa-
beigtais skūpsts”, Čirkstes D. ”100 
dziednieki Latvijā”, Grietēnas M. 
”Kad visi striķi trūkst jeb atentāts 
Burgteātrī” un Heniņa A. ”Velnak-
mens veļas”.

Tāpat arī gribētu teikt lielu un 
sirsnīgu paldies grāmatu dāvinātā-
jiem, pateicoties kuriem bibliotēkā 
ir lasāmas vēl arī tādas grāmatas kā: 
K.S.Lūisa ”Nārnijas hronika”– 
oriģinālstāstu komplekts ar 7 grāma-
tām, Zelicka O. ”Baltu tautu civili-
zācija Eiropā, Āzijā un pasaulē”, 
Liniņa V. ”Pēdējais ledus laikmets, 
balti dodas pasaulē”, Krūmiņa A. 
”Trimdas zeme Francija”, Snips 
A. ”Pasaule pēc tam”, kā arī ir 
pieejama „Tūrisma un viesmīlības 
terminu skaidrojošā vārdnīca”. 

Skrien garām, Metenīti,
Ar kaņepju plācenīti!
Man atnāca Lieldieniņas
Ar baltām oliņām,
Ar baltām oliņām,
Ar ziedotu plācenīti.

Krāsosim olas, kārsim šūpoles, 
mangosim olas, ēdīsim un sitīsimies 
ar olām, ripināsim tās un darīsim 
visu, kas Lieldienās jādara, lai gads 
būtu izdevies.

Gaišas, saulainas un priecīgas 
Lieldienas!    

 Tiksimies bibliotēkā!                                    
 Sarmīte

Sāvienas bibliotēkā
Aprīlī visās Latvijas bibliotēkās no-

tiek Bibliotēku nedēļa. Bibliotēku ne-
dēļa Latvijā tiek atzīmēta kopš 1997. 
gada, kad to pirmo reizi organizēja pēc 
Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosi-
nājuma. 

Bibliotēku nedēļas laikā daudz pla-
šāk un aktīvāk tiek runāts par bibliotē-
ku darbu, tās aktualitātēm un piedāvāto 
pakalpojumu klāstu, kā arī tiek rīkoti 
dažādi pasākumi. 

No 11. līdz 15. aprīlim Sāvienas 
bibliotēka rīkoja akciju „Bibliotēkas 
grāmatas atgriežas savās mājās”. Ai-
cinu lasītājus atnest jau sen bibliotēkā 
paņemtos iespieddarbus un atdot tos 
bibliotēkā.

Vēl Bibliotēkas nedēļas ietvaros pa-
runāsim par sev mīļākām grāmatām un 
ir apskatāma izstāde “Grāmata laika 

Sakopsim savu pagastu!
Talkosim pagasta PII „Brīnum-

dārzs” teritorijā, kur šopavasar veido-
sim bērniem interesanto ārstniecības 
un garšaugu dobi gar ieejas malām.

Bērnu vecāki un interesenti, kas šo 
iestādi sauc par savu, tiek aicināti tal-
kas veidā palīdzēt darbos un nest au-
gus balti-rozā, zili-violetos toņos (pi-
parmētras raudenes, izopi, lavandas, 
Sibīrijas īrisi (ne parastie) u.c.), kā arī 
sīpolpuķītes.

Darbus varēs uzsākt, līdz ko būs 
atvesta zeme. Interesēties PII vai pie 
manis – t. 26158016.

Ļaudonas kapsētā talkosim 6. maijā 
no plkst. 13.00.

Iecere – vales malas izveidošana 
(no akmeņiem un mūžzaļiem ko-
šumkrūmiem) no baznīciņas pagai-
dām uz abām pusēm kapu priekš-
pusē.

Aicinu visus, kuru tuvinieki at-
dusas Ļaudonas kapsētā, uz kapiem 
atvest akmeņus ikreiz, kad dodaties 
sakopt kapus, un tos novietot noro-
bežotajā laukumā. Kaut pāris akme-
ņi vienā reizē – arī tas būs labi.

Būs arī iespēja ziedot stādu iegā-
dei.

Līdzi ņemiet lāpstas un grābekļus 
zemes izlīdzināšanai!

 Mairita Ducena

griežos. Grāmatas – tagad un agrāk”.
Ir  aizritējuši  10. grāmatu svētki. 

Kā ik gadu no Sāvienas uz Grāmatu 
svētkiem devās arī Sāvienas biblio-
tēkas lasītāji. Bija iespēja padiskutēt 
ar valdības pārstāvjiem par nodokļu 
politiku un ēnu ekonomiku.

Jaukākais lasītājiem šķita saruna 
par romāna ”Alīna” varoņu dzīves 
likteņiem ar rakstnieci Annu Skaid-
rīti Gailīti un noslēgumā paklausīties 
dziedātāju Nikolaju  Puzikovu.

Informēju savus lasītājus, interneta 
apmeklētājus, ka ar  1. aprīli mainīts 
bibliotēkas apmeklētāju darba laiks:

Pirmdienās 10.00 – 16.00
Otrdienās     8.00 –  14.00
Trešdienās   8.00 – 14.00
Piektdienās  8.00 – 12.00

Aija Jakubjaņeca
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Kad dabā jau jūtams biklais 
pavasara pieskāriens un baltie 
sniegpulksteņu zvani ir arī šī pa-
vasara krāšņākie viesi, mūsu cie-
nījamā  pensionētā  skolotāja Olga 
Grundmane svinēja 80 gadu jubi-
leju.

Tas ir cildens cilvēka darba mūžs, 
kura dzīves pavediens ir visās vara-
vīksnes krāsās.  

Ļaudonas vidusskolā Olga 
Grundmane strādāja par mācību 
pārzini, krievu valodas, vēstures un 
sabiedrības mācības skolotāju. Sko-
lotāja nostrādāja  Ļaudonas vidus-
skolā  22 gadus – no 1969. gada līdz 
aiziešanai pensijā 1992. gadā.

Savās atmiņās skolotāja stāsta, ka 
savu dzīvi vienmēr ir svērusi svaru 
kausos. Kā Zenta Mauriņa raksta: 
„Cilvēks pats savās rokās tur dzīves 
svaru kausus: vienā kausā ir lielas 
prasības, otrā – spēja atteikties.”

Dzīves ceļš bija grūts un sarež-
ģīts. Lai kaut cik padarītu to vieg-
lāku, bija jālaužas cauri grāmatu 
kalniem, jāiegūst zināšanas. Olga 
jau agri izprata, ka zināšanas ir kā 
bāka ceļā uz nākotnes sapņiem. Ar 
milzīgu gribasspēku, darbu un ne-
atlaidību skolotāja tiecās uz mēr-
ķi– izmācīties par skolotāju. Pirmā 
skolotājas darbavieta – Gaujienas 
vidusskola. Ar šo darbavietu sais-
tītas visgaišākas atmiņas, kur pati 
daba un darba kolektīvs dāvājuši 
tik daudz pozitīvu  un neaizmirsta-
mu izjūtu.

Savā dzīvē Olga Grundmane 
centās ievērot principu – nedari 
otram to, kas pašam nepatīk. Olga 

Sveicam Jūs, skolotāj!
Grundmane uzskatīja, ka strādāt skolā 
ir grūti, ka tā ir viena no grūtākajām 
profesijām, tāpēc bija nepieciešamība 
lasīt literatūru, visu mūžu mācīties, 
izglītoties. Skolotāja atzīstas, ka grā-
matas darīja viņu laimīgu, jo atvēra 
zinību pasauli un dvēseliski bagātinā-
ja. Tās ir grāmatas, kurās tiek risinā-
tas dzīves problēmas un kurās ir liela 
intelektuālā bagātība. Ļoti patīk tādu 
rakstnieku darbi  kā Onorē de Balza-
ka, Ļeva Tolstoja, Fjodora Dostojevs-
ka, R. Dobrovenska u.c.

Grāmatās iegūtās atziņas palīdzē-
ja dziļāk ieskatīties cilvēku dvēselēs, 
izvērtēt rīcības cēloņus un nonākt pie 
slēdziena, ka izprast cilvēkus ir ļoti 
grūti un ka nav nekā sarežģītāka par 
cilvēku attiecībām, jo cilvēks nespēj 
iedomāties sevi sava tuvākā vietā. No 
šī jautājuma izpratnes uzzied mīlestī-
ba, rodas naids, nodevība, ļaunprātība, 
netaisnība.

Skolotājas bērnība bija skumja, sā-
pīga, ciešanu un moku pilna, bet gai-
šās domas, cerība, ticība Dievam un 
dzīvei palīdzēja visam tikt pāri. Īsa 
bija bezrūpīgā, bet darbīgā bērnība. 
Tika pabeigtas divas klases Atašienes 
sešklasīgajā pamatskolā, kad sākās 
baisais 1941. gads. Bija ilgais un  ne-
zināmais ceļš preču vagonos, dzīve 
svešumā. Bet ticība un lūgšana palī-
dzēja pārvarēt arī šos dzīves pārbau-
dījumus. 

 Daudz ir piedzīvots un redzēts, 
zaudēts un iegūts, bet turēt gaismu 
dvēselē dzīve arī iemācījusi. Ar kādu 
sajūsmu un prieku tikšanās brīdī sko-
lotāja  stāsta par kluso dabas stūrīti 
Kalnvirsas pusē, par skaisto bērzu 

birzi, kur  skanīgās putnu balsis pie-
pilda visu apkārtni ar dažnedažādiem 
meldiņiem! Un tas dod spēku dzīvot 
un just visu skaisto, par spīti ievēro-
jamai gadu bagāžai. Ļaudonieši zina, 
ka mīļās grāmatas, kā arī kaimiņu 
uzmanība un  to atbalsts – tas ir mūsu 
Olgas Grundmanes spēkavots pensi-
jas gados. Skolotāja ļoti augstu vērtē 
kalnvirsiešu vienkāršību un pieticī-
bu, viņu došanas prieku un izpalīdzī-
bu. Un, ja kokiem daba būtu devusi 
spēju runāt, tad tie mums pastāstītu 
par skolotājas Olgas uzticētajiem 
pārdzīvojumiem un pārdomām, kā 
arī par uzņemto no kokiem enerģiju, 
spēku, gaišumu. To mudina darīt arī 
mums – ieklausīties, ko stāsta mežs 
un koki, paņemot spēcinošu spēku 
un pozitīvo enerģiju no kokiem.

 Mēs novērtējam Jūsu apbrīnoja-
mo  zinātkāri visa mūža garumā, dar-
bīgumu un vēlmi dalīties zināšanās 
un pieredzē ar citiem. Ir cēli Jūsu no-
domi redzēt mūsu audzēkņus zinošus 
un labestīgus, neatlaidīgus un čaklus. 
Tikšanās brīdī patīkami dzirdēt Jūsu 
atziņas, ka starp mūsējiem skolēniem 
saskatāma mūsu valsts nākotne, ka 
viņi ir mūsu „zelta fonds”.

Paldies par ticību, par prasmi da-
līties dzīves gudrībās un zināšanās, 
par uzmundrinājumu tiekties pēc 
gaismas sevī, pašizglītoties un neie-
slīgst pašapmierinājumā, ikdienā do-
māt vairāk par garīgām vērtībām!

Deviņvīru spēku ikdienas 
darbos, saules siltumu un prieku 
sirdī novēl Ļaudonas vidusskolas 

pedagogu kolektīvs.

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

Pavasarīgi saulaini sveicieni un vislabākie vēlējumi 
skolotājām

 SELGAI BALODEI UN LILIJAI JAKUBJAŅECAI 
         skaistajās dzīves jubilejās!

Ļaudonas vidusskolas saime
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Mūžībā aizgājis 

ALDIS UPENIEKS 
28.03.2011. 53 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Manu dzīves pavedienu
Vairs nevienam nesasiet...

ApSvEIcAM!                KULtŪRAS AFIŠA

INFORMĀcIJA
Lauksaimniekiem

PLATĪBU MAKSĀJUMU iesniegumu 
veidlapas, kartes un rokasgrāmatas var 
saņemt pagasta pārvaldē no 14. aprīļa 
līdz 28. aprīlim. No 29. aprīļa varēs 

saņemt Madonā LADā pie Ilzes Brantes.
Iesniegšanas termiņš 2011. gada 

15.maijs (ar sankcijām – 10. jūnijs)

Šodien Tu aizdegsi sveces tiem gadiem,
kas, atmiņu pilni, kā putni
pie Tevis atpakaļ laižas.
Šodien rūpju mākoņu nebūs,
diena būs pilna ar prieku
un bezgala gaiša. 
 /K. Apškrūma/ 

SVEICAM  
 50 gadu jubilejā
Ilmāru Smirnovu   9.aprīlī  
Valdi Elksnīti  18.aprīlī
Liliju Jakubjaņecu       30.aprīlī

 55 gadu jubilejā
Nataļju Kondratjevu      2.aprīlī

 60 gadu jubilejā
Intu Bērziņu                6.aprīlī
Selgu Balodi  13.aprīlī

 65 gadu jubilejā
Maigu Fiolu  12.aprīlī

 70 gadu jubilejā
Mariju Mincāni  3.aprīlī
Skaidrīti Uberti  4.aprīlī
Valiju Švanku  4.aprīlī
Māru Avotiņu  16.aprīlī
Zinaīdu Madernieci 18.aprīlī

 75 gadu jubilejā
Leontinu Lapuhu  7.aprīlī
Noru Cērpiņu  9.aprīlī

 80 gadu jubilejā
Imantu Asari  16.aprīlī

 85 gadu jubilejā
Loniju Sproģi  20.aprīlī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Skates dejotājiem un dziedātājiem– at-
balstam savējos!

10.aprīlī Madonas kultūras namā nori-
sinājās Madonas koru apriņķa skate. 

12 koru izpildījumu vērtēja žūrijas ko-
misija:

Jānis Petrovskis – Valmieras un Valkas 
koru apriņķa virsdiriģents;

Ārijs Šķepasts – Madonas koru apriņķa 
virsdiriģents;

Lauris Goss – Kultūrizglītības un nema-
teriālā kultūras mantojuma centra koru un 
vokālo ansambļu eksperts.

Sirsnīgi sveicam Ļaudonas kultūras 
nama jaukto kori „Lai top!” (diriģente Ani-
ta Melnupa, koncertmeistare Ilze Tomso-
ne) ar iegūto 41 punktu!

16. aprīlī Madonas kultūras namā no-
risināsies Madonas tautas deju kolektīvu 
apriņķa skate, kurā uzstāsies Ļaudonas 
kultūras nama vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs „Divi krasti”, vadītāja Aija Kreile.

Lai raits dejas solis!
Ļaudonas vidējās paaudzes deju ko-

lektīvs ir ieguvis jaunu nosaukumu „Divi 
krasti”.

Kolektīvs aicina savā pulkā dejotgri-
bētājus, lai ar dejas soli priecētu sava un 
citu pagastu iedzīvotājus. (Aija Kreile - 
26350201).

Tāpat kolektīvs lūdz atsaukties bijušo 
dejotāju, pie kuras palicis sieviešu tautas 
tērps – to nevajadzētu turēt skapī, bet gan 
nogādāt atpakaļ Ļaudonas kultūras namā, 
lai dejotājas to var izmantot!

(Signe – 26590186)

Svinēsim LIELDIENAS kopā 
24. aprīlī plkst. 10.00.

Ļaudonas estrādē
Tirdziņš, dziesmas un dejas, 

aktivitātes bērniem, Lieldienu 
tradīcijas.

Informācija pa t. 26590186

Pasākumi Ļaudonas kultūras namā 
maijā:

Maijs ir kā ģimenes mēnesis, jo  8. maijā 
sveiksim savas mammas Māmiņu dienā, 
bet 15. maijā ir Starptautiskā ģimenes die-
na.

15. maijā norisināsies „Dullais 10nieks”, 
uz kuru tiek aicinātas Ļaudonas ģimenes, 
lai kopīgiem spēkiem izpildītu dažādus at-
raktīvus uzdevumus.

Pēc jautri pavadītas dienas – Ģimeņu 
dienas koncerts un atpūta disko ritmos.

20. maijā Ļaudonā viesosies Jaunpie-
balgas amatierteātris „Triksteri” ar komē-
diju „Visi radi kopā”, ieeja – 1 Ls

Sākot ar 7. aprīli, friziere SIGITA 
KOPŠTĀLE  strādās Avotu ielā -3 

(bērnudārza ēkā, bijušā salona “Rēvija” 
telpās) pēc iepriekšēja pieraksta.

Mob. t.  26456935 (Tele2),  
26210925 (LMT)

Vēlos nomāt lauksaimniecībā
 izmantojamo zemi t.29489592

LŪgUMS
Pagasta pansionāts lūdz iedzīvotājus 
ziedot ogulāju, ābeļu, plūmju, ķiršu 
stādus augļu dārza izveidei. Sīkāka 

informācija pa tālruni 64860917

SLUDINĀJUMI

Vajadzīgs traktorists sezonas darbam.
Mob.t. 26419232


