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ĻAUDONASĻAUDONAS

q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

Vēstis

q Es nāku no Ļaudonas 

q Informācija

Oktobris. Ir sākusies lapu aiziešana, un mazais 
strauta avots jau raugās uz salnā skartajām sudra-
botajām smilgām. Tumši zilajās rudens debesīs bie-
ži krāsojas varavīksnes. Debesīs redzam un dzirdam 
gājputnus. Lietus, krusa un spēcīgie rudens vēji mūs 
apciemo arvien biežāk. Ik dienu sarūk dienas gaišais 
laiks un arvien vairāk gribas siltuma.

   17. oktobrī darbu uzsāka jaunievēlētā 11. Saeima. 
Kā jaunajai Saeimai veiksies ar koalīcijas izveidošanu 
un valdības apstiprināšanu, to rādīs laiks.      

 Kalendārā šomēnes divas svētku dienas:
 1. oktobris – Starptautiskā veco ļaužu diena
 2. oktobris – Skolotāju diena 

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 9 (208) OKTOBRIS 2011. G.

q Mēneša jubilāri

q Kultūras dzīves 
         norises

Rudens...

Ļaudonas pagasta pārvalde 
š.g. 8. novembrī plkst. 17.30 

Ļaudonas vidusskolas muzejā organizē 
tikšanos ar iedzīvotājiem. 

Tiekat laipni gaidīti! 
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Paldies saņēmēji.

Dzīvesprieka apdvesti 
un darbīgi cilvēki 

nepazīst vecuma, jo 
viņi pat gados sirmos ir 

kā mūžīga rītausma!
 (A.Imermanis)

1.oktobris – Starptautiskā veco 
ļaužu diena, kuru arvien plašāk 
atzīmē arī Latvijā, lai pievērstu 
sabiedrības uzmanību iedzīvotāju 
novecošanās problēmām.

Visiem vecajiem cilvēkiem šodie-
nas dzīvē netrūkst problēmu. Cilvē-
ki ar lielu dzīves pieredzi ir mūsu 
valsts un mūsu novada lielākā bagā-
tība. Mēs šodien baudām jūsu darba 
augļus – iekoptos tīrumus, stādītos 
dārzus un mežus, celtās mājas.

No jums ir jāmācās gan pozitīva 
attieksme pret dzīvi, gan iecietība 
pret apkārtējiem. Šodien sakām 
paldies mūsu vecākā gadagājuma 
ļaudīm par mūža ieguldījumu, par 
devumu nākamo paaudžu audzinā-
šanā un ievadīšanā patstāvīgā dzī-
vē. 

Cienījamie pensionāri, starp jums 
ir arī vēl strādāt griboši ļaudis, kas 
varētu mūsu pagasta ikdienā ienest 
kādas pārmaiņas tieši veco ļaužu 
vidū, nodibinot savu biedrību vecā-
ka gadu gājuma pagasta iedzīvotā-
jiem. Visiem novēlu labu veselību, 
jo, kā saka, pārējo var nopirkt par 
naudu.

Franču ārsts Emils Kuē (1857- 
1926) radījis pasaulslavenu mantru, 
lai palīdzētu cilvēkiem pašiem iz-
dziedināt slimības un atrisināt psi-
holoģiskas problēmas. Tā jāskaita 
skaļi ik dienas un skan šādi: 

Katru dienu ar katru soli man 
klājas aizvien labāk un labāk! 

To arī jums visiem novēlam.
 Ruta Vizāne, Ilze Dreimane

Sveiciens Skolotāju dienā!

Mēdz teikt, ka būt par labu skolotāju nozīmē īstenot misiju. Ne-
reti pedagogi tik daudz atdod darbam un izglītojamiem pirmssko-
las un skolas bērniem, bet sev atstāj drusciņ un mazliet. Un tomēr 
jūs izturat. Ir skaisti, ja starp darba dienu rūpēm ir atradusies vieta 
jūsu vaļaspriekam, jūsu cilvēciskajai laimei, jūsu atmiņām par sa-
viem audzēkņiem toreiz un varbūt arī tagad.

Šogad daba parūpējusies kā nekad. Tā dāvāja jums skaistu svēt-
ku dienu ar visām dabas varavīksnes krāsām. Lai jums, mūsu 
pagasta izglītības iestāžu skolotāji, turpmāk ir radoši sapņi, krā-
sainas domas, lai pietiek prieka, ikdienas darbus darot, lai katra 
darba diena ir veiksmes diena!

Mīļi sveicieni visiem, arī pensionētajiem, skolotājiem Skolotāju 
dienā! Lai jums veselība un dzīvesprieks, un skaistas atmiņas ir 
vienmēr blakus!

 Ruta Vizāne, Ilze Dreimane

18. oktobra vakarā Ļaudonas pagas-
ta iedzīvotāji tika aicināti uz tikšanos, 
lai diskutētu par biedrības, kas dar-
botos Ļaudonas pagasta attīstības un 
sakārtotības veicināšanai, dibināšanu. 
Aicinājumam atsaucās liels intere-
sentu pulks, par to saku lielu paldies 
visiem, kas šajā sanāksmē piedalījās. 
Jāsaka gan, ka brīvo vietu Kultūras 
namā palika ļoti daudz. Bet šajā ziņā 
esam tikai ceļa sākumā, un esmu pār-
liecināta, ka darboties gribošu ļaudo-
niešu skaits tikai pieaugs.

Sanāksmē tika pārrunāts, kas tad īsti 
ir biedrība, kādas darbības veicamas, 
lai to dibinātu, kādas iespējas paver 
biedrības darbība. Manuprāt, pats sva-
rīgākais no aspektiem – savstarpēja 
komunikācija – izsakot viedokļus, 
pārdomas, kritiku, sniegtu priekšliku-
mus, izteiktu savas vēlmes. Iespējams, 
ka daļai iedzīvotāju tā varētu šķist lie-

Sanāksme par biedrības 
dibināšanu

ka laika šķērdēšana, jo ir taču daudz 
vienkāršāk uzrakstīt niknuma un 
nievu pilnu anonīmu komentāru vai 
e-pasta vēstuli, vai telefona klau-
sulē izkliegt savas dusmas, savu 
vārdu nenosaucot. Lielākajai daļai 
cilvēku ir savs viedoklis par to, kas 
notiek vai nenotiek pagastā, nova-
dā, valstī, bet ir ļoti dažādi veidi, kā 
šo viedokli paužam citiem. Vēlreiz 
saku paldies tiem, kas ar savu klāt-
būtni un aktīvu iesaistīšanos disku-
sijā apliecināja, ka ir gatavi kons-
truktīvi diskutēt, izstrādāt idejas, 
veikt konkrētus darbus, lai kopīgi 
veicinātu Ļaudonas sakārtotību, at-
tīstību, dažādotu sabiedrisko dzīvi.

Darbs pie biedrības dibināšanas 
dokumentu izstrādes ir tikai pašā 
sākuma stadijā, ļoti gaidīti visi in-
teresenti!

Ilze Dreimane

Atgādinam, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa pēdējais 

maksājuma termiņš ir 
šī gada  15. novembris

Savāciet sauju pie saujas –
Kalns pacelsies augstu,
Pielieciet lāsi pie lāses –
Būs jūra plaša.
Tāpēc pasaulei vajag jūs pašu
Un vajag jūsu plaukstu.
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Paldies saņēmēji.

ES NĀKU NO ĻAUDONAS
Rudens gluži kā izcils mākslinieks 

ir ietērpis kokus krāšņos tērpos. Tik 
koši un krāsaini ir risinājusies arī 
mana nemaz ne tik garā dzīve. Tajā 
var sastapt gan spilgtās krāsas, gan arī 
pa kādam melnumiņam. Tomēr dzīvē 
tā ir iekārtots, ka vienmēr viss ir līdz-
svarā.

Šķiet mazliet savādi rakstīt par 
sevi šajā rubrikā vietējai avīzei, jo tā 
īsti jau projām no Ļaudonas neesmu 
aizgājusi, tikai darbs vienmēr ir bijis 
citviet. Mājas – tās vienmēr šeit. Šeit, 
kur vēl joprojām dzīvoju kopā ar sa-
vējiem – nu jau lielo dēlu Gundaru, 
kurš mācās Ļaudonas vidusskolā, un 
mammu. 

Manas pirmās atmiņas par Ļaudonu 
saistās ar „Ceriņu” mājām, vecmam-
mu un vectēvu no mammas puses – 
Almu Bardovsku un Arvīdu Asmusu. 
Tas bija ļoti skaisti. Abas ar māsu atce-
ramies to laiku, kad bijām tik mazas, 
ka mūs vēl vajadzēja saģērbt. Mani kā 
vecāko parasti saģērba pirmo. Kamēr 
vectēvs ģērba māsu, es jau biju ceļa 
malā un spēlējos smiltiņās. 

Vecmamma audzēja trušus, mums 
patika viņai palīdzēt. Trušiem tika 
dotas maizes garoziņas, katram pa 
vienai, bet mums kā bērniem tās šķita 
visgaršīgākās un ne jau tādēļ, ka nebi-
jām paēdušas. Vecmamma un vecais-
tēvs bija mūsu „bērnudārzs” jeb, kā 
šodien teiktu, pirmsskolas izglītības 
iestāde. Un šodien es nevaru pateikt, 
ka man ir žēl, ka neapmeklēju bērnu-
dārzu. Noteikti arī par to būtu jaukas 
atmiņas, tomēr šaubos, vai tas mīļums, 
ko saņēmām no saviem vecvecākiem, 
tām nāktu līdzi. 

Kādu laiku dzīvojām Ļaudonas 
pagasta „Ārēs”, bet tā kā vecākiem 
Aleksandram un Mārītei Strodiem 
darbs bija Jaunkalsnavā, tad no Ļau-
donas pārcēlāmies dzīvot uz Jaun-
kalsnavu. Tur sākās arī manas skolas 
gaitas. Jau ar „sešgadniekiem”. Tas 
bija interesanti, atmiņā palicis gan tas, 
kā lasījām, kā mācījāmies krievu va-
lodu, gan arī tas, ka bija jāguļ pusdie-
nas laiks. Pirmās trīs klases mācījos 
Jaunkalsnavas pamatskolā, dzīvojām 
daudzdzīvokļu mājā un bija jautri. 
Kaimiņos bija daudz bērnu, mēs kopā 
spēlējāmies un kopā darījām blēņas. 
Ar siltu smaidu atceros to laiku un 
cilvēkus.

Sākot ar 4. klasi, mācījos Ļaudonas 
vidusskolā. Tas ir laiks, kad satiku cil-
vēkus, kuri mums parādīja un iemā-
cīja dažādas dzīvei vajadzīgas lietas, 

gan cilvēkus, ar kuriem kopā darījām 
dažādus darbus un nedarbus. Pirmie ir 
skolotāji. Mūsu klases audzinātājai An-
nai Iesalniecei mēs bijām pirmā klase 
pēc augstskolas. Ir ko atcerēties, jo tādus 
kā mūsējie vēl vajag pameklēt, garlaicīgi 
ar mums noteikti nebija. Bet arī skolotāja 
bija drosmīga. Ar šodienas acīm skato-
ties, es nezinu, vai dotos ar skolēnu ba-
riņu ceļojumā ar velosipēdiem. Paldies 
skolotājai par to, ka bija kopā ar mums! 

No 4. klases es atceros arī skolotāju 
Olgu Grundmani. Tas tādēļ, ka tad viņa 
mums mācīja krievu valodu. Un tas 
bija skaisti! Veidojām spēles no ziedu 
attēliem un mācījāmies to nosaukumus 
krievu valodā. Skolotāja mums rādīja arī 
gleznu reprodukcijas žurnālos. Tas man 
palicis atmiņā kā kaut kas īpašs. 

Un pārējie skolotāji, kuri prata pada-
rīt mūsu skolas laiku neaizmirstamu gan 
ar mācību darbu, gan dažādiem pasāku-
miem: Jānis Pommers, Ēriks Barkovs-
kis, Nora Barkovska, Pēteris Mihailovs, 
Rita Akota, Vilciņa, Aija Driksna, Eme-
rita Beļauniece, Valdis Balodis, Ārija 
Mūrmane un vēl citi, kurus nenosaucu. 
Paldies!

Darbos un nedarbos skolas laikā bijām 
kopā ar klasesbiedriem, ar kuriem pat vēl 
pēc tik daudz gadiem ir prieks satikties 
un atcerēties skolas laikus. Nākamgad 
jūnijā būs jau 20 gadi, kopš mūsējie pa-
beidza Ļaudonas vidusskolu. Mans sko-
las ceļš Ļaudonas vidusskolā beidzās pēc 
10. klases, kad izlēmu mācības turpināt 
Cēsu māsu skolā, kuru absolvēju 1994. 
gadā. Tā sākās mana profesionālā dzīve. 
Strādāt veselības aprūpē mūsu valstī ne-
kad nav garlaicīgi, jo, neraugoties uz to, 
ka it kā viss ir skaidrs, tik un tā jaunumi, 
reformas un izmaiņas ik mīļu dienu. Spēj 
tikai sekot tam visam līdzi. 

Tobrīd dzīvoju toreizējā Balvu rajonā, 
līdz ar to darba gaitas uzsāku Balvu slim-
nīcas ķirurģijas nodaļā. Bet tā kā mainī-
jās man ģimenes dzīve, tad divus gadus 

strādāju Rīgā mugurkaula ķirurģijas 
nodaļā, pēc tam atkal atgriezos Balvu 
slimnīcā.

Lai pilnveidotu savas profesionālās 
zināšanas, studēju arī Latvijas Uni-
versitātē. Šobrīd strādāju vēl joprojām 
Balvu slimnīcas intensīvās terapijas no-
daļā un endoskopijās (tur, kur pārbauda 
kuņģi, zarnas un pie mums arī elpceļus 
ar speciāliem aparātiem). Šī profesija 
ir mana – man patīk mans darbs, es to 
protu un priecājos, ka varu tajā strādāt. 

Divus gadus man bija iespēja ie-
justies skolotājas lomā. To atceros ar 
smaidu. Bija iespēja lasīt lekcijas kole-
džā topošajām māsām un tām māsām, 
kuras vēlējās iegūt koledžas diplomu. 
Tā bija vērtīga pieredze no pilnīgas 
izgāšanās pirmajā lekcijā līdz ļoti labi 
novadītām lekcijām. Savu pirmo lek-
ciju vēl joprojām atceros ar smaidu, 
un tas man noder vēl joprojām. Tā bija 
pieredze, kā nevajag darīt, bet no sa-
vām kļūdām mācāmies vislabāk.

Skolas un studiju gadiem ir viena 
kopīga iezīme: iegūtas zināšanas un 
jaunas prasmes, otra, tā būtiskākā, 
„pievienotā vērtība”– cilvēki, ar ku-
riem esi sastapies šajā laikā. Gan tiem, 
kuri ir sastapti tādēļ, lai kaut ko šajā 
dzīvē iemācītu, gan tiem, kuri paliek 
par draugiem uz visu dzīvi.

Bez darba ir arī brīvais laiks, kuru 
labprāt pavadu mājās. Šad un tad kaut 
ko palasu, dažreiz uzadu kādas zeķes 
vai cimdus. Un priecājos, ka dzīvoju 
tik interesantā laikā, kad nevienu brīdi 
nevari zināt, kas īsti būs tālāk. Dzīvot 
ir interesanti.

Ikvienam no mums ir sava pieredze, 
saistīta ar dzimto vietu vai vietu, kuru 
saucam par savām mājām. Prieks, ja tā 
ir Ļaudona, un prieks, ja tad, kad kaut 
kas dzīvē ir sasniegts, atceramies, no 
kurienes nākam. Veiksmi un izdošanos 
visiem gan darbos, gan nedarbos!

 Baiba Zelča, dzimusi Strode
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MĒNEŠA JUBILĀRI
Saulainā 26. septembra pēcpusdie-

nā kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju 
devāmies uz Sāvienu, lai suminātu 
Osvaldu Riekstiņu skaistajā dzīves 
90 gadu jubilejā, kuru viņš svinēja 
svētdien, 25. septembrī. Jubilāra mā-
jas atrodas pašā ezera krastā. Un ša-
jās rudenīgajās dienās, krāsainu koku 
ieskautās, tajās mūs smaidīgs sagaida 
Osvalds Riekstiņš. 

Jubilāra dzīves ceļš iesācies Ļaudo-
nas pagasta „Siliņos”, pie Mētrienas 
pagasta robežas Riekstiņu dzimtas 
mājās. Bērnība bijusi skarba, māmiņa 
nomirusi, kad viņam bijuši četri gadi, 
mazs miris arī brālis. Ģimenē ienākusi 
pamāte, bērnībā nācies izbaudīt visus 
tā laika lauku darbus, sākot no ganu 
gaitām līdz pat zemes aršanai. 

Skolas gaitas uzsāktas Ļaudonas 
sešgadīgajā pamatskolā, pēc tam mā-
cības turpinātas Malnavas lauksaim-
niecības skolā. Kara laikā iesaukts 
dienestā, dienējis leģiona 19. divīzijā. 
Kaujas laukā nav devies, bet strādājis 
štābā par tulku. Kara ceļi aizvedu-
ši līdz Vācijai. Pēdējās kara dienās 
Vācijā pie Dasovas upes amerikāņi 
Osvaldu saņēmuši gūstā  un aizve-

duši uz Beļģiju. Nometne bijusi Brise-
lē. Pēc kāda laika latvieši tika sūtīti uz 
Rīgu, bet no Rīgas uz Narvu. Narvā jau 
ap nometni bija mūra siena ar nožogoju-
mu. Gūstekņiem katru dienu bija smagi 
jāstrādā. 1948. gada pavasarī pamazām 
sākās gūstekņu atbrīvošana, un Osvalds 
mājās pārnāca martā. Darba gaitas uzsā-
ka vietējā kolhozā, pēc tam MTS Tocē. 
1950. gadā savu dzīvi jubilārs saista ar 
Sāvienu, vispirms tur dzīvojis, bet vēlāk 
arī sācis strādāt Sāvienas kolhozā par 
virpotāju, kurinātāju, metinātāju. Savā 
īpašumā iegādājies māju, kurā dzīvo vēl 
tagad. 

Jubilāra vaļasprieki saistīti ar dabu – 
medības, makšķerēšana, braukšana ar 
laivu.

Kaut dzīves kamolā jau satīti deviņi 
gadu desmiti, cienījamais jubilārs ak-
tīvi lasa „Latvijas Avīzi”, skatās dažā-
das televīzijas pārraides. 

Atvadoties jubilāram vēlam veselī-
bu un dzīvesprieku nākamajos dzīves 
gados.

5. oktobrī 80 gadu dzīves jubileju 
svinēja Juzefa Ruskule.

13. oktobrī 80 gadu dzīves jubileju 
svinēja Polihronijs Plaunovs.

Jubilārus savās dzīvesvietās nesa-
stapām,  viņiem sūtām īpašus sveicie-
nus un vēlam neizsīkstošu enerģiju, 
dzīvesprieku un veselību.

R. Vizānes teksts un foto

BALVA DZIDRAI MITČELAI
Joprojām sazinos ar rakstnieces 

ļaudonietes Ernas Ķikures meitām. 
Jaunākā, Štutgartē dzimusī Dzidra 
Mitčela (Mitchell), kas dzīvo Sidne-
jā, ir rosīga gleznotāja. Augustā viņas 
darbi – septiņpadsmit A4 formāta la-
pas ar tintes – guaša zīmējumiem bija 
izstādīti Kerrie Lowe galerijā. Māks-
linieks Ojārs Greste tīmekļa laikraks-
tā „Latvietis” vērtēja: „Dzidras tintes 
vilcieni ir spontāni, vijīgi un izteiks-
mīgi, un kopā ar krāšņiem guaša pa-
steļa toņiem izraisa būtisko momentu. 
Dažos darbos brīvie guaša iekrāsoju-
mi izstaro no figūrām kā neredzamu 
spēku būtnes.” 

Dzidra pati 19. augustā man rakstī-
ja, ka visu laiku jūtas ar izstādi saistī-
ta, kaut viņai tur nav jābūt klāt, tāpēc 
neko citu uzsākt nevar. „Cilvēkiem 
patīk darbi, bet šinī finansiālā klimatā 
pircēju nav. (..) Un tūlīt jau tās gale-
rijas divas īpašnieces runā par izstādi 
nākamgad... un viņas grib lielākus 
darbus – uz audekla, nevis uz papīra 
aiz stikla, kā bija šo reizi. Tātad jālien 
atpakaļ studijā un jāpindzelē tālāk!”

Nupat no 11. septembra līdz 9. ok-
tobrim Sidnejas Latviešu biedrības 
izstāžu telpā bija Austrālijas Latviešu 

mākslinieku apvienības (ALMA) gads-
kārtējā izstāde. Informācija biedrības 
mājas lapā rāda, ka piedalījās 22 māks-
linieki no Melburnas, Adelaides, Kanbe-
ras, Brisbanes, Pertas un Sidnejas ar 43 
gleznām un skulptūrām. Žūrija – divas 
austrāliešu mākslas zinātnieces Jeannet-
te Siebols un Rosemary Vickers balvu 
(400 Austrālijas dolāru) par labāko darbu 
izstādē piešķīra Dzidras Mitčelas eļļas 
gleznai „Radu raksti” (Lineage). Otru, 
uz pusi mazāku, godalgu piešķir dar-
bam, kas saņem visvairāk publikas balsu 
izstādes laikā. Žūrijas pamatojums:  

„Gleznotāja tuvojas tēmai emocio-
nāli un domājoši. Ainavas interpretā-
cija rada līdzsvaru starp abstraktām 
formām un lineārā motīva atjautīgo 
pielietojumu. Glezna rada atmosfēru–
tā ir mierīga un neatvairāma.” (tulko-
jums no angļu val. – D.Zv.).

Redzam ainavu – apstādītas vagu 
rindas paceļas aizvien augstāk pa kal-
nu piegāzēm, veidojot gandrīz orna-
mentu. Tā, protams, nav Latvijas aina-
va, vieta man mazliet atgādina Dzidras 
mammas grafiku ar kalniem Fellbahā 
pie Štutgartes, ko ieraudzīju dabā pa 
elektriskā vilciena logu pirms dažiem 
gadiem, kad Mersedesa muzeja ap-
meklējuma vietā patstāvīgi vienu pēc-
pusdienu meklēju latviešu pēdas trim-
das zemē. Visdrīzāk tie ir Austrālijas 
kalni, bet krāsas – no zemes tumšuma 
līdz padebešu zilganumam – kaut kā 
tomēr mūsējās.

Dzidrai Mitčelai izstādē ir arī otra 
glezna „Ģetzemene” rožaini violetos 
toņos.

Priecājoties un apsveicot novadnie-
ci, varam vēlēt tieši to, ko viņa pati ap-
zinās darāmu – gleznot tālāk!

Dace Zvirgzdiņa Madonas muzejā

Dzidras Mitčelas glezna “Radu raksti”.



    OKTOBRIS 2011              “Ļaudonas Vēstis” Nr. 9 (208)                               5

PAgAStA IzgLītīBAS IEStĀDĒS
Īsziņas no skolas septembrī, oktobrī...
Septembris ir rudens pārgājienu laiks. Arī mūsu skolas 

skolēni devās tradicionālajā pārgājienā, savos maršrutos 
iekļaujot tuvākus un tālākus Ļaudonas pagasta un Mado-
nas novada nostūrus. 1.,2.,3.kl. devās izpētīt  Ļaudonas 
centru, apskatot baznīcu, pastu, rezervāta ēku, pagasta 
padomes māju, parku, estrādi...   

4.kl. devās uz dzejnieka Andreja Eglīša atdusas vietu, 
aplūkot tēlnieka Induļa Rankas veidoto skulptūru gra-
vu. 

5.,6.kl. devās apskatīt Ubuķu velnakmeni un tur netālu 
burbuļojošo avotu, vācu karavīru kapus. 

7.kl. – Ulmaņa stādīto ozolu, Mazo Plencīša ezeru, 
karjeru. 

9.kl. – uz Sāvienas pilsmuižu, ezeru , senkapiem...
10.kl. – uz Teiču purva taku.
Bet 8., 11., 12.kl. devās uz O. Kalpaka mājām “Liep-

salās” uz gadskārtējiem Karoga svētkiem, lai sportotu 
un piedalītos patriotisko dziesmu pasākumā “Dzied 
karavīra sirds”. Sacensībās bija stafetes ar militāriem, 
tūrisma, vieglatlētikas un sporta spēļu elementiem, kā 
arī Latvijas vēstures un latviskās dzīvesziņas zināšanu 
pārbaude, rotu darināšana, latviska muzicēšana kopā ar 
Gunāru Igauni un , protams, patriotisko dziesmu dziedā-
šana kopā ar Dobeles zemessargu ansambli, kuru vada 
A. Reiniks. 

Kā tad veicās? Lieliski! Kopvērtējumā Ļaudonas vi-
dusskolas komanda ieguva 1.vietu 10.-12.kl.grupā, jo 
komanda saņēma šādus diplomus : militarizētajā stafetē 
3.vieta, orientēšanās vēsturē – 2.vieta, latviskā dzīveszi-
ņa – 2.vieta, kāpšanā ”Augstāk par zemi”– 2.vieta, fut-
bols – 1.vieta, erudīts – 1.vieta. 

Bet 7.-9.kl.grupā 8.kl.komanda spēja izcīnīt 2.vietu 
vienā disciplīnā. Dāvanās – grāmatas skolas bibliotēkai! 
Prieks par mūsu skolas atraktīvajiem dziedātājiem Viņi 
droši uzstājās kopā ar zemessargu ansambli, ieguva pa-
tiesus skatītāju aplausus un simpātijas. Noteikti arī nā-
kamajā gadā šādā patriotiskajā pasākumā mūsu skolas 
skolēni piedalīsies. Paldies klašu audzinātājām  A. Iesal-
niecei, A. Punovskai, L. Jakubjaņecai par sagatavošanu, 
līdzjušanu un atbalstu! 

15. septembrī 10.-12.kl. skolēniem notika lekcija par 
enerģijas taupīšanu mājsaimniecībā.

19. septembrī latviešu valodas skolotājas devās pie-
redzes apmaiņa braucienā uz Preiļu novadu – Preiļu 
Valsts ģimnāziju, Preiļu pamatskolu, kā arī Raiņa mu-
zeju “Jasmuiža”.

22. septembrī uz Madonas novada jauniešu domes 
sanāksmi devās skolēnu pašpārvaldes vadītājs, 12.kl.
skolēns Sandris Šumskis. Bet bioloģijas un ģeogrāfijas 
skolotāji devās mācību ekskursijā uz Ērgļiem, apmeklē-
ja kokapstrādes un biogāzes ražotni, mācību centru “Pa-
kalnieši”, kā arī tikās ar M. Olti.

26. septembrī desmit mazpulcēni (5.,6.kl.) devās uz 
Madonas BJC organizēto novada mazpulkiem paredzēto  
praktisku nodarbību – izbraukumu “Darīsim kopā!”.

Šajā dienā skolā notika tradicionālais starpklašu kon-

12. klases skolēni kopā ar Dobeles zemessargu ansambli.

8. klases skolēni kopā ar audzinātāju Liepsalās.

Trāpīt mērķī cenšas zēni no 8. klases.

Dāvanā grāmatas skolas bibliotēkai.
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kurss, veltīts Eiropas valodu dienai. 5.-6.kl.grupā labākā 
bija 5.kl. komanda, 7.-9.kl. grupā. Labākie bija devītie, 
bet 10.-12.kl.grupā – divpadsmitie.

Labāko komandu kapteiņi skolas pagalmā svinīgi uz-
vilka mastā Eiropas Savienības karogu.

Skolā, protams, svinējām arī Skolotāju dienu. Divpa-
dsmitās klases skolēni bija sagatavojuši ļoti jauku ap-
sveikuma koncertu, kuru sniedza 1.-11.kl. skolēni, tika 
gan dziedāts, gan spēlēts, lasīta pašsacerētā dzeja, gan 
stāstītas anekdotes, gan runāti apsveikuma dzejoļi. Mil-
zīgs Paldies visiem šī koncerta dalībniekiem un vadītā-
jiem! Tik tiešām pasākums bija izdevies, un skolotājiem 

ļoti patika, jo vēlreiz tika apliecināti vārdi, ka mūsu skolā 
ir talantīgi skolēni.

5. oktobrī skolā kopā  sanāca  vecāku komitejas pār-
stāvji un notika pirmā sanāksme. Par skolas vecāku ko-
mitejas priekšsēdētāju ievēlēja 1.kl.skolēna vecāku – Ati 
Calmānu, bet par vietnieku-9.kl.skolēna vecāku – Vitu 
Stradiņu. Apsveicam un uz aktīvu  sadarbību!

1.-4.kl., kā arī 5.-9.kl. skolēni devās ekskursijā uz Cēsu 
novadu.

10. oktobrī atklājām šī gada klašu vizītkaršu galeriju. 
Laipni gaidīti uz apskati! Kā arī apdziedājām skolas jau-
no busiņu, lai tas labi ripotu. Prieks par iegūto autobusu, 
paldies pagasta pārvaldes vadītājai I. Dreimanei un Ma-
donas novada deputātei R. Vizānei par šo jauko pārstei-
gumu!

10.-12.kl. skolēni devās uz hokeja spēles skatīšanos  
starp Latviju: Slovākiju.

10. oktobrī 2 skolnieces – Ilze Sufeļaka un Zaiga Krēs-
liņa devās uz Madonas BJC noorganizēto tikšanos sko-
las avīžu veidotājiem. Zaiga arī ir uzņēmusies Ļaudonas 
vidusskolas mājas lapas atjaunošanas darbus, šobrīd tiek 
atjaunota un papildināta informācija par skolu, aktuali-
tātēm. 

No 10. līdz 13.oktobrim skolā 1.-4.kl. skolēniem no-
tika izstāde – konkurss “Rudentiņš – bagāts vīrs”, kā arī 
noslēgumā rudens ballīte. Šo pasākumu organizēja sko-
lēnu pašpārvaldes dalībnieki. Skatītāju simpātiju balvas 
ieguva: Jānis Krasnovs (4.kl.), Loreta Ducena (4.kl.), 
Kristiāna Mozga (2.kl.), Valters Biķernieks (2.kl.), Ro-
lands Šīmonis (3.kl.), bet pārējie (30) dalībnieki saņēma 
speciālu dalībnieka grāmatzīmi. 

Nākamais pasākums būs pirms rudens brīvdienām ve-
cāko klašu skolēniem “ Fukšu balle jeb iesvētības desmi-
tajiem”, kuru organizēs 12.kl.

S. Sīle, Ļaudonas vidusskolas 
direktora vietniece izglītības jomā

12. klases skolēni “Eiropas valodu dienas” konkursa laikā.

Konkursā 10. klases skolēni.

Jaunais busiņš skolas pagalmā.
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“Rudentiņš – bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji”

PII „BRīNUMDĀRzS”
Visbagātākajā rudens mēnesī 

mēs, PII “Brīnumdārzs”, atzīmē-
jām Miķeļdienu. Šogad jau pirma-
jās septembra dienās bērni saņēma 
ielūgumu uz rudens karnevālu, ko 
bija atsūtījis pats Miķelis.

Katrā grupiņā un audzēkņu ģime-
nēs sākās liela rosība, jo tika dari-
nāti īpaši tērpi un rotas no raibajām 
koku lapām, zīlēm, kastaņiem.

Pasākuma dienā Miķelis (skolo-
tāja Gundega) mūs sagaidīja koši 
izrotātajā zālē. Katrs bērns kāpa uz 
īpaša paaugstinājuma un demons-
trēja savu tērpu vai rudens rotu, 
neizpalika arī gājiens pa sarkano 
paklāju. Daži no  tērpiem bija ga-
tavoti ar īpašu izdomu. Lepni savu 
uznācienu veica “Lapu vīriņi”, 
kautrīgas un košas sevi prezentēja 
samtenītes, drosmīgs  lapu šerifs, 

kautrīgais lapu ežuks. Katrs tērps bija 
interesants un neatkārtojams. Arī sko-
lotājas bija pārtapušas jautrās sēnītēs, 
lapu meitiņās.

Miķelis aicināja bērnus kopīgās ro-
taļās un dejās, nobeigumā katrs mazu-
lis saņēma dāvanu – sārtu rudens ābo-
lu ar mazo burvju vārdiņu “Paldies”.

Turpinājumā Miķelis ar bērnu gru-

piņu devās ciemos uz sociālās aprū-
pes centru, lai ar savām dziesmām 
iepriecinātu tā iemītniekus un dāvā-
tu sārtos, sulīgos ābolus. Pateicoties 
sadarbībai ar pansionātu un perso-
nīgi tā vadītāju T. Kriškāni, mūsu 
audzēkņi saņēma arī mīļas, siltas 
dāvaniņas.

Liels paldies visiem vecākiem, 
kuri atbalstīja savus bērnus, palīdzē-
ja sagatavot interesantos tērpus un 
rudens rotas. 

Gaidot Miķeļdienu, grupiņās ru-
nājām arī par to, kā pie mums ceļu 
rod maizīte, cik dārga tā ir, cik sma-
ga darba jāiegulda, lai tā nonāktu uz 
mūsu galda. Lai varētu stāstīt bēr-
niem, ir jāzina pašiem, tādēļ mēs, 
PII darbinieki, devāmies ekskursijā 
uz Aglonas maizes muzeju, lai izzi-
nātu, kā maizīti cepa mūsu māmiņas 
un vecmāmiņas, cik grūti bija griezt 
smago dzirnakmeni un mīcīt iejavu. 
To visu interesanti un ar humoru 
mums rādīja un stāstīja muzeja va-
dītāja Vija.

Ceļā uz Aglonu mēs apmeklējām 
arī leļļu muzeju Preiļos, Aglonas ba-
ziliku un Jēzus Karaļa kalnu. Vaka-
rā atgriezāmies iespaidiem bagātas. 
Mēs gribētu ieteikt šo ekskursijas 
maršrutu arī visiem mūsu audzēkņu 
vecākiem – aizbrauciet kopā ar bēr-
niem, tas būs jauks un neaizmirstams 
piedzīvojums.

Dace Zepa,
PII “Brīnumdārzs” skolotāja 

Jauniešu brīvprātīgais darbs
2011. gads iezīmējas ar Eiropas 

jauniešu brīvprātīgo darbu. Brīv-
prātīgajam darbam ilgtermiņā ir 
jāsniedz nozīmīgs ieguldījums 
tautsaimniecības attīstībai Latvijā. 
Visā valstī tiek organizētas  brīv-
prātīgā darba tūres un pasākumi. 

Arī Biedrība Jauniešu centrs 
„ACS” ir iesaistījusies Valsts no-
darbinātības aģentūras Madonas 
filiāles pasākumā „Atbalsts jau-
niešu brīvprātīgajam darbam”. Šī 
projekta ietvaros jauniešiem tiek 
dota iespēja iepazīt brīvprātīgā 

darba pieredzi, gūt praktiskās darba 
iemaņas. Projektā var iesaistīties jau-
nieši – bezdarbnieki vecumā no 18 
līdz 25 gadiem. Projekta ilgums – 6 
mēneši, dienā jāstrādā 4 stundas. 

Biedrība Jauniešu centrs „ACS” ir 
iesaistījusi šajā projektā 5 jauniešus, 
kuri par savu darbu nesaņems algu, 
taču viņiem tiek piešķirta stipendija 
40,- latu mēnesī. Divas jaunietes: 
Sanita Lārmane un Inga Kļimoviča 
strādā pirmsskolas izglītības iestādē, 
Imants Kalniņš – bērnu un jauniešu 
iniciatīvu centrā, Evita Petrovska – 

Ļaudonas pagasta apvienotajā vir-
tuvē un Andrejs Grušavenko –  so-
ciālās aprūpes centrā.

Biedrība Jauniešu centrs  „ACS” 
piedāvā arī citiem jauniešiem iz-
mantot šo iespēju un iesaistīties 
jauniešu brīvprātīgajā darbā. 

Ja esat ieinteresēti – zvaniet 
29320394, 64823458.

Biruta Calmane,
biedrības Jauniešu centrs 

„ACS” valdes priekšsēdētāja 

Miķeļbērni.

Miķelis ar bērniem PII “Brīnumdārzs” pagalmā.



                      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 9 (208)                  OKTOBRIS 20118

KULtŪRAS DzīVE
Andreja Eglīša simtgadei gatavojoties

Saulainā rudens dienā – 2. ok-
tobrī – Ļaudonas pagasta pār-
valdē tika uzņemti ciemiņi –  sa-
biedriskā labuma nodibinājums 
maznodrošinātajiem „Tautas 
palīdzība” kultūras nodaļas va-
dītājs Māris Druva kopā ar Ar-
tūru un Daci Reinikiem. Šī bija 
zīmīga tikšanās, jo Māris Druva 
kopā ar Reiniku ģimeni strādā 
projektā „Dzejnieka Andreja 
Eglīša 100 gadi sagaidot”. Tā kā 
dzejnieks A. Eglītis nāk no Ļau-
donas, mums bija ļoti interesan-
ti uzzināt ko sīkāk par projekta 
darbību. Ir notikuši jau četri 
Andreja Eglīša dzejas svētki. 
Jaunieši no visām Latvijas sko-
lām tiek aicināti piedalīties šajos 
dzejas svētkos, deklamējot vienu 
A. Eglīša dzejoli, vienu pašsa-
cerētu vai skolasbiedra sacerētu 
dzejoli un vienu dzejoli no kāda 
latviešu dzejnieka daiļrades, kas 
katru gadu mainās. Finālā tiekas 
labākie dzejas runātāji – fināla 
laureāti tiek aicināti doties brau-
cienā uz Briseli.

Daugavpils teātrī dzejas svētku 
dalībnieki kopā ar profesionāliem 

aktieriem ir iestudējuši uzvedumu, 
iekļaujot Andreja Eglīša dzeju.

Pavisam nesen, 11. septembrī pie 
Brīvības pieminekļa Rīgā notika 
vērienīgs Andreja Eglīša un Lūci-
jas Garūtas kantātes „Dievs, Tava 
zeme deg” izpildījums, piedaloties 
Rīgas Latviešu biedrības koriem, 
jauktajiem koriem „Ogre”, „Tēr-
vete” un „Jubilate” – virsdiriģents 
Jānis Zirnis. Pasākums tika veltīts 
ASV 11. septembra traģēdijas 10. 
gadadienai, tādēļ kantāti „Dievs, 
Tava zeme deg!” klausījās arī ASV 
vēstniecības Latvijā padomnieks 
Braeins Fips, diakone Brigita 
Saiva no Austrālijas, Rīgas Vecās 
Sv. Ģertrūdes baznīcas mācītājs 
Rinalds Grants. Pie Brīvības pie-
minekļa uzstājās arī Andreja Eg-
līša dzejas svētku laureāti, Rīgas 
Latviešu biedrības TDA „Vija” un 
O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamata 
skolas dejotāji.

Viens no projekta mērķiem ir 
veicināt patriotismu latviešu vidū, 
devīze skan – „Neaizbrauksim! 
Paliksim! Nesadegsim!”.

Tikšanās reizē Ļaudonā pro-
jekta grupu sagaidīja Ļaudonas 

pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Dreimane, pagasta avīzes „Ļau-
donas Vēstis” redaktore Ruta 
Vizāne, kultūras nama vadītāja 
Signe Smirnova, vidusskolas 
direktors Guntis Lazda un sko-
lotājas – Selga Balode, Iluta Bi-
ķerniece un Lilija Jakubjaņeca, 
kas ir arī skolas muzeja vadītā-
ja. Sarunas tikšanās laikā vedās 
ļoti brīvi, daloties atmiņās par 
dzejnieku Andreju Eglīti, stāstot 
par paveikto un iecerēto – gai-
dot A.Eglīša 100. jubileju 2012. 
gada 21. oktobrī.

Viens no mērķiem, kādēļ pro-
jekta grupa viesojās Ļaudonā, 
bija apmeklēt A. Eglīša kapavietu 
Ļaudonas kapos – kur 4. Andreja 
Eglīša dzejas svētku laureāts 
Emīls no Iecavas runāja dzeju, 
Bet Artūrs un Dace Reiniki kopā 
ar ļaudoniešiem dziedāja dzies-
mu „Es gribu ziedēt” (A.Eglīša 
vārdi, A.Reinika mūzika). Tāpāt 
kā uz visiem citiem pasākumiem  
arī šoreiz Māris Druva bija pa-
ņēmis līdzi mākslinieka Jāņa 
Anmaņa gleznu „Andreja Eglīša 
portrets”.

Tikšanās beidzās uz nots, ka 
jāveicina iespējamā sadarbība 
starp Ļaudonas pagasta pārvaldi 
un šiem entuziastiem, jo, pro-
tams, ir tikai prieks, ka cilvēkus 
ir uzrunājusi mūsu novadnieka 
radītā dzeja un tā ir aktuāla vēl 
šodien gan vecākajai paaudzei, 
gan jauniešiem.

Jāpiemin, ka Ļaudonai jau ilgu 
laiku ir sadarbība arī ar Andreja 
Eglīša Latviešu Nacionālo fondu 
un tā vadītāju Māru Strautmani. 
Fonds atbalsta Ļaudonas mazno-
drošinātās ģimenes un studentus 
augstskolās. Tādā veidā dzejnie-
ka mīlestība un rūpes par dzimto 
pagastu ir jūtamas joprojām.

Signe Smirnova
Pie dzejnieka kapa.
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Miķelītis Ļaudonas pansionātā
Kad lielākie lauku darbi jau pada-

rīti, klāt arī Miķeļdiena. Ļaudonas 
pansionāta iemītnieki Miķeļdienu 
sagaidīja lielā rosībā, verot kastaņu 
un dzērveņu krelles, taisot ežus un 
dažādas figūras no kabačiem, pap-
rikas un citiem dārzeņiem. Kamēr 
vecie ļaudis rosījās, mūsu kaimiņi, 
pirmsskolas izglītības iestādes  „Brī-

numdārzs” bērni, ar savām skolotājām 
sagādāja mums pārsteigumu – rudens 
tērpu demonstrāciju. Pie mums cie-
mos bija atnākušas samteņu meitenes, 
ozollapu un kļavu lapu vīriņi, jaukā  
saulespuķe, sēņu kundzes „Mušmire” 
un „Gailene” un, protams,  arī pats 
Miķelītis ar lieliem ābolu groziem. 

Paldies bērniem un skolotājām par 

jauko pārsteigumu!
Paiet Miķeļdiena un klāt 1. ok-

tobris – Veco ļaužu diena. Jaukus 
svētkus visiem un kā vēlējums 
Dzintras Žīgures dzejolis:

Vientuļajiem vecajiem ļaudīm
Neticiet, mīļie,
Ka veci jūs esat.
Neļaujiet domai
Apstāties jūsos!
Sirdīs iededziet
Jaunības liesmu,
Iekuriet rītos 
Dvēseles guni!
Uzdziediet kopā ar kādu
Jaunībā dziedāto dziesmu,
Piestās tad sāpe,
Apklusīs smeldzīgā
Zudušo cerību slāpe,
Izplauks balts
Sapņainu jasmīnu krūms.
Bērnības krāsā
Taps vainadziņš,
Kas nesen bij drūms.
Pašos šis brīnums dus – 
Vakara plīvurs
Tik jānorauj viņam!

Tatjana Kriškāne, 
pansionāta vadītāja

Pansionāta iemītnieki no dabas veltēm gatavo krelles.

21. oktobrī mūsu novadniekam, 
dzejniekam Andrejam Eglītim svi-
nējām 99. dzimšanas dienu. 

 Jau piecus gadus dzejnieks atdu-
sas mūža mierā Ļaudonas kapsētā 
blakus savai mīļajai māmuļai.

Daba dāvāja brīnišķīgu rudenīgu va-
karu, lai iedegtu sveču liesmiņas „Ceļā 
pie Andreja Eglīša” un dzejnieka kapa.  
Dzejnieka atdusas vietu rotāja rudenī-
gie ziedi un sveču liesmiņas. Skanot 
dziesmai „Mazs bij tēva novadiņis” 

sākās piemiņas pasākums dzejnie-
ka 99. dzimšanas dienai. Ļaudonas 
vidusskolas skolēni runāja Andreja 
Eglīša dzeju, bet Artūrs Biķernieks 
atskaņoja vairākus skaņdarbus uz 
vijoles. Pasākumu vadīja pagasta 
kultūras nama direktore Signe Smir-
nova.

Piemiņas pasākumā pie dzejnieka 
kapa pulcējās ļaudonieši un Andreja 
Eglīša LNF pārstāvji. 

R. Vizānes teksts un foto

Aizvadīta Andreja Eglīša 99. jubileja

Piemiņas pasākums dzejnieka atdusas vietā.

Fonda pārstāvji iepazīstas ar skolēnu 
darbiem tematiskajā konkursā par 

A. Eglīša dzejoli “Ļaudonai”.
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JAUNUMI  BIBLIOtĒKĀ
Ir sācies jaunais pēcatvaļināju-

mu darba periods, proti, sācies ar 
jauno grāmatu klāstu. 

Jāatzīmē novadnieka Jūlija 
Beļavnieka grāmata “…bet tā 
bija!”

Jūlijs Beļavnieks – lauksaim-
nieks, ekonomikas doktors, kopš 
1957. gada dzīvo Madlienā, kur, 
vairāk nekā četrdesmit gadus va-
dot lielsaimniecību, pagājusi dar-
ba mūža lielākā daļa. “Gandrīz vai 
neticami, ka manas dzīves laikā 
Latvijā piecas reizes ir mainījusies 
sabiedriski politiskā iekārta! Va-
ras maiņas un ar tām saistītās poli-
tiskās peripetijas nācies piedzīvot 
dažādā vecumā – gan bērnībā, gan 
daudzajos lauksaimniecībā aizva-
dītajos darba gados. Par to šis at-
miņu stāsts,” tā Jūlijs Beļavnieks.

“Gada grāmata sievietei 
2012”

Gadagrāmata sievietēm, kuras 
par vērtību uzskata gan laulību, 
gan neatkarību un sasniegumus. 
Sievietēm, kuras ir loģiski domā-
jošas un mājas pavarda sargātājas. 
Grāmatā sniegtas dzīves mācības, 
kā arī praktiskie padomi būs lie-
lisks ceļvedis sievietes ikdienai. 
Tajā viss par sevis izzināšanu, 
sievietes personību, attiecībām, 
bērnu audzināšanu, veselību un 
skaistumu.

Vēl grāmatu plauktos atrodamas 
grāmatas par lauksaimniecību, 
meža veltēm, dabas līdzekļiem ve-
selībai un skaistumam, par sakņu 
dārzu.

Daudzu lasītāju jau iepazītajā un 
iecienītajā praktisko grāmatu sēri-
jā nākusi klajā plašākā, bagātīgākā 
un daudzpusīgākā grāmata par da-
žādu augu izmantošanu veselības 
stiprināšanā, profilaksē, skaistum-
kopšanā. 

„400 veselīgi augi Latvijā”
Grāmata gan iepazīstina ar au-

giem, gan izskaidro to plašo ie-
darbības spektru – organisma attī-
rīšanā un imunitātes stiprināšanā, 
visdažādāko slimību ārstēšanā, 
uztura sabalansēšanā, kosmētiska-
jā iedarbībā u. c. Aplūkoti ne tikai 
savvaļas augi, bet arī daudzi kul-

tūraugi, garšaugi, dārzeņi, augļi, sēk-
las, zaļumi, kā arī telpaugi. Izdevums 
bagātīgi ilustrēts. To sastādījusi žur-
nāliste Līga Zītara.

No latviešu rakstniekiem lasītā-
ji varēs iepazīties ar jauno M. Zīles 
daiļdarbu „Melna zivs nakts upē”

Grāmatā “Melna zivs nakts upē” 
apkopoti trīs jau reiz publicēti Mo-
nikas Zīles romāni, kurus rakstniece 
rūpīgi pārskatījusi un pilnveidojusi. 
“Melna zivs nakts upē” radās pēc 
tam, kad tiesas nama gaitenī ierau-
dzīju jaunu sievieti un skaisti sirmo-
jošu vīrieti – abi lūkojās viens otrā tā, 
ka pelēkās sienas pazuda un atvērās 
cita, lielu kaislību un piezemētu dzi-
ņu pārpilna telpa. Savukārt “Kāravu 
bruņinieces” sēkla uzdīga pēc pavir-
šas sarunas ar kosmētikas izplatītāju, 
kuras vārdu nezinu un vēlāk nekad 
vairs neesmu satikusi. Romāna “Va-
saras namiņš” kamolu atritināja pa 
automašīnas logu ieraudzīta meitene 
- viņa gulēja pļavā un lūkojās rieta 
debesīs. Tiesa, ar to vien romānam 
nepietiek. Taču, atnākot pareizajam 
sūtnim, ap viņa nesto impulsu tūdaļ 
sāk pulcēties cilvēki, notikumi un 
pārējais sižeta būvmateriāls, ar kuru 
pēc tam jāstrādā, grāmatas celtni vei-
dojot – slienot augšā un pēc tam no-
ārdot, piedzīvojot īsus prieka mirkļus 
un melna izmisuma stundas. Tāpat kā 
ikvienā citā darbā.” /Monika Zīle

D. Avotiņa “Melnā saulespuķe”
M. Grietēna “Kas notika ar 

Marutu?”
I. Bondare “Irbes skarbās mā-

sas”
Tas par latviešu literatūru, bet ār-

zemju literatūras cienītājiem arī sa-
gādātas grāmatas, viena no K. Dodas 
grāmata “Kreļļu bandīti”

 Katru gadu Ņūorleānu pārņem 
Mardi Gras karnevāla neprāts. Mas-
kās tērptu ļaužu straumes pārpludina 
pilsētu, raisot nebeidzamu svētku un 
izpriecu sajūtu. Vienīgi bankas šos 
svētkus sagaida neslēptās šausmās, 
jo katru gadu kāda no filiālēm tiek 
aplaupīta tieši karnevāla laikā... No 
angļu valodas tulkojusi Liāna Nied-
ra. Artūra Zariņa vāka dizains. 

S. Montefjore „Itālijas smarža”
Uzsākot meklējumus, ir jābūt ga-

taviem atklāt rūgtu patiesību... 
Ekscentrisks aristokrāts atrasts 
nogalināts savā pilī īsi pēc Otrā 
pasaules kara. Pēc vairāk nekā div-
desmit gadiem šis neatklātais no-
ziegums maina dzīvi Albai – jau-
nai meitenei, kura bezrūpīgi dzīvo 
Temzā peldošā mājā sešdesmito 
gadu Anglijā. Starp šiem abiem 
notikumiem vijas tīras mīlestības 
un nodevības pavediens, kas aiz-
ved Albu no Anglijas laukiem uz 
Itālijas piekrastes olīvkoku birzīm, 
kurās vējo vīģu smarža, mūžīga 
mīlestība un vēl aizvien sajūtamas 
brīnuma atbalsis. “Itālijas smarža” 
ir Santas Montefjores dvēseliski 
bagātākais mīlas stāsts, aizsācies 
kara laikā Itālijā. Laikā, kad cilvē-
ciskās īpašības dažkārt tika upurē-
tas izdzīvošanas vārdā. Nesen iz-
dotais “Franču dārznieks”, kā arī 
citi romāni –“Tauriņu sprosts”, 
“Neaizmirstulīšu sonāte” un 
“Čigānu madonna” – pastāvīgi ir 
pieprasītāko grāmatu saraksta vir-
sotnē. No angļu valodas tulkojusi 
Gunita Mežule. Vāka dizains Dai-
ris Hofmanis. 

Kriminālstāstu cienītājiem jaunā 
A. Mariņinas grāmata „Personīgie 
motīvi”

Nav aizmirsti arī paši mazākie.
Tāpat bibliotēkā tiek rīkotas iz-

stādes, oktobrī “Skolotāju diena” 
un „Miķelīti gaidīju kā savu brā-
li”.

Tiekamies bibliotēkā – Aija
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SPORtA  DzīVE
Ir pagājusi vasara un straujiem so-

ļiem jau ir atnācis rudens. Pienācis  
laiks atskatīties uz vasaras sportiska-
jiem notikumiem, kas bijuši ne ma-
zums. Sezona aizsākās ar pludma-
les volejbola turnīru Mārcienā. No 
Ļaudonas kopumā piedalījās 3 pāri: 
E.Dzenis un E. Simsons, O.Smalkais 
un M. Rukmanis, S. Pētersīlis un N. 
Driksna. Kopvērtējumā 2. vietu ie-
guva E.Dzenis un E. Simsons, bet 6. 
vietu O. Smalkais un M. Rukmanis. 

Piecos posmos aizritēja arī plud-
males volejbola turnīrs Ļaudonā, 
kurā piedalījās ne tikai ļaudonieši, 
bet arī barkavieši, mārcēnieši, ma-
donieši, mētrēnieši un kalsnavieši. 
Priecājamies par lielo aktivitāti un 
sīvo konkurenci, kas šo turnīru pa-
darīja daudz aizraujošāku un intere-
santāku ne tikai pašiem sportistiem, 
bet arī līdzi jutējiem. No pieciem 
posmiem kopvērtējumā tika vērtēti 
četri labākie sniegumi. Kopvērtēju-
mā godpilno 1. vietu ieguva ļaudo-
nieši E. Dzenis un E. Simsons, 2. 
vietu ieguva barkavieši G. Ikaunieks 
un I.Trops, bet 3. vietu ieguva ļaudo-
nieši M.Rukmanis un O. Smalkais. 
Vēlreiz paldies visiem dalībniekiem 
par piedalīšanos. 

Jāpiemin arī Aizkraukles pilsētas 
svētku ietvaros rīkotie Sporta svētki, 
kuros arī mūsu ļaudonieši E. Dzenis 
un E. Simsons pludmales volejbola 
turnīrā 8 komandu konkurencē iegu-
va 1. vietu. 

Savukārt Madonas atklātajā čem-
pionātā pludmales volejbolā E. Dze-
nis un E. Simsons ļoti sīvā konku-
rencē (pavisam turnīrā piedalījās 33 

komandas) ieguva 6. vietu. 
Mūsu ļaudonieši E. Dzenis un 

E.Simsons piedalījās arī Jēkabpils at-
klātajā čempionātā pludmales volej-
bolā. Šajā turnīrā 4 posmu kopvērtēju-
mā tika izcīnīta augstā 3. vieta, turklāt 
līdz 1. un 2. vietai pietrūka pavisam 
nedaudz. 

Ļaudonas godu Madonas slēgta-
jā čempionātā pludmales volejbolā 
arī godam aizstāvēja E. Dzenis un 
E.Simsons, kā arī O. Smalkais un 
M. Rukamnis. Sešu komandu kon-

kurencē 3. vietu ieguva E. Dzenis 
un E.Simsons, bet 6. vietu ieguva 
O.Smalkais un M. Rukmanis. 

15. oktobrī Ļaudonas vidusskolas 
sporta zālē notika Ļaudonas rudens 
kausa izcīņa volejbolā. Piedalījās 
četras komandas.

Paldies visiem atbalstītājiem, jo 
īpaši Ļaudonas pagasta pārvaldei un 
Ilzei Dreimanei. 

E. Dzenis, 
sporta dzīves organizators 

“Direktoru” komanda 3. vietas ieguvēji.

Ļaudonas pagasta komanda 1. vietas ieguvēji.

Lubānas- Barkavas apvienotā komanda. 2. vietas ieguvēji.

Edijs Dzenis un Edijs Simsons pēc 
turnīra Aizkrauklē.
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Mūžības ceļā aizgājusi: 

Vissija Krūze
 24.09.2011. 68 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

No tālumiem tikai šis tālums 
        vistālākais.
Tikai pēc šķiršanās šīs nekad vairs
       tikšanās nav.

APSVEICAM!                

SLUDINĀJUMI

Vai domāju plaukumā zeltainā, 
Reiz stāvot uz pauguriem zaļiem,
Ka kļavas tik ātri kļūs dzeltenas
Un pierims cīruļi skaļie.
Bet tagad, ar dienām 
       skriedamies,
Es atmiņās aizkavējos
Pie dārgajiem mirkļiem, kas 
          smiedamies
Reiz kaisīti maija vējos. 
       /L. Vāczemnieks/

SVEICAM  

50 gadu jubilejā
Jāni Vilciņu  
 19.oktobrī
Andreju Punovski  
 23.oktobrī

60 gadu jubilejā
Dzintaru Gurski  
 8.oktobrī
Andri Lukašinu  
 21.oktobrī
Ivaru Punculi  
 21.oktobrī

65 gadu jubilejā
Mārtiņu Sūci  
 6.oktobrī
Valdi Kupču  
 19. oktobrī 

75 gadu jubilejā
Nikolaju Pinčukovu  
 29.oktobrī

80 gadu jubilejā
Juzefu Ruskuli  
 5.oktobrī
Polihroniju Plaunovu  
 13.oktobrī

Daudz baltu dieniņu,
 Laimiņa, dodi!

SĒRU VĒSTS

LīDzJŪtīBA

PLĀNOTIE 
PASĀKUMI 
ĻAUDONAS 

KULTŪRAS NAMĀ

Pārtrūka dzīve, apstājās darbi,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji,
Pielija sāpju un asaru trauks.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība tev, 
Vēsma, un taviem mīļajiem, 

pavadot māmiņu kapu kalniņā.

Darbabiedri

Lūdzam uzņēmējus, kuru rīcībā 
ir atbilstoša tehnika, pieteikties 

sniega tīrīšanai pašvaldības 
autoceļiem un ielām 

2011.-2012. gada 
ziemas periodam.

Pieteikumā jānorāda cena: 
1. par sniega tīrīšanu  Ls/1km;
2. par sniega tīrīšanu laukumiem 
un krustojumiem Ls/st;
3. par pārbraucieniem Ls/km.

● 11. novembris
Lāčplēša dienai veltīts pasākums 

un izstādes „Skaista mana Ļaudo-
na” atklāšana

● 18. novembris
Latvijas Republikas proklamēša-

nas dienai veltīts svētku koncerts 
un balle

● Floristikas darbi Ziemassvētku 
noskaņās – kompozīcijas un Ad-
ventes vainagi – izstāde un iespēja 
darbus iegādāties, lai savās mājās 
radītu svētku noskaņu

● 11. decembris
Ziemassvētku ieskaņas koncerts 

un pagasta svētku egles iedegšana

● 18. decembris
Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti 

bērniem, kuri neapmeklē bērnudār-
zu

● 25. decembris
Ziemassvētku koncerts

● 31. decembris
Jaunā gada brīnumu nakts

Pasākumu plānā var tikt veiktas 
izmaiņas – ļaudonieši aicināti se-
kot informācijai – www.laudona.
lv, www.madona.lv, http://twitter.
com/#!/Laudona_KN, kā arī pagas-
ta iestādēs un izliktajā informācijā 
pie afišu stendiem.

Ja vēlieties aktuālo informāciju 
par kultūras pasākumiem Ļaudonā 
un Madonā saņemt savā e-pastā, lū-
dzu, piesakieties, rakstot uz – lau-
dona_kultnams@inbox.lv

Paldies Valda Elksnīša 
ģimenei, par sniegto palīdzību 

ugunsnelaimes novēršanā.

   Jānis, Muižniekos

PAtEICīBA

Nūjošanas pulciņa nodarbības 
ceturtdienās  plkst. 18.00, svētdie-
nās plkst. 15.00. Pulcēšanas pie vi-
dusskolas.


