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ĻAUDONASĻAUDONAS

q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

Vēstis

q Es nāku no Ļaudonas 

q Informācija

Novembris. Pa daudzkrāsainu rudens lapu taku ir 
noiets ceļš līdz pat novembrim. Krītošas koku lapas kā 
nomaldījušās domas virpuļo vēl šur un tur. Liekas, ka rei-
zēm nomaldījušās ir ne tikai rudenīgās lapas. Tādu, kas 
nezin, kur labāk pieslieties, arī ikdienas dzīvē ir daudz. 
Palikt vai doties prom laimi meklēt citur, kādā tālā svešā 
zemē? Varbūt pārāk daudz ir tādu, kuriem nekad un nekur 
nav labi? Tādi nu mēs esam – raibi kā rudens lapas. Bet 
mēs esam šeit un visi kopā darām vajadzīgus darbus sa-
vam pagastam, novadam un Latvijai. Šomēnes kāds īpašs 
vārds krāsainajā zemes molbertā ierakstīts pelēku pļavu 
zāļu un smilgu burtiem, un tad, kad kārkli saullēktā aiz-
svilsies mūsu Aiviekstes krastos dzestros novembra rītos, 
pieminēsim savu Latviju. 

Mēs svinam mūsu valstij nozīmīgus svētkus, kas ievada 
gada tumšāko laiku, un tādēļ īpaši nozīmīga ir gaismas 
klātbūtne. Gaisma nāk no svecēm, namu logiem, bet sva-
rīgākā ir tā gaisma, ko dod mūsu sajūtas un mūsu domas 
par savu valsti un laiku, kurā dzīvojam. Dzimtenes mīlestī-
ba ir jānes sirdī ar savu attieksmi, ar labiem darbiem mūsu 
valsts, novada un pagasta iedzīvotāju labā! 

Mums ticis viszilākais ezers 
Un rudākais rudzu lauks. 
Visbaltākā bērzu birze, 
Vismelnākais maizes klaips. 
Un tieši Latvijai ticis 
Vissvētākais debesu jums, 
Jo visskaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums.
  (L. Vāczemnieks)
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Paldies saņēmēji.

“To pateikšu Jums tikai rīt,
Vēl šonakt mana zvaigzne krīt:
Kā kviešu laukā kvieši –
Saaugam blakus cieši
Latvieši, latvji, latvieši.
Kā kviešu laukā kvieši; 
Kopā līgani līgo lauks,
Un mūs nesajauks:
Tā mūs sauca un sauks –
Latvji, latvieši.
Kā zaļi meži
Turamies pie Dieva zābaka,
Cieši – latvieši!’’ 
  (I.Ziedonis)
“Kā kviešu laukā kvieši” – tā par 

mums, latviešiem, saka I.Ziedonis. 
Bet tam noteikti jābūt labi koptam un 
ražīgam laukam un nepārredzami lie-
lam, nevis sadalītam atsevišķos mazos 
gabalos, kas turklāt vēl izkaisīti visās 
pasaules malās. Ļoti iespējams, ka var 
rasties daudz šaubu un neticības pilnu 
jautājumu – ko gan es, ko gan mēs ma-
zajā Ļaudonā varam tur darīt?! Esmu 
pārliecināta, ka varam! Laikā pēc Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas esam 
ne tikai atguvuši valsts brīvību un dro-
šību, bet esam arī atklājuši, cik augsta 
var būt šīs brīvības cena. Brīvība no-
zīmē ne tikai atgūtas tiesības, bet arī 
atgūtu atbildības un pienākumu nastu. 
Brīvība nozīmē izdevību pašiem lemt 
par savu likteni, bet tā prasa arī dros-
mi, gatavību un spēju uzņemties atbil-

Dāvana Ļaudonai svētkos

dību par savu rīcību un tās sekām, 
par izteiktiem vārdiem un to atstātām 
pēdām. Brīvai valstij ir vajadzīgi cil-
vēki, kas paši ir iekšēji brīvi – lepni, 
bet bez augstprātības, droši par savu 
cilvēcisko vērtību, pārliecināti par 
savām spējām un savām garīgajām 
vērtībām. Lai ko ikkatrs uzskaitītu 
par zaudētu pēdējo trīs gadu laikā 
pieredzētās ekonomiskās lejupslīdes 
dēļ, nevienam nav atņemts pats bū-
tiskākais – izvēles brīvība – cik lielā 
mērā katrs gribam būt sava likteņa 
noteicēji, cik lielā mērā iesaistīties 
sava pagasta, novada un visbeidzot 
valsts izaugsmes veicināšanā. Dzej-
nieks I.Ziedonis šo domu precīzi iz-
teicis šķietami vienkāršā divrindē:

Es saku Jums jau dienas simt un
                                         piecas –
lai puķi dabūtu, ir jānoliecas. –  
Vēlu, lai katram būtu sava puķe, 

kuras dēļ esam gatavi noliekties ne 
reizi vien, to lolojot, kopjot un sau-
dzējot!

Ceru, ka ikvienam izdevās izjust 
patiesu svētku sajūtu gan Lāčplēša 
dienā, gan 18. novembrī, kad atzī-
mējām Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 93. gadadienu. Vēlu ar gai-
šām un cerīgām domām sagaidīt un 
izjust Adventes laiku.

   Ilze Dreimane

Ar Mairitas Ducenas ideju un dar-
bu tapis vēl viens projekts mūsu pagas-
ta izdaiļošanā. Vairākas dienas Mairita 
ar saviem palīgiem čakli strādāja ceļu 
krustojumā un to pārveidoja par skais-
tu sakoptu vietu, par kuru priecājas ik-
viens garāmgājējs un braucējs. Latvijas 
dzimšanas dienā tas tika izrotāts svēt-
ku noskaņās, kas uz mirkli lika piestāt 
acu skatam. Protams, liels PALDIES 
Mairitai un viņas komandai!

Pati Mairita saka: „Ir tapis vēl viens 
mans projekts mūsu pagasta izdaiļoša-

nā. Protams, ļoti ceru, ka lielākajai 
daļai tas sagādā prieku un radīja arī 
svētku sajūtu. Mans paldies par līdz-
dalību un atbalstu sakāms:

Inesei Pommerei – par sākotnējo 
mērījumu veikšanu.

Stipendiātu programmas dalībnie-
kiem – Ligitai, Edvīnam un Ilāri-
jam par idejas realizēšanu dabā.

Par atļauju ņemt akmeņus – Nor-
mundam Iesalniekam un Uldim 
Zepam.

Par akmeņu pievešanu – Jānim 
Krasnovam un Aivaram 
Mincānam.

Par skaistajiem, lielajiem 
akmeņiem – Jānim Dreima-
nim un „Mežsētu” saimnie-
kiem par operatīvu palīdzī-
bu.

Visiem pagasta pārvaldes 
darbiniekiem par atbalstu un 
saldumiem.

Visiem domubiedriem un 
atbalstītājiem.”

Labo cilvēku 
lokā

“Sadraudzība”– šo vārdu pazīst 
daudzi Ļaudonas iedzīvotāji, bet 
gribam runāt par to, kāpēc esam tik 
droši savā jaukajā klubiņā. Vārdu 
mūsu skolas pensionāru grupiņai 
deva  un to dibināja Rasma. Pēc vi-
ņas aiziešanas mūžībā mūs pārredz, 
satur kopā un dod spēka dzirkstelīti 
Nora. Paldies viņai!

Tikšanās brīžus pie kāda no klu-
biņa dalībniekiem uzskatām par 
savām baltajām stundām. Ir tik labi 
satikties, citam citu redzēt, dalīties 
pārdomās. Īpaši silti kļūst jubileju 
reizēs, kad mūs apciemo Ruta, Ilze, 
Selga, jo viņas nāk ar labiem vār-
diem, košiem ziediem un lielu, ne-
izsakāmu mīļumu. Mēs tad jūtamies 
jaunāki, varošāki, drošāki. Gribam 
viņām teikt vissiltāko pateicību.

Ārēji trauslā, bet ar lielu garīgo 
spēku apveltītā Ilze vada Ļaudonas 
pagasta pārvaldi. Katrā pārveidoju-
mā jūtamas viņas rūpes un gādība. 
Lai viņai pietiek izturības un dros-
mes vēl ilgi , ilgi!

Mēs, klubiņa biedri, savus darba 
gadus, dienas un stundas vadījām 
skolā. Šobrīd ļoti sāp un uztrauc, 
ka Ļaudonas vidusskolas vecākās 
klases grūti piepildāmas. Zinām, 
ka par vidusskolas pastāvēšanu 
Ļaudonā un citiem jautājumiem, 
kas saistīti ar mūsu pagastu, stingri 
un nelokāmi novada domē pastāv 
Ruta. Pateicība viņai par to.

Ilze un Ruta, palīgā aicinot soci-
ālo darbinieci Aiju, vienmēr bijušas 
klāt, kad kāda ģimene nonākusi 
kļūmīgā situācijā vai nesaskaņās. 
Neskatoties, vai tas ir darba laikā 
vai brīvdienās. Daudzus sarežģīju-
mus viņas palīdzējušas atrisināt pa-
gastā. Vēlam viņām veselību, spēku 
un izturību grūtajā, svētīgajā, cilvē-
kiem vajadzīgajā darbā.

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

 “Sadraudzības” vārdā 
 Ārija un Ausma
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Paldies saņēmēji.

4. novembrī 90. dzīves jubileju svi-
nēja Rasma Stūraine. Jubilāres dzī-
vesceļš aizsācies Mētrienas pagastā, 
kur pavadīta bērnība kopā ar vecāko 
māsu un uzsāktas skolas gaitas. Va-
sarās iets ganos pie saimniekiem un 
darīti daudzi citi darbi, kā jau tajos 
laikos. Ganu dienās izdziedāts sim-
tiem dziesmu, jo dziedāšana īsinājusi 
ganu dienas laiku. Pēc skolas strā-
dāts vecāku saimniecībā. Kara laikā 
satikts dzīvesdraugs Jānis un 1944. 
gada augustā svinētas kāzas. Jaunā 
pāra laulība reģistrēta Ļaudonas ev. 
lut. baznīcā. Tā bijusi pēdējā laulību 
ceremonija šajā baznīcā, jo, vācu ar-

mijai atkāpjoties, baznīca tikusi uzspri-
dzināta.

MĒNEŠA JUBILĀRI

8. novembrī Sāvienas “Jokās” 85 
gadu dzīves jubileju svinēja Tadeušs 
Jakubjaņecs, kas mūs sagaidīja savā 
mājas pagalmā, veicot vakara darbus 
piemājas saimniecībā. Jubilāra dzī-
vesceļš aizsācies tālajā Baltkrievijā, 
Vitebskas apgabala Braslavas rajonā. 
Ģimenē audzis kopā ar divām māsām 
un brāli. Baltkrievijā apguvis tā laika 
pamatizglītību vietējā sādžas skolā. 
Pēc skolas apguvis celtnieka amatu un 
uzsācis darba gaitas. Pats jubilārs smej 
un saka, ka veiksmīgi izvairījies no 
kara, jo neticis iesaukts nevienā fron-
tes pusē. Savu dzīvesbiedreni – sievu 
Levkādiju – nolūkojis kaimiņu sādžā. 
Ģimenē izaudzināti četri dēli –  Edu-
ards, Antons, Vladimirs un Valērijs.

1960. gadā daudzas ģimenes no 

Baltkrievijas atceļoja uz Latviju, starp 
tām bija arī Jakubjaņecu ģimene. Par Ja-
kubjaņecu ģimenes turpmāko dzīvesvie-
tu kļuva Sāviena. Kopā ar ģimeni uz Lat-

viju pārcēlās arī jubilāra tēvs, māte jau 
bija aizgājusi mūžībā. Sāvienas kolho-
zā Tadeušs līdz pat aiziešanai pensijā 
strādājis būvbrigādē. Ģimene iegādā-
jusies savu māju, iekopusi dārzu ap to, 
izaudzinājusi dēlus. Dēlu ģimenes par 
savu dzīvesvietu izvēlējušās Sāvienu 
un Ļaudonu. Mūžībā aizgājusi dzīves-
biedre Levkādija. Jubilārs priecājas 
par septiņiem mazbērniem un vienu 
mazmazmeitiņu. Ikdienā apkopj savu 
nelielo saimniecību – trušus, vistas, si-
vēnus. Brīvajā laikā skatās televizoru 
un seko līdzi notikumiem Latvijā. 

Atvadoties no cienījamā jubilāra – 
vēlam veselību, izturību nākamajos 
dzīves gados!

21. novembrī dzīves 85 gadus svi-
nēja ļaudoniete Zenta Mikanova. Ju-
bilāres dzīvesceļš aizsācies Ļaudonas 
pagasta “Trieķēļos”, ģimenē jau bijusi 
sešus gadus vecākā māsa Aina. Bērnī-
ba pagājusi tēva saimniecībā. Vēl šo-
dien atmiņā ganu dienas, kad tik ļoti 
negribējies iet ganos, bet tēvam pretī 
nedrīkstējuši bērni runāt. Ziemā mā-
cības tuvākajā Ļaudonas skolā, kurā 
apgūta tā laika pamata izglītība. Kara 
gados, kā smej pati jubilāre, klīdusi pa 
pasauli. Bijis arī laiks, kad dzīvojusi 
pie māsas “Kalrēķos”. Pēc kara dar-
ba gaitas uzsāktas kolhozā „Padom-
ju armija”, gada laikā nopelnīti 100 
kg graudu un 100 rubļu. Kādu laiku 
strādājusi pie vetārstes Vikmanes 
“Dobupos”, tad dzīves ceļš aizvedis 
atpakaļ pie vecākiem uz “Trieķēļiem” 
un darba gaitas turpinātas vietējā sov-
hozā. “Stopānos” satikts dzīvesdraugs 
Jāzeps. 1953. gada 15. augustā caur 
mežu un pļavām ar velosipēdiem uz 

Kalnājiem, kur toreiz bija ciema pado-
me, abi jaunieši devās noslēgt laulību. 
Kopā ar vīru Jāzepu jau nodzīvoti 58 
gadi, izaudzināta meita un dēls. Ģime-
nei piepulcējušies trīs mazbērni un trīs 
mazmazbērni. 1982. gada 21. novembrī 
Zenta un Jāzeps no “Trieķēliem” pārnā-

ca dzīvot uz Ļaudonas centru. Tagad 
ar vecvecākiem kopā dzīvo mazdēls 
Kaspars.

Jubilāres vaļasprieki ir bijuši vairā-
ki – puķu dārza kopšana, adīšana un 
makšķerēšana. Dažu labu reizi viņas 
loms ir bijis lielāks par vīra lomu.

Par spīti tam, ka dzīves kamolā jau 
satīti 85 gadi, cienījamajā jubilārē 
mājo dzīvesprieks un humora izjūta. 
Viņa ir laba un izpalīdzīga kaimiņiene, 
sirsnīga māmiņa, vecmāmiņa un vec-
vecmāmiņa, kā arī joprojām mīļa un 
gādīga dzīvesbiedre savam Jāzepam.

Lai cienījamai jubilārei veselība, 
dzīvesprieks nākamajos dzīves gados!

1. novembrī 85 gadu jubileju svinēja 
pagasta iedzīvotāja Adeļa Seikstule. 
Viņai mēs sūtām īpašus sveicienus un 
laba vēlējumus skaistajā jubilejā.

Cienījamos jubilārus apciemoja
 Ilze un Ruta

Kopā ar vīru Jāni izaudzināti trīs 
dēli – Jānis, Ivars un Mārtiņš. Jubilā-
res darba mūžs saistīts ar lopkopību – 
kopti teļi, slauktas govis kolhozu un 
padomju saimniecību fermās. Brīva-
jos brīžos adītas zeķes un audzētas 
puķes.

Nu jau vairākus padsmitus gadus 
jubilāre dzīvo jaunākā dēla Mārtiņa 
ģimenē, viņa ir vecmāmuļa sešiem 
mazbērniem un četriem mazmazbēr-
niem. Dziedāšana joprojām ir tuva 
jubilārei. Tā kā mazdēls Mārtiņš mā-
cās mūzikas skolā, spēlē klarneti, tad 
bieži vien kopā ar mazdēlu sanākot 
uzdziedāt.

Cienījamai jubilārei vēlam labu 
veselību un dzīvesprieku nākamajos 
dzīves gados!
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ES NĀKU NO ĻAUDONAS
Esmu Aija Portnova (tagad An-

dersone) – dzimusi Sāvienā, „Krū-
mānos”, bērnību pavadījusi Sāvie-
nas „Avotiņos”, 1969. gadā beigusi 
Ļaudonas vidusskolu. Pēc Latvijas 
Valsts universitātes beigšanas 1974. 
gadā jau 37. gadu strādāju par latvie-
šu valodas un literatūras skolotāju: 
pēdējos 28 gadus – Lubānas vidus-
skolā.

Man Ļaudonas skaistums vispirms 
atklājās tālēs, kurās vēros no „Avo-
tiņu” kalna, tad Ļaudonas pūkaino 
silpureņu violetajā blāzmā. Esmu 
augusi dabā un priecājos par to, ka 
no mana kabineta loga 3.stāvā katru 
dienu varu redzēt Aivieksti – savu 
bērnības upi, kurā esmu makšķerē-
jusi kopā ar vecotēvu un peldējusies 
kopā ar vecajām skolotājām (bija 
kādreiz Ļaudonā Galminieku peldē-
tava, vai kāds to atceras?).

Ļaudonā vispirms dzīvojām skolo-
tāju mājā (sarkanā ķieģeļu ēka pretī 
tagadējai skolotāju mājai). Tas bija 
tik romantiski – mājas bērnu pulciņā 
čakli atrakām drupas pie šī nama un 
katru vakaru rīkojām atrakto mantu 
pārdošanu. Pēc kara taču lielākā daļa 
Ļaudonas (kādreiz skaistās pilsēti-
ņas) bija drupās: esmu dzirdējusi, 
ka dedzinātāji bijuši vlasovieši, kuri 
atkāpās kopā ar vācu armiju.

Tomēr visvairāk atmiņu ir par ma-
niem skolotājiem: tikai viņiem varu 
pateikties par to, ka, nākusi no ma-
zas lauku vidusskolas, visus iestāj-
eksāmenus universitātē nokārtoju uz 
5 (augstākais vērtējums tolaik). Par 
pedagogiem ir kļuvuši vairāki mani 
klasesbiedri: Biruta Elksnīte ilgus 
gadus strādāja Ļaudonas bērnudār-
zā par muzikālo audzinātāju, Selga 
Uberte (tagad Balode) ir sākum-
skolas skolotāja Ļaudonā, Dzintra 
Strautāne (tagad Ginta) ir matemāti-
kas skolotāja Krimuldas vidusskolā, 
Laima Vanaga (tagad Kalniņa) ir Ik-
šķiles vidusskolas direktore, Valdis 
Vasiļjevs –  ekonomikas pasniedzējs 
Latvijas Universitātē, bet Valdis 
Kokars – Materiālzinātnes un lietiš-
ķās ķīmijas fakultātes dekāns Rīgas 
Tehniskajā universitātē.

Par veiksmīgo karjeru mums jāsa-
ka liels paldies saviem skolotājiem. 
Atceros ķīmijas un bioloģijas sko-
lotāju Ausmu Dārziņu. Viņa savās 
stundās mūs iepazīstināja ar jau-

nākajiem atklājumiem ģenētikā, kas 
mums, 60. gadu jauniešiem, bija liels 
brīnums un pārsteigums. Būdama ag-
ronome pēc izglītības, viņa nebaidījās 
ienākt ķīmijas stundā un pateikt: šo 
uzdevumu es nekādi nevarēju atrisināt. 
Varbūt jūs varat? Ar kādu entuziasmu 
ķērāmies tam klāt, un Andris Eglītis 
(dzejnieka Eglīša brāļadēls) to izrēķi-
nāja – mēs bijām tik lepni. 

Skaistā Ilze Jirgensone mums jaunā-
kajās klasītēs mācīja dziedāšanu, bet 
vecākajās – vēsturi. Viņai esmu patei-
cīga par to, ka man bija jāraksta refe-
rāts par Staļingradas kauju – atceros: 
lasīju pat maršala Žukova memuārus 
krievu valodā. Interese par vēsturi ar 
gadiem man nav mazinājusies, bet tieši 
otrādi. Beigusi vidusskolu, pat gribēju 
studēt vēsturi, bet vecāki neļāva. 

Krievu valoda un literatūra… Brīniš-
ķīgā skolotāja Marija Brovkina! Viņa 
teica: es varu inspektora klātbūtnē no-
vadīt stundu uz 5 pat tad, ja neviens 
skolēns tai nav sagatavojies. Literārā 
darba maģija man atklājās tieši viņas 
stundās. 

Mans audzinātājs bija ģeogrāfijas, 
zīmēšanas un krievu valodas skolotājs 
Pēteris Mihailovs, kuram skolēnu dēļ 
bija daudz jācieš. Man viņš palicis at-
miņā kā ģeogrāfs Žaks Paganels no Ž. 
Verna „Kapteiņa Granta bērniem”: ne-
parasti erudīts, ļoti inteliģents cilvēks, 
ar kuru bija tik interesanti parunāties 
pēc skolas beigšanas. Dzimis Trikātā, 
viņš mēģināja arī mūs radināt runā 
izmantot trīs intonācijas – mēs toreiz 
tikai pasmējāmies par to. 

Sava darba meistare bija matemāti-
kas skolotāja Velta Dzērve – kā mēs 
viņas stundās strādājām: no pirmās mi-
nūtes līdz pēdējai, aizmirsuši visu pa-
sauli! Labākais matemātiķis bija Juris 
Akmens. 

Vācu valodu mācīja Alfrēds Ind-
riksons, bijušais mācītājs, četru bēr-
nu tēvs. Vidusskolā viņš mūs saņēma 
gandrīz kā analfabētus svešvalodā un 
tad sāka no pašiem pamatiem – uz kat-
ru stundu lika iemācīties 20 vārdiņus. 
Viņš nesa uz skolu neparasti skaistus 
žurnālus vācu valodā („Neue Berliner 
Illustriert”) un ļāva mums tos ņemt uz 
māju un pamēģināt lasīt pašiem.

Latviešu valodu mācīja Ārija Mūr-
mane un Aleksandra Zvaigzne – dau-
dzus sava darba paņēmienus esmu aiz-
guvusi no viņām un izmantoju savās 

stundās arī tagad. Atceros, ka sko-
lotāja Zvaigzne strādāja ar mani pa-
pildus savā jumtistabiņā pašā korē, 
kur mita kā bezdelīga – rakstāmgal-
diņš atradās zem jumta slīpnes. Tur 
viņa man iedeva A. Čaka sējumiņu 
(par šo autoru toreiz skolā nemācī-
ja), un prātā palikusi rinda, ko to-
reiz vēl nesapratu: „Laime – putna 
spārns logā..” A. Zvaigzne vadīja 
arī Ļaudonas kori, kurš, Ērgļu kul-
tūras nama balkonā stāvot, dziedā-
ja dzejnieka J. Grota bērēs. Mana 
skolotāja pazina dāliju selekcionā-
ra Ruka dzīvesbiedri un iekārtoja 
pie skolas skaistu dāliju kolekciju: 
maza meitene būdama, gāju gar šo 
dāliju rindām – katrai ziedi citādi un 
pie katra krūma plāksnīte ar šķirnes 
nosaukumu.

Mīlestību pret teātri mantoju no 
rasēšanas skolotājas Metas Fricber-
gas. Viņa iestudēja izrādi, kuru gara 
acīm redzu vēl šodien, – „Sniega ka-
ralieni”. Kaju tēloja Ilgvars Batrags, 
kurš vēlāk kļuva par arhitektu, arī 
kultūras ministru. Mazā laupītā-
ja – Anda Portnova. Pie skolotājas 
Fricbergas spēlēju sava mūža skais-
tāko lomu –  Sniedzi A. Brigaderes 
poētiskajā pasaku lugā „Princese 
Gundega un karalis Brusubārda”. 
Gundegu tēloja skaistā Maija Bu-
holce, bet Māri –  Valdis Kupčs. Arī 
pati, strādājot skolā, esmu vadījusi 
skolēnu teātri un iestudējusi piecas 
lugas.

Skola man deva iespēju gan dzie-
dāt korī (skolotājs Balodis iemācīja 
lasīt notis), gan dejot tautas dejas 
(atceros: reiz rajona skatē dejojām 
moldāvu deju „Moldavaneska”, bet 
skolotājs Mihailovs, kurš spēlēja 
klavieru pavadījumu, uztraukumā 
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PAgAStA IzgLītīBAS IEStĀDĒS
Īsziņas no skolas...

sāka spēlēt „Kamoliņu deju”, tomēr  
rāvām tik uz priekšu moldāvu soļos – 
toreiz dabūjām 2. vietu rajonā).

Prātā palikušas izstādes, kuras rī-
kojot skolotāji mūs ieveda mākslas 
pasaulē: kokgriezēja Krišjāņa Kug-
ras mazo un komisko darbu izstāde, 
gleznotāja Teņa Graša darbi, Lat-
vijas Mākslas akadēmijas studentu 
darbi, kas tapuši plenērā Ļaudonā…

Ļaudonas vidusskolas izlaidumi 
50. gados – un peoniju smarža… Pa-
vasara vakaros līdz tumsai vidussko-
las zēnu cīņas volejbola laukumā!

To Ļaudonu, kuras vairs nav, at-
radu mētrēnieša Oļģerta Liepiņa bie-
zajā romānā „Stirnas pār kalniem”. 
Priecājos, ka, lasot pašu pirmo „Ilus-
trētās Vēstures” izdevumu, iepazinu 
izcilo austriešu karavadoni Laudonu, 

kura vārds dots Ļaudonai. Man gribē-
tos, lai šī cilvēka jubilejā ļaudoniešiem 
būtu iespēja apmeklēt viņa pili Austri-
jā.

Netālu no manas mājas Ļaudonā at-
rodas kapi. Kad man Rīgā kļuva skumji 
un ilgojos pēc mājām, braucu uz Meža 
kapiem un atklāju neparasta skaistuma 
pasauli – tur, kapos, atkal jutos kā mā-
jās – Ļaudonā. Tagad Mētrienas kapos 
man ir piecas kapu kopiņas, pie kurām 
pastāvēt un kavēties atmiņās – pir-
mais tur apgūlās mātes tēvs, Avotiņu 
vecaistēvs, ar kuru bērnībā tika tik 
daudz kas pārrunāts. Tagad saprotu, 
ka ar mazu bērnu ir daudz jārunā. Viņš 
mani ļoti mīlēja. Nākamais – mans tē-
tis Miervaldis, cilvēks ar zelta rokām. 
Agrā bērnībā tēta nebija man blakus, 
jo viņš izcieta sodu Staļina nometnēs. 

Tad bija jāatvadās no mana jaunākā 
brāļa Gunta. Varbūt, ka viņa un vēl 
divu Gunta klasesbiedreņu pāragrajā 
nāvē vainojams kāds radioaktīvais 
mākonis, jo viņu bērnībā Nova-
ja Zemļa salā Padomju Savienībā 
tika izmēģinātas ūdeņraža bumbas. 
Mētrienas kapos guļ arī mana mīļā 
omamma, kas jaunībā tika dziedājusi 
Reitera korī, un tagad tur ir arī manas 
mammas, Ļaudonas vidusskolas 1.- 
4. klašu skolotājas kaps.

Paldies tev, Ļaudona, par manu 
bērnību un jaunību! Kad izkāpju 
tavā autoostā, sirds pukst straujāk. 
Paldies tev, skola, ka aicini savus 
absolventus uz salidojumiem! 

Aija Andersone (Portnova)

Oktobra beigās skolā tika noor-
ganizēts 5.-12. kl. konkurss, veltīts 
dzejniekam Andrejam Eglītim “Kā 
savu dzimto pusi lai tēloju?”. Sko-
lēniem vajadzēja ilustrēt A.Eglīša 
dzejoli “Ļaudonai”, kā arī pašiem 
būt radītājiem kaut kā tik tiešām 
skaista. Notika arī skatītāju sim-
pātiju noteikšana balsojot. Lūk, arī 
rezultāti. Ilustrāciju konkursā 1.vie-
ta – Sindijai Mūrmanei (8.kl.), 2.-
3.vietas dalīja – Lauma Iesalniece 
(8.kl.), Kalvis Kuprans (9.kl.), Zita 
Tropa (10.kl.), bet rakstiskajā kon-
kursā labākie: Artūrs Biķernieks 
(5.kl.), Katrīna Melānija Kļaviņa 
(6.kl.), Māra Karlsone (7.kl.), Dina 
Celiņa (8.kl.), Agnese Sīle (9.kl.), 
Zita Tropa (10.kl.), Uldis Lakotko 
(11.kl.), Elva Sakne (12.kl.). 

 Labākais šī  konkursa darbs:
“ Garām skrien brāzmains vējš. Ir 

rudens. No debesīm krīt pelēcīgas 
lāsītes – līst. Skatienam paveras ne-
liels mājas iebraucamais celiņš, gar 
tā malām priedes, pa kādam it kā 
salstošam krūmam. Tad uzkalniņš, 
kas no vēja patvēries aiz kuplām eg-
lēm un apsēm, kas trīc pat pavasara 
maigajos vējos. Celiņa malā satupu-
ši teju vai simtgadīgi akmeņi, kas 
ērti ieņēmuši savas vietas un ietinu-
šies garās, mīkstās sūnu bārdās. Ceļš 
aizvijas garām brūnganam lazdu pu-
durim, vairākām liepām un apstājas 

mājas pagalmā. Tās ir manas vecās, 
mīļās lauku mājas, kurās piedzimusi 
jau mana vecvecmamma. Māja, gluži 
kā kautrēdamās, noslēpusies aiz ābe-
lēm , bet aiz tās – nopļauta, iedzeltena 
pļava, kas vēl vasarā sanēja no brū-
nām bitēm, maigi dūcošām kamenēm 
un jautriem taureņiem. Tagad uz pļa-
vas aizvērtajiem plakstiem guļ tādas 
kā nedaudz skumīgas, mirdzošas rasas 
lāsītes. Pasaule  – aizmigusi.

Tepat blakus šalc Aiviekste. Tā vasa-
ras vakaros bija iemidzinājusi griezes, 
brūnos stirnu bērnus un varbūt klusi 
sarunājusies ar mēnesi. Mēnesi virs 
manām Mājām.” (Māra Karlsone)

Novembra pirmajā nedēļā tika 
sarīkota izstāde – konkurss “Ķirbī-
tis –  gaismeklis!”, šajā izstādē varēja 
piedalīties ar individuālajiem darbi-
ņiem. Visaktīvākie bija skolēni no 
1.kl. līdz 6.kl. Kopumā varēja aplūkot 
22 dažādi izgrebtus ķirbīšus, kuri  vē-
lajās pēcpusdienās izgaismoja skolas 
vestibilu. Skolēni saņēma pateicības 
par padarīto un citiem radīto prieku. 
Paldies arī vecākiem par līdzdalību 
darbiņu tapšanā!

3. novembrī 10.-12.kl. skolēni no-
klausījās trešo lekciju par enerģijas 
efektivitāti.

Un šajā pašā dienā mēs cītīgi darbo-
jāmies, lai sakoptu skolas apkārtni. Tā-
tad – sakopšanas talka! Paldies visiem 
čaklajiem skolēniem un skolotājiem, 

kā arī tehniskajiem darbiniekiem, 
jo skolas teritorija pirms valsts svēt-
kiem ir uzposta, sakārtota!

4. novembrī vizuālās mākslas 
pulciņa dalībnieki devās uz Mado-
nas novada bibliotēku, lai piedalī-
tos noslēguma pasākumā “Laimīgā 
zeme”, kurš bija veltīts A.Brigaderes 
150. dzimšanas dienai. Mūsu skolas 
skolēni (2.-3.kl.) saņēma pateicī-
bas par piedalīšanos konkursā, bet 
J.Elijāss (3.kl.) arī īpašu balvu. 

11. novembrī skolā 1.-12.kl. tra-
dicionāli notika Lāčplēša dienai vel-
tītas aktivitātes: viktorīna par vēs-
turiskajiem notikumiem, sportiskas 
aktivitātes – orientēšanās pa skolu, 
dažādas atraktīvas komandu stafe-
tes (stafete gāzmaskās, spilvenu cī-
ņas...), Kā veicās?  Viktorīnā 3.- 4.kl. 
grupā zinošākā izrādījās 4.kl., 5.-
8.kl. grupā zinošākā 6.kl., 9.-12.kl.
grupā zinošākā 10.kl. Sportiskajās 
aktivitātēs: 1.-4.kl.grupā pārāki bija 
ceturtās klases skolēni, 5.-8.kl.gru-
pā – sestās klases skolēni, 9.-12.kl.
grupā – divpadsmitie! Paldies sporta 
skolotājai I.Tolei par interesantajām 
stafetēm, paldies vēstures skolotājai 
E.Beļauniecei par sagatavotajiem 
viktorīnas jautājumiem!

Protams, visi dalībnieki godam  
bija nopelnījuši saldas  balvas.  No-
slēgumā pulcējāmies  lāpu gājienam. 
Devāmies cauri Ļaudonai uz Pārupes 
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kapsētu, lai ar svecīšu liesmiņām un 
klusuma mirkli pieminētu brīvības 
cīnītājus. Paldies par aktīvu līdzda-
lību skolas vecāku komitejai!

11. novembrī mazpulcēni kopā 
ar viņu vadītāju L.Grāvīti devās uz 
Daugmali, lai piedalītos Mazpulku 
Projektu forumā. Visi mūsu skolas 
dalībnieki saņēma par vasaras dar-
bu sertifikātus. Kā arī īpašas pateicī-
bas: Nauris Pelsis, Reinis Veikšāns, 
Diāna Podniece (6.kl.skolēni).

Novembrī svinam Latvijai dzim-
šanas dienu, un to darīja arī mūsu 
skolas bērni: 2.kl. kopā ar audzi-

nātāju S.Balodi gatavoja svētku tor-
tes, savukārt skolēni mūzikas stundās 
rakstīja un zīmēja par savu mīļāko 
latviešu dziesmu un  izveidoja nelielu 
izstādi, vēl citi – pārrunājot audzinā-
šanas stundās par Latvijas grūto tapša-
nas ceļu. 17. novembrī skolas muzeja 
telpās svinējām kopīgi Latvijai svēt-
kus. Skolēni bija sagatavojuši stāstī-
jumu par Latviju gada ritumā, kā arī 
ilustrējuši savu stāstījumu ar PWPoint 
prezentāciju, pasākumu darīja skanī-
gāku sākumskolas ansambļa līdzdalī-
ba skolotājas I. Biķernieces vadībā, kā 
arī Artūra Biķernieka (5.kl.) dziedātā 

dziesma “Manai tautai” spēja aiz-
raut ikvienu klausītāju. Pasākumā 
ar interesantu, izzinošu  stāstījumu 
piedalījās novadpētniecības pulciņa 
dalībnieki skolotājas L. Jakubjaņe-
cas vadībā. Novadpētnieki bija sa-
gatavojuši PWPoint prezentāciju par 
Ļaudonu, tās vārda nozīmi, kā arī 
slaveniem cilvēkiem, kuru saknes ir 
nākušas no šīs puses. Paldies 12.kl.
skolēnam S.Šumskim par pasākuma 
apskaņošanu!

S. Sīle, direktora vietniece 
izglītības jautājumos

Mazpulku Projektu  forumā  
Ķekavas novada  Daugmales pa-
matskolā 117. Ļaudonas mazpul-
ku pārstāvēja: Reinis Veikšāns, 
Nauris Pelsis, Katrīna Melānija 
Kļaviņa,  Kristīne Kuprane, Egīls  
Kalniņš, Salvis Krusietis, Diāna 
Cīrule un  Diāna Podniece

11. novembra rītā   izvirzītie maz-
pulcēni devās uz autobusu, lai dotos 
ceļā. Brauciens sākumā bija ļoti no-
gurdinošs, agrs rīts, diezgan auksts, 
tikai vēlāk parādījās jautrība, īpaši 
priecīgi bijām, sasniedzot mērķi. 
Biju nedaudz sabijusies, jo priekšā 
daudz kas jāpiedzīvo. Apskatījām 
skolu. Skola interesanti iekārtota. 
Tiesa, šī skola nav tik laba kā mūsu 
skola.

Tālāk devāmies uz tirgus placi, 
kas atradās skolas sporta zālē. / Tās 
grīda līdzinājās mūsu skolas sporta 
zāles agrākajai grīdai./ Apmēram 
pusstundu varējām skatīties un no-
pirkt  citu mazpulku izgatavoto. Pēc 
tam notika Foruma atklāšana. Vē-
rojām deju grupas “Dzirnas” uzstā-
šanos. Priecēja mazie un lielie kora 
dalībnieki,  skolas dejotāji. 

 Pēc tam mums bija atvēlēts  ne-
daudz laika, lai atkārtotu to, ko stās-
tīsim prezentācijā par savu vasaras 
darbu.

Prezentācija notika trijās grupās. 
Savā grupā es pirmā devos prezen-
tēt darbu “Dālijas un gladiolas”. At-
zīšos, bija neliels uztraukums. Viss 
noritēja ļoti raiti. 

Pēc prezentācijām varējām izgata-
vot Daugmales  dravnieka Jāņa Su-
lutaura vaska svecītes.

/Es gan  nepamēģināju, toties pā-
rējie izmantoja šo iespēju/. Apskatī-
jām skolas muzeju, tuvāku informā-
ciju   par  Daugmales pamatskolas 

mazpulku “Dzirkstelīte”.
Pēc pusdienām sēdāmies autobu-

sā, lai dotos uz Daugavas krastu un ar 
plostu pārceltos uz Nāves salu. Nāves 
salā atrodas liels piemineklis par godu 
latviešu strēlniekiem, kas cīnījās 1916. 
gadā. Pie pieminekļa notika svinīgs 
brīdis. Fotografējāmies.  Tad  tika dota 
iespēja iejusties karavīru lomā. Mēs 
devāmies uzdevumu takā “Iepazīs-
ti Nāves salu!”.  Nolikām svecīti pie 
septiņu nezināmo karavīru Brāļu kapa, 
kuru iesvētīja 1932. gada 22. jūnijā – 
Varoņu piemiņas dienā – un godinājām 
Nāves salā kritušo karavīru piemiņu ar 
klusuma brīdi.

Varētu būt, ka puišiem  uzdevums 
šaut ar pneimatisko šauteni patika vis-
labāk. Bijām nedaudz nosaluši, sildījā-
mies pie ugunskura, cepām desiņas un 
dzērām tēju.

Kad nonācām atpakaļ skolā, bija  
tumšs. Tad notika neliels koncerts un  
apbalvošana. No mūsu mazpulka īpa-
šās pateicības un balvas saņēma Nau-
ris Pelsis /mugursoma un  selekcionā-
ra Gunta Granta liliju sīpoli/,  Reinis 
Veikšāns/ grāmata/,  Diāna Podniece/ 
ASV dzīvojošo mazpulku veterānu 
dāvātais kauss un viņas dārzā  tagad 
augs smilšērkšķis/. Mums visiem pā-
rējiem – krūzīte un Mazpulka avīze.

Apjautājot Foruma dalībniekus, 
Reinis par šo pasākumu izteicās atzi-
nīgi, Naurim vislielākie iespaidi pali-
kuši no Nāves salas un  gandarījuma 
sajūta par prezentāciju “Lilijas”, bet 
Egīlam vaska svecītes izgatavošana.

Atpakaļceļā bijām jautri un priecī-
gi.Tāda bija šī diena.

  Mazpulka dalībniece 
Katrīna Melānija Kļaviņa

Ļaudonas vidusskolas mazpulcēni.
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PII „BRīNUMDĀRzS”
...lai mācītu un mācītos ar prieku!

Tika palielināts finansējums novada 
izglītības iestādēm mācību grāmatu 
iegādei. Arī Ļaudonas PII „Brīnum-
dārzs” tika piešķirti 326 Ls.

Tā arī mūsu iestādei tika dota ie-
spēja iegādāties mācību līdzekļus seš-
gadniekiem. Valsts izglītības satura 
centrs (VISC) ir sagatavojis mācību 
līdzekļu sarakstu integrētas mācību 
programmas sešgadīgiem bērniem 
apguvei, lai nodrošinātu bērnu ve-
cumposmam atbilstošu izglītības sa-
turu. Šajā sarakstā ir iekļauti VISC 
iepirkuma kārtībā izraudzītie mācību 
līdzekļi, kuri ir aprobēti un pozitīvi 
novērtēti  konkursā „Inovatīvu mā-
cību līdzekļu izstrāde sešgadīgiem 
bērniem” godalgotie mācību līdzek-
ļu meti. Metu konkursā ir atbalstītas 
trīs izdevniecības: apgāds “Zvaigzne 
ABC”, „Lielvārds”, SIA, „Pētergai-
lis”, SIA. Diemžēl mums netiek dota 
iespēja praktiski aplūkot grāmatas un 
darboties ar tām.

Mācību līdzekļi veidoti atbilstoši 
MK apstiprinātajām pirmsskolas iz-
glītības vadlīnijām un VISC izstrā-
dātajai programmai Integrēta mācību 
programma sešgadīgiem bērniem. Jau 
tagad iegādājāmies 15 komplektizde-
vumus ”Sākam mācīties!” Komplekt-
izdevums «Sākam mācīties!» – 1. 
vietas ieguvējs IZM metu konkursā. 
Tā autores ir Zenta Anspoka, Egina 

Birzgale, Ināra Dzērve, Ineta Helmane 
un Ina Leite.  Komplektizdevumu vei-
do šādi izdevumi: 

Skolotāja grāmata 
Mācību grāmata divās daļās: 
● «Sākam mācīties! Pirmā grāma-

ta» (mācību saturs atbilst mācību prog-
rammas 1.–15. nedēļai) 

● «Sākam mācīties! Otrā grāma-
ta» (mācību saturs atbilst mācību prog-
rammas 16.–34. nedēļai) 

Darblapas divās daļās (saturs sa-
kārtots tāpat kā mācību grāmatā): 

● «Sākam mācīties! Pirmās grā-
matas darblapas»  (112 melnbaltas, 
16 krāsainas burtu un ciparu kartītes) 

● «Sākam mācīties! Otrās grāma-
tas darblapas» 

Interaktīvās darblapas (CD) 
Komplektizdevumā integrētā mācī-

bu programma ir precizēta un satu-
riski saskaņota ar mācību grāmatu un 
visām mācību komplekta sastāvdaļām. 

Mācību saturs sakārtots tematiski 
un saturiski integrēti. Tas ļaus loģis-
kā pedagoģiski pamatotā sistēmā apgūt 
latviešu valodas, matemātikas, da-
baszinību un sociālo zinību mācību 
priekšmetu saturu mijsakarībās. 

Skolotāja grāmata – pirmsskolas 
skolotāja rokasgrāmata visa gada 
garumā 

Skolotāja grāmatā sešgadīga bērna 
izglītības programmas skolotājs atradīs 

pamatojumu konkrētā satura izvēlei 
un tā apguves metodikai, kā arī ko-
mentārus, kā atbilstīgi programmai 
izmantot dažādās rotaļnodarbībās 
mācību grāmatā, darblapās, CD ie-
vietoto saturu. Skolotāja grāmatā at-
bilstoši piedāvātajam mācību saturam, 
kas sadalīts pa nedēļām, metodiski 
pamatoti, paskaidroti un papildināti 
mācību grāmatas lapaspusēs un darb-
lapās ievietotie uzdevumi. Skolotāja 
grāmatā katras darba nedēļas mācību 
saturs tiek aplūkots atsevišķi. 

Interaktīvās darblapas – nākot-
nes pirmsskolas vīzija jau šodien 

CD ievietoti uzdevumi un vingrinā-
jumi, kurus pēc instalācijas uz datora 
varēs pildīt individuāli, lietojot dator-
peli un rezultātu demonstrējot ar pro-
jektoru, vai veikt kopā, iesaistot bēr-
nus darbā pie interaktīvās tāfeles. Lai 
bērniem nebūtu problēmu patstāvīgi 
darboties ar interaktīvajām darbla-
pām, uzdevumu noteikumi un papild-
teksti ir gan izlasāmi, gan ieskaņoti, 
un bērns tos var noklausīties. Mācību 
uzdevumiem ir pievienota pārbaudes 
iespēja, lai bērns varētu salīdzināt 
paveikto darbu ar atbildi. Materiālu 
daudzveidība dod iespēju tos izman-
tot mācību procesā, rotaļnodarbībās, 
atpūtas brīžos. 

Vita Stradiņa

Atceroties dzejnieku Andreju Eglīti
Pavisam nesen Ļaudonas PII „Brī-

numdārzā” katrā grupā notika pasā-
kums, kas bija veltīts mūsu novadnie-
kam – dzejniekam Andrejam Eglītim. 
Paši mazākie, „Zaķu” grupas, bērni 
aplūkoja dzejnieku fotogrāfijās, pētīja 
daudzās izdotās grāmatas, klausījās 
dzejoli, ko dzejnieks veltījis Ļaudo-
nai. „Kaķu” grupas bērni arī klausī-
jās dzejoli „Ļaudona” un iepazinās 
ar dzejnieka daiļradi. „Rūķu” grupas 
bērni dziedāja dziesmu ar A. Eglī-
ša vārdiem, G. Apšas mūzika, kā arī 
klausījās dzeju, to sasaistot ar dzej-
nieka dzimto pusi Ļaudonu. A. Eglīša 
dzeja ir aktuāla arī mūsdienās.   

Ļaudonas PII”Brīnumdārzs” 
skolotāja Vita Stradiņa

“Zaķu” grupiņas bērni.
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Veido izpratni par energoefektivitāti
Jau pavasarī nodibinājums „Lu-

bānas mitrāja kompleksa fonds” 
sadarbībā ar SIA „Energocilvēks” 
aizsāka realizēt Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto pro-
jektu “Energoefektivitātes populari-
zēšana izglītības iestādēs Vidzemē”, 
kura ietvaros Madonas apkārtnes 
skolēni un skolotāji tiek informēti 
par energoefektivitāti. Šobrīd pro-
jekts turpinās un tiks realizēts līdz 
rudens beigām. 

Projekta mērķis ir veicināt Vid-
zemes izglītības iestāžu audzēk-
ņu izpratni par energoefektivitāti, 
enerģijas patēriņa ietekmi uz klima-
ta pārmaiņām pasaulē un enerģijas 
taupīšanu ikdienā. 

Tā aktivitātēs iesaistījušās 10 sko-
las – Madonas pilsētas 1. vidussko-
la, Madonas pilsētas 2. vidusskola, 

Oktobris pansionātā
13. oktobrī brašākie pansionāta 

iemītnieki un darbinieces devās 
rudens ekskursijā. Todien gan lī-
ņāja sīks lietutiņš, bet tas neatturē-
ja no došanās ceļā. Šogad maršruts 
aizveda uz Ērgļu novadu. Pirmais 
pieturas punkts – Jumurdas muiža. 
Apskatījām muižu un tās apkārt-
nē restaurētās ēkas. Muižā viena 
istaba tiek veidota tieši jaunlau-
lātajiem. Blakus muižai atrodas 
skaistais Jumurdas ezers. No Ju-
murdas ceļš mūs aizveda tālāk uz 
Ērgļiem, kur ciemojāmies Ergļu 
novada abos pansionātos – Ērgļu 
pansionātā un pansionātā „Kas-
taņas” Sausnējas pagastā. Mūsu 
pansionāta iemītniekiem bija iz-
devība aplūkot, kā ikdienas dzīve 
norit citos pansionātos, kā arī tur 
sastapt senus paziņas. Pansionāta 
vadītāja un apkalpojošais perso-
nāls mūs pacienāja ar smaržīgu 
tēju. Atpakaļceļā piestājām pie 
Ērgļu kapiem, kur ar svecītēm un 
ziediem apmeklējām bijušā pan-
sionāta iemītnieka Augusta Kviļa 
atdusas vietu, kas pavisam nesen 
aizgāja aizsaulē.

Mūsu ekskursija turpinājās ru-
dens krāsu bagātībā ieskautajos 
Rūdolfa Blaumaņa „Brakos”. 

„Braku” saimniece laipni pastāstīja 
par „Braku” senajām ēkām un vēs-
turiskiem notikumiem. Pansionāta 
iemītniece Marga atminējās, ka biju-
si „Brakos”, kad viņai bija 10 gadi, 
dalījās atmiņās, kā izskatījās toreiz 
un kādus darbus ir darījusi. Atva-
dījušies no skaistajiem Blaumaņa 
„Brakiem”, tālāk devāmies uz mūzi-
ķu Jurjānu dzimtas mājām „Meņģe-
ļiem”. Meņģeļu muzejā apskatījām 
senos darba rīkus, kurus iemītnieki 
pazina un bija ar tādiem paši strādā-
juši savā bērnībā un jaunībā.  Pabi-

Madonas Valsts ģimnāzija, Ļaudo-
nas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, Va-
rakļānu vidusskola, Barkavas arodvi-
dusskola, Ērgļu arodvidusskola.

Šo skolu audzēkņi piedalās inter-
aktīvā lekciju ciklā par energoresursu 
izmantošanu, to ietekmi uz klimata 
pārmaiņām, energoefektivitātes pa-
sākumiem un alternatīvo enerģētiku, 
kurā tiek iztirzātas šādas tēmas –
enerģijas patēriņa ietekme uz klimata 
pārmaiņām pasaulē, enerģijas taupī-
šana mājsaimniecībā, energoefek-
tivitātes pasākumi un tehnoloģijas 
ražošanā un sabiedriskajā sektorā, 
alternatīvo enerģijas avotu izmanto-
šana, praktiskie pasākumi enerģijas 
taupīšanā. Projekta ietvaros skolēni 
saņem informatīvas grāmatzīmes, 
kas atgādina par lietām, ko katrs var 
izdarīt ikdienā, lai samazinātu ener-

ģijas patēriņu un tā ietekmi uz kli-
mata pārmaiņām pasaulē.  

Izstrādātā programma sniedz 
padomus, kā efektīvāk izmantot 
enerģiju un veicina izpratni par 
energoefektivitāti. Tās autors un 
interaktīvā lekciju cikla vadītājs ir 
SIA „Energocilvēks” valdes locek-
lis, inženierzinātņu maģistrs Ivars 
Pelšs. Lektors jauniešiem liek aiz-
domāties par tēmas aktualitāti un 
projekta autori sagaida, ka rezultātā 
katrs tā dalībnieks ikdienā apzinā-
sies enerģijas taupīšanas nozīmi, 
uzvedīsies atbildīgi pret dabu un arī 
citus mudinās rīkoties videi drau-
dzīgi.

SIA „Energocilvēks” projektu 
vadītāja Mairita Zvanberga

jām melnajā pirtiņā, kurā dzimuši 
visi deviņi Jurjānu bērni. Uz Jurjā-
nu stellēm arī mēs ieaudām mazu 
gabaliņu no garās grīdsegas. Patei-
coties par interesanto stāstījumu, 
gan par Jurjānu dzimtu, gan par 
mūsdienu koru saietu „Meņģeļos”, 
atvadījāmies un mazliet noguruši 
devāmies mājup. 

Paldies pagasta pārvaldei par at-
balstu un šoferim Valdim par jauko 
braucienu!

Ļaudonas pansionāta aprūpētāja 
Ginta Zenčonoka

Ekskursijas dalībnieki.
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Novembris Sāvienas bibliotēkā 
un visā Latvijā ir svētku mēnesis. 
Atzīmējam Lāčplēša dienu, svi-
nam dzimšanas dienu Latvijai, 
nav jāaizmirst arī latviešiem nozī-
mīga diena kā Mārtiņdiena. Bib-
liotēkā var apskatīt izstādes par 
godu šiem svētkiem. 

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja ?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
Jau dzirdama ratu klaudzēšana un 

tūliņ, tūliņ jau sāks rībēt arī zeme, 
pats Mārtiņš būs klātu un gribam vai 
nē, bet ziema brauks vienos ratos ar 
viņu! 

Mēdz teikt, ka Mārtiņš atnesot 
ziemu. Mārtiņdienas tradīcijām ir 
sensena vēsture. Tas ir brīdis, kad 
pabeigti visi rudens darbi, jo šī die-
na iezīmē rudens izskaņu – laiku, 
kad vārti uz ziemu jau vaļā.

14. – 20. novembrim bibliotēkā 
atzīmējama Ziemeļvalstu bibliotē-
kas nedēļa. Tās tēma šogad „Hu-
mors ziemeļos”. Nedēļas ietvaros 
lasīsim stāstu fragmentus atbilstoši 
lasītāju vecuma grupām, ar humor-
pilnas literatūras starpniecību tuvāk 
iepazīsim ziemeļu tautas.

Bibliotēkā iegādātas arī jaunas 
grāmatas: ir gan latviešu rakstnieku 
darbi kriminālromānu cienītājiem, 
daiļliteratūra romantiski noskaņo-
tiem.

Ir Noras Robertsas jaunais romāns 
“Mīlas svelme”

Robertsa iedziļinās drosmīgu un 

pašaizliedzīgu cilvēku pasaulē, kur 
versmo jūtas un adrenalīns, kur va-
roņiem, sekojot sirds aicinājumam, 
jāpieņem atbildīgi lēmumi un jāspēj 
sadzīvot ar bangojošām kaislībām.

Santa Montefjore “Absolūtās lai-
mes meklējumos”

Nekas nespēj tā atveldzēt sievietes 
pašapziņu kā nesavtīgs, īstajā laikā un 
vietā pateikts kompliments.

Rakstnieces Angelikas laulības 
stāžs ir pietiekams, dzīve labi saplāno-
ta un sadzīves mehānisms darbojas kā 
pulkstenis. Negaidot rāmajā ikdienā 
iebrāžas vējš – Džeks no Dienvidāfri-
kas – vīrišķīgs, maigs, romantisks un 
neatvairāmi pievilcīgs. Viņš IR lasījis 
viņas sarakstītās bērnu grāmatas, viņš 
sauc viņu skaistas puķes vārdā, viņš ir 
bezcerīgi iemīlējies viņā...

Diāna Čemberlena “Raksti smil-
tīs”

Maija un Rebeka Vordas ir lielis-
kas ārstes, un ar to abu māsu līdzība 
beidzas. Pusaudžu vecumā viņas zau-
dējušas vecākus, un Rebeka bija tā, 
kas paglāba jaunāko māsu Maiju no 
bojāejas. Šī traģēdija padarījusi Maiju 
biklu un piesardzīgu, savukārt Rebeka 
kļuvusi par sievieti, kurai risks ir dzī-
ves neatņemama sastāvdaļa.

Strādājot ārstu misijā viesuļvētras 
izpostītajā Ziemeļkarolīnas piekrastē, 
māsas skar jauns trieciens...

Mazāk pazīstama latviešu rakstnie-
ce Ilze Eņģele.

Ilze Eņģele (1974) Latvijas Uni-
versitātē studējusi uzņēmējdarbību 
un sociālās zinības. Ilzes interešu 

loks ir plašs – viņu saista gan dzī-
vā daba, gan joga un austrumu de-
jas. Zinātniskās fantastikas romāns 
“Septiņdesmit piecas dienas” ir 
autores pirmais darbs. 21.gadsimta 
nogale –  digitālais laikmets. Pār pa-
sauli valda globalizācija, pār ikdie-
nu –  visu zinošais Lieldators. Mode 
mainās ne pa dienām, bet stundām, 
izskata maiņa gēnu līmenī ir lēts 
pakalpojums. Cilvēki meklē arvien 
jaunas izklaides, tomēr viņu daba ir 
palikusi nemainīga. Meitenes Heidi 
sapnis ir no zemākajiem sabiedrības 
slāņiem nokļūt Metropolē, no ku-
ras, šķiet, paveras ceļš uz bezrūpīgu 
dzīvi. Viņa alkst karjeras, ietekmīgu 
draugu, mīlestības. Tomēr vai viss 
ir tā, kā izskatās? Vai spožā apkārt-
ne ir vien virtuāla ilūzija? Kam var 
uzticēties? Septiņdesmit piecu die-
nu laikā Heidi izdzīvo veselu mūžu. 
Bīstami piedzīvojumi seko cits ci-
tam, tomēr galvenais lēmums mei-
tenei būs jāpieņem vienai... 

Arņa Kilbloka vāka dizains. 
Māra Svīre “Audums kāzu klei-

tai”
Šis ir romāns par varu un mīles-

tību. Laužot cilvēka mūžu, vara ie-
vainoja arī mīlestību, tomēr tā spēja 
lidot pat ar aizlauztiem spārniem. 
Piecdesmito gadu pirmajā pusē, 
staļinisma laikā, aiz dzeloņdrātīm 
ieslodzītajiem vienīgi mīlestība un 
spīts deva spēku dzīvot. Es zinu to, 
jo tāds bija arī mans liktenis, un lī-
dzās atradās cilvēki, kuri sabruka 
tādēļ, ka mīlestība viņus pievīla. 
Mākslinieks Ints Vilcāns. 

Uz tikšanos bibliotēkā – Aija

Ziņas no bibliotēkas
Latvija 18. novembrī
Latvija, Latvija! Dzimtene mana pie Gaujas.
Kalnāji, lejas un ezeru mirdzējums zils,
Tevi skauj birztalu elpa un Daugavas kraujās
Stāsta par pagātni tālo mums senās bruņinieku pilis.

Rudeņos tērpies tu zelta un purpura rotā,
Sulīgu augļu liekts dārzā līkst ābeles zars.
Sarmotā sidraba sagša tam ziemās ir debesu dota,
Lai zem tās gaidošs un mierīgs snauž pavasars.

Latvija, dzimtene mana, min tevi nu svešnieku kājas,
Naidīgas balsis pēc latviešu asinīm sauc.
Krievijas taigas tik daudziem ir kļuvušas mājas –
Latvija, tēvzeme dārgā, vai atgriezties būs tiem vēl ļauts?

Latvija, Latvija!
Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!
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Visu oktobri Jauniešu centrā no-
tika fotokonkurss „Mana Ļaudona 
rudenī”. Jauniešiem bija iespēja 
fotografēt Ļaudonu rudenī, dabas 
skatus un arī ļaudoniešus. Foto-
grafēt varēja gan ar digitālajiem 
fotoaparātiem, gan mobilajiem 
telefoniem. Pavisam konkursam 
bija iesūtīti 16 fotoattēli. Foto 
vērtēja neatkarīgi eksperti, taču 
arī pašu jauniešu vērtējums tika 
ņemts vērā. Par visveiksmīgāko 
tika novērtēts  Viktorijas Rajev-
skas iesniegtais darbs „Rudens 
krāsu kontrasti”,  otro labāko vēr-
tējumu ieguva Tāļa Čirkas fotoat-
tēls „Rudens lapu zelts”.  Paldies 
visiem jauniešiem, kuri piedalījās 
konkursā!

Gatavojoties Latvijas Repub-
likas proklamēšanas gadadienai, 
saposām sava Centriņa apkārtni, 
ieziemojām puķes un košumkrū-
mus. Savācām nomestos atkritu-
mus visas Aiviekstes ielas garu-
mā. Paldies Jurim Smalkajam, kas 
Jauniešu centrā strādā kā brīvprā-
tīgais jaunietis projekta „Atbalsts 
jauniešu brīvprātīgajam darbam” 
ietvaros.

Atzīmējot valsts gadadienu, ga-
tavojāmies erudīcijas spēlei par 
mūsu valsts vēsturi.

Radošajās darbnīcās jaunieši ga-
tavo rotājumus un dekorācijas tel-
pu un logu noformēšanai svētkos.

Lai prieks par paveikto rosina 
jauniešus jauniem pasākumiem un 
iniciatīvām! 

 B. Calmane, BJIC vadītāja

Īsas ziņas no 
BJIC PAŠDARBNIEKU UN PAGASTA IESTĀŽU 

KOLEKTĪVU ATPŪTAS VAKARS

KULtŪRAS DzīVE

Ļaudonā par tradīciju kļuvis paš-
darbnieku vakars, kurā pēdējos gadus 
ar prieku iesaistās arī pagasta iestāžu 
darbinieki.

Arī šogad, kad atvaļinājumu laiks 
pagājis un pamazām sākas pašdarb-
nieku kolektīvu darba sezona, aicināju 
ļaudoniešus uz pelnītu atpūtas vakaru. 
Kolektīvi sanāca kopā, lai cits citu ie-
priecinātu, parādot sagatavoto mājas 
uzdevumu – katram kolektīvam tika 
iedots viens fragments no kādas lugas. 
Rezultātā kolektīvi kopīgi izveidoja 
lugu, pa fragmentiem to spēlējot atpū-
tas vakarā. Liels paldies kolektīviem 
par ieguldīto darbu, enerģiju un jautro 
omu uz skatuves – jauniešu deju ko-
lektīvam, PII „Brīnumdārzs” meite-
nēm, Ļaudonas pansionāta un pagasta 
pārvaldes kolektīviem, vidusskolas 
skolotājām, senioru deju kolektīvam 
„Divi krasti” un jauktajam korim „Lai 
top!”. 

Par pozitīvām emocijām gādāja arī 
pagasta iestādes, kuras atsaucās uz 
aicinājumu. Paldies skolas virtuves 
kolektīvam par azartisko un gardo 

priekšnesumu, pasta kolektīvam par 
enerģisko priekšnesumu un veltī-
jumu, kā arī vokālajam ansamblim 
„Sendienas”, kura vadītāja Malda 
Eglīte bija sagatavojusi apdziedāša-
nas dziesmu.

Pateicoties ļaudoniešu izdomai 
un atraktivitātei, vakars izvērtās ļoti 
līksms un krāšņs. 

Liels paldies jāsaka arī Stepanovu 
ģimenes saimniecībai „Papardes” 
par sagādāto kliņģeri!

Šis atpūtas vakars bija lieliska 
iespēja pašdarbniekiem vai darba 
kolektīvam kopīgi pavadīt laiku, 
gan gatavojot mājas uzdevumu, gan 
vērojot citu sagatavotos priekšnesu-
mus. 

Vēlu, lai kolektīvu ikdienas darbā 
saglabājas šīs jaukās un atraktīvās 
emocijas!

Vakara ballē līksmas dziesmas 
spēlēja ļaudoniešu grupa „Dadži”– 
īpašs prieks, ka arī šī vakara daļa 
bija kupli apmeklēta.

S.Smirnovas teksts
R.Vizānes foto

FLORISTIKAS DARBU 
IZSTĀDE „UZBUR 

ZIEMASSVĒTKUS!”
Līdz ar 1. Adventi arvien tuvāk 

sajūtam mandarīnu, piparkūku un 
skuju smaržu. Tuvojas Ziemassvēt-
ki! Ļaudonas kultūras namā ikvie-
nam ir iespēja uzburt šo Ziemas-
svētku sajūtu, apskatot Ļaudonas 
floristu radītos darbus Ziemassvēt-
ku noskaņās.

Izstādi iespējams aplūkot katru 
darba dienu vai iepriekš piezva-
not –  26590186.

Pārstāves no apvienotās virtuves... ...PII “Brīnumdārza”...

...un pasta.
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LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAS 
SVĒTKU KONCERTS „DZINTARZEME LATVIJA” 

Valsts svētku vakarā ļaudonieši pulcējās kultūras 
namā, lai atzīmētu Latvijas 93. dzimšanas dienu. Pat-
riotisku gaisotni, šķiet, sajuta ikviens. To radīja  jauktā 
kora „Lai top!” un vokālā ansambļa „Sendienas” iz-
dziedātās dziesmas, senioru deju kolektīva „Divi kras-
ti” skaistās dejas. Arī Ļaudonas vidusskolas sākumsko-
las vokālais ansamblis bija gatavojies valsts svētkiem, 
kopā ar skolotāju Ilutu Biķernieci iemācoties dziesmu 
ar A. Eglīša vārdiem „Es gribu ziedēt”.

Īpaši siltas emocijas radīja PII „Brīnumdārzs” au-
dzēkņi – Ilze, Toms, Ernests, Agris un Emīlija. Viņi 
skandēja dzejolīšus par mājām.

Svētku koncerta laikā tika pasniegti Madonas nova-
da Atzinības raksti mūsu pagasta cilvēkiem – Lidijai 
Kaufeldei, Vizmai Jonānei, Gundegai un Aināram 
Apšiem. Par Atzinības raksta saņēmējiem vairāk lasiet 
nākamajā „Ļaudonas Vēstis” numurā!

Paldies tika teikts arī tiem ļaudoniešiem, kuri iesnie-
dza savus foto darbus izstādei „Skaista mana Ļaudo-
na” – Smirnovu ģimenei, 117. Ļaudonas mazpulku 

pulciņa dalībniekiem un skolotājai L. Grāvītei, PII 
„Brīnumdārzs” kolektīvam, Lidijai Kaufeldei un 
Dzintrai Viļevičai. Foto darbu izstādi joprojām var 
apskatīt Ļaudonas kultūras namā. Laipni aicināti!

Signe Smirnova

Pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane.

Deju kolektīvs “Divi krasti”.

Ansamblis “Sendienas”.

Vidusskolas skolēnu vokālais ansamblis.
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Mūžības ceļos aizgājuši: 

Vanda Petrovska 
12.11. 2011. 72 gadu vecumā;

Aivars Ūdris 
14.11.2011. 69 gadu vecumā;

Aivis Baraušķis
novembrī 2011. 23 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

No atmiņām paliek tik starojums
    maigs
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

APSVEICAM!                
..Atgūt zaudēto vēju un tad  
  uzšūpoties
dzīvesprieka šūpolēs tā,
lai dziļos dziļumos dusošie ezeri 
saplaucē ūdensrozes.
Tas nozīmē uzšūpoties tā,
lai apvārsnis virs acu 
plakstiņiem atkal iezīmē   
  sudrabu
un lai izdzisušie jāņtārpiņu  
  lukturīši
neatkarīgi no vasaras laika  
  aiziešanas 
atkal atnāktu atpakaļ. 
 /M. Laukmane/ 

SVEICAM  
50 gadu jubilejā

Indru Čulkovu                      
 1. novembrī
Ilitu Berķi                              
 16. novembrī

60 gadu jubilejā
Lidiju Kaufeldi                                 
 19. novembrī
Vladimiru Aļeksejevu              
 22. novembrī
Mārtiņu Stūraini                 
     24. novembrī

65 gadu jubilejā
Zinu Kupču                          
      8. novembrī
Irēnu Zaščerinsku               
       28. novembrī 

75 gadu jubilejā
Veltu Krēsliņu                     
       4. novembrī
Ļusju Kuņicinu                    
       29. novembrī

85 gadu jubilejā
Adeļu Seikstuli                                     
 1. novembrī
Tadeušu Jakubjaņecu         
 8. novembrī
Zentu Mikanovu                                 
 21. novembrī

90 gadu jubilejā
Rasmu Stūraini                    
 4. novembrī

Daudz baltu dieniņu,
 Laimiņa, dodi!

SĒRU VĒSTS

PASĀKUMI 
DECEMBRĪ 
ĻAUDONAS 

KULTŪRAS NAMĀ
● 11. decembris
Ziemassvētku ieskaņas koncerts 

„Eņģel, rādi man ceļu...”
Pēc koncerta – pagasta egles ie-

degšana

● 18. decembris
Ziemassvētku pasākums bēr-

niem, kuri neapmeklē bērnudārzu

● 25. decembris
Ziemassvētku koncerts

● 29. decembris
Pensionāru Ziemassvētku pasā-

kums

Sekojiet informācijai!
Lai brīnumains Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks!

Labie vārdi ir kā auglīgs lietus.
Dziļi slēptām sēklām dzīvību spēj 
dot, 
Veldzē tikko uzdīgušus dzietus,
Pāri siltumu un gaismu starojot.
                          (O. Skuja)

Saku vissirsnīgāko pateicību 
Sāvienas bibliotēkas vadītājai 
Aijai Jakubjaņecai par viņas 

atsaucību, piegādājot man 
grāmatas lasīšanai, jo veselības 
problēmu dēļ pārvietošanās ir 

apgrūtināta.
                                                       

    Grāmatu tārpiņš
 Taiga „Liepās”

PAtEICīBA

Gaiši, gaiši uguns deg
Tavā mājas lodziņā.
Tur Laimīte dzīvi raksta
Mazajam bērniņam.

Sveicam Aneti un Mārtiņu 
Smirnovus ar dēliņa Edvarda 

piedzimšanu!

Informācija 
skolēnu vecākiem

Skolas garderobē ir sakrājušās 
dažādas skolēnu mantas jau no 

iepriekšējā mācību gada. Lūgums 
skolēniem vai viņu vecākiem, kuri 

domā, ka mantas ir pazudušas, 
ielūkoties skolas garderobē.
Pagasta pārvaldes automašīnā 
atrasts mobilais telefons un 

zēnu ziemas cepure (iespējams, 
no iepriekšējā mācību gada). 

Interesēties pa tālruni 64860896


