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ĻAUDONASĻAUDONAS

q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

Vēstis

q Es nāku no Ļaudonas 

q Informācija

Marts. Martā par ziemu negribas runāt, bet tomēr šogad 
tā negrib atkāpties, kaut gan saulīte ar katru rītu pie debesu 
malas parādās arvien agrāk un dienas ir kļuvušas garākas. 20. 
martā iestājās astronomiskais pavasaris, kad diena kļūst garāka 
par nakti. Agrajās rīta stundās mūs priecē putnu balsis, un tas 
liecina par gājputnu atgriešanos.

Saule katru dienu cīnās ar sniega segu un cerams, ka pavisam 
drīz to uzveiks. Saule patiesībā ir neparasta. Tā nav parasta 
uguns bumba debesīs, bet ir kas daudz vairāk, nekā spējam 
iedomāties – dabisks enerģijas avots, dzīvības uzturētāja, gais-
mas nesēja, prieka simbols...

Bez saules gaismas neziedētu puķes, nebūtu nedz gaismas, 
nedz siltuma. Un kas tad notiktu ar mums – cilvēkiem? Taču 
saule zina, ko dara, zina savu ritmu, zina, ka rītausmas laiks 
pieder tieši viņai un saulrieta stundās debesis jāiekrāso košos 
krāsu toņos, mierīgi aizslīdot aiz tālās meža malas. Pavasaris tai 
ir visspraigākais darba laiks: ar steigu jākausē sniegs, kas no 
laba prāta nedodas prom, jāklauvē pie saltās ledus garozas, lai 
sniegpulksteņi nenokavētu savu atnākšanu, lai samtainie pūpoli 
krāsotos sudraboti, lai tecētu kļavu un bērzu sulas. 

8. martā svinējām Starptautisko sieviešu dienu, bet 25. martā  
pieminēsim komunistiskā genocīda upurus.

Lai visiem mums saulains un prieka pilns pavasaris!
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q Sporta dzīves 
         norises

q Pagasta izglītības 
        iestādēs

2011. gada ļaudoniete – Mairita Ducena.
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Par projekta norisi Ļaudonā
Par projektu   Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/

APIA/CFLA/102/095 “Ūdenssaim-
niecības attīstība Madonas novada 
Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā”

Madonas novada pašvaldība 
12.07.2010. ir noslēgusi vienošanos 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/ 
102/095 ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par projekta “Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Madonas novada Ļaudonas 
pagasta Ļaudonas ciemā” ieviešanu.

 Projekts tiek īstenots Eiropas Reģio-
nālā attīstības fonda prioritātē “Kvali-
tatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai 
aktivitātei nodrošināšana” pasākumā 
“Vide”, aktivitātē 3.4.1.1.”Ūdenssaim-
niecības attīstība apdzīvotās vietās ar ie-
dzīvotāju skaitu līdz 2000”. Aktivitātes 
mērķis ir ūdensapgādes un notekūde-
ņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana un ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu pieejamības paplašināšana, 
nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, sama-
zinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju 
eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un 
energoresursu racionālu izmantošanu. 

Projekta īstenošanas termiņš no 
12.07.2010. līdz 11.07.2012. 

Projekta mērķis – Uzlabot ūdens-
saimniecības attīstību apdzīvotās vie-

tās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 – Ļau-
donas ciemā.

Projekta kopējā summa 420148,30 
LVL, no tiem Eiropas Savienības finan-
sējums 85% – 295145,50 LVL, pašvaldī-
bas budžeta finansējums 15% – 52084,50 
LVL. Finansējuma saņēmējs ir Madonas 
novada pašvaldība.

Projektā tiek veiktas šādas aktivitātes:
1. Tehniski ekonomiskā pamatoju-

ma sagatavošana – izstrādātājs SIA 
“Ē.Tilgalis un partneri”(aktivitāte jau 
īstenota);

2. Būvprojekta izstrāde – izstrādātājs 
SIA “Belss”(aktivitāte jau īstenota);

3. Būvdarbi – veic SIA “Madonas sil-
tums”;

4. Būvuzraudzība – veic SIA “E.Lāča 
Laura Madonā”;

5. Autoruzraudzība – veic SIA 
“Belss”.

Īstenojot būvdarbus objektā “Ūdens-
saimniecības attīstība Madonas novada 
Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā”, tiks 
sasniegti šādi rezultāti:

• Jauna kanalizācijas sūkņu stacija – 1 
gab;

• Jaunas NAI (1 kompl.);
• Rekonstruētas akas – 2 gab.;
• Ļaudonas ciema teritorijā izbūvēti 

jauni ūdensvadi (1115 m) un kanalizā-
cijas cauruļvadi (150 m), kā arī rekons-
truēti ūdensvadi (1465 m) un kanalizā-
cijas cauruļvadi (1319 m).

 Tīklu trasējums virzīts:
– Upes ielā – kanalizācija;
– Upes un Brīvības ielas krustoju-

mā– ūdensvads un kanalizācija; 
– Miera ielā – ūdensvads un kanali-

zācija; 
– Ļaudonas vidusskolai – ūdens-

vads; 
– Avotu ielā – ūdensvads un kanali-

zācija;
– no artēziskā urbuma līdz Avotu un 

Miera ielai – ūdensvads; 
– no katlumājas pa Aiviekstes ielu 

līdz Dzirnavu ielai – ūdensvads; 
– ap Dzirnavu sistēmas artēzisko ur-

bumu – ūdensvads.
Sasniedzamie rezultāti nodrošinās 

ciema iedzīvotājiem kvalitatīva un ne-
pārtraukta dzeramā ūdens piegādi un 
notekūdeņu infiltrācijas samazināša-
nos, kā arī uzlabos visas sistēmas ener-
goefektivitāti.

Ilze Dreimane

IEGULDĪJUMS TAVĀ 
NĀKOTNĒ

ES NĀKU NO ĻAUDONAS
Man gribas teikt: „Es nāku no Sā-

vienas!” Sāviena, Kalnvirsa, Kalnā-
ji, Beļava – tā ir šodienas Ļaudona, 
plaša un skaista ar rāmo Aivieksti 
pa vidu. Vakar braucu no Jēkabpils 
puses pa Madonas ceļu un noprie-
cājos, ka ir vēl apdzīvotās vietas 
nosaukums „Sāviena”. Pat padomju 
gados uzlietais asfalta klājums turas 
ļoti labi – pārāks pat par vienu otru 
šodienas taisīto ceļu. Tikai sāp, ka 
manai Sāvienas skolai izsisti logi, 
pirms pusgadsimta tur mācījās ne-
pilni divi simti bērnu. 

Sāvienas “Avotiņos” esmu dzi-
musi un jau kopš agras bērnības 
mani kādas neredzamas saites allaž 
vilkušas atpakaļ uz dzimto pusi. Sa-
vus pirmos skolas gadus pavadīju 
Vecbebros, tās skolas jau arī vairs 
nav. Dzīvojām kādreizējā muižas 
dārznieka mājā. Tur sākās mana 
mīlestība pret puķēm, tik lielu krāš-
ņumaugu daudzveidību nekur citur 
lauku mājās vairs neesmu redzēju-
si – neskaitāmas ceriņu un jasmīnu 
šķirnes, liels augļu un ogu dārzs, 

krūmi pilni pieauguši ar dažādām sī-
polpuķēm un nenosakāmas šķirnes 
stādiem. Es tos centos atbrīvot un 
iestādīt puķu dārzā. Dažus no tiem 
paņēmu līdzi uz Sāvienu, kad ģime-
ne pārcēlās atpakaļ uz “Avotiņiem”,  
omamma vairs nejaudāja ar māju tikt 
galā. Tie bija mani vislielākie svētki, 
jo es biju atgriezusies visskaistākajā 
vietā uz visas pasaules. 

Kad manam vectēvam piešķīruši 
jaunsaimniecību, tad kāda veca mā-
muļa esot teikusi: „Nu, Avotiņ, tu esi 
gan tagad vīrā, pie tik labas zemes 
ticis!” Vectēvam par vienu hektāru 
nācies maksāt nodokļus tikpat, cik ci-
tiem par desmit. Zeme te tiešām aug-
līga. Bargajā 1941. gada ziemā izsalis 
viss lielais vectēva stādītais ābeļdārzs, 
mēs ar tēti to atkal atjaunojām. Ābeles 
mums ražo katru gadu un āboli glabā-
jas pagrabā līdz pat Vasaras svētkiem. 
Te paveras plašs skats uz visām kai-
miņu mājām,  Kalnvirsas mežiem, 
Ļaudonas silu, Kalniešu pakalniem. 
Austrumos lielais Trepes valnis, bet 
dienvidos plašais Cauņu lauks. Bēr-

nībā Jaungada naktī divpadsmitos 
ar māsu skrējām ārā aiz šķūņa. No 
turienes varēja redzēt salūtu Kalsna-
vā, Mārcienā, Ļaudonā, Mētrienā, 
Sāvienā. Tas bija varens skats.  Pa-
vasaros meži iekrāsojas zaļās krāsas 
pasteļu toņos, bet rudeņos zeltaini 
sārtos. 

Vidusskolā mācījos Ļaudonā. Ta-
jos laikos bieži negāja autobuss, tad 
piecus kilometrus gāju kājām. Skolu 
nekad netiku kavējusi, tā bija svēta 
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lieta. Mums vecāki nekad darba dēļ 
nelika palikt mājās, par skolotājiem 
nedrīkstēja teikt nevienu sliktu vār-
du. No skolas laikiem vislabākās 
atmiņas par skolotājiem, kas bija 
stingri prasībās, bet tajā pat laikā 
taisnīgi. Matemātikas stundas pie 
skolotājas Dzērves man patika vis-
labāk, viņa prata iemācīt, kā ar ka-
roti ielēja mutē, bet formulas bija 
jāiemācās. Vēl šodien nesaprotu, 
kā viņa panāca tik perfektu discip-
līnu stundā, lai gan arī mēs nebijām 
nekādi paraugbērni. Viņai vienkārši 
tas izdevās. No mūsu klases tikai 
Uldis Liniņš ir kļuvis par skolotā-
ju.  Mūsu vecajai skolai visapkārt 
bija brīnišķīgs parks, kopts, tur visi 
pie skolotājas Dārziņas esam cepi-
nājušies karstajā akmensdārzā, bet 
mums tur patika pasēdēt uz soli-
ņiem starpbrīžos un eksāmenu laikā. 
Katru reizi, garām ejot, nosāp sirds, 
kāpēc manām skolām tāds likte-
nis – būt pamestām, nevajadzīgām? 
Šai ēkai taču ir gara vēsture, viena 
no divām ēkām, kas pārdzīvojusi 
Otro pasaules karu, šeit, lauksaim-
niecības skolā un vēlāk vidusskolā, 
mācījušies simtiem jauniešu. 

Vidusskolas pēdējā klasē mums 
visiem noteikti vajadzēja uzrakstīt, 
kur mēs tālāk mācīsimies. Mani tas 
ļoti kaitināja, likās, kā es tā tagad 
teikšu, kur vēlos mācīties. Ja nu ne-
izturu konkursu? Būs liels kauns. 
Septiņdesmitajos gados augstskolās 
bija ļoti lieli konkursi, 3 līdz 7 cil-
vēki uz vienu vietu. Pati gan jau sen 
biju izdomājusi stāties agronomos 
Jelgavā, jo gribēju atgriezties Sā-
vienā, tāpēc arī norīkojumu paņē-
mu no kolhoza, lai sadales komisija 
neaizsūta citur.  Augstskola mums 
iedeva ļoti plašas zināšanas, jo tajā 
laikā pastāvēja uzskats, ka lau-
kos jaunajiem speciālistiem jāprot 
viss – sākot ar aršanu ar kāpurķēžu 
traktoru (meitenes iemācījās uzart 
taisnāku vagu nekā puiši), beidzot 
ar rožu potēšanu. Mums bija jābūt 
kā organizatoriem, tā arī izpildītā-
jiem.  Tā pēc pieciem gadiem at-
griezos Sāvienā, bet ne vairs maza-
jā kolhozā, tas bija jau apvienots ar 
Ļaudonu un pēc tam arī ar Kivova 
padomju saimniecību. Man bija labi 
darba kolēģi, un neviens traktorists 
mani neaizsūtīja „pēc kompresijas”, 
par ko mūs biedēja augstskolā me-
hanizācijas pasniedzēji.

 Kā šodien atceros dienu, kad pa 
Madonas ceļu gāju kājām uz kādu 

lauku un domāju: „Cik garlaicīgā lai-
kā es dzīvoju! Nekādu lielu vēsturisku 
notikumu – ne karu, ne bezdarba...” 
Pierunāju. Arī mūsu paaudze piedzī-
voja lielās pārmaiņas – padomju valsts 
sabrukumu, Latvijas neatkarības at-
gūšanu (man žēl, ka to nepiedzīvoja 
omamma), arī bezdarbu. Sabruka Ki-
rova padomju saimniecība, sāvēnieši 
atkal veidoja savu saimniecību – aici-
nāja mani par galveno agronomi, bet 
es jau toreiz dzīvoju Madonā un iz-
braukāt katru dienu man šķita nereāli, 
arī bērni bija vēl mazi un visbeidzot – 
nobijos. Šķita, ka nespēšu tikt galā ar  
darbiem jaunveidotajā saimniecībā, jo 
viss jau bija jāsāk no nulles. Laikam 
jau paredzēju, ka tur nekas labs neiz-
nāks. Tā arī bija. Visas paju sabiedrī-
bas, kooperatīvi izjuka, un es nudien 
nenožēloju, ka nepiedalījos šajās da-
līšanas, pārdalīšanas un privatizācijas 
vai „prihvatizācijas” būšanās. 

Kopš 1988. gada dzīvojam pašu uz-
celtajā mājā Madonā, bet vēl joprojām 
es sevi vairāk uzskatu par Ļaudonai 
piederīgu. Tur ir manas saknes un tur 
es vēlos atkal atgriezties. Regulāri 
braukāju uz Sāvienā pie vecākiem un 
tur ir mūsu bišu pamatdrava. Bites ir 
mans hobijs un mana veselība. Augst-
skolā mācoties, zināju, ka kādreiz man 
būs pašai savas bites. 

Jau piekto gadu dziedu Ļaudonas 
jauktajā korī „Lai top!”. Koros esmu 
dziedājusi jau no skolas gadiem. Vis-
labāk man patīk mēģinājumu process, 
jo tur notiek  mācīšanās. Mums ir brī-
nišķīgs kolektīvs un diriģente. Sāvē-
nieši un ļaudonieši jau izsenis ir bijuši 
labi dziedātāji un viņiem ir bijuši izci-
li diriģenti. Mūsu paaudzes uzdevums 
– noturēt šo tradīciju dzīvu pagastā 
un tiekties pēc labākiem rezultātiem. 
Ļaudonas koris vienmēr laipni aicina 
visus dziedātgribētājus pievienoties, 
īpaši vīrus ar skanīgām balsīm.

Madonā dejoju kultūras nama deju 
kolektīvā „Atvasara”. Dejošana dod 
mundrumu. Dejotprieku man iemācīja 
bērnudārzā. Kas cilvēkā ir ielikts bēr-
nībā, tas paliek visam mūžam. Mani 
vecākie bērni ir gājuši Ļaudonas bēr-
nudārzā un labi, ka arī šobrīd ir iespē-
ja mazajiem ļaudoniešiem apmeklēt 
„Brīnumdārzu”.

Interesanti, piecpadsmito gadu es 
strādāju mājā, kur kādreiz esmu pie-
dzimusi – bijušajā Madonas slimnīcā, 
tagad Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzejā.  Darbs krājumā man 
patīk, arī te ir nepieciešamas plašas 
zināšanas, mums jāprot aprakstīt, sa-

glabāt nākamajām paaudzēm vēs-
turiskās liecības par notikumiem 
un ļaudīm Madonas novadā. Mans 
darbs lielā mērā saistīts arī ar infor-
mācijas tehnoloģijām, nepārtrauk-
ti ir jāapgūst jaunas lietas, jaunas 
zināšanas. Deviņdesmito gadu sā-
kumā Rīgā, Lielajā estrādē, stāvot 
kolonnā, pirms iziešanas uz lielās 
skatuves, sarunājāmies ar Kanādas 
latvietēm. Septiņdesmitgadīgās kun-
dzes stāstīja par savu dzīvi un, starp 
citu, teica, ka viņas pašreiz mācoties 
(neatceros, ko īsti), bet es tā arī to-
reiz nesapratu, kā tas var būt, ka tādā 
vecumā cilvēks vēl mācās. Ja jau ir 
pabeigta augstskola, tad taču vairs 
nav jāmācās! Kā es toreiz allojos! 
Tagad mācās visi nepārtraukti jeb-
kurā vecumā.

Mani interesē etnogrāfija, pre-
cīzāk, viss, kas saistās ar latviešu 
tautas tērpu, tā darināšanu, nēsāša-
nu. Man patīk valkāt tautas tērpu, 
pamazām esmu pati sev to izgatavo-
jusi, izņemot brunčus. Aušana nav 
mana stiprā puse, bet izšūt un dari-
nāt mežģīnes man patīk. Laikā, kad 
es vēl nestrādāju muzejā, apguvu 
knipelēšanu – mežģīņu darināšanu, 
pašreiz šai nodarbei ir atlicis mazāk 
laika, bet zinu, ka es pie tās atgriezī-
šos. Strādājot muzejā, man ir iespēja 
iepazīties ar senajām mežģīnēm un 
šeit esmu nonākusi pie atziņas – lie-
tas, kas darinātas ar rokām, ar lielu 
mīlestību un rūpību, iegūst zināmu 
auru, tām ir kas tāds, kas saista, ie-
dvesmo un liek domāt par patiesām 
vērtībām. 

 Ļaudona ir liels pagasts, un es ar 
to lepojos, jo tajā dzīvo mani vecāki, 
tajā esmu piedzimusi, gājusi skolā. 
Ik reizi, braucot caur Ļaudonu pie 
vecākiem, vēroju, kas jauns Ļaudo-
nā. Te iešaujas galvā doma, ka tas 
ceļa krustojums uz Kalsnavas pusi 
ir tāds aizaudzis ar nezālēm. Pēc 
neilga laika jau kādas čaklas rokas 
to ir pārvērtušas līdz nepazīšanai. 
Ar gaumi sagrupēti augi un akme-
ņi, nekā lieka. Tad citu reizi ienāk 
doma prātā, ka Aiviekstes krasti ai-
zauguši, bet pēc mēneša arī šeit jau 
čaklie ļaudonieši talkās krūmus ir 
novākuši. Man prieks, ka pamazām 
Ļaudonā to sakopto stūrīšu kļūst ar-
vien vairāk. Mans novēlējums Ļau-
donai – sakopsim katrs savu māju 
un tās apkārtni, un tad arī viss kopā 
izskatīsies labāk, jo sakoptā vidē arī 
pats cilvēks kļūst un jūtas labāks. 

Laima Garā (Avotiņa)
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13. martā dzīves 85 gadu jubileju 
svinēja Malvīne Zeltiņa. Jubilāres 
dzīvesceļš aizsācies Zilupes puses 
Briģu pagastā. Vecāku ģimenē augu-
ši pieci bērni. Jau no bērnu dienām 
veikti visādi mājas darbi. Tā laika 
pamatskolas izglītība iegūta dzimtajā 
pagastā, bet vidējā – jau Rīgā. Pirmās 
darba gaitas uzsāktas Meņģelē kā tā 
laika komsorgam. Nedaudz vēlāk dar-
ba gaitas aizvedušas uz Pļaviņām, tad 
uz Jaunkalsnavu. Un tā arī viss darba 
mūžs nostrādāts Aiviekstes spēksta-
cijā. Darbā sastaptais puisis Osvalds 
no Antūžu puses izrādījies liktenīgais. 
Nosvinētas kāzas, kopā izaudzināta 
meita un dēls.

1999. gadā dēls vecākiem nopircis 
lauku mājas Ļaudonas pagastā, Sāvienas 
pusē, Aiviekstes krastā – gandrīz pre-
tim Jaunkalsnavai. Klusajā un skaistajā 
dabas nostūrītī Zeltiņu ģimene pavada 
savas vecumdienas. Vecāku ģimenei 
pievienojusies arī dēla ģimene, jo dēls 
beidzis aktīvās jūrnieka gaitas.

Jubilārei ir vairāki vaļasprieki: adī-
šana, grāmatu un žurnālu lasīšana. Visu 
dzīvi jubilāre ir bijusi aktīva sportiste. 
Mīļākais sporta veids ir bijusi slēpoša-
na. Vasarās un rudeņos viņa ir kaislīga 
ogu un sēņu lasītāja apkārtējos mežos. 
Klāt jau pavasaris, un pavisam drīz sāk-
sies darbi piemājas dārziņā, siltumnīcā 
un puķudobēs.  

Jubilāre priecājas, ka Ķuncu mājās 
un Sāvienā dzīvo labi, atsaucīgi cilvē-
ki, kuri ir ļoti izpalīdzīgi un saprotoši. 

Atvadoties cienījamai jubilārei vē-
lam veselību, dzīvesprieku un enerģi-
ju nākamajos dzīves gados.

 R. Vizānes teksts un foto

PAgAStA izglītībAS iEStĀDēS
Īsziņas no skolas

Februārī (no 20. līdz 24. ) tradicio-
nāli skolēniem notiek projektu nedēļa. 
Šajā laikā skolēni darbojas gan indi-
viduāli, gan grupās, bet  rezultāti tiek 
demonstrēti un izrunāti nedēļas bei-
gās – prezentāciju dienā. 1.-4.kl. sko-
lēniem šogad bija vienota tēma  par 
vecvecākiem,  rezultāts – Vecvecāku 
pēcpusdiena 2. martā. Savukārt 12. 
kl. rezultāts – Žetonvakars, kurš noti-
ka 24. februāra vakarpusē. Mēs īpaši 

priecīgi esam par šo notikumu, jo pēc  
divu gadu pārtraukuma atkal tas atgrie-
zies mūsu skolā. Žetonvakars kā atskai-
tes punkts divpadsmitajiem par skolā 
pavadīto laiku, par iegūtajām prasmēm 
un iemaņām, tas izskan kā neliels pal-
dies skolai. Bet  svarīgākais vēl priek-
šā – zināšanu pārbaudījumi – eksāmeni. 
Vēlēsim viņiem  veiksmi pēdējā mācību 
cēlienā. Paldies klases audzinātājai A. 
Punovskai un 12-tajiem par sagatavoto 

priekšnesumu!
Skolā no 27. februāra līdz 2. mar-

tam bija dabaszinātņu nedēļa 5.-12.kl. 
Aktivitātes starpbrīžos organizēja ma-
temātikas skolotājas A.Iesalniece, A. 
Punovska, informātikas skolotāja R. 
Avotiņa, fizikas skolotājs A. Sīlis, kā 
arī bioloģijas skolotāja I. Avotiņa. No-
tika arī plakātu konkurss “Dabas aiz-
sardzībai Latvijā – 100!”, izveidotie 
darbi bija skatāmi skolas izstādē.  Šī 

MēNEŠA JUbilĀRi
22. februārī dzīves 85 gadu jubi-

leju svinēja Anta Uberte. Jubilāres 
dzīvesceļš sācies Ļaudonas pagasta 
„Ancīšos”. Tur arī pavadīti pirmie 
dzīves gadi kopā ar vecāko brāli Aldi 
un jaunāko māsu Maldu. Tēvs cēlis 
savu māju netālajos „Eglājos”. Ģime-
nē bērni jau no mazām dienām tiku-
ši radināti pie darba. Ceļot māju un 
smagi strādājot, ģimenes galva sma-
gi saslimis un drīz aizgājis aizsaulē. 
Māmuļai vienai nācies vadīt „Eglāju” 
saimniecību. Jubilāre pamatizglītību 
ieguvusi Ļaudonā. Kara laikā brālis 
Aldis iesaukts leģionā, aizsūtīts uz 
Vāciju, kur arī saslimis un vairs nav 
atgriezies... Tuvojoties frontei, mā-
muļa ar abām meitām devusies bēgļu 
gaitās līdz pat Kurzemei. Savās mā-
jās „Eglājos” atgriezušās tikai 1946. 
gadā. Jaunākā māsa Malda palikusi 
pie mātes, bet Anta devusies iekarot 
Rīgu un apņēmības pilna uzsākusi 
apgūt zinības grāmatvedībā. Kā diplo-
mēta grāmatvede atgriezusies Mado-
nā un uzsākusi darba gaitas Krājbankā 
par galveno grāmatvedi. Krājbankā 
nostrādāts viss darba mūžs,  veikusi 

arī banku revidentes pienākumus. Jubi-
lāres darbs bijis novērtēts ar daudzām 
atzinībām, pateicībām, piešķirts darba 
veterānes nosaukums.

Madonā sastapts arī dzīvesdraugs 
Kārlis, ar kuru kopā nodzīvoti vairāk 
nekā četrdesmit gadi. Visskaistākie dzī-
ves gadi pavadīti Madonā, par kuriem ir 
daudz skaistu atmiņu.

No 2008. gada rudens par jubilāres 
dzīvesvietu ir kļuvusi Ļaudona, jo te 
dzīvo viņas krustmeita Selga un viņas 
meitas ģimene, kas ikdienā palīdz jubi-
lārei. Dzīvesdraugs Kārlis aizgājis mū-
žības ceļā. Jubilāres sabiedrotie ikdienā 
ir grāmatas, žurnāli, telefons, radio un 
televīzija, un, protams, labie un izpalī-
dzīgie kaimiņi – Anniņa, Astrīda un Val-
dis. Brīvdienas un svētku dienas pavadī-
tas kopā ar krustmeitas Selgas ģimeni un 
viņas bērnu ģimenēm, kuras bieži sniedz 
muzikālus koncertus un teātra izrādes.

Jubilāre vēlas pateikt mīļu paldies vi-
siem, ar kuriem nācies sastapties un būt 
kontaktā īsāku vai garāku laika sprīdi. 

Arī mēs cienījamajai jubilārei vēlam 
veselību, dzīvesprieku un neizsīkstošu 
enerģiju nākamajos dzīves gados.

* * *

26. februārī dzīves 80 gadu jubile-
ju svinēja pagasta iedzīvotājs Jānis 
Āboliņš. Cienījamais jubilārs dzīvo 
pie meitas Salaspilī, tāpēc klātienē ar 
viņu mums satikties neizdevās.

Arī viņam vēlam veselību, dzīves-
prieku nākamajos dzīves gados!

*  * *
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Ļaudonas vsk. 1.-4. kl. deju kolektīvs.

nedēļa skolēniem bija jautra, intere-
santa un aizraujoša, jo uzdevumi taču 
bija atraktīvi un sarežģīti vienkārši. 
Paldies skolotājiem par veikumu!

28. februārī skolā tika organizē-
ta kārtējā  Vecāku diena, kurā skolas 
administrācija aicināja visus vecākus 
nākt uz atklātajām stundām, vērot 
savus bērnus, pārrunāt un konsultē-
ties  ar priekšmetu skolotājiem par 
dažnedažādiem jautājumiem. Vecāki 
diemžēl ir pasīvi, un aktivitāte  varētu 
būt lielāka, tāpēc vēlreiz aicinām uz 
sadarbību. Nākamā Vecāku diena tika 
organizēta 21. martā.

29. februāra pēcpusdienā mūsu 
skolas interesentu pulciņš devās uz 
baleta izrādi “Gulbju ezers” Latvijas 
Nacionālās operas un baleta teātrī. 
Notikums tik tiešām pārsteidzošs, jo 
patiesībā skolēni pirmo reizi skatīja 
operas teātri vaigā un, protams, pirmo 
reizi mūžā arī baleta izrādi. Skolēniem 
un skolotājiem šī klasiskā izrāde ļoti 
patika. 

1. martā sk.Ilutas Biķernieces vadī-
bā sākumskolas ansamblis piedalījās 
vokālās mūzikas konkursā “Līdzbal-
sis”. Ansamblis ieguva 1. pakāpes 
diplomu. Liels paldies skolotājai par 
ieguldīto darbu un mazajiem dziedātā-
jiem par skanīgu dziedāšanu!

2. martā skolā notika 1.-12.kl. tikša-
nās ar bijušo mūsu skolas absolventu, 
ļaudonieti, sporta žurnālistu  un foto-
grāfu, Latvijas Olimpiskās komitejas 
vēstnesi Daini Cauni. Šī bija aizrau-
joša tikšanās, jo cienījamais žurnālists 
stāstīja un rādīja  par pieredzēto un fo-
tografēto 8. Olimpiskajās spēlēs. Viņš 
arī jauno paaudzi mudināja nodarbo-
ties ar sportu, piedalīties dažnedažā-
dās sacensībās, jo patiesībā jebkurš ar 
neatlaidīgu gribasspēku  var sasniegt 
ļoti daudz. Mums ļaudonietis Dainis 
Caune tik tiešām ir kā paraugs, jo arī  
“puika no laukiem” var nokļūt un līdz-
darboties Pasaules Sporta centra noti-
kumos.

2. martā uz dabaszinātņu un ma-
temātikas mācību spēļu turnīru 9.kl.
skolēniem Madonas Valsts ģimnāzi-
jā sk.Ingas Avotiņas vadībā devās 4 
devītās klases skolēni – Agnese Sīle, 
Kalvis Kuprans, Ventis Stradiņš, Ivi-
ta Celiņa. Divi mūsu skolas skolēni – 
A.Sīle, K.Kuprans – izcīnīja braucienu 
uz Cēsu Bērnu zinātnes centru.

3. martā ļoti daudzi skolēni un viņu 
vecāki, kā arī skolotāji līdzdarbojās 
“Sniega dienā”. Kaut arī diena nebija 
no vēsajām, ūdens peļķes netraucēja 
būt možiem garā un sportot,  kā pie-
klājas gan masu slēpošanas distancē, 
gan komandu biatlonā, gan orientēša-
nās uz slēpēm, kā arī dažādās atraktī-

vās stafetēs.  Skolas sporta zālē, kā arī 
pēc tam skolas 2. stāvā bija apskatāma 
izstāde “Slēpes zem kājām!”.

4. martā 12. kl. skolēni un viņu audzi-
nātāja A.Punovska devās uz Starptau-
tisko izstāžu centru Ķīpsalā, kur notika 
starptautiskā izglītības izstāde “Skola 
2012”. Tā ļāva vienuviet iegūt informā-
ciju par mācību iespējām, kā arī palīdzē-
ja izvēlēties piemērotāko izglītības celu. 
Tajā piedalījās vairāk nekā 140 dalībnie-
ki no 11 valstīm. Bija pārstāvētas visas 
Latvijas Valsts universitātes tipa augst-
skolas. Vienlaikus notika arī izdevniecī-
bu grāmatu izstāde.

6. martā mūsu skolas divas 7.-9. kl. ko-
mandas piedalījās pulkveža O.Kalpaka 
piemiņas sacensībās Meirānu Kalpaka 
pamatskolā. Šajās militarizētajās sacen-
sībās piedalījās 11 skolas. Kā veicās? 
Vidusskolu grupā–2. vieta, pamatskolu 
grupā – 4.vieta! 

10. martā notika skolu tautisko deju 
kolektīvu draudzības pasākums “Nāciet, 
draugi, sadancot!”. Pasākuma  ietvaros 
notika arī ceļojošā “Spriguļa” balvas 
izcīņa, šī tradīcija tika aizsākta Zemga-
les pusē – Misas vidusskolā. “Spriguļa” 
balvu pagājušajā gadā izcīnīja Ļaudonas 
vidusskolas deju kolektīvs, tāpēc šogad 
pasākums notika Vidzemē – Ļaudonā!  
Pasākumā piedalījās Misas, Skaistkal-
nes, Vecumnieku, Ļaudonas vdussko-
las, kā arī  Degumnieku pamatskolas 
deju kolektīvi. Šo pasākumu atklājām ar 

sportiskām aktivitātēm starp deju ko-
lektīviem. Bija jautri. “Veiksmīgāko” 
titulu ieguva Degumnieku pamatsko-
las komanda, “aktīvākie”–  Skaistkal-
nes vidusskolas komanda, “vienotā-
kie”–  Misas vidusskolas komanda, 
“veiklākie”– Vecumnieku vidusskolas 
komanda, “atraktīvākie”– Ļaudonas 
7.-12.kl. komanda, “drosmīgākie”– 
Ļaudonas vsk. 3.-4.kl. komanda. Pēc 
sportiskajām aktivitātēm notika mē-
ģinājumi, bet jau vēlā pēcpusdienā – 
koncerts. Šī koncerta programmu pie-
teica 12.kl. skolniece Elva Sakne un 
8.kl. skolnieks Atis Kriškāns. Ar uz-
ticēto pienākumu  skolēni lieliski tika 
galā. Paldies viņiem par to! Koncerta 
svētku uzrunu teica Madonas novada 
deputāte, ļaudoniete, Ruta Vizāne.  
Svētku prieks un sajūtas bija redza-
mas ik uz soļa – gan  košajos tērpos, 
gan smaidos, gan staltajā stājā, itin vi-
sur valdīja līksme. Prieks par izdevu-
šos pasākumu. Ceļojošo balvu “Spri-
guli” ieguva Skaistkalnes vidusskola. 
Nu tad nākamgad tiksimies Zemgalē! 
Protams, pēc koncerta – draudzības 
diskotēka. Milzīga pateicība mūsu 
skolas deju kolektīvu vadītājām Antrai 
Punovskai, Anitai Pētersīlei par pasā-
kuma sagatavošanu, kā arī tiem sko-
lotājiem, kuri iesaistījās šī  pasākuma 
mazākos un lielākos darbos. 

Ļaudonas vidusskolas direktora 
vietniece izglītības jomā S. Sīle

“Spriguļa” balva.

Ļaudonas vidusskolas 7.-12. klašu deju kolektīvs.
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2012. gada 7. februāris – Vispasaules 
drošāka interneta diena.  Šis ir otrais 
gads, kad piesaku Ļaudonas vidussko-
las bibliotēku šajā radošajā konkursā. 
Šī gada Vispasaules drošāka interneta 
dienas tēma: ,,Atklāsim digitālo pasau-
li kopā … un droši!”. Šajā dienā skolas 
bibliotēkā bija apskatāma neliela izstāde 
veltīta drošāka interneta dienai. Konkur-
sa radošās aktivitātes mūsu skolā notika 
no 30. janvāra līdz 5. martam. Šī gada 
aktivitātēs centos iesaistīt visus skolēnus 
no 1. līdz 11. klasei.  Vizuālās mākslas 
skolotājai Vijai Točai lūdzu uzrunāt 10. 
un 11.klases skolēnus par radoša darbiņa 
veikšanu ar devīzi ,,Atklāsim digitālo pa-
sauli kopā … un droši!”.  Skolotāja Vija 
uzrunāja arī 9., 8. un 7. klases skolēnus. 
Atsaucību skolēnu radošumam varētu 
vēlēties lielāku, bet paldies visiem sko-
lēniem, kas izveidoja savu radošo darbu. 
Izpildes tehnika un formāts bija katra 
paša ziņā. Paralēli šīm radošajām aktivi-

“Radošais pasākums par drošību internetā manā 
bibliotēkā 2012.” – Ļaudonas vidusskolā

tātēm darbojos arī pati. Vienojoties ar kat-
ru klases audzinātāju, vadīju 1. – 9. klases 
skolēniem stundas par drošu internetu. Šīm 
stundām izmantoju darba lapas no rokas-
grāmatas skolotājiem ,,Drošība internetā”. 
Katrai vecuma grupai izvēlējos atbilstošā-
kās. Mazākajiem tas bija burtu režģis, kurā 
bija jāatrod vārdiņi, kas saistīti ar datoru un 
interneta pasauli. Savukārt vecāko klašu 
skolēniem bija dažādi uzdevumi: ieraksti 
iztrūkstošos vārdus; mana identitāte; pri-
vātas informācijas izpaušana sociālajos 
tīklos; viktorīna – ,,Pārbaudi savas zināša-
nas!”. Ar katru klasi pārrunāju jautājumus 
par to, cik privātu informāciju drīkst vai 
nedrīkst paust interneta vidē, par e-pastu 
saturu, par savstarpējo cieņu un pieklājību 
arī interneta vidē un citiem svarīgiem jau-
tājumiem. Katras stundas beigās lūdzu sko-
lēnus paust īsumā savu viedokli par stundā 
gūto un dzirdēto. Man ir patiess prieks, ka 
lielākās daļas skolēnu atsauksmes bija po-
zitīvas, tikai divi skolēni atzina, ka viņiem 

šī stunda bija tikai laika pavadīšana, jo 
viņi jau visu zināja. Cerams, ka tā arī 
ir. Kopā šajās konkursa aktivitātēs bija 
iesaistīti 122 skolēni (tajā skaitā radošo 
darbu autori) un 11 skolotāji (ieskaitot 
mani). Gribu teikt lielu paldies visām 1. 
– 9. klašu audzinātājām par atbalstu šo 
stundu norisē.  Pilnīgi visi skolēni un au-
dzinātājas tika arī pie mazas pateicības 
dāvaniņas no manas puses. Ļoti ceru, 
ka man izdevās kaut nedaudz skolēnus 
uzrunāt, ieinteresēt un likt aizdomāties 
par šiem svarīgajiem jautājumiem un ka 
mūsu skolas skolēni kļūs par zinošiem un 
prasmīgiem interneta lietotājiem. Aicinu 
visus – gan skolotājus, gan skolēnus, gan 
vecākus – iepazīties ar informāciju par 
droša interneta lietošanu un ne tikai mā-
jas lapā – www.drossinternets.lv 

Visu labu jums vēlot un cerot uz sa-
darbību arī turpmāk –

Dzintra Viļeviča,
Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre

PII “Brīnumdārzā”
Februāris – puteņu, meteņu mēnesis. 

Metenis senlatviešiem personificējās kā 
gaismas nesējs, tā svinēšanai bija pa-
redzēta viena diena, bet gaidīšanas iz-
darības sākās jau mēneša sākumā. Mēs 
bērnudārzā arī gatavojāmies jautrajiem 
ziemas atvadu svētkiem.

No 6. līdz 10. februārim iestādē orga-
nizējām sajūtu nedēļu. Katru dienu sā-
kām ar atšķirīgu aromātiskas zāļu tējas 
tasi. Mācījāmies atpazīt, no kādiem au-
giem, ziediņiem šīs tējas ir iegūtas. Bērni 
izzināja, kā kaltēt tējas, kur tās salasīt un 
izkaltēt. Vecāko grupu audzēkņi nedē-
ļas nobeigumā gatavoja smaržīgus tējas 
iepakojumus, ar kuriem iepriecināja arī 
vecākus. Jaunākās grupas bērni iepazina 
arī svaigus augļus – smaržoja, garšoja, 
taustīja… Šī nedēļa bērniem bija emo-
cionāli bagāta, ļāva izmēģināt visas sa-
vas maņas praktiskās darbībās.

…visi sveicam. 16. februārī visi kopā 
sveicām mēneša jubilārus. Skolotājas 
(Vita, IIze, Dace) iepriecināja bērnus ar 
pasakas ,,Lapsa māca vilku zvejot’’ uzve-
dumu. Sižetā aktīvi iesaistījās arī paši au-
dzēkņi, tas visiem ļoti patika.

…21. februārī sagaidījām Meteni. “Rūķu” 

grupas bērnus Metenis aicināja uz mežu  
vizināties ar ragaviņām no kalniņa, jo 
vizināšanās ir galvenā Meteņdienas no-
darbe. Bērni traucās no kalniņa gan ar ra-
gaviņām, gan plēvēm. Jautrošanos mežā 
netraucēja pat vējš koku galotnēs. Bēr-
nudārzā “Rūķus’’ sagaidīja pārsteigums 
– krāsaina kaste ar  daudzām auklām. 
Pie ieejas jumta, pavelkot auklas, nolija 
Meteņa lietus – saldumi un sīknaudiņas. 
“Kaķu” un “Zaķu” grupas bērni Meteņ-
dienu sagaidīja savos laukumiņos, orga-
nizējot jautras sacensības un vizinoties no 
kalniņa.

…26. februārī iestādes darbinieki pie-
dalījās Ļaudonas pagasta kultūras nama 
organizētajā pasākumā “Mans paldies” 
un saņēma paldies par radošumu un ie-
guldīto darbu, radot svētkus ļaudonie-
šiem.

Gundega, skolotāja

Paldies vecvecākiem
Projektu nedēļas ietvaros Ļaudonas 

vidusskolas sākumskolēni domās, vār-
dos un darbos bija kopā ar saviem vecve-
cākiem, gan pierakstot dažādas atmiņas, 
gan veidojot fotogaleriju, gan gatavojot 
dāvanas un “plaucējot” pirmos pavasara 
ziedus.

1.-4. klašu skolēni kopā ar savām skolo-
tājām šai nedēļā realizēja vienu no novada 
izglītības jomas uzdevumiem – paaudžu 
saistību.

2. marta pēcpusdienā skolas muzeja 
telpās pulcējās vecvecāki uz savu maz-
bērnu darba prezentāciju. Viņus sveicām 

ar dzeju, deju un 
dziesmu. Vectē-
tiņi priecājās par 
savu mazbērnu 
pagatavotajām 
sirsniņām, savu-
kārt vecmāmiņas 
tika iepriecinātas 
ar bērnu veido-
tajām narcisēm, 

kuras ne ar ko neatšķīrās no īstajām.
Vecvecākiem tika dota iespēja atpa-

zīt sevi savu mazbērnu veidotajos ap-
rakstos un tēlojumos.

Kad puiši uzlūdza vecmāmiņas un 
meitenes vectētiņus uz deju, tad virs-
roku guva jautrība, un arī tālāk neviens 
vairs nebija lūdzams piedalīties spēlēs 
un rotaļās.

Mēs, skolotājas, savukārt bijām ie-
priecinātas un aizkustinātas par tik kupli 
apmeklētu pasākumu. Vēlam mīļajiem 
vecvecākiem vēl daudz baltu dieniņu 
kopā ar saviem spriganajiem mazbēr-
niņiem.

Sākumskolas skolotāju vārdā – 
skolotāja Selga BalodeVecvecāki.

Februāra mēneša jubilāri.
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KUltūRAS DzīvE
TRADICIONĀLAIS PASĀKUMS „MANS PALDIES”
26. februārī Ļaudonas kultūras 

namā notika tradicionālais pasākums 
„Mans paldies”. Atskatoties uz 2011. 
gadu, tika teikti sirsnīgi Paldies vār-
di par ļaudoniešu nesavtīgo darbu un 
sirdssiltumu.

Vairāk nekā mēnesi ikvienam Ļau-
donas pagasta iedzīvotājam bija ie-
spēja aizpildīt „Mans paldies 2011” 
pasākuma anketu – norādot, kuru ļau-
donieti viņš vēlētos redzēt konkrētā 
nominācijā, kā arī brīvā formā pateik-
ties kādam līdzcilvēkam. 

PALDIES – tas ir vārds, ko, ie-
spējams, ikdienā nepasakām. Tomēr 
PALDIES spēj atbruņot sirdis, lauzt 
robežas, aizkustināt līdzcilvēkus. Pa-
teicība rada patiesas emocijas, kas 
liek nepadoties un turpināt iesākto.

Pasākumā pateicāmies cilvēkiem, 
kuri rada svētkus ikdienā – dalās ar 
emociju krāsām, lai ļaudoniešiem ra-
dītu prieku un svētku sajūtu – Aijai 
Kreilei, Dzintrai Viļevičai, Ilmāram 
Smirnovam, Sarmītei Sīlei, PII „Brī-
numdārzs” kolektīvam, Benitai Ru-
dzītei, Selgai Balodei.

Paldies tika teikts ļaudoniešiem, 
kuri savu ikdienu pavada, darot darbu, 
kas pašiem patīk, bet tā darot daudz 
vairāk– tādējādi ar savu nesavtīgo 
darbu palīdz Ļaudonai un ļaudonie-
šiem – Diānai Strodei, Solvitai Virkai, 
Aivaram Mincānam, Jānim Ubertam, 
Anitai Prušakevičai, Annai Iesalnie-
cei, Aldai Stepanovai, Vizmai Jonā-

nei, Lidijai Kaufeldei.
Sirsnīgi pateicības vārdi tika veltīti 

ļaudoniešiem, kuri neieslīgst ikdienas 
rūpju pasaulē, bet paceļ acis augstāk un 
palīdz kādam citam – izdarot kādu, ie-
spējams, sīku saimniecisku darbu, taču 
tas patiesībā ir tik daudz – Venerandai 
Zaļai, Vijai Dreimanei, Sarmai Barkov-
skai, Mikanovu ģimenei, Andrim Kļavi-
ņam, Imantam Kalniņam, Valdim Kup-
čam, Mārtiņam Kalniņam.

Palīdzība līdzcilvēkiem var būt arī 
emocionāla, tā palīdz daudziem cilvē-
kiem turpināt iesākto dzīves ceļu – pal-
dies ļaudoniešiem, kuri nebaidās sniegt 
šādu palīdzību – Vitālijam un Aļonai 
Griščukiem, Stepanovu ģimenei, Mārai 
Strautmanei, Inārai Bardovskai, Dauģu 
ģimenei, Brigitai Rūtenbergai, Olgai 
Silmanovičai, Bērziņu ģimenei, Uldim 
Cerukam un Agrim Dauģim, Martai Pri-
tickai un Nelitai Sirmai.

Aizpildot anketu, bija iespēja izvirzīt 
pretendentus uz noteiktajām nomināci-
jām, ar kuriem līdzcilvēkiem 2011. gadā 
ļaudonieši lepojas visvairāk.

Laipnākais apkalpojošās sfēras dar-
binieks – veikala „Dīvari” pārdevēja 
Ilona Bukovska – vienmēr laipna pret 
pircējiem, godīga un pieklājīga. Allaž 
sagaida ar laipnu smaidu un palīdz iz-
vēlēties piemērotāko no plašā piedāvā-
juma klāsta.

Atsaucīgākais pašvaldības iestādes 
darbinieks – Ilze Dreimane – nekad ne-
atsaka, vienmēr ir saprotoša un atsaucī-

ga. Viņa rūpējas par pagasta iedzīvotā-
ju labklājību.

Gada skolēns – 12. klases skolēns 
Sandris Šumskis – aktīvs, atsaucīgs jau-
nietis, palīdz organizēt skolas pasāku-
mus. Aktīvi darbojas Skolēnu pašpārval-
dē un Madonas novada jauniešu domē.

Gada skolotājs – Guntis Lazda – 
daudzsološs iestādes vadītājs un peda-
gogs, ieinteresē bērnus lietderīgā brīvā 
laika izmantošanā, pievēršoties spor-
tiskajām aktivitātēm.

Gada iestāde un iestādes vadī-
tājs – Vīksnu ģimene un veikals „Kat-
ram”– saimnieki vienmēr smaidīgi un 
atsaucīgi, laipni. Veikalā vienmēr ir 
patīkami iegriezties, īpaši pēc veika-
la pārkārtošanas, kas arī deva iespēju 
strādāt ļaudoniešiem.

Gada notikums – Ļaudonas 10. pa-
gasta svētki – aktivitātes visas dienas 
garumā. Svētku organizēšanā pieda-
lījās gan pagasta iestādes, gan ļaudo-
nieši. Tie bija svētki visai ģimenei ar 
brīnišķīgu koncertu, kurā piedalījās 
Ļaudonas mākslinieciskie kolektīvi.

Gada ģimene – Vīksnu ģimene – 
saliedēti, draudzīgi. Darbīgi, zinoši 
biznesa cilvēki. Viena no paraugģime-
nēm, ir no kā mācīties, kā strādāt un 
audzināt bērnus.

Gada ļaudonietis – Mairita Duce-
na – piemīt milzīgs entuziasms, ideju 
bagātība, uzdrīkstēšanās, uzņēmība 
un aktīva dzīves pozīcija. Viņa ir ļoti 
daudz darījusi Ļaudonas vides labie-
kārtošanā un noformēšanā – skolas 

2011. gada ļaudoniete Mairita Ducena.

“Paldies” saņēmēji.
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puķudobes dizaina izveide, bērnudār-
za puķu dobes izveide ar ārstniecis-
kajiem augiem, Ļaudonas kapsētas 

kapu vales izveidošana un noformēšana, 
ceļu krustojuma labiekārtošana. Mairita 
ir ļoti daudzpusīga – floriste, kulināre, 

rokdarbniece, daiļdārzniece. Ar savu 
darbību veicinājusi estētiskās vides sa-
kārtošanu Ļaudonā.

Pasākumā „Mans paldies 2011” iz-
skanēja ļoti daudz pateicības un atzinī-
bas vārdu – Paldies vārdi ir kā saules 
stari, kas ielīst mūsu sirdīs un dāvā 
enerģiju un stimulu turpmākajam dar-
bam! Paldies ikvienam ļaudonietim, 
kurš paskatījās uz saviem līdzcilvēkiem 
un saredzēja labos darbus, un vārdus, 
kas ļauj no sirds teikt „Paldies”!

Pasākums bija ļoti sirsnīgs un pa-
tiess, šīs pozitīvās emocijas kuplināja 
Dzelzavas pagasta sieviešu vokālais 
ansamblis „Variants” (vad. Dace Kal-
niņa), priecējot ļaudoniešus ar skais-
tām dziesmām.

Lai ikvienam izdodas rast sauli sirdī 
un pateikt „Paldies” arī ikdienā!

Signes Smirnovas teksts 
R. Vizānes foto

Grafiķes Vitas Mālnieces piemiņai 
Tāpat kā ikvienā mājā darbojas ap-

kures sistēma, pastāv arī prombūtnes 
sistēma, kas sevī ietver aiziešanas un 
atgriešanās plūsmu. Muzejā, kur dau-
dzus gadus strādāja Vita Mālniece; 
dzīvoklī, kur tapa viņas brīnišķīgie 
mākslas darbi; lauku īpašumā, kur 
kopā ar brāli Vita atjaunoja senču 
māju; šī sistēma kopš Vitas aiziešanas 
ir sagrauta. 

Viņas prombūtne ir kļuvusi abso-
lūta, bez ierastās un tuvās atgriešanās 
plūsmas.

Tai pašā laikā Madonas muzeja iz-
stāžu zālēs, kur aizvadītajā sestdienā 
atklājām grafiķes darbu izstādi, nācās 
secināt – telpā, kur itin nemaz nav 
viņas miesas, Vitas gars, viņas būtī-
bas esence ir pārpārēm. Šo skaisto un 
līdzsvaroto pasauli no grafikas lapām 
un lielajiem tušas zīmējumiem jo vai-

rāk pastiprināja komponista un pianista 
Imanta Zemzara uzstāšanās, kas atbalso-
jās ikviena sirds telpā.

– Mūzika ir pieveikusi mūsu racionā-
lo domāšanu, ar mūzikas skaņām nema-
not esam aizvesti Vitas radītajā pasaulē, 
– apliecināja mākslinieks un Vitas Māl-
nieces pedagogs profesors Gunārs Krol-
lis. – Ir pagājis laiks, kopš Vita mācījās 
Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas 
nodaļā, bet joprojām atceros to 1979. 
gada rudeni, kad, verot grafikas darbnī-
cas durvis, uz mums pavērās acu pāri, 
kas, tiekoties ar pedagogiem, pirmo reizi 
raudzījās pretim. Starp šiem acu pāriem 
biklākais un kautrīgākais bija Vitai. Vita 
atšķīrās no pārējiem studentiem, viņa 
dzīvoja savā pasaulē, un tikai tad, kad 
sāka apgūt oforta tehniku, varēja ap-
jaust, ka Latvijas mākslā veidojies ļoti 
jutīgs un smalks talants. Toleranta un 

jūtīga māksliniece, kurai tuva dabas 
pasaule – tā varu raksturot Vitu. Dabu 
viņa iepazina jau bērnībā, kad 9 kilo-
metrus gāja uz skolu. Ejot ceļa posmu 
uz Ļaudonu un atpakaļ uz dzimtajām 
mājām, Vita uzsūca dabas skaistumu 
un mīlestību, saprata, cik vienreizēja 
ir Madonas apkārtne, tā ir visskaistā-
kā pasaulē. Neraugoties uz to, ka bija 
stingra prasība – studentiem diplom-
darbā parādīt iegūtās zināšanas skulp-
turālos vai figurālos atveidojumos, 
Vita bija izņēmums. Mēs panācām, ka 
skaistumu, kas atklājas cilvēkā un viņa 
jūtu pasaulē, Vita diplomdarbā var at-
veidot caur dabu. Kā Vitas skolotājs 
un diplomdarba vadītājs šodien gribu 
teikt mīļu paldies par darbiem, ko Vita 
atstājusi latviešu mākslas dzīvē un 
kultūrā.

Izstādes –Vita Mālniece.”Grafika” 
un „Senāk un tagad” ikviens var ap-
skatīt līdz Vitas dzimšanas dienai – 30. 
aprīlim.

Inese Elsiņa
Ulda Muzikanta foto 

No kreisās: I. Dreimane, M. Ducena, I. un I. Vīksnas, G. Lazda, 
I. Bukovska, S. Šumskis.

Muzicē komponists Imants Zemzars.

Māksliniece Inese Jakobi.
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SPORtiSKĀS AKtivitĀtES PAgAStĀ
“SNIEGA DIENA” ĻAUDONĀ

Lai arī gaisā jau jūtama pavasara tuvošanās, ļaudonieši no-
lēma nosvinēt ziemu, 3. martā pulcējoties Ļaudonas vidus-
skolas sporta laukumā, lai „Sniega dienā” izbaudītu ziemas 
priekus, – slēpojot, slidojot un piedaloties jautrības stafetēs.

Liels paldies visiem, kuri šo saulaino ziemas dienu nolēma 
pavadīt kopā ar draugiem un ģimeni, piedaloties sportiskajās 
aktivitātēs. 

„Sniega diena” tika atklāta ar masu slē-
pošanu – tajā piedalījās apmēram 45 ļau-
donieši – lieli un mazi, startu organizēja 
sporta skolotāja Anita Kidala un trenere 
Lana Līcīte. Masu slēpošanā ātrākie slēpo-
tāji bija Rolands Veners, Māris Karlsons un 
Rūdolfs Beļaunieks. 

Vairākas komandas spēkus izmēģinā-
ja „Svētku biatlonā”. Tajā piedalījās gan 
draugu un kolēģu izveidotas komandas, 
gan ģimeņu komandas. Vislabāk šajā dis-
ciplīnā sevi pierādīja Beļaunieku ģime-
ne, komanda ar nosaukumu „Aiga & co” 
un Kuprānu ģimene. „Svētku biatlonu” organizēt palīdzēja 
Ēriks Barkovskis un Edijs Dzenis.

Vija Kreile „Sniega dienas” dalībniekus aicināja uz orientē-
šanos. Arī šai disciplīnai bija liela piekrišana. Mazajā distan-
cē godalgotas vietas ieguva – Iluta Biķerniece, Mārtiņš Ra-
jevskis, Andris Pētersons un Dainis Kalniņš. Lielajā distancē 
ātrākie bija Edijs Dzenis, Māris Karlsons, Kristīne Rizga.

PII „Brīnumdārzs” kolektīvs bija parūpējies par jautrības 
stafetēm – arī šajās disciplīnās dalībnieku un jautrības ne-
trūka.

Siltās dienas bija “parūpējušās” par slidotavas klājumu, 
tādēļ sacensības ar slidām nenotika. Tomēr ikviens varēja uz 
slidotavas izmēģināt savus spēkus.

Diena bija saulaina, sportiskām aktivitātēm bagāta, ieprie-
cinot un iepazīstinot ļaudoniešus ar aktīvu brīvā laika pava-
dīšanu ārpus mājas.

Lai „Sniega diena” ļaudoniešus iepriecinātu ar dažādām 
kvalitatīvām sportiskām aktivitātēm, jāsaka liels paldies Ļau-
donas pagasta iestāžu kolektīviem par to, ka aktīvi iesaistījās 
„Sniega dienas” organizēšanas procesā – PII „Brīnumdārzs”, 
Ļaudonas vidusskolas, Ļaudonas pagasta kultūras un spor-
ta organizatoriem. Organizēšanā palīdzīgu roku sniedza arī 
vietējie iedzīvotāji – Uldis Ceruks, Ēriks Barkovskis.

Tāpat par palīdzību „Sniega dienas” veiksmīgai norisei 
jāpasakās Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolai – direk-
toram Voldemāram Šmugajam, treneriem Airai Bērziņai un 
Dainim Vukšānam.

Blakus sportiskajām aktivitātēm bija iespēja ugunskurā 
pagatavot „cīsiņu mīklā” un sasildīties ar garšīgu tēju. Pal-
dies apvienotās virtuves kolektīvam!

Sporta zālē ikviens varēja aplūkot Ļaudonas vidusskolas 
skolēnu projektu nedēļas darbu „Slēpošana Ļaudonā” un iz-
stādi „Paliksim slēpes zem kājām!”. Par šo iespēju aplūkot 
izstādi Ļaudonā jāsaka paldies Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzejam.

Paldies ikvienam ļaudonietim par palīdzēšanu un aktīvu 
dalību „Sniega dienā” Ļaudonā!

Signes Smirnovas teksts, R. Vizānes foto
Vairāk foto www.laudona.lv galerijas

... Vīriem jāšauj mērķī.

... uz masu slēpojumu.

Sniegavīrs.

... gatavi svētku biatlonam.

Pēc sacensībām labi garšoja cīsiņi mīklā un karstā tēja.
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„ZIEMAS APLIS” 
Jau trešo gadu Mārtiņš un Ilmārs Smirnovi iegulda sa-

vas idejas, darbu un laiku, lai ziemas vidū uz Ļaudonu 
aicinātu autobraucējus.

Šogad gatavošanās bija spraiga. Ziema parūpējās par 
to, lai gatavošanās „Ziemas aplim” sāktos vēlāk. Un tad, 
kad trase bija sagatavota un sacensības izsludinātas, par 
sevi lika manīt pavasaris. Sacensību notikšana bija ar lie-
lu jautājuma zīmi, jo zemās gaisa temperatūras dēļ trases 
stāvoklis pasliktinājās.

Vēl iepriekšējā vakarā organizatori ilgi domāja par sa-
censību atcelšanu. Ilmārs ar Mārtiņu par labu lēma „Zie-
mas aplim”. Īsti entuziasti ir gatavi dažādām trasēm.

Iespējams, daudzi ļaudonieši domāja, ka sacensības 
nenotiks. Taču organizatoriem jau no agra rīta zvanīja 
interesenti no blakus pagastiem un novadiem, tādēļ vie-
tējiem iedzīvotājiem it kā bija vēl vienkāršāk noskaid-
rot par sacensību norisi... Lai vai kā, šogad sacensībās 
Ļaudonu pārstāvēja 4 dalībnieki (startēja 22 dalībnieki) – 
Gita Kuprane ieguva 2. vietu dāmu konkurencē, Sandris 
Šumskis un Kalvis Kuprāns dalīja godalgotās vietas jau-
niešu klasē, FWD klasē startēja Juris Eglītis.

„Ziemas apļa” čempiona kausu (gatavoja pats Mārtiņš) 
par absolūti labāko laiku trasē ieguva Didzis Vāvers.

Pirms trīs gadiem notika pirmais „Ziemas aplis”. Tās 
bija vienīgās amatieru organizētās autosacensības, taču 
jau šoziem gandrīz katru nedēļu dažādos pagastos notika 
ziemas autosacensības. Mārtiņam prieks, ka viņa darbo-
šanās ir pamudinājusi arī citus nesēdēt malā, bet rīko-
ties.

Par trases sagatavošanu paldies jāsaka Ilmāram Smir-
novam un Ivaram Šumskim. Par atļauju zemes izmanto-
šanā paldies Valdim Beļauniekam.

Uz jautājumu, vai būs arī „Vasaras aplis”– Mārtiņš 
atbild, ka jau pagājušajā vasarā ir organizējis cita veida 
sacīkstes – „CheckPiont Madona”– autofotoorientēšanās 
un, iespējams, ka arī šovasar tās tiks rīkotas atkārtoti.

Cerams, ka arī ļaudonieši arvien vairāk sāks izmantot 
šīs piedāvātās aktīvās atpūtas iespējas savā pagastā. Lai 
izdodas!

Vairāk foto www.laudona.lv galerijas
Signes Smirnovas teksts 

R. Vizānes foto

Signe un Mārtiņš Smirnovi.

AWD klases uzvarētāji.

RWD klases uzvarētāji.

FWD klases uzvarētāji. Drosmīgās dāmas.
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Mēs 
lepojamies

25. – 26. februārī Kuldīgā norisi-
nājās Latvijas čempionāts vieglatlē-
tikā pieaugušajiem. Tajā veiksmīgi 
startēja Madonas novada sportisti, 
izcīnot četras medaļas, no tām trīs 
ieguva ļaudonieši – Jānis Razgalis 
800 metru skrējienā ar rezultātu 1 
min 54,72 sek. izcīnīja zelta meda-
ļu, bet Diāna Jakubjaņeca sudraba 
medaļu 3000 m skrējienā (10 min 
14,93 sek.) un bronzas medaļu 1500 
m skrējienā (4 min 48,51 sek.).

Apsveicam ar iegūtiem augsta-
jiem rezultātiem un vēlam veiksmī-
gus starus turpmāk!

Zemledus makšķernieki 
sacenšas uz Sāvienas ezera

4. martā uz Sāvienas ezera no-
risinājās Madonas novada atklātais 
čempionāts zemledus makšķerēšanā. 
Šogad sacensības pulcēja 23 koman-
das (triju dalībnieku sastāvā) no Bal-
viem, Kokneses, Ogres, Līvāniem, 
Jēkabpils, Jaungulbenes, Inciema, 
Preiļiem, Ērgļiem, kā arī Madonas 
novada. 

Sacensībās veiksmīgi ķērās raudas 
un asari, kopumā čempionāta laikā no 
ezera tika izvilkts 117,41 kg zivju.

Komandu kopvērtējumā pirmo vie-
tu izcīnīja komanda „Ogre” (11,96 
kg), otro vietu – „Savieši” (9,68 kg), 

trešo – „Pansija” (9,57 kg). Vīru 
konkurencē pārākais izrādījās ogrē-
nietis Juris Nagainis (4,66 kg), aiz 
sevis atstājot komandas biedru Rai-
mondu Kinertu (4,56 kg), trešajā 
vietā – komandas „Savieši” pār-
stāvis – ļaudonietis Zintis Viļevičs 
(4,52 kg). Sieviešu grupā 2,16 kg 
izvilka Ļuba Pavlova, otrā – Jeļena 
Strogova (1,68 kg), bet trešā – ļau-
doniete Ilze Barūkle (1,54 kg). Jau-
niešu grupā pirmajā vietā – Mareks 
Sivakovs (1,22 kg), otrais – Niks 
Jegorskis (0,94 kg), trešais – Mar-
kuss Aldiņš (0,5 kg).

 R. Vizāne

PAtEiCībAS
Nav nozīmes vārdiem,
Kuri ir tikai vārdi.
Nozīme ir sirds vārdiem,
Tiem spēj ticēt,
Tie spēj palīdzēt.
Tajos var klausīties
Un tie ir no sirds.
Tā ir sajūta, kad saproti, ka 
       neesi viens...

No sirds paldies visiem par laba-
jiem vārdiem, par mūsu darba no-
vērtējumu, par  uzticību mums un 
lai katram veiksme savos darbiņos!

Indra un Imants Vīksnas 
un SIA „Ausmupe” kolektīvs

,,Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj 
                 saņemt vai dabūt,
bet gan tas, kurš spēj dot citiem.
Paejieties cilvēkiem pretī un
dalieties tajā, kas jums ir!
Dāvājiet smaidus un labestību!
Laime ir kā saules gaisma:
ja iecelsiet kādu saulē, tā 
                  apspīdēs arī jūs.

 /O. Mandino/

Gribu pateikt lielu paldies visiem 
tiem labajiem cilvēkiem Ļaudonā, 
kas, aizpildot anketas pasākumam 
MANS PALDIES, veltīja tik daudz 
labu un atzinīgu vārdu man. Man tas 
bija milzīgs pārsteigums. Lai jums 
veicas visos jūsu darbiņos un ikdie-
nas gaitās un lai jūsu  sargeņģelīši 
vienmēr ir ar jums!

Lai arī cenšos dzīvot un darīt labu 
citiem, tomēr dzīvē nākas saskarties 
arī ar negatīvam lietām – ar līdzcil-
vēku meliem, divkosību, nodevību, 
skaudību ….. Man ļoti gribētos, lai tā 
nebūtu. Jo cilvēki, mīļie, atcerieties, 
ka jebkurš apzināts ļaunums agri vai 
vēlu atnāks pie jums atpakaļ. Pajautā-
jiet sev – vai jūs to vēlaties? Mans vē-
lējums jums  – dzīvojiet ar labestību 
sirdī un nežēlojiet ikdienā labus vār-
dus un darbus cits citam. Esiet patiesi 
savos vārdos, darbos un nodomos! 
Rezultātā mēs visi dzīvosim labākā 
pasaulē! Lai jums visiem jauks, sau-
lains un mīļuma pilns pavasaris! 

Jūsu Dzintra Viļeviča

SlUDiNĀJUMi

Pārdod lapu koku malku. 
Iespējams sazāģētu klucīšos.

Cena 10-12 Ls/m3

mob.tel. 29634493  

Sākot ar 1. aprīli, 
Ļaudonas pasta nodaļa 

strādā, darba dienās 
no plkst. 10.00 līdz 13.30, 

brīvdienas – sestdiena, 
svētdiena.

Ziņas no  
BJIC

Februāra mēnesis pēc senlatviešu ticē-
juma ir sveču mēnesis, tāpēc  radošajās 
darbnīcās jaunieši mācījās liet sveces: 
dažāda materiāla un dažādas formas. 
Šajā nodarbībā aktīvākās bija meitenes

13.februārī Centriņā atzīmējām jau-
niešu iecienītos svētkus –Valentīndienu. 
Jau iepriekš bijām vienojušies šajā dienā 
gatavot Mīlestības salātus no pašu jau-
niešu atnestajiem produktiem. Atnesti 
bija visdažādākie produkti, kas pirmajā 
brīdī šķita nesavienojami. Taču tika iz-
mantoti visu veidu produkti un rezultātā 
tapa ļoti garšīgi Mīlestības salāti. Pie 
salātu gatavošanas darbojās galvenokārt 
meitenes, taču degustēšanā iesaistījās arī 
puiši. Un tieši puišu vērtējums bija, ka 
salāti ir izdevušies izcili. Jaunieši ieguva 
praktiskā darba iemaņas, kā arī iemaņas 
strādāt komandā.  Kad lielā salātu bļoda 
bija iztukšota, sekoja spēles un atrakci-
jas.

8. martā izspēlējām Starptautiskajai 
sieviešu dienai veltītu spēli „Brīnumu 
lauks”. Šī spēle ir ļoti iecienīta un gaidī-
ta. Šoreiz uzvaras laurus plūca Andrejs 
Aleksandrovs, sapelnot  saldumus.  

Nodarbinātības Valsts aģentūras pasā-
kuma „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam 
darbam” ietvaros pagasta iestādēs turpi-
na strādāt 8 jaunieši, bet aprīlī viņiem 
piepulcēsies vēl divi.  Tā jaunieši  iegūst 
konkrētas zinības, prasmes un iemaņas, 
paplašina redzesloku un veido darba 
pieredzi. Brīvprātīgā darba noslēgumā 
katrs jaunietis saņems apliecinājumu par 
iegūtajām iemaņām, ko varēs atspoguļot 
savā CV.

Paldies NVA Madonas filiālei par doto 
iespēju mūsu pagasta jauniešiem!

      Biruta Calmane, BJIC vadītāja
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Mūžības ceļā aizgājuši:

 TADEUŠS JAKUBJAŅECS 28.02.2012.  85 gadu vecumā;

 MILDA BREMŠMITE  29.02.2012.  87 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

APSvEiCAM!                

SĒRU VĒSTS

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta 
   dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

Sveicam
Aināru un Ievu Skuškus ar meitiņas 

Paulas Esteres piedzimšanu!

Sudraba miglai ir savi vārdi, kuri to sudrabā tin.
Arī cilvēku netrūkst joprojām, kuri šo valodu zin.
Pasakot labu, uzklausot labu, neredzams starojums
Dzīvespriekā iekrāso dienu, dāvinot sudrabu mums.

SVEICAM  
50 gadu jubilejā

Indru Vīksnu    5.martā
Aivaru Grīvu      15.martā
Laimu Lavrenovu    17.martā

55 gadu jubilejā
Vjačeslavu Trofimovu   4.martā
Jevdokiju Jaunzemu    9.martā
Olgu Lapuhu          29.martā

 60 gadu jubilejā
Anitu Biķernieci      25.martā
Jāni Avotiņu            25.martā

70 gadu jubilejā
Jāni Alžānu      3.martā
Vili Gavriļenko      16.martā
Arti Lūsi          24.martā

75 gadu jubilejā
Robertu Kirillovu      9.martā
Ritu Markvarti      26.martā

80 gadu jubilejā
Skaidru Pupausi    31.martā

85 gadu jubilejā
Malvīni Zeltiņu     13.martā

 
Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Lieldienu nedēļas dievkalpojumi 
Ļaudonas evaņģēliski luteriskajā draudzē

05. 04. 2012 pl. 18.00 Zaļās ceturtdienas baznīcā
06. 04. 2012 pl. 10.00 Lielās piektdienas baznīcā 

Pēc dievkalpojuma iespēja braukt uz Madonu uz 
Krusta ceļu.

07. 04. 2012 pl. 19.00  Lieldienu vigīlijas kapelā
08. 04. 2012 pl. 16.00 Kirstus Augšāmcelšanās 

ekumēniskais dievkalpojums (luterāņu un katoļu)  
baznīcā 

11. 04. 2012. gadā plkst. 19.30 Kristus 
Augšamcelšanās kapelā sāksies Alfa kursi. 
Kursi domāti ikvienam, kuram ir interese par 
jautājumiem, kas saistīti ar Dievu.

PASĀKUMI 
ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMĀ:

23. martā plkst. 14:00 
Teodora Reitera dzimšanas dienai veltīts 
piemiņas brīdis pie diriģenta pieminekļa 

Ļaudonas vidusskolas pagalmā

25. martā plkst. 11:30,
pieminot Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas dienu, būsiet gaidīti pie Piemiņas 
akmens Ļaudonā

8. aprīlī
Lieldienu pasākums

Sekojiet līdzi informācijai par aktuālajiem pasākumiem 

izliktajās afišās un www.laudona.lv

AFiŠA


