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Labdien novembra 
izskaņā!

Šī laika patriotisko gaisotni, 
cēli plīvojošos karogus nu no-
mainīs silti plīvojošās sveces 
liesmas. Ir sācies Adventes 
laiks – laiks, kad ik svētdie-
nu mēs varam klusi padomāt 
par lietām, kas ikdienā neiz-
tur konkurenci starp jautāju-
miem darbā, rūpēm sadzīvē. 
Adventes laiks, gribot vai ne-
gribot, liek mazliet pierimt, 
ieklausīties sevī un līdzcilvē-
kos, ieskatīties acīs. 

Aina, kad aiz loga lēni krīt 
sniegpārslas, ģimene ir sa-
pulcējusies kopā, lai aizdegtu 
pirmo sveci Adventes vaina-
gā, nav atrodama tikai glan-
cētos žurnālos. Tā notiek, ir 
un var būt arī tavās mājās. 
Padariet šīs četras Adventes 
svētdienas īpašas – ģimenis-
kas, siltas, svētīgas. Viens no 
spēcīgākajiem Adventes laika 
simboliem ir gaisma – tum-
sa sāk atkāpties tās priekšā. 
Lai ar katru sveces liesmi-
ņu ik svētdienu jūsos iemājo 
šis gaišums, kas padara mūs 
mazliet līdzīgus bērniem un 
nemanot liek noticēt Ziemas-
svētku brīnumam.

Lai brīnumains šis laiks!

Signe Smirnova

„Spēka vārdi Latvijai”
Ļaudonas kultūras namā 17. novembrī norisinājās Latvijas Re-

publikas proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts „Spēka vār-
di Latvijai”. Koncertā ļaudoniešus priecēja vietējie dziedātāji un 
dejotāji, kā arī koncerta laikā tika pasniegti Madonas novada paš-
valdības apbalvojumi mūsu pagasta iedzīvotājiem.

Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, 
kas saņēma Madonas novada pašvaldības apbalvojumus–

No kreisās puses: Daiga Lakotko z/s „Caunes” īpašniece, Gundega Apša ilgga-
dēja PII „Brīnumdārzs” mūzikas skolotāja, Guntars Rubenis SIA „Caunes” īpaš-
nieks, Anita Pētersīle pensionēta Ļaudonas vidusskolas skolotāja, Valda Dimbele 

Ģimenes ārstes doktorāta vadītāja. Fotogrāfijā nav redzama Malda Eglīte.

Turpinājums 4. lpp.
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Ļaudonas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādē „Brīnumdārzs” 
š.g. 16. novembrī notika svinīgs 
pasākums, veltīts Latvijas Re-
publikas 94. dzimšanas dienai.

Bija liels prieks vērot, ar kādu 
lepnumu un emocijām bērni līdz-
darbojas, ir zinoši, skaita dzejo-
ļus, dzied dziesmas par dzimteni 
Latviju, par Ļaudonu, izvedot 
klausītājus cauri visiem četriem 
gadalaikiem – siltai vasarai, krā-
sainam rudenim, baltai ziemai 
un smaržīgam pavasarim.

Paldies „Brīnumdārza” skolo-
tājām un viņu palīgiem par pat-
riotisko un reizē sirsnīgo pasāku-
mu, kas sniedza gandarījumu un 
prieku ikvienam tā dalībniekam.

Lai radoši un interesanti arī 
turpmākie pasākumi”!

Anitas Namatēvas
teksts un foto,

viena no svinīgā pasākuma viesiem

VĒSTIS NO PII „BRĪNUMDĀRZS” 

Mainītais darba laiks nes 
pozitīvus rezultātus

Mainītais darba laiks Jauniešu 
centriņā nesis pozitīvus rezultā-
tus, jo tieši svētdienās centriņā 
apmeklētāju ir visvairāk. Vien 
jācer, ka arī sekmības procents 
paaugstināsies un klašu žurnālos 
samazināsies nesekmīgo atzīm-
ju skaits. Tāds bija mūsu nolūks, 
mainot darba laiku.

A.Eglītim veltīts dzejas kon-
kurss

Dzejnieka Andreja Eglīša at-
ceres pasākumu ciklā Jauniešu 
centrā notika dzejas konkurss. 
Konkurss notika trīs daļās. Pir-
majā daļā vajadzēja atpazīt 
latviešu dzejniekus pēc fotoat-
tēliem, otrajā – atpazīt viņu dze-

jas rindas, bet trešajā – zināt vai 
uzminēt dzejnieku pseidonīmus. 
Visgrūtāk veicās ar dzejnieku psei-
donīmu atpazīšanu. Kopvērtējumā 
vissekmīgāk veicās Viktorijai Ra-
jevskai.

Ciemošanās Ļaudonas pansio-
nātā

30. oktobrī viesojāmies Ļaudo-
nas pansionātā. Tā kā šī bija mūsu 
pirmā vizīte pansionātā, ciemkuku-
lī vecajiem ļaudīm aiznesām sieru 
ar medu. Jaunieši bija sagatavoju-
ši mīklas un novadīja pansionāta 
iemītniekiem mīklu pēcpusdienu. 
Par katru pareizi atminēto mīklu 
varēja nopelnīt konfekti. Mēs bi-
jām apmierināti ar šī pasākuma 
norisi un ceram, ka arī pansionā-
ta iemītniekiem tā bija pozitīva 

pārmaiņa ikdienā. Kopā ar pan-
sionāta ļaudīm vienojāmies par 
mūsu nākamo ciemošanos.

Metodiskais seminārs – izglī-
tojoši un noderīgi

8. novembrī bija iespēja pieda-
līties Izglītības un zinātnes mi-
nistrijā jauniešu centru vadītāju 
un jaunatnes lietu speciālistu 
metodiskajā seminārā. Minis-
trijas Sporta un jaunatnes lietu 
departamenta darbinieki iepa-
zīstināja ar aktualitātēm darbā ar 
jaunatni, ar jaunumiem skolēnu 
pašpārvalžu darba jomā, kā arī 
par Latvijas prezidentūras Eiro-
pas Savienībā izvirzītajām prio-
ritātēm jaunatnes jomā.

Biruta Calmane,
BJIC „Acs” vadītāja

PII „Brīnumdārzs” atzīmē Latvijas dzimšanas dienu

Dzied „Brīnumdārza” Rūķu grupa.

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”
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VĒSTIS NO MAKŠĶERNIEKU KLUBA „SAVIEŠI”

Sacensības organizēja mak-
šķernieku klubs „Savieši”. Mak-
šķernieki pulcējās Sāvienas cen-
trā pie bibliotēkas. Reģistrējoties 
dalībniekiem aptaujas lapā, bija 
jānorāda, kādas zivis vēlas, lai 
tiktu ielaistas Sāvienas ezerā. 
Aptaujas rezultāti rāda, ka spi-
ningotāji vēlētos līdakas vai zan-
dartus, makšķernieki – karpas 
vai plaužus, vai citu sugu zivis. 
Pēc reģistrēšanās visi devās pie 
ezera, lai 4 stundu laikā noskaid-
rotu spēcīgākos, veiksmīgākos 
spiningotājus un makšķerniekus. 
Lai arī visiem ezers tanī dienā 
nebija labvēlīgs, rezultāti ir vērā 
ņemami. 

Sieviešu konkurencē no trīs da-
lībniecēm ar lomu krastā atgrie-
zās Silvija Strode (Koknese)– 
loms 3 līdakas, svars 2,41kg.

Vīriešu konkurencē (spiningo-
tāji)

1.vieta – Andrians Jerohins 
(Koknese), 3 līdakas, svars 
3,05kg.

Pēdējās 2012. gada vasaras sacensības spiningošanā un 
makšķerēšanā Sāvienas ezerā 23. septembrī

2.vieta – Jurijs Nikandrovs (Jē-
kabpils), 1 līdaka, svars 1,71kg.

3.vieta – Normunds Vingris 
(Koknese), 1 līdaka, svars 1,68 kg.

Vīriešu konkurence (makšķernie-
ki)

1.vieta – Viktors Ūdris (Kalsna-
va), loms 4,64 kg.

2.vieta – Andris Turkins, loms 
4,14 kg.

3.vieta – Jānis Viļevičs (MK 
„Savieši”), loms 2,06 kg.

Veterāni – 1. vieta Ivars Med-
nis (Jēkabpils), loms 1,08 kg.

Visi uzvarētāji attiecīgajā gru-
pā tika apbalvoti ar diplomiem. 
Izsaku pateicību visiem, kas pie-
dalījās sacensībās. Nepārdzīvot 
tiem, kam lomi nebija tādi, kā 
vēlējās.

Zivju krājuma papildināšana

Šajās sacensībās kopā pie-
dalījās 34 dalībnieki – iekasē-
tā nauda tiks izmantota zivju 
krājuma papildināšanai Sā-
vienas ezerā.

Makšķernieku klubs „Sa-
vieši” Sāvienā publicēja ai-

cinājumu, kurš attiecas 
galvenokārt uz ezera 
pierobežniekiem, ku-
riem ir atļauja rūpnie-
ciskās zvejas veikšanai 
pašpatēriņiem. No pie-
robežniekiem naudu 
ziedoja Gundega Apša 
(100LVL) un Kristī-
ne Stūrīte (60LVL), no 
makšķerniekiem – Ag-

ris Lungevičs (Kalsnavas pag.), 
pensionārs Andris Smuidris u.c. 
Aicinājums joprojām ir spēkā!

Gaidīsim ar naudu arī ci-
tus makšķerniekus un dabas 
draugus, kas ir ieinteresēti, lai 
Sāvienas ezers kļūtu ar zivīm 

bagātāks. Visa iekasētā nau-
da tiks izlietota zivju iegādei 
un ielaišanai Sāvienas ezerā 
2012. gadā. Tāds ir arī Mado-
nas novada Zvejas un medību 
lietu komitejas ieteikums. 

Visiem makšķerniekiem, arī 
tiem, kas par tādiem vēl kļūs, 
novēlu gatavoties, iegādāties 
makšķerēšanas inventāru un, 
vēlams, arī siltu apģērbu, lai 
nebūtu jādrebinās, makšķerē-
jot ziemā uz ledus.

Tiksimies uz Sāvienas eze-
ra!

Vairis Viļevičs,
MK „Savieši” priekšsēdētājs
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Svētku koncertu „Spēka vārdi 
Latvijai” atklāja PII „Brīnumdārzs” 
audzēkņi kopā ar skolotājām Dinu 
Simsoni un Ilzi Barūkli, sirsnīgi 
norunājot Andreja Eglīša dzejo-
li „Ļaudona”. Kad bija izskanējis 
muzikālais cieņas sveiciens Lat-
vijai, visiem klātesošajiem kopīgi 
izpildot Latvijas valsts himnu, svēt-
ku uzrunu teica Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane. 
Savā uzrunā I.Dreimane ļaudonie-
šus aicināja aizdomāties par brīvas 
un neatkarīgas valsts nozīmi, par 
lepnumu pret savu valsti – lai to 
izjustu ne tikai Latvijas pārstāvju 
spožu starptautisku uzvaru brīžos. 
Ilze aicināja ieklausīties: „ […] visa 
sākums un nebeidzams turpinājums 
ir tikai katrā no mums, mūsu katra 
attieksmē pašam pret sevi, saviem 
tuvākajiem, saviem līdzcilvēkiem, 
notikumiem sev apkārt, kā arī iz-
pratnē par savu nozīmi šo notikumu 
virzībā; skaidrā apziņā, ka ikkatrai 
mūsu domai, pateiktajam un uz-

rakstītajam vārdam, kā arī rīcībai ir 
milzīgs spēks. Kādām domām, vār-
diem un darbiem veltām savu laiku, 
savus spēkus un enerģiju?”

KULTŪRAS DZĪVES NORISES
„Spēka vārdi Latvijai”

Turpinājums no 1. lpp.

Ar skaistām dejām koncertu kupli-
nāja senioru paaudzes deju kolektīvs 
„Divi krasti” (vad. Aija Kreile), savu-
kārt A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
skolēnu ansamblis kopā ar skolotāju 
Ilutu Biķernieci bija sagatavojuši mu-
zikālus sveicienus. Arī paši mazākie 

„Brīnumdārza” audzēkņi bija saga-
tavojuši priekšnesumus un izpelnījās 
neviltotus skatītāju aplausus.

Sagaidot Latvijas valsts svētkus, 
Madonas novada pašvaldības domes 
sēdē tika nolemts piešķirt Atzinības 
un Pateicības rakstus novada iedzī-
votājiem par ieguldījumu Madonas 
novada attīstībā. Apbalvojumiem iz-
virzīti 32 zemnieki, uzņēmēji, izglī-
tības un kultū-
ras darbinieki, 
tai skaitā pieci 
mūsu pagas-
ta iedzīvotāji. 
Madonas nova-
da pašvaldības 
deputāte Ruta 
Vizāne kopā ar 
Ļaudonas pa-
gasta pārvaldes 
vadītāju Ilzi 
Dreimani svēt-
ku koncerta 
laikā pasniedza apbalvojumus:

Daigai Lakotko (zemnieku saim-

niecības „Caunes” īpašniece), Gun-
taram Rubenim (SIA „Caunes” 
īpašnieks). Viņiem pateicība par 
ieguldījumu Madonas novada eko-
nomiskās aktivitātes veicināšanā, at-
tīstot uzņēmējdarbību un nodrošinot 
darbavietas laukos.

Valdai Dimbelei (Ģimenes ārstes 
prakses doktorāta vadītāja) Pateicī-
ba par ieguldījumu Madonas novada 
ekonomiskās aktivitātes veicināšanā, 
attīstot uzņēmējdarbību un nodroši-
not darbavietas laukos.

Maldai Eglītei (bijusī ansambļa 
„Sendienas” vadītāja) Pateicība par 
ieguldījumu Ļaudonas pagasta kultū-
ras dzīves bagātināšanā.

Anitai Pētersīlei (pensionēta Ļau-
donas vidusskolas skolotāja) Atzi-
nība par ilggadēju radošu darbu un 
ieguldījumu jaunatnes izglītošanā 
Ļaudonas pagastā.

Ļaudonas pagasta pārvalde izsnie-
dza Pateicību Gundegai Apšai par 
ilggadēju radošu darbu un ieguldī-
jumu Ļaudonas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes „Brīnumdārzs” 
attīstībā.

Mēs lepojamies ar mūsu pagasta 
iedzīvotājiem, paldies jums!

Paldies arī mākslinieciskajiem 
kolektīviem, kas sniedza skaistus 
priekšnesumus, un ļaudoniešiem, kas 
apmeklēja pasākumu, lai Latvijas 94. 
dzimšanas dienu varam atzīmēt visi 
kopā!

Signes Smirnovas teksts
Sandra Šumska foto
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VAI ZINĀJI, KA…
Ikvienam no mums ir bū-

tiski uzzināt un izzināt mūsu 
pagasta vēsturi. Vislabākais 
vēstures liecinieks ir laika-
biedru atmiņas, personīgi 
piedzīvotais. Tieši tādēļ jūsu 
lasītpriekam un zināšanām 
kādreizējais Ļaudonas vidus-
skolas sporta skolotājs Ēriks 
Barkovskis piedāvā rakstu, 
kurā ir atspoguļoti notikumi 
no 1977. līdz 2003. gadam, sā-
kot ar Ļaudonas vidusskolas 
ēkas būvniecību un beidzot 
ar labākajiem sportistiem un 
sporta sasniegumiem.

Gadiem ilgi lolotais sapnis
1977. gada 1. septembris. Vairāk 

nekā 300 skolēni ar saviem skolotā-
jiem stāv jaunās Ļaudonas vidussko-
las priekšā, gaidot tās sirsnīgo atklā-
šanu. Lai arī cik mīļa bija vecā skola, 
ikviens skolēns un skolotājs sapņoja 
par jaunu skolu ar plašām, gaišām tel-
pām un lielu sporta zāli. Ilgi lolotais 
sapnis bija piepildījies.

Arī šis, 2012./2013., mācību gads 
sākās īpaši – ar svinīgu pasākumu, 
kurā Ļaudonas vidusskolai ar Mado-
nas novada domes lēmumu piešķirts 
Andreja Eglīša vārds. Skolas jaunais 
statuss prasa ne vien skolēnu lielāku 
atbildību mācību darbā, bet arī savas 
skolas vēstures izzināšanā. Tādēļ šajā 
rakstā – atskats vēsturē, kā tapa mūsu 
jaunā skola.

Ļaudonas vidusskolas jaunās ēkas 
celtniecība bijušās direktores Rasmas 
Lencbergas vadībā ilga divus gadus, 
prasot daudz pūļu un enerģijas. Īpa-
ši daudz pūļu bija 1977. gada vasarā, 
tuvojoties 1. septembrim. Bija ne-
pieciešams iekārtot mācību kabine-
tus, virtuves bloku un daudzas citas 
telpas. Skolotājiem palīdzēja ne tikai 
viņu ģimenes locekļi, bet arī skolēni 
un viņu vecāki.

Sporta kompleksa tapšana
Pakavēšos pie skolas sporta būvēm, 

jo tas bija saistīts ar manu darbu. Sta-
dionu uzcēla pēc projekta ar attiecīgā 
standarta skrejceļiem, futbola lau-
kumu, tribīnēm un sporta spēļu āra 
laukumiem. Tika uzcelta arī šautuve 
pagrabtelpās ar ložu pārtvērējiem, kur 

varēja šaut mērķī no 60 m un 30 m dis-
tancēm. Taču to visu – skrejceļus, spēļu 
laukumus, arī šautuvi – noklāja ar cietu 
asfalta segumu, kas nebija piemērots 
vieglatlētikas, sporta spēļu nodarbībām. 
Tā kā celtnieki konkrētu atbildi par pie-
mērota seguma uzklāšanu nedeva, šis 
jautājums bija jārisina skolai.

Palīdzēja bijusī ļaudoniete Astrī-
da Aizsilniece, kas strādāja Valmieras 
stikla šķiedras rūpnīcā. Viņa apsolīja 
parunāt ar bijušo klasesbiedru Jāni Ošu 
(Cēsu autoremonta rūpnīcas direktoru) 
par iespēju sagādāt Ļaudonas vidussko-
las stadionam skrejceļa nosegšanai gu-
mijas putekļus, ko ražoja J.Oša rūpnīca. 
Viņš labprāt piekrita, teikdams, ka pats 
esot Ļaudonas vidusskolas absolvents. 
No Cēsīm gumijas putekļus celtnieku 
transports nogādāja uz Madonas asfalta- 
betona rūpnīcu, lai pagatavotu bituma 
segumu. Pagatavoto masu veda uz sta-
dionu, klāja uz skrejceļiem, līdzināja un 
rullēja. Tā tika noklāti visi skrejceļi un 
sporta laukumi. Atlika ar segumu noklāt 
šautuves grīdu, jo bija iecerēts šautuvi 
izmantot kā manēžu vieglatlētikas no-
darbībām. Bitumu šautuvē nogādājām 
ar nestuvēm un spaiņiem – pārsvarā šo 
darbu veica skolēni. Blietēja un rullēja 
celtnieki, atstājot vietu tāllēkšanas bed-
rei.

Visvairāk pūļu prasīja sporta zāles ie-
kārtošana. Celtnieki sporta zāli izkrāso-
ja, pie griestiem pielika gaismas ķerme-
ņus, nosedzot tos ar aizsargrežģiem, arī 
tribīnes bija gatavas. Šo telpu vajadzēja 
pārvērst par sporta zāli ar visu nepiecie-

šamo inventāru, lai tur notiktu kvalita-
tīvas nodarbības. 

Lielākā problēma bija basketbola 
grozi – vajadzēja gūt priekšstatu par 
tiem no skolām, kurās jau bija šādi 
basketbola grozi ar organiskā stikla 
vairogiem. Tāda izrādījās Madlienas 
vidusskola, celta pēc tāda paša projek-

ta. Tā devāmies uz Madlienas vidus-
skolu visu sīki mērīt, skicēt, lai tādu 
pašu inventāru varētu ierīkot mūsu 
skolā. Pēc šīs skices Sauleskalna me-
hāniskajās darbnīcās atsaucīgie darbi-
nieki labprāt uzņēmās konstrukcijas 
samontēt un nogādāt uz Ļaudonas vi-
dusskolu. Tālākais ceļš veda uz Rīgu 
pēc organiskā stikla vairogiem un uz 
Mārcienas garnizonu pēc trosēm. Grū-
tākais bija visas konstrukcijas pakari-
nāšana nepieciešamajā augstumā. Tro-
ses tika izmantotas abu konstrukciju 
pacelšanai nepieciešamajā augstumā 
un nostiprināšanai.

Atlika sporta laukumu – basketbola, 
volejbola, rokas bumbas – atzīmēšana 
un atdalošo līniju iekrāsošana. Liels 
paldies skolēniem, kas palīdzēja šajos 
daudzajos darbos – Jānim Barbanam, 
Ilmāram Smirnovam, Zigurdam Ze-
pam, brāļiem Beļauniekiem, Mārim 
Krēsliņam, Pēterim Beķerim, Aināram 
Samtabiusam, Aleksandram Stepano-
vam, Andrejam Lapuham u.c. Lai pie-
dot tie bijušie skolēni, kurus neatceros, 
jo pagājuši tik daudzi gadi.

Jāatzīmē tā laika skolas saimniecī-
bas daļas vadītājs Māris Kaufelds, kurš 
veica milzīgu darbu, ar skolas mašīnu, 
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SAPLOSĪTI TRUŠI 
UN SIRDS…

Ar rūgtuma pilnu sirdi pie manis vēr-
sās ļaudoniete Maija Prāma. Jau trešo 
gadu pēc kārtas Maijas ģimenes audzē-
tie truši un iekoptie būri tiek brutāli sa-
plosīti! Protams, šobrīd vairs labot neko 
nevar, taču klusēt arī nedrīkst.

Maijas mērs ir pilns, jo šādi notikumi 
„Pupuros” jau kļuvuši par regulāriem. 
Šķiet, vēl nesen bija augusts, kad laboti 
trušu būri pēc kārtējā suņu uzbrukuma, bet 
nu novembris iesācies ar kārtējo sašutuma 
pilno rītu… Kaimiņiene stāstījusi, ka ap-
mēram plkst.04:00 braukusi mājās no dar-
ba un redzējusi, ka no Maijas mājas puses 
izlien 2 lieli suņi – ruds un melns/tumšas 
krāsas. Vilku sugas suņi naktī ir pamatīgi 
plosījušies. Lai tiktu klāt trušiem, izrakta 
pamatīga bedre (trušu būri pēc bēdīgās 
pieredzes novietoti šķūnī, tomēr arī tas iz-
salkušos suņus nav apturējis), trušu būri iz-
rauti, salauzti un mazie truši saplosīti gaba-
los… Maija ar bailēm iedomājas, kas būtu, 
ja no rīta trušus būtu devies barot kāds no 
viņas dēliem... Jau pieaugušam cilvēkam 
grūti bijis saņemties visu sakopt! Turklāt 
šoreiz būri bijuši sanagloti ar iespaidīga iz-
mēra naglām, tomēr arī tās nebija šķērslis 
suņiem, lai gan vienam no suņiem purna 
rajonā varētu būt rēta, kas radusies, mēģi-
not tikt klāt trušiem.

Maijai rokas nolaižas – cik izdara, tik iz-
posta! Vai ir jēga atkal ieguldīt darbu, laiku, 
naudu, lai atjaunotu sabojātos trušu būrus, 
audzētu un barotu trušus, ja kādā naktī at-
kal jau pa iestaigāto taciņu no Toces puses 
atnāks izsalkuši suņi un visu izpostīs?!

Maija ir iesniegusi ziņojumu arī Valsts 
policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ma-
donas iecirknī, ar situāciju ir iepazinies 
arī Ļaudonas pagasta kārtības inspektors 
Raivis Calmans, kuram lūdzu komentēt 
esošo situāciju. R. Calmans uzsver, ka pēc 
likuma suņi, protams, nav vainīgi. Vainīgi 
ir suņu saimnieki, kas savus mājdzīvniekus 
nepieskata. Tā kā suņi notikuma brīdī nav 
pieķerti, diemžēl nav iespējams uzzināt 
arī suņu saimniekus un līdz ar to piemē-
rot atbilstošu sodu. Ja kādam rodas līdzīga 
situācija, Raivis Calmans mudina rakstīt 
iesniegumus policijā, jo tādējādi var apzi-
nāt klaiņojošo suņu saimniekus un pievērst 
uzmanību, vai situācija uzlabojas, ja nē, 
tad piemērot sodu.

Tas, ka pa Ļaudonu pastaigājas suņi bez 
uzpurņiem un kaklasiksnām, nav retums. 
Savās pastaigās tie nokārto dabiskās vaja-
dzības, kur vēlas, pavandās pa atkritumu 
konteineriem, uzrūc nejaušiem garāmgājē-
jiem, iesoļo sētās, kur suņi ir piesieti, un 
satracina tos. Bet šo suņu saimniekus tik-
mēr neuztrauc, kur ir viņu mājdzīvnieks un 
vai tas kādam nenodarīs pāri…

Paldies Maijai par uzticēto stāstu un 
jāvēl ģimenei liela izturība un vēlme dar-
boties tālāk savā ģimenes saimniecībā, sa-
vukārt klaiņojošo suņu saimniekiem vēlu 
sirdsapziņu! 

Signe Smirnova

vedot visu nepieciešamo celtniecībai 
un telpu iekārtošanai. Vēlākajos ga-
dos par sporta zāles uzturēšanu kārtībā 
rūpējās ar lielu atbildību saimniecības 
daļas vadītāja Ilga Brālis. Tas pats 
sakāms par kādreizējo saimniecības 
daļas vadītāju Ilmāru Smirnovu, kurš 
remontēja sporta zāles grīdu.

Plašais inventāra klāsts
No 1978. līdz 1990. gadam mūsu 

skolā strādāja enerģiski sporta skolo-
tāji – Ērika un Jānis Pomeri. Jānis bija 
treneris vieglatlētikā, paša nodibināta-
jā rokas bumbas sekcijā, dažās klasēs 
mācīja fizkultūru zēniem. Savukārt 
Ērika strādāja par sporta skolotāju 
meitenēm. Savu darbu mūsu skolā 
Jānis un Ērika sāka vasarā kopīgā sta-
diona iekārtošanā – savilka līnijas 100 
m distancēm un 400 m apkārtceliņam. 
Tika savilktas līnijas arī 30 m skrējie-
nam manēžā un sakārtota tāllēkšanas 
bedre.

Katras vasaras nogalē atjaunojām 
sporta laukuma līnijas un krāsojām 
zāles grīdu, jo tur notika visi skolas 
pasākumi. Diemžēl pēc skolas reno-
vācijas mūsu gādātās sporta iekārtas  
basketbola grozi – tika izvākti no zā-
les kā nevajadzīgi. Tam bija jānotiek 
progresa vārdā, tikai žēl ieguldītā dar-
ba. It sevišķi žēl iznīcināto slēpju, ku-
ras pazuda nezināmā virzienā…

Inventārs tika sagādāts pietiekamā 
daudzumā. Slēpju inventārs tika no-
drošināts visai klasei, lai cik liela tā 
būtu. Skolas izlases dalībniekiem bija 
atsevišķas slēpes un slēpju zābaki. 
Bumbas pietika katram klases skolē-
nam, bija arī vingrošanas un vieglatlē-
tikas inventārs. Arī volejbola un rokas 
bumbas, pildbumbas, futbola bumbas. 

Sporta sasniegumi un entuziasti
Kādas sporta tradīcijas pastāvēja 

skolā? Slēpošanas sacensības 3-4 rei-
zes sezonā, arī dažas rajona sacensī-
bas, kurās daudz neatpalikām no Ma-
donas vidusskolām. Tika organizētas 
arī starpklašu sacensības basketbolā 
un volejbolā. Pēc J.Pomera ierosinā-
juma, katru rudeni rīkojām skrējienu 
„Apkārt Ļaudonai”. 

1. septembrī un 30. maijā organi-
zējām mācību gada sākuma un beigu 
sacensības – spartakiādes visai skolai. 
Rīkojām skolā sacensības šaušanā, kā 
arī piedalījāmies republikas sacensī-
bās. Populāra jauniešu vidū bija mili-
tārā daudzcīņa (šaušana – 60 m, spēka 
vingrinājumi pie striķa, granātas me-
šana tālumā). Spēlējām futbolu skolā, 

rajonā, populārs bija galda teniss.
Bija arī sacensības, kurās guvām re-

publikas mēroga godalgotas vietas. Tās 
bija:

*vieglatlētikas pretstafetes (60x10 m 
skrējiens) 

*O.Kalpaka kausa ieguvēji no 1996. 
līdz 1999.g.

*Vidzemes zonas kausu ieguvēji no 
2000. līdz 2002. g.

*Sacensībās „Drošie un veiklie” ar 
plašu programmu (basketbola, futbola, 
hokeja u.c. elementi) startēja 4.-5.kl. 
skolēni.

Nosaukšu bijušos skolēnus, kas aktīvi 
sportoja manā uzraudzībā un sporto vēl 
pašlaik treneres Lanas Līcītes un citu 
treneru vadībā.

Diāna Jakubjaņeca – republikas čem-
pione 300 m skrējienā, godalgotu vietu 
ieguvēja daudzās republikas sacensībās, 
arī 1500 m. Piedalījusies skolēnu čem-
pionātā krosā Čehijā, Austrālijā. Godal-
gotu vietu ieguvēja Olimpiskajās dienās 
Liepājā 2012. gadā.

Jānis Žmuidiņš – republikas čempions 
2 km skrējienā. Bijis skolēnu čempionā-
tā Čehijā un Austrālijā.

Una Pētersīle – Latvijas jaunatnes 
izlasē startēja Austrijā 800 m distancē, 
izcīnot 1.vietu. Piedalījusies republikas 
sacensībās un guvusi atzīstamus rezul-
tātus.

Jānis Razgalis – četrkārtējs republikas 
čempions vidējās distancēs.

Vairāki Ļaudonas vidusskolas absol-
venti ir ieguvuši augstāko sporta izglī-
tību:

Māris Beļaunieks – Sporta akadēmija, 
1989.g.

Jūlijs Beļaunieks – Sporta akadēmija, 
1999.g.

Mairis Dzenis – Daugavpils universi-
tātes Sporta fakultāte, 2008.g.

Jānis Razgalis – Sporta akadēmija, 
2009.g.

Ļoti aktīvi sportoja un piedalījās sa-
censībās gan skolā, gan rajonā Edijs 
Dzenis, pagaidām viņa sapnis kļūt par 
sporta skolotāju nav piepildījies, bet arī 
tagad viņš aktīvi piedalās visos sporta 
pasākumos, organizē tos kā Ļaudonas 
pagasta sporta metodiķis.

Novēlu Andreja Eglīša vārdā nosauk-
tās Ļaudonas vidusskolas skolēnu ko-
lektīvam aktīvi iesaistīties sporta pasā-
kumos gan skolā, gan ārpus tās un labi 
mācīties!

Ēriks Barkovskis,
pensionēts sporta skolotājs
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DĀRZNIEKA PIEZĪMES
Mairitas Ducenas  

PĀRDOMAS PATRIOTU NEDĒĻAS NOSKAŅĀ…

Krustojuma pārveidei aprit tie-
ši gads – šis objekts tapa pērn uz 
valsts svētkiem, un šajā sakarā pozi-
tīvās domas ir tās, ka esam jau pie-
raduši pie skaistā stūrīša un svētku 
noformējumiem. Tomēr arvien grū-
tāk ir rast jaunas idejas un pārsteigt 
cilvēkus.

Pārdomas par mūsu karogu. 
Noteikumi it kā prasa svētkos pacelt 
karogu pie katras dzīvojamās ēkas, 
bet, atceroties sevi, es ilgi pārkāpu 
šos noteikumus, līdz pienāca brīdis, 
un es sakopu savas mājas tā, lai va-
rētu celt mastu, kurā svētkos skaisti 
un cēli var plīvot valsts karogs… 
Arī mums pagastā ir mājas, pie ku-
rām karogs būtu tā zaimošana.

Katra cilvēka rūpes par dabu 
un zemi (šeit es domāju augsni) ir 
plašāka problēma, kas mani satrauc. 
Mūs vēl tas skar daudz mazāk nekā 
citas Eiropas valstis, bet jau tagad 
es gribētu aicināt cilvēkus, kuru īpa-
šumā ir kaut neliels zemes stūrītis, 
domāt par dažādu bioloģisko atkri-
tumu kompostēšanu, nevis savākša-
nu vai aizvešanu. Sterilā kārtība un 
mājlopu neesamība mūs novedīs pie 
problēmas, ka nebūs, ar ko mēslot 
un uzlabot augsni. Rezultātā augsne 
noplicinās un pārtuksnešojas, tādē-
jādi netur mitrumu un tajā nedzīvo 
dzīvās radības. Un kur nebūs tārpi-
ņu, nebūs arī putnu… Kādam varbūt 
tā šķiet tāla nākotne, bet ticiet – tā 
nemaz nav! Aicinu domāt katrā sētā 
par bioloģisko atkritumu komposta 
izveidi un iestrādi atpakaļ augsnē. 
Es centīšos arī pagasta teritorijā ie-
vērot šos principus.

Kapsētās šajā va-
sarā vēl „nestrādā” 
atkritumu šķirošanas 
ideja. Tas mani apbēdi-
na. Varbūt iemesls ir tas, 
ka nav uzlikta rakstiska 
informācija pie kom-
posta un konteineriem, 
kāda tipa atkritumiem 
katra vieta paredzēta?

Ir kārtējais siltais novembris, 
darbi turpinās! Aktīvi darbojamies 
skolas parkā – ir tapuši vēl divi celiņi 
un sākta augsnes sagatavošana pava-
sarim, rožu stādīšanai. Katrai rozei ro-
kam bedres divu lāpstu dziļumā, kuru 
ielabojam ar kompostu, kūtsmēsliem 
un pelniem. Klājenisko rožu grupām 
esam iegādājušies augsnes sedzējtīk-
lu, lai atvieglotu tālāku kopšanu. Ro-
zes lielajā dobē esmu iecerējusi stādīt 
grupās pa 7 – 8 gb. no katras izvēlētās 
šķirnes. Šķirnes izvēlē ar konsultāci-
ju man palīdz Daila un Bruno Trubiņi 
(rožu audzētāji no Tukuma – www.
dailasrozes.lv) 

Vēlētos aicināt bijušos un esošos 
ļaudoniešus aktīvi iesaistīties rožu 
dārza stādīšanā. Es ar aktīvu pagasta 
un skolas atbalstu apņemos sagatavot 
augsni, bet mūsu pagasta iedzīvotājus, 
absolventus un ģimenes, kurās vecāki, 
bērni un mazbērni ir mācījušies Ļau-
donas vidusskolā, aicinu atbalstīt ide-
ju un iestādīt rozes. Astoņu rožu stādu 
ieguvei būtu nepieciešami ~20Ls (ja 
viens stāds pavasarī maksās 2,50Ls). 
No savas puses piedāvāšu izvēlēties 
krāsas un šķirnes. Lūdzu, padomājiet 
savas ģimenes un citos saietos par vēl 
kādu sakoptu vietu Ļaudonā, kuru ap-
meklēt, kad sabrauc bērni!

Nobeigumā pārdomām kāds jauns 
sakāmvārds – kārtīgs latvietis pirms 
aizmigšanas neskaita aitas, bet maitas, 
kas pāri nodarījušas.

Aicinot uz pozitīvām domām 
Adventa laikā, Mairita Ducena

Signes Smirnovas foto

LABO DOMU 
STAROJUMS

Jau vairāk nekā četrus gadu 
desmitus pavasaros pie vecās 
skolas parkā uzzied mežābe-
le. Šo kociņu Dzidra Čeirāne 
atveda, reizē vedot savu mei-
tu Ilzi uz pirmo skolas dienu, 
simbolizējot mazās skolnie-
ces izaugsmi. Cienījamā pen-
sionāre sevi ir piepildījusi ar 
darba prieku, ar bagāto izdo-
mu sadzīvē, ar palīdzību gan 
darbos, gan vārdos, neiztrūk-
stoši piedalījusies pagasta or-
ganizētajos pasākumos.

Ļaudonas kapu kalns ir vi-
ņas apmeklēta vieta, rūpīgi 
kopjot sava mūžībā aizgāju-
šā dzīves drauga kapu. Viņa 
apmeklē arī citas nesakoptas 
kapu vietas. Bieži viņas soļi 
apstājas pie aizgājušiem dzī-
ves labdariem, apkopjot un 
noliekot pateicības ziedus.

Noadītie zeķu pāri silda 
pirmklasniekus un pansionā-
ta vājiniekus. Savāktās ozol-
zīles ir viņas dāvinājums pie-
miņas parka turpinājumam.

Pavasaros Dzidra Čeirāne 
dala dārzeņus, puķu sēklas 
un izaudzētos dēstus, bet ru-
deņos dāvinājums turpinās–   
izaudzētās ražas atlikumu 
atdod labdarībai.

Ap Ilzes un Daigas māmi-
ņu sanāk draugi, labi ļaudis, 
kaimiņi, lai atbalstītu dzīves 
vismelnākajā stundā...

Mēs esam kopā ar Jums at-
miņās un domās, vēlam spē-
ku izturēt. Labo domu strāvo-
jums dos spēku izturēt!

Draugi, kaimiņi, labie 
draugi, Daigas un 

Ilzes klasesbiedri un viņu 
audzinātājas.
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Gaiša, gaiša uguns deg
Tumšajā kaktiņā:
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.
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Mūžības ceļos aizgājuši:

GUNĀRS JĀNIS DEPERS 
miris 09.11.2012. 
82 gadu vecumā;

JĀNIS DZENIS 
miris 21.11.2012. 
55 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Gul, tētiņ, smiltenē,
Kas tev kait negulēt,
Ne tev kait rīta rasa,
Ne ziemeļa salti vēji.

APSVEICAM!

SĒRU VĒSTS

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.

SLUDINĀJUMI

17. novembrī dzimis
PĒTERIS STEPANOVS 
vecākiem Aleksandram 
un Aldai Stepanoviem

PASĀKUMU 
AFIŠA

Pagasta egles iedegšanas 
pasākums

14. decembris /laiks tiks 
precizēts/

Ziemassvētku 
pasākums bērniem, kas 

neapmeklē PII
22. decembrī plkst. 10:00

Ziemassvētku koncerts
25.decembrī
 plkst. 19:00

Ziemassvētku pasākums 
vecākajai paaudzei

28. decembrī
 plkst. 15:00

Jaunā gada balle
1. janvāris ~plkst. 01:00

Atrakcijas, spēles, jautrība 
visas nakts garumā kopā ar 

grupu “Dadži”

Sekojiet pasākumu sīkākai 
informācijai.

SVEICAM NOVEMBRA 
JUBILĀRUS:

50 gadu jubilejā
Inna Vabule
23. novembris

60 gadu jubilejā
Skaidrīte Dreimane
2. novembris
Linards Dundurs
14. novembris
Andris Zagorskis
28. novembris

65 gadu jubilejā
Rozīte Lietaviete
5. novembris

75 gadu jubilejā
Andrejs Bērziņš
28. novembris
Maija Driksna
1.novembris
Genovefa Pelse
18. novembris
Česlava Rekse
2. novembris

Vēlam jubilāriem veselību, 
dzīvessparu, visu sapņu 
piepildījumu!

Lai svētīgs Laimas 
izrakstītais mūžs un 
mīlestība ik dienu 
pavada jaunos 
vecākus!

Katra diena atslēga 
priekam,
Katrā asnā cerību rīts.
Lai Jūs redzat pat 
mazākā niekā
Dieva dzīvības brīnums ir 
vīts!

Ausmai un Indulim 
Laukabriežiem – 

Mīļi jo mīļi sveicam 60 
gadu Dimanta kāzu 
jubilejā!

Meita un mazdēli

Kolekcionārs par labu sa-
maksu pērk pirmskara Lat-
vijas un cara laika alus pu-
deles. T.29406932

Friziere Sigita Kopštāle, 
sākot ar š.g. decembri, pie-
ņem jaunās telpās – Ļaudo-
nas pagasta pārvaldē, Dzir-
navu ielā 2.

Pēc iepriekšēja pieraksta  
ceturtdienās, sestdienās.

T. 26456935 vai 26210925


