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Mums jāzin’ vien to, kā ieskrieties
un spārnos augstu pacelties –
Par eņģeļiem kā pārvērsties,
Kā krist un nebaidīties sasisties!

Šīs Mārtiņa Freimaņa sarakstītās rin-
das atceros ikreiz, kad dzīve piespēlē 
dažādus izaicinājumus un iespējas, par 
kurām nākas bažīties – vai spēšu? Vai 
spēšu pacelties spārnos un kritiena ga-
dījumā celties atkal?! Tā tas bija, kad 
sāku strādāt Ļaudonas kultūras namā – 
it kā ierasta vide, zināmi cilvēki – to-
mēr jāpaceļas spārnos jau citā līmenī. 
Uz daudziem jautājumiem atbildes ra-
dās laika gaitā, cerības attaisnojās un, 
protams, bija arī brīži, kad sajutu sevī 
kritiena smeldzi. Bet tad nepieciešams 
notraust no spārniem neizdošanos, kriti-
ku un celties atkal jaunos plašumos pēc 
jaunām iespējam, jaunām veiksmēm.

Un tā tas ir arī tagad, kad man tika 
piedāvāta iespēja pārņemt gādību par 
ļaudoniešu iemīļoto pagasta avīzīti. 
Vai spēšu? Vai spēšu lidot pietiekami 
augstu, vai nebaidīšos no kritieniem?! 
Jo kritieni, protams, būs – kā jebkurā 
lidojumā – kāds pavisam nejaušs, tikai 
pašai vien zināms, cits dos lielāku mā-
cību. Bet kritieni ir nesāpīgāki, ja ir pa-
tīkami ceļabiedri – jūs, lasītāji! Mēs visi 
kopā veidojam savas Ļaudonas vēsturi, 
un šī vēsture daudzu gadu garumā gulst 
„Ļaudonas Vēstis” lappusēs. 

 Tādēļ es pieņemu šo izaicinājumu un 
dodos lidojumā, nezinot, kurā brīdī būs 
pacēlumi, kurā kritieni – zinot tikai to, 
ka ikviena dzīves iespēja mūs pārbauda, 
motivē un ceļ jaunos augstumos!

Lai mums izdodas!
Signe Smirnova

JAUNĀ, 2012./2013., 
MĀCĪBU

GADA SVINĪGIE 
PASĀKUMI

*  PII „Brīnumdārzs”
31. augustā

*  Ļaudonas vidusskolā
3. septembrī plkst. 10:00

ĻAUDONAS VIDUSSKOLAS KOLEKTĪVS 
GATAVOJAS JAUNAJAM MĀCĪBU 

GADAM
Jaunais mācību gads skolā būs ie-

vērojams ar to, ka Ļaudonas vidus-
skolai ar Madonas novada domes 
lēmumu  piešķirts dzejnieka Andreja 
Eglīša vārds. Turpmāk skola sauk-
sies Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-
skola un skolas fasādi rotās jauns 
uzraksts. Ir no-slēdzies konkurss par 
skolas logo izveidošanu. Līdz ar to 
skola iegūs ne tikai jaunu nosauku-
mu, bet arī simboliku. Jaunais skolas 
logo būs iekļauts arī skolēnu formās 
– vestēs, ar kurām daļa skolēnu iera-
dīsies jau uz jaunā mācību gada svi-
nīgo pasākumu 3. septembrī.

Sākoties jaunajam mācību gadam, 
daudz skaistāka un sapostāka kļūs 
skolas apkārtne. Pašlaik Mairitas 
Ducenas vadībā  notiek skolas ap-
kārtnes labiekārtošanas darbi skolas 
apkārtnē un skolas parkā. Turpinās 
jaunāko klašu pastaigu un rotaļu 
laukuma iekārošana skolas iekšējā 
pagalmā.

Arī skolas iekštelpās būs vēroja-
mas patīkamas pārmaiņas – pašlaik 
notiek pirmā un otrā stāva 4 sanitāro 
mezglu remonts. Tiek veikts ķīmijas 
kabineta kosmētiskais remonts, šajā 
kabinetā līdz jaunajam mācību ga-
dam tiks nomainīts apgaismojums, 
nokrāsotas sienas, grīda un uzstādīta 
jauna interaktīvā tāfele, kas ļaus da-
žādot mācību stundu norisi un sniegs 
skolēniem iespēju kvalitatīvāk un 
modernāk apgūt mācību vielu. Pil-
nībā tiek remontēts informātikas ka-
binets. Ir nomainīts apgaismojums, 
grīdas segums, nokrāsotas sienas, 
būs jauna tāfele un logu žalūzijas, 
jauni datoru galdi un, pats galve-
nais – 16 jauni datori  informātikas 
priekšmeta mācību programmas ap-
gūšanai. Iepriekšējie datori tiks no-
doti skolotāju rīcībā, jo skolā no šī 

mācību gada tiks ieviests e-žurnāls, 
tādējādi radīta iespēja skolēnu vecā-
kiem operatīvi saņemt informāciju 
par mācību procesa norisi, skolēnu 
sekmēm, uzvedību un uzdotajiem 
mājas darbiem.  Iespēju robežās tiek 
labiekārtoti arī citi mācību kabineti.

Šajā mācību gadā būs jauni skolo-
tāji fizikā un mājturībā un tehnoloģi-
jās zēniem. 

Vēlos izteikt pateicību un vissirs-
nīgāko paldies skolotājiem Visval-
dim Ozoliņam un Artim Sīlim, kuri 
šos mācību priekšmetus pasniedza 
pagājušajā mācību gadā.

Ar nākamo mācību gadu būs pie-
ejams internāts, kas ļaus piesaistīt 
arī citu novadu skolu jauniešus mā-
cībām mūsu vidusskolā.

Būsim priecīgi sagaidīt mācīties 
gribošus, varošus un darošus skolē-
nus jaunajā mācību gadā!

Ļaudonas vidusskolas direktors 
Guntis Lazda

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas logo
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Grafiskā dizaina autors:

Aina Karlsone
Datorgrafikas autors:

Elīna Simsone



                      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 7 (217)                       AUGUSTS 2012�

CIEMOS PIE JUBILĀRES – SKAIDRĪTES JANKIĻEVIČAS
Dienā, kad saule nežēlo savu de-

vumu – spožos saules starus, pagasta 
pārstāvji dodas sveikt jūlija jubilāri – 
Skaidrīti Jankiļeviču, kura 6.jūlijā atzī-
mēja savas dzīves 80 gadu jubileju.

Putekļi veido mākoņus zemes virsū, 
un mēs arvien attālināmies no pagasta 
centra, tuvojoties gaviļnieces mājai. 
Iebraucamo ceļu rotā daudzas jo dau-
dzas lazdas, tādēļ nav jābrīnās par mā-
jas nosaukuma „Lazdiņas” izcelsmi.

Mēs patraucējam Skaidrītes mazdē-
la iesākto mājas darbu, taču viņš mūs 
laipni aicina pie jubilāres.

Uz jautājumu, kāds tad īsti būs pa-
reizais vārds – Skaidre vai Skaidrīte –
namamāte mīļi nosmej: vari saukt kaut 
par Grietiņu! Un jāsaka, redzot Skaid-
rīti pirmo reizi, viņa arī atstāj šādu 
Grietiņas iespaidu – maza auguma, 
mīļa un savā dzīvē daudz ko piedzī-
vojusi, tikusi galā ar dzīves liktajiem 
šķēršļiem.

Skaidrītes dzīves ceļš aizsācies Un-
gurmuižā (tagad Krustpils). Skaidrīte 
savā ģimenē bija vecākais bērns un 
bieži vien pieskatīja jaunākos – brāli 

Oļģertu, māsas Spodru, Dzidru, Zentu un 
pusmāsu Mirdzu.

Kā jau vecākajam bērnam Skaidrītei 
bērnība nebija gluži bezrūpīga. No 5 gadu 
vecuma „Mežārēs” viņa pie saimniekiem 
strādāja par ganu. Vēl tagad Skaidrīte at-
minas gadījumu, kad saimniecībā iebru-
kuši laupītāji. Viņai, mazai meitenei, tas 
bijis liels pārdzīvojums.

Jau krietni vēlāk Skaidrītes dzīves gadi 

paiet, strādājot lauku fermas brigādē – 
līdz pat pensijai. 

Kopā ar vīru izaudzināti 3 bērni – 
Gunārs strādā Ļaudonā, bet Skaidrīte 
Ērgļos. Otrs dēls diemžēl no dzīves 
aizgāja pāragri, atstādams ģimenei 
vien smeldzīgas atmiņas.

„Lazdiņas” par savām mājām Skaid-
rīte sauc jau 30 gadus. Ikdienā, ja uznāk 
luste, viņa uzada zeķes, lai ziemā kājas 
nesalst. Tāpat savu laiku un enerģiju 
paņem 3 kaziņas, par kurām Skaidrī-
te savā labdabīgajā humorā nosmej: 
nevar vien ar kazām izpindzelēties! 
Nenovērtējams palīgs mājas darbos ir 
mazdēls.

Tā Skaidrīte pavadīs arī vasaru, pa-
strādājot, parušinot sienu, pa vidam ne-
aizmirstot arī atpūsties un paraudzīties 
uz dzīves likstām ar humoru.

Vēlam Skaidrītei Jankiļevičai 
veselību, možu garu un saulainu 

dzīves sparu!

Signe Smirnova
Rutas Vizānes foto

Vasaras ziedošo krāšņumu drīz nomainīs krītošas koku lapas, bet saules pielietos rītus nomainīs rude-
nim tik piederīgā lietus deja. Vasara paskrējusi vēja spārniem, tomēr ikvienam tā atmiņā būs palikusi 
ar ko īpašu un savādāku... Atskatīsimies uz ievērojamākajiem notikumiem mūsu pagastā šajos vasaras 
mēnešos!

LĪGO DIENA

Šogad Līgo svētku rītā Ļaudonas 
pagasta līgotāji devās ceļā, lai sveiktu 
pagasta vecākos Jāņus. Līgotāji ozolla-
pu vainagu sniedza 13 Jāņiem! Ikvienā 
sētā līgotāju pulciņš tika laipni uzņemts. 
Prieks, ka ļaudoniešiem radījām svētku 
sajūtu. Īpaši pārsteigti bija zemnieku 
saimniecību saimnieki – Apšu ģime-
ne „Sauliešos” un Elksnīšu ģimene 
„Mežkalnos”. Tāpat arī kādam veikala 
apmeklējums neplānoti izvērtās Līgo 
svētku noskaņas radīšanā, jo ikvienam 
bija iespēja iepazīties ar latviešu tautas 
ticējumu par Jāņu dienu.

Līgotāji nepabrauca garām arī sētām, 
kur svētkiem gatavojās Līgas – Līga 
Dundure un Līga Grāvīte. 

Apbraukājot pagasta tuvākus un tālā-
kus nostūrus, diena paskrēja nemanot.  
Tomēr līgotāji atzina, ka ir saņēmuši 
pozitīvas emocijas un enerģijas lekšanai 
pār ugunskuru pietiks.

Paldies līgotāju kompānijai – Rutai 
Vizānei, Ilutai Biķerniecei, Aldonai 
Gudrītei un šoferītim Jurim Simsonam!

Signe Smirnova

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU 
AKTIVITĀTES

Lai arī vasarā darbu netrūkst, aktīvie 
ļaudonieši – pašdarbības kolektīvu da-
lībnieki – neatsaka iespējai uzstāties. 

Senioru vokālais ansamblis „Sen-
dienas” 7. jūlijā piedalījās Aiviekstes 
svētkos, uzstājoties koncertā „Lubānas 
ugunsdzēsējiem – 85”. Koncerta laikā 
vokālie ansambļi, dziesmām skanot, 
sūtīja savus sveicienus drosmīgajiem 
ugunsdzēsējiem. Ar atraktīviem priekš-
nesumiem izcēlās pūtēju ansamblis „Pa-
žarnieku Dixi”, patika arī ugunsdzēsēju 
sievu sagatavotais priekšnesums.

Savukārt senioru deju kolektīvs 
„Divi krasti” 7. jūlijā devās uz blakus-
pagastu – Kalsnavu, lai piedalītos deju 
kolektīvu sadancī. Pasākumu organizē-
ja vairāku deju kolektīvu vadītāja Aija 
Kreile – sadancošanās koncerta mērķis 
bija 2002. gada „Latviešu deju skolas 
2” dalībnieku salidojums. Lai arī ap-
liecību saņēma 21 kolektīva vadītājs, 
šajā sadancī piedalījās 3 deju kolektīvu 
vadītāji ar saviem dejotājiem – Bauskas 
kultūras centra VPDK „Biguļi”(vad. 
Santa Zemīte), Neretas VPDK „Sēļi” 
(vad. Inita Kalniņa), Kalsnavas kultū-
ras nama JDK „Kalsnava” (vad. Oskars 
Aizporietis) un Ļaudonas „Divi krasti”.

Pēc vasaras koncertu tūres kolektīva 
„Divi krasti” dejotāji mazliet atpūšas, 

STARPTAUTISKAIS 
FOLKLORAS FESTIVĀLS 

„BALTICA”

Starptautiskais folkloras festivāls „Bal-
tica” notiek kopš 1987. gada – tā ir ikga-
dēja tradīcija, kura notiek katru gadu pēc 
kārtas Baltijas valstīs- Lietuvā, Latvijā un 
Igaunijā. Šogad festivāls „Baltica” jau 25. 
reizi pulcēja folkloras kopas gan no kai-
miņzemēm, gan tālākām valstīm – kopē-
jais dalībnieku skaits ap 2000, tostarp ap 
200 ārvalstu dalībnieku.

Prieks, ka „Baltica” ceļš šogad, caur Lat-
vijas novadiem vīdamies, nonāca arī līdz 
mums. 8.jūlijā Ļaudonas estrādē valdīja 
vēl nebijusi skaņas vibrācija – kokļu un 
pašdarinātu instrumentu skanējums vijās 
ar dziesmām, dančiem un stāstījumiem par 
piedzīvoto. Šo neparasto koncertu sniedza 
folkloras kopa „Laiva” no Rīgas un ārzem-
ju latviešu folkloras kopa „Sudrabavots” 
ar draugiem. Kopas „Sudrabavots” dalīb-
nieku vidū ir arī Rūtiņu ģimene, kuri bija 
īpaši priecīgi uzstāties Ļaudonā, jo šeit ir 
viņu dzimtas saknes. Gandrīz divu stundu 
garajā koncertā folkloras kopu dalībnieki 
sniedza iespēju ielūkoties festivāla „Bal-

lai rudenī ar jauniem spēkiem gatavotos 
Deju svētkiem Rīgā.

Sākoties jaunajai sezonai, kolektīvs ar 
prieku uzņems jaunus dejotgribētājus. 
Interesēties pie Aijas Kreiles – 26019052.

tica” īpašajā noskaņā un senlatviešu 
dziesmu nozīmē.

Šis festivāls ir kā atgādinājums, ka ik-
vienam ir jāsargā, jākopj un jāceļ godā 
savas tautas tradīcijas. Tās veido mūsu 
identitāti un nepārtrauc saikni ar sen-
čiem.
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RADOŠAIS KONKURSS „MISS UN MISTERS ĻAUDONA”

Kad skolēniem tuvojās vasa-
ras brīvlaiks un domas par to, kā 
pavadīt un ko piedzīvot šajos trīs 
mēnešos, tika izsludināta pieteik-
šanās uz bērnu un jauniešu ra-
došo konkursu „Miss un Misters 
Ļaudona”. Prieks par pieciem ta-
lantīgiem, drosmīgiem un atraktī-
viem pusaudžiem, kuri piedalījās 
konkursā – izkrāsojot savu vasa-
ru ar interesantu piedzīvojumu.

Dalībnieki kopā ar ģimeni un 
draugiem gatavojās konkursam, 
lai parādītu sevi no labākās puses 
– sagatavotu individuālos priekšne-
sumus, kā arī piedalījās kopīgajos 
mēģinājumos. Visi dalībnieki atzi-
na, ka piedalās konkursā, jo vēlas 
pārbaudīt paši sevi, pierādīt sevi 
žūrijas un skatītāju priekšā, kā arī 
padarīt interesantāku vasaru. Kas 
bija šie dalībnieki? 9-12 g. vecuma 
grupā – Valters Kriškāns, Lauma 
Gaidlazda, Linda Rūtenberga un 
13-16 g.vecuma grupā – Lana Bar-
bane, Atis Kriškāns.

Dalībnieku sagatavotos priekš-
nesumus vērtēja žūrija – Mairita 
Ducena (floriste, daiļdārzniece, 
rokdarbniece, „Gada ļaudoniete 
2011”), Gunta Dreimane (eksotisko 
deju grupas „Melnā Pērle” vadītāja, 
šobrīd studē Kustību dejas terapiju, 
piedalījusies „Miss Madona’96”), 

un Ieva Repša (absolvējusi Birutas 
Mageles stilistu skolu, vizāžiste, fri-
ziere, stiliste).

Talantu prezentācijā katrs dalībnieks 
mazliet tuvāk iepazīstināja ar sevi un 
demonstrēja savu talantu – sagatavo-
tos zīmējumus rādīja Lauma un Linda, 
muzikālus priekšnesumus sniedza Val-
ters (dziesma) un Lana (klavierspēle), 
bet Atis iepazīstināja ar savu hobiju 
– ielu vingrošanu.

Tālāk sekoja avangarda tērpu parā-
de – klātesošajiem bija ļoti interesan-
ti vērot, no kādiem netradicionāliem 
materiāliem var radīt pasakainus tēr-
pus un tēlus. Priekšnesumā „Lelle” 

(tērps no vienreiz lietojama gald-
autu auduma) Lauma Gaidlazda 
radīja skaistu lelles klātesamības 
ilūziju. Valters Kriškāns priekšne-
sumā „Sprīdītis” (tērps no dažādu 
materiālu maisiem) radīja nostal-
ģisku sajūtu, savukārt „Konfektīte” 
(tērps veidots no dažādiem auduma 
gabaliem) Linda Gaidlazda savā ak-
tīvajā priekšnesumā ne tikai izska-
tījās kā konfekte, bet klātesošos arī 
cienāja ar tām. „Alu cilvēks” – Atis 
Kriškāns – bija tērpies zvērādās no 
īstiem medījumiem. Lanas Barba-
nes veidotais tērps no kaklasaitēm 
„Vīrišķais sievišķīgums” pārsteidza 
ne vienu vien. Ikviens šajos tērpos 
bija ielicis fantāziju, radošumu, lai-
ku un darbu.

Pēdējā priekšnesumā „Svētku 
tērps” dalībnieki demonstrēja savu 
cēlo gaitu un labās manieres, kā arī 
sagaidīja žūrijas un skatītāju vērtē-
jumu.

Brāļi Valters un Atis Kriškāni 
tika kronēti par „Misters Ļaudona”, 
Lauma Gaidlazda „Vice Miss Ļau-
dona”, „Miss Ļaudona” – Linda Rū-
tenberga un Lana Barbane.

Labākais „Talantu prezentācijā” 
tika atzīts Atis, bet kā labāko avan-
garda tērpu žūrija novērtēja Lanas 
Barbanes „Vīrišķo sievišķīgumu”, 
Lana arī ieguva visvairāk skatītāju 
simpātiju.

Paldies Artūram Biķerniekam, 
kas kuplināja pasākumu ar skaistām 
dziesmām.

Jācer, ka nākamgad šis pasākums 
tiks plašāk apmeklēts gan no dalīb-
nieku, gan skatītāju puses, jo pilnīgi 
noteikti ir vērts redzēt, cik talantīgi 
ir mūsu ļaudonieši!

Signe Smirnova,
Karīnas Circenes foto

1.rindā no kreisās: Mairita Ducena, Ieva Repša, Lana Barbane,
Signe Smirnova, Atis Kriškāns, Gunta Dreimane

2.rindā no kreisās – Lauma Gaidlazda, Valters Kriškāns, Linda Rūtenberga.
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SVĒTKI ĻAUDONAI UN ĻAUDONIEŠIEM
Augusta pirmajā sestdienā Ļau-

dona atdzīvojas – tiek kopīgi radīti 
un svinēti svētki – Ļaudonas pagas-
ta svētki! Sportiska, čakla, rotaļīga, 
skanīga – cik dažāda ir Ļaudona, tik 
mēs tajā!

4. augusta rīts sākās ar rīta rosmi 
sportiskāko ļaudoniešu vidū, jo notika 
gatavošanās sportiskajām aktivitātēm 
Ļaudonas vidusskolas sporta lauku-
mā –  veiksmes volejbols, šautriņas, 
basketbola elementi, biatlons, jautrības 
stafete, orientēšanās. Ikviens varēja at-
rast sev ko piemērotu! Kad visas discip-
līnas bija veiksmīgi izturētas, sportisti 
devās uz skolas muzeja zāli, kur notika 
skolēnu vokālā ansambļa skanīgais un 
rūpīgi sagatavotais koncerts (paldies 
skolotājām Ilutai Biķerniecei un Selgai 
Balodei) un rezultātu paziņošana sporta 
disciplīnās.

Muzejā bija arī lieliska iespēja aplū-
kot dažādu gadu skolēnu projektu ne-
dēļu darbus (apkopoja skolotāja Lilija 
Jakubjaņeca), atrast savu sen rakstītu 
darbu vai citu skolēnu veikumu par sev 
zināmu cilvēku, kā arī rast radošu no-
skaņu, aplūkojot Dzintras Viļevičas ra-
došo darbu izstādi.

Pie kultūras nama izpaudās rotaļīgā 
Ļaudona – atrakcijas bērniem, mazo ta-
lantu izpausmes ar krītiņiem un guašu 
krāsām.

Šādā aktīvā svētku atmosfērā diena 
paskrēja ātri un bija laiks gatavoties va-
kara koncertam. Paldies kolektīviem par 
skaisto svētku koncertu, kas bija piepil-

dīts ar jautrām dejām un sirsnīgām dzies-
mām – PII „Brīnumdārzs” audzēkņiem un 
audzītēm, Ļaudonas vidusskolas 1.- 4.kl. 
deju kolektīviem (vad. Anita Pētersīle), 7.-
12.kl. deju kolektīvam (vad.Antra Punov-
ska), senioru sieviešu vokālajam ansam-
blim „Sendienas”, Aijas Kreiles vadītājam 
jauniešu deju kolektīvam un senioru deju 
kolektīvam „Divi krasti”, jauktajam korim 
„Lai top!” (diriģente Anita Melnupa).

Pagasta svētki ir reize, kad varam pa-
skatīties paši uz sevi no malas, uz pada-
rītiem darbiem, sasniegumiem, lepoties ar 
mūsu Ļaudonu, ļaudoniešiem un tiekties 
pēc jauniem augstumiem. Īsi pirms pus-
nakts debesīs pacēlās gaisa laternas ar gai-
šām un labām domām par mūsu Ļaudonu. 
Saglabājiet šo īpašo sajūtu!

Paldies SIA „Li&Ko” (meža pirkšana 
un izstrāde, darījumi ar nekustamajiem 
īpašumiem, transporta loģistika), perso-
nīgi Nikolajam Hačatrjanam, par iespēju 
svētku balli ļaudoniešiem apmeklēt bez 
maksas.

Sirsnīgs paldies ikvienam, kas palīdzēja 
svētku organizēšanā, saprotot, ka svētkus 
radām mēs visi kopā sev un Ļaudonai! 

Signe Smirnova
Aigara Kaufelda, Karīnas Circenes 

foto

Ģimenes ar bērniem izmantoja iespēju vizināties zirga pajūgā.
Mazie ļaudonieši ar prieku izmantoja 

iespēju darboties ar krāsām.

Senioru deju kolektīvs „Divi krasti” 
pirms došanās svētku gājienā.

Koncerta noslēgumā visi kolektīvi vienojās kopīgā priekšnesumā.

Dalībnieki gatavojas orientēšanās 
startam Mirkļi no Jautrības stafetes
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SPORTS
Laikā, kad Latvija sekoja līdzi vasaras Olimpiskajām 

spēlēm Londonā un priecājās par volejbolistu Mārtiņa 
Pļaviņa un Jāņa Šmēdiņa panākumiem, izcīnot Bron-
zas medaļu, arī ļaudonieši guvuši vērā ņemamus panā-
kumus pludmales volejbolā.

Par vasaras sezonas sasniegumiem pludmales volejbolā 
stāsta pagasta sporta darba organizators Edijs Dzenis.

Madonas novada atklātais čempionāts pludmales volej-
bolā vasarā norisinājās 6 posmos, kuri notika trešdienu va-
karos. Šajā turnīrā spēlēja divas Ļaudonas komandas (kopā 
pa vasaru piedalījās 45 komandas): ĻAUDONA (Edijs 
Simsons un Edijs Dzenis), viņi aizvadīja veiksmīgu sezonu 
un kopvērtējumā ieņēma augsto 3.vietu, piekāpjoties vien 
Līvāniem, kuri palika 2.vietā, un Madonas 2.vsk. koman-
dai, kura izcīnīja 1.vietu. 

Otra mūsu komanda MAZĀ ĻAUDONA (Andris Jera-
kovs un Kristaps Blekte) ierindojās 21.vietā, kas pirmajai 
sezonai ir ļoti labs rezultāts.

Vēl Edijs Simsons un Edijs Dzenis jeb komanda „Ļau-
dona” piedalījās amatieru turnīrā „Beach Ball’12”, Līvānu 
posmā izcīnot 3.vietu un vērtīgas balvas 12 komandu kon-
kurencē, Balvos 13 komandu konkurencē dalīta 7.-8.vieta, 
bet Zeltiņos (Alūksnes nov.) izcīnīta 2.vieta 18 komandu 
konkurencē , kā arī vērtīgas balvas un vieta finālturnīrā 
Rīgā, kur būs jācīnās 1.septembrī ar stiprākajiem Latvijas 
pludmales volejbola amatieriem.

Tādēļ nākamajā numurā par to, kā komandai „Ļaudona” 
veiksies Rīgā un kā noslēgsies Ļaudonas atklātais čempio-
nāts pludmales volejbolā.

„Māris Štrombergs, Māris Štrombergs, Māris Štrom-
bergs –  divkārtējs pasaules čempions!!!” Līdz ar šiem 
sporta komentētāja vārdiem gavilēja visi, kas sekoja līdzi 
Olimpisko spēļu disciplīnai BMX riteņbraukšanā – Māris 
izcīnīja Zelta medaļu, atkārtoti kļūstot par Olimpisko spēļu 
čempionu BMX riteņbraukšanā! Latviju pāršalca lepnu-
ma, prieka un aizkustinājuma vilnis, kas turpinājās līdz 
pat mūsu čempiona sagaidīšanai Rīgas lidostā. Ikviens, 
kam bija iespēja, devās uz lidostu, lai ar ovācijām sagai-
dītu BMX komandu un sveiktu ar uzvaru. Šo sagaidīšanu 
klātienē vēroja arī BMX klubs „Madona”, kurā aktīvi dar-
bojas arī Ļaudonas jaunieši – Kalvis un Kristers Kuprāni, 
un Jānis Krasnovs. Vaicāju Kalvim Kuprānam, kādas bija 
emocijas klātienē vērot čempiona sagaidīšanas ceremoniju. 
Māris Štrombergs, protams, ir jauno BMX censoņu auto-
ritāte, tādēļ sajūtas bijušas neaprakstāmas ieraudzīt savu 
sporta elku, kā arī BMX komandu, kas ieguldījusi lielu dar-
bu. BMX kluba “Madona” dalībnieki bija ģērbušies pilnā 
ekipējumā, arī velosipēdi bija līdzi. 

Tā kā atbalstītāju bija ļoti daudz, Kalvim neizdevās iegūt 
autogrāfu no paša Māra Štromberga, tomēr autogrāfu snie-
dzis čempiona treneris Ivo Lakučs. Par to Kalvim, protams, 
liels gandarījums. Uz jautājumu, vai Kalvis pats sevi kād-
reiz redz uz Olimpisko spēļu trases, viņš atbild: “Īstenībā 
gribētos jau tur piedalīties, un tas nav nekas neiespējams, 
ir tikai jādara un jāmotivē sevi!” Arī šīs vasaras nedēļas 
nogales sporta kluba dalībnieki pavada dažādās sacensībās 
un gūst vērā ņemamus panākumus. 

Vēlu brāļiem Kuprāniem un Jānim Krasnovam tiekties 
uz savu mērķi un veiksmīgus startus sacnsībās!

Signe Smirnova

*****

ĻAUDONAS PANSIONĀTA
15 GADU JUBILEJA

Mājas – tā ir nevis vieta, kur tu dzīvo,  
bet vieta, kur tevi saprot.
Mājas, kurām esi piederīgs, saprasts
un mīlēts.

5. jūlijā Ļaudonas pansionātā valdīja gaiša svētku atmosfēra. 
Tika atzīmēta pansionāta 15 gadu pastāvēšanas jubileja, kurā tika at-
saukti atmiņā šie darba gadi un cilvēki, kas palīdzējuši pansionātam 
tapt par mājām iemītniekiem un darbiniekiem, kādas tās ir tagad.

Pirms 15 gadiem Ļaudonas pagastu pāršalca ziņa, ka bijušajās 
Ļaudonas slimnīcas telpās tiek atvērts pansionāts.Toreiz tas oficiāla-
jos dokumentos tika nosaukts par sociālās aprūpes centru, taču ļaužu 
valodās tāpat – pansionāts.

Laiks toreiz visu bija sakārtojis tā, ka stāvēja tukšas, neizmantotas 
telpas, bija apzināta nepieciešamība pēc šāda sociālā pakalpojuma 
un pats galvenais – pagasta dzīves vadībā bija ļoti saprotoša pagasta 
priekšsēdētāja, kas ar lielu enerģiju metās iekšā šīs idejas īstenoša-
nā. Un tā ar Dzintaras Birnes iniciatīvu, neatlaidību un pārliecību 
1997.gada 1.jūlijā durvis atvēra pansionāts.  

Plecu pie pleca ar Dzintaru, īpaši jau pirmajos pastāvēšanas ga-
dos, strādāja ilggadējā pansionāta vadītāja Maija Zandberga. 

Sākums, kā jau visiem, bija interesants, jo jauns izaicinājums un 
arī grūts – jāsāk veidot kolektīvs, jāiepazīst jauni iemītnieki, jārūpē-
jas par to, lai viņi jaunajās mājās justos labi.

Labi iesāktais darbs turpinās, jo ir ielikti stipri pamati. Tiek uz-
ņemti arvien jauni iemītnieki, tiek domāts par telpu paplašināšanu 
un labiekārtošanu. Liekas, ka pelēkie laukakmeņi kā tādi mazi ka-
reivji sargā šo namu un iemītniekus. Vienmēr roku uz pulsa tur arī 
pagasta vadība Līgas Calmānes vadībā.

Rit gads aiz gada, mainās gadalaiki. Mainās arī pansionāta telpu 
vizuālais izskats, rodas jaunas idejas darbības uzlabošanai, iemītnie-
ku labsajūtas radīšanai. Par iemītnieku un darbinieku labsajūtu gādā 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane.

Šajā svētku reizē atcerējāmies arī pansionāta bijušos darbiniekus, 
kas dažādu apstākļu dēļ šobrīd dzīvo un strādā citur vai atrodas pel-
nītā atpūtā, t.i., pensijā. Katru bijušo darbinieku pansionāta iemīt-
nieki piemin ar labu vārdu, jo katrs atrada īstos vārdus, lai mierinātu 
satrauktos iemītniekus. Paldies jums par ieguldīto darbu!

Šī māja ir ļoti nepieciešama cilvēkiem. Cilvēkiem ar dažādiem 
likteņiem, dažādiem raksturiem, dažādām dzīves situācijām. Neap-
šaubāmi, pirmās dienas un nedēļas jaunajās mājās ir psiholoģiski 
grūtas, ir jāiejūtas jaunā situācijā, jāiekļaujas kolektīvā, jāiepazīst 
gan mājās dzīvojošie iemītnieki, gan darbinieki, jāiemācās jaunā 
kārtība. Tas nav viegli. Iemītnieki veido vienu lielu ģimeni un, pie-
palīdzot darbiniekiem, vada savas dienas. Šie svētki bija arī iemīt-
niekiem, jo šīs ir taču viņu mājas. 

Šajā svētku reizē mazliet ieskicējām Ļaudonas pansionāta 15 
gadus, veidojot svētku īpašo ziedu, kas turpmākajos gados būs kā 
atgādinājums par veiksmīgo un cilvēkiem tik ļoti nepieciešamo 
pakalpojumu – par mājām un mūsu ģimeni. Taču nav iedomājama 
ģimene bez saimnieces un palīgiem – darbiniekiem. Lielu paldies 
saku Ļaudonas pansionāta darbiniekiem par izturību un pacietību 
šajā psiholoģiski grūtajā darbā. 

Ir labu vārdu daudz ikkatram,
Ar tiem var mierināt un sveikt.
Jums gribu šodien vārdus atrast,
Kas spēj par visu paldies teikt.

Paldies vidusskolas kolektīvam, PII „Brīnumdārzs” kolektīvam, 
pagasta dejotājiem, Kalsnavas dejotājiem un citiem draugiem un 
labvēļiem, kas ir domājuši par to, lai pansionāta iemītniekiem snieg-
tu prieku un dāvinātu svētkus.

Tatjana Kriškāne,
Ļaudonas pansionāta vadītāja

Signes Smirnovas foto

Ļaudonas pansionāta bijušie un esošie darbinieki. 
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INFORMĀCIJA PII ‘‘BĒRNUDĀRZS’’AUDZĒKŅU VECĀKIEM
Laikā no 27.08. līdz 30.08. iestādē ap-

vienotā grupa būs slēgta, lai sagatavotos 
jaunajam mācību gadam. 

2012./2013. mācību gada atklāšanas 
pasākums notiks piektdien, 31. augustā.

 Katrs audzēknis saņems ielūgumu. Ja 
ir vecāki, kuri nav pieteikušies un vēlas, 
lai bērns apmeklētu ,,Brīnumdārzu’’ , lū-
dzu zvanīt –  m.t.26425048.

Bieži vien pirms bērnudārza apmek-
lēšanas vecāki uztraucas, ka mazais nav 
apguvis skaitīšanu, ne vienmēr prasās uz 
podiņa vai vēl par ko citu. Tomēr apru-
nājoties, atklājas, ka daudz svarīgāks ir 
pavisam kas cits.

Ko no tevis gaida skolotājas (audzī-
tes)?

Elementāru pieklājību. Ir ļoti svarī-
gi, lai mazais būtu pieklājīgs saskarsmē 
ar pieaugušajiem un citiem bērniem. Ne 
velti dārziņā ļoti daudz laika tiek veltīts 
dažādu pieklājīgas uzvedības normu ap-
gūšanai. Bet bērns pārņem savu vecāku 
uzvedības modeli. Tāpēc vienmēr atce-
ries, ka arī tev ikdienā vajadzētu lietot 
vārdus lūdzu, paldies, labdien utt. Un 
neaizmirsti sarunā ar citiem uzsmaidīt! 

Tīrību. Cik gan bieži no rīta aizgu-
ļamies, pa galvu, pa kaklu taisāmies uz 
darbu un dārziņu. Tāpēc atvēli laiku un 

pārbaudi apģērbu, vai tas nav nosmērēts, 
vai bērns ir tīrs.

Atsaucību. It sevišķi, ja lūdz bērnam ie-
gādāties nodarbībām nepieciešamo. Viņa 
jau neprasa sev. Bērns taču tāpat apmeklē 
bērnudārzu un visur piedalās. Bet iedomā-
jies, cik grūti audzinātājai strādāt, ja kā-
dam no grupiņas nav vajadzīgo materiālu 
darbiņiem. Turklāt, kā jūtas tavs mazais, 
ka tieši viņš ir tas, kuram nav… Tādēļ ar 
nepieciešamo materiālu klāstu jūs varēsiet 
iepazīties  pie savas grupas skolotājām un 
to iegādāties septembra mēneša laikā.

Cieņu un autoritātes nostiprināšanu. 
Nav viegli tikt galā ar 20 resgaļiem, kur 
katrs nācis no ģimenes ar citādākām ie-
ražām un tradīcijām. Tādēļ ir ļoti svarīgi, 
lai bērni darbiniekus cienītu. Tavs vecāka 
pienākums ir šo cieņu nostiprināt. Tāpēc 
bērna klātbūtnē vienmēr runā tikai pozitīvi 
vai neitrāli. Negatīvos aspektus ar citiem 
apspried laikā, kad bērna nav klāt. Arī 
problēmas dārziņā risini bez mazā klātbūt-
nes.

Izrādi interesi par savu bērnu. Mēs 
visi esam ļoti aizņemti, it sevišķi tagad, 
kad ikdienas darba pienākumiem pievie-
nojušies vēl krīzes radītie negatīvie aspek-
ti. Tomēr neaizmirsti izrādīt patiesu inte-
resi par sava bērna panākumiem, darbiem 

un nedarbiem bērnudārzā. Daļa vecāku, 
atnākot pakaļ savai atvasei, vienīgi pa-
jautā, vai bērns ir paēdis, bet neintere-
sējas ne par viņa darbiņu, ne piedzīvoto 
dienas laikā. Ar bērnudārza gaitu sākša-
nu bērns kopā ar skolotāju pavada vairāk 
nomoda laika nekā ar vecākiem, tāpēc 
tev būs noderīgi uzklausīt viņas viedok-
li. Skolotāja var pastāstīt par bērna stip-
rajām un ne tik stiprajām pusēm, arī pie-
vērsīs uzmanību, pie kā vēl jāpiestrādā.                                                                                
Lūk,tie ir  daži ieteikumi mūsu turpmā-
kai labvēlīgai  sadarbībai. Lai mums iz-
dodas! Uz tikšanos!

Sagaidot un vadot jauno darba cēlie-
nu, vēlējums:

,,Visā pasaulē cilvēki sapņo par lai-
mi. Jau senās pasakas stāsta par laimes 
meklētājiem. Laimi mēs vēlam un laimi 
lejam. Tomēr katram ir sava laime, un 
otram tā nederēs, to nevar pielaikot, ne-
var ne atdot, ne aizdot un, reiz pazau-
dētu, grūti būs atgūt. Pats galvenais, ko 
vajadzētu saprast: laime ir izjūtas, nevis 
lietas. Īsta laime ir nonākt saskaņā ar 
sevi….’’

/Lija Brīdaka/

Ināra Krasnova,
Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs’’ vadītāja

DZEJNIEKA ANDREJA EGLĪŠA SIMTGADI SAGAIDOT
Šis gads ļaudoniešiem mirdz zem mūsu 

novadnieka dzejnieka Andreja Eglīša zī-
mes, jo 21. oktobrī tiks atzīmēta dzejnie-
ka 100. dzimšanas diena. Jau šobrīd noris 
dažādas aktivitātes, sagaidot nozīmīgo ju-
bileju. Ļaudonas vidusskolai tiek piešķirts 
Andreja Eglīša vārds, kas nozīmē ne tikai 
izmaiņas skolas nolikumā, bet izmaiņas arī 
vizuāli. Līdz ar jaunā mācību gada sākumu 
skolas fasādi rotās jauns uzraksts, skolē-
niem būs skolas formas. Tāpat tika izsludi-
nāts Ļaudonas vidusskolas logo konkurss. 
5 autori iesūtīja savas vīzijas par skolas 
logo, kurus vērtēja māksliniece, grafiķe 

un daudzu ekslibru autore Aina Karlsone un 
Ļaudonas vidusskolas un pagasta pārvaldes 
izveidota žūrijas komisija. Par izvēlēto logo 
un tās autoru sīkāk būs iespēja iepazīties nā-
kamajā avīzes numurā.

Vizuālas pārmaiņas ir ieguvusi arī A. Eg-
līša kapavieta Ļaudonas kapsētā. Šeit tika 
realizēta Mairitas Ducenas vīzija par vizuāli 
vienotas kapavietas izveidi Eglīšu dzimtai.

Ar vēlmi aktualizēt skolēnos izpratni par 
patriotismu, atbildību un rosināt interesi par 
Andreja Eglīša dzeju ir izsludināts Andreja 
Eglīša jaunrades konkurss, kurā skolēni no 
visas Latvijas var iesniegt darbus literatūras 
un vizuālās mākslas nozarēs. Šo konkursu 

SĀVIENAS BIBLIOTĒKĀ
Lai katrs bibliotēkas apmeklējums 

kļūtu par svarīgu vasaras brīvlai-
ka notikumu, aicinām arī jūs iepazīt 
aizraujošo grāmatu pasauli, rast la-
sītprieku, radoši darboties un izklai-
dēties.

 Sāvienā vasarās uz bibliotēku vairāk 
dodas tieši jaunākie apmeklētāji, ziemas 
mēnešos ir vecākās paaudzes apmeklē-
tāji.

Bibliotekārās stundās ikviens varēja 
iemācīties vai atkārtot jau zināmo par 
informācijas meklēšanu datubāzēs Leto-

nika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.
Grāmatu karaliene aicina iepazīstināt 

bērnus ar bibliotēku un tās krājumu, lie-
tošanas noteikumiem bibliotēkā, veicināt 
interesi par grāmatu un lasīšanas prieku.

Vēl bibliotēkā katrs varēja apskatīt arī 
izstādes: ”Zeme baro, zeme smaržojošu 
maizes klaipu dod” un ”Mode – kā ģērb-
simies?”. Augustā būs apskatāma izstā-
de – „Rudentiņis, bagāts vīrs!” – idejas, 
, ierosinājumi , padomi ziemas krājumu 
gatavošanai.

Priecē skolēni, kuri nāk uz bibliotēku 
izlasīt literatūru, kas domāta skolas lai-
kam, bet vislielākais prieks par pirmsko-
las vecuma bērniem. 

Ar augusta mēnesi došos atvaļinā-
jumā, bet katru otrdienu no plkst. 8.00 
līdz 12.00 bibliotēka būs pieejama lasī-
tājiem.

Jauki pavadīt vēl atlikušās vasaras 
dienas!

Aija Jakubjaņeca,
Sāvienas bibliotēkas vadītāja 

organizē Ļaudonas vidusskola sadarbībā 
ar Ļaudonas pagasta pārvaldi, Madonas 
novada domi un Andreja Eglīša Latviešu 
nacionālo fondu.

21. oktobrī būs Andreja Eglīša simtga-
des pasākumu kulminācija un koncertuz-
veduma „Caur daudzām zemju zemēm, 
caur daudzām debesīm” pirmizrāde.

Signe Smirnova

Logo autors:
Elīna Simsone,

SIA „SIM dizains”
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PALĪDZĪBAS AKCIJA HARALDA SĪMAŅA ĢIMENEI TURPINĀS
Paldies visiem, kas jau atsauku-

šies un piedāvājuši palīdzību pēc 
ugunsnelaimes Haralda Sīmaņa 
ģimenei, vēl pat nezinot postīju-
mu apmērus. Šobrīd darbojas 
ziedojumu tālrunis 90006589. 
Piezvanot uz šo numuru, jūs 
ziedosiet vienu latu Haralda 
Sīmaņa ģimenei.

Pēc viesošanās ‘‘Aivaros’’ un 
sarunām ar Haraldu Sīmani un 
viņa dzīvesbiedri šobrīd var jau 
konkrētāk runāt par lietām, kas 
nepieciešamas, lai dzīve turpi-
nātos. Diemžēl, ko nav paņēmu-
si uguns, to ir sapostījis ūdens, 
dzēšot ugunsgrēku. Aronas pa-
gasta pārvalde ir atvēlējusi pa-

gaidu dzīvesvietu Sīmaņu ģimenei 
kopmītnēs, bet šajās telpās nav ne 
sadzīves priekšmetu, ne mēbeļu. 
Tāpēc nepieciešamas ir pavisam 
praktiskas lietas – gultas diviem 
pieaugušajiem un diviem bēr-
niem, vismaz četri krēsli, galds, 
skapis, dažādi plaukti, mēbeles 
bērniem (rakstāmgaldi, jo skolas 
laiks nav aiz kalniem), ledusska-
pis, gāzes plīts, kā arī veļas mašī-
na. Ja jūs varat palīdzēt sagādāt šīs 
lietas un atvēlēt Sīmaņu ģimenei, 
lūdzu, sazinieties ar Endiju Štāli 
(mob. tālr. 26985596), kura palī-
dzēs saprast konkrētās vajadzības 
un arī gādās, lai mantas nokļūtu 
Madonas pusē. 

1. augustā Rīgā, Latvijas 1. rok-
kafejnīcā, notika Latvijas Mūzi-
kas atbalsta fonda rīkots dziesmu 
vakars, kurā arī vāca līdzekļus, 
lai atjaunotu izpostīto māju un lai 
Haralds Sīmanis varētu atkal ra-
dīt un muzicēt, jo izpostīta ir arī 
viņa studija. Glābēji ir paspējuši 
iznest no mājas dažus instrumen-
tus, bet pagaidām nav skaidrs, 
vai tos varēs atjaunot un izman-
tot. Vienīgais instruments šobrīd 
Haraldam Sīmanim ir ģitāra, kas 
bija līdzi uz koncertu nelaimes 
dienā. No uguns kaut nedaudz iz-
devies paglābt idejas, kas fiksētas 
uz papīra.

Liels paldies organizācijai „Ģi-
menes šūpulis”, kuras pārstāvji 
trešdien viesojās pie Haralda Sī-
maņa un jau aizveda matračus, 
uz kuriem gulēt, pagaidām miti-
noties uguns neskartajā pirtiņā un 
šķūnī.

Informāciju sagatavoja 
Ilze Zveja

Tālr. 29140797
e-pasts: ilze.zveja@saiets.lv

Nodibinājums “LATVIJAS MŪZIKAS ATBALSTA FONDS” 
Reģ. Nr. LV50008146971
VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, LHZBLV22
Konts LVL : LV95 LHZB 2300 1943 2900 1

Ziedot var arī, pārskaitot līdzekļus Latvijas Mūzikas atbalsta 
fondam: 

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA AKTĪVĀKIE APMEKLĒTĀJI DODAS EKSKURSIJĀ
 Pašā vasaras plaukumā, kad nosvi-

nēti izlaidumi un Jāņu diena, 28.jūni-
jā, Jauniešu centra bērni un jaunieši 
brauca ekskursijā. Ekskursijas marš-
ruts jau iepriekš tika izzināts – ko 
paši visvairāk gribēja, kopīgi vieno-
joties– Zooloģiskais dārzs, „Skrīveru 
saldumi” ražotne un Likteņdārzs. 

Visvairāk balsu ieguva Rīgas Zoolo-
ģiskais dārzs. Tāpēc mūsu pirmā pie-
tura bija Rīgas Zoodārzs. Triju stundu 
garumā bērniem un jauniešiem bija 
iespēja apskatīt dārza iemītniekus. Lai 
neapmaldītos, katram ekskursantam tika 
iedota Zoodārza karte. Turpinot ceļu ar 
autobusu, tika noorganizēts neliels kon-
kursiņš par redzēto. Bērni zināja pateikt 
Zoodārza izveidošanas gadu, tā pirmo 
iemītnieci mežacūku Trīni, kā arī zināja, 
kura ezera krastā ieveidots Zoodārzs.

Par pareizām atbildēm bija arī nelie-
las saldas balvas.

Nākamā pietura bija ražotne „Skrīve-
ru saldumi”. Jau pie ārdurvīm mūs sa-
gaidīja ļoti laipna ekskursijas vadītāja, 
kura iepazīstināja ar ražotnes vēsturi, 
daudzveidīgo produkciju. Taču visvai-
rāk patika daudzo un dažādo saldumu 
degustācija. Pēc tam katram tika dota 
iespēja iemācīties ietīt konfektes papīrī-

šos. Un pie tam – katrs savas ietītās „Goti-
ņas” varēja ņemt līdzi. Blakus darbojas arī 
ražotnes veikaliņš ar ļoti plašu sortimenta 
klāstu.

Ceļš turpinājās uz Likteņdārzu. Tā kā 
bija jau krietna pēcpusdiena, iestiprinājā-
mies ar pašu gatavotiem un līdzi atvesta-
jiem salātiem. Katram ekskursantam tika 
iedota Likteņdāŗza karte, lielākās un ma-
zākās grupiņās izstaigātas takas līdz pat 
likteņupei Daugavai, apskatīti iestādītie 
kociņi, atvestie akmeņi un izlasīti uzraksti.

Visu ekskursijas dienu laiks mūs palu-

tināja. Kamēr braucām autobusā, lija 
lietus, bet Zooloģiskajā dārzā un Likteņ-
dārzā no lietus – ne piles. 

Ekskursanti bija noguruši, bet apmie-
rināti. Tika kalti plāni jau nākamajai eks-
kursijai.

Paldies autobusa šoferītim Vitoldam, 
kas mūs ļoti laipni izvizināja!

                            
 Biruta Calmane, 

BJIC „ACS„ vadītāja
Agitas Ozolas foto
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Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši;
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Dzimis
MARKUSS FREIMANIS 
2012.gada 9.augustā 

vecākiem Didzim 
Freimanim un Ludmilai 

Zenčonokai.

Sveicam
vecākus un
jaundzimušo.
Lai mīlestības pilni
rīti un vakari!
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Mūžības ceļos aizgājuši:

AIVARS GRĪVA miris 
15.06.2012. 50 gadu vecumā;

MIRDZA ŠILINSKA mirusi 
02.07.2012. 62 gadu vecumā;

AINA BEĻAUNIECE mirusi 
14.07.2012. 77gadu vecumā;

RUTA BOGDĀNE mirusi 
19.07.2012. 63 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Tālu gāju grūtu mūžu, 
Daudz darbiņu padarīju; 
Nu apsīka mani soļi 
Baltā smilšu kalniņā.

APSVEICAM!

SĒRU VĒSTS

      Tek saulīte launagā,
      No launaga vakarā;
      Tā tecēja mans mūžiņš
      No jaunuma vecumā.

SVEICAM 
AUGUSTA 

JUBILĀRUS:

Lai ik dienu saule dāvā 
mieru, laimi un mīlestību, 
varavīksnes krāsu loks – 
veselību un bagātību! 

Sveicieni skaistajās dzīves 
jubilejās!

SLUDINĀJUMS

Informāciju „Ļaudonas 
Vēstīm” sūtīt līdz katra mē-
neša 5. datumam uz e-pastu: 
laudonas.vestis@inbox.lv

Avīzes veidošanā var ie-
saistīties ikviens – dalieties ar 
piedzīvoto (pieredzes apmai-
ņas braucieni, lielākie lomi 
makšķerniekiem, hobiji, sa-
sniegumi sportā vai mākslā, 
interesanti novērojumi utt.)!

Tāpat varat iesūtīt fotogrāfi-
jas (kultūras pasākumi, spor-
tiskās aktivitātes, interesanti 
dabas skati utt.) ievietošanai 
mājaslapā: www.laudona.lv

PĀRDOD kazas.
64823610; 22005277

    50 gadu jubilejā
Juri Salenieku                                
11.augustā

    60 gadu jubilejā
Robertu Berkoldu            
1. augustā
Irinu Gursku                                  
14. augustā
Gunti Vizānu                   
20. augustā

    65 gadu jubilejā
Māri Akotu                                       
2. augustā
Vivitu Kukaini                                 
6. augustā

    70 gadu jubilejā
Ēvaldu Āboliņu                
4.augustā
Ēriku Cvetkovu                             
19. augustā
Romualdu Siļmanoviču   
30. augustā

    75 gadu jubilejā
Grietu Priedi                                    
1. augustā
Ainu Silabriedi                               
15. augustā

Sabiedriskā apsprieša-
na stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma Madonas 
novada attīstības program-
mas 2013. līdz 2020. gadiem 
vides pārskata 1. redakcijai 
tiek noteikta no 2012. gada 
13. augusta līdz 2012.gada 
23. septembrim. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma Madonas novada 
attīstības programmas 2013-
2020.gadiem vides pārskata 
1.redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sapulce no-
tiks 31. augustā, plkst. 15.30 
Ļaudonas pagasta kultūras 
namā.

INFORMĀCIJA


