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ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 2 (223) FEBRUĀRIS 2013. G.

Februāris – īsts ziemas mēnesis. 
Lielās sniega kupenas jau sniedzas 
pāri galvai un sniegputenis nerimstas 
savā virpuļu dejā… Bet sirds jau sāk 
ilgoties pēc pavasara – zaļa, smaržīga, 
ziedoša, saulaina pavasara! Bet – visam 
savs laiks. Arī ziemai sava burvība. 

Februārī senie latvieši atzīmēja Pel-
nu dienu – saimnieciskā gada sākumu. 
Šajā dienā latvieši veikuši dažādas 
izdarības, lai būtu veiksmīga linu raža, 
lai augtu lieli kāposti. Pelnu dienai bija 
liela nozīme agrākajā saimnieciskajā 
darbā. Arī kristīgajā pasaulē nozīmīga 
vieta ir Pelnu dienai – tā aizsāk Lielo 
gavēni un grēku nožēlu.Šogad līdz ar 
Pelnu dienu, kas iekrita 13. februārī, 
jau mūsdienīgākā skatījumā tika 
atzīmēta arī Svētā Valentīna diena. 
Aiz sarkaniem baloniem un rozēm 
arī šiem svētkiem ir atrodama sava 
vēsture. Leģenda vēsta, ka šī diena 
veidojusies par godu Romas priesterim 
Valentīnam, kurš, neskatoties uz 
imperatora Klaudija II aizliegumu 
karā doties precētiem vīriem, slepus 
laulājis mīlniekus. Imperators to 
atklājis un priesteri ievietojis cietumā, 
kur 270. gada 14. februārī priesterim 
Valentīnam izpildīts nāvessods. 
Valentīns no cietuma rakstījis vēstules 
savai mīļotajai un allaž parakstījies ar 
tekstu „Tavs Valentīns”. Šī frāze, sūtot 
mīlestības vēstules, ir populāra arī 
mūsdienās. 

Laiki, cilvēki mainās – arī svētki 
mainās. Tomēr, manuprāt, ikvienā 
svinamā dienā – vai tā būtu senlatviešu 
tradīcija, vai no ārzemēm ieceļojuši 
svētki – var atrast ko sev tīkamu un 
noderīgu. Jo svētku nekad nav par 
daudz! Ir labi, ja ikdienu var pārvērst 
svētkos, kopā ar ģimeni izzinot latviešu 
tradīcijas vai izmēģinot ko netipisku 
mūsu tautai. Pats galvenais – svētki, 
pozitīvas emocijas un kopā būšana. Lai 
izdodas ziemas aukstumā sasildīties ar 
gaišām, pozitīvu emociju piepildītām 
dienām, kuras varam pārvērst mazos 
svētkos!

Signe 

SIEVIEŠU KLUBIŅŠ „MEŽROZĪTE” 
ATSĀK SAVU DARBĪBU

Pēc četru gadu ieturētas pauzes 17. 
februārī Ļaudonas kultūras namā tikās 
sieviešu klubiņš „Mežrozīte”, lai savā 
lokā pulcinātu ļaudonietes, kas vēlas 
iesaistīties pagasta sabiedriskajā dzīvē, 
pilnveidot savu ikdienu, apmeklējot 
lekcijas, kursus par dažādām tēmām.

Liels paldies klubiņa dibinātājai 
un vadītājai Nellijai Gaidlazdai par 
iniciatīvu un idejām tālākai klubiņa 
darbībai!

Uz pirmo tikšanos bija ieradusies 
arī klubiņa krustmāte Betāte Ozoliņa. 
Viņa ieradās ar sveicieniem un laba 
vēlējumiem, katrai dalībniecei dāvājot 
kādu citātu no Rūdolfa Blaumaņa 
dzejas krājumiem. Kā viesmākslinieks 
bija ieradies arī Ivars Andrejevs, kuram 
savulaik bijusi ļoti laba sadarbība ar 
klubiņu „Mežrozīte”. Ivars klātesošās 
dāmas iepriecināja ar līnijdejas 
paraugdemonstrējumu īru noskaņās. 
Prieks, ka jau tajā pašā dienā dāmas 
piekrita Ivara uzaicinājumam piedalīties 
viņa jubilejas koncertā.

„Mežrozītes” vadītājai Nellijai 
ir padomā dažādas idejas – dažādu 
vieslektoru aicināšana, izbraukšana 
uz praktiskām nodarbībām, tāpat arī 
sadraudzības vakari ar citiem sieviešu 
klubiņiem. Prieks, ka idejas lija kā no 
pārpilnības raga, un klubiņa dalībnieces 
ir gatavas aktīvi iesaistīties.

Nākamā klubiņa tikšanās notiks 
8. martā. „Mežrozīte” savā pulkā 
gaidīs jaunas dalībnieces.

Signes Smirnovas
teksts un foto

Klubiņa „Mežrozīte” dibinātāja un 
vadītāja Nellija Gaidlazda.
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 28. janvārī 80 gadu jubileju 
svinēja LEONTĪNA ŠĶĒLE. 
Leontīnas dzimtā puse ir Barkava, kur 
viņa uzaugusi kopā ar māsu Annu. 
Barkavā arī iegūta pamatskolas izglītība. 
Tūlīt pēc skolas beigšanas Leontīna 
sākusi strādāt sovhoza jaunlopu fermā.
Leontīna bijusi strādīga, čakla un 
apzinīga. Par to liecina arī daudzie 
iegūtie Atzinības raksti un Pateicības, 
kas sakrājušās darba gados.

Ļaudonā Leontīna nokļuvusi arī 
darba sakarā, jo šeit solīts labāks darbs. 
Sākotnēji Leontīna ar vīru Antonu 
dzīvojuši Beļavā, taču, kad bērni uzsāka 
skolas gaitas, ģimenei tika piešķirta mā-
ja Ļaudonā, Avotu ielā. Jubilāres meitas 
Ināra un Silvija ciemojas Ļaudonā kopā 
ar bērniem – Mairi, Santu, Andi, Inetu 
un Evitu. Kuplo mazbērnu pulciņu 
papildinājis arī mazmazdēls Mariss. 

Leontīnas kundze atzīst, ka nešķiet, ka 
tik daudz gadu jau nodzīvots. Strādājot 
mūžs paskrien ļoti ātri. Arī tagad 
Leontīnas dienas paiet, gādājot par 
mājlopiem – gotiņu un sivēniem. Vasarā 
tiek sarūpēts siens, ziemā var vairāk 
atpūsties.

Daudzie darba gada Leontīnai 
iemācījuši, ka nav nepaveicamu un 
grūtu darbu – galvenais iesākt darīt, tad 
viss padodas viegli.

Februārī ciemojāmies arī pie jubilā-
rēm, kas atzīmēja 85 gadu jubile-
ju. ELEONORA IESALNIECE 
un MARIJA KUĻEVSKA priecājās 
par sirsnīgajiem sveicieniem, kas ielēja 
gaismu ikdienas dzīvē.

Vēlam cienījamajām jubilārēm 
veselību un ar gaišu, dzīvespriecīgu 
noskaņojumu sagaidīt nākamos 
dzīves gadus!

Signe Smirnova

MĒNEŠA JUBILĀRES VĒSTIS NO 
IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒM

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

PII “Brīnumdārzs”

Leontīna Šķēle 
80 gadu jubilejā.

19. februārī 85 gadu jubileju 
atzīmēja Marija Kuļevska.

17. februārī 85 gadu jubileju 
atzīmēja Eleonora Iesalniece.

 VĒRTĪGA DĀVANA –
 GRĀMATA

Pasaku grāmata māmiņas ro-
kās… Bilžu grāmata – vecmāmiņas 
rokām apmīļota… Piedzīvojumu 
romāns- vectētiņa sapņu ceļojums… 
Krāsojamā grāmata – bērna 
fantāzijas un noskaņu pasaule… 
Un tētim?... zvaigžņu karte kā 
bērnībā!

Cik brīnumaina paveras pasaule, 
kad to turam savās plaukstās ieskau-
tu grāmatas cietajos vākos! Pasaule,  
kurā sapņojam atvērtām acīm, 
pāršķirot vien nākamo lapu. Domas, 
kurām attālums nav šķērslis. Vārdi ar 
īpašas balss skanējumu. Domu spēks, 
kas mierina, uzmundrina, dod ticību 
un cerību, apvij ikvienu ar mīlestības 
plīvuru. Ikvienam lasītājam ir 
iespējams tikties ar uzticamiem 
draugiem – vērtībām, kas ikdienai 
piešķirs neatkārtojamu pievienotās 
vērtības nozīmi.

Neaizmirstama dāvana – jauna 
grāmata –  prieka dzirkstelītes 
iemirdzas bērna acīs, arī sirmajai 
vecmāmiņai lakatiņa stūrī krājas 
aizkustinājuma asaras.

Parūpēsimies kopīgi, lai mūsu 
bērnus sasniegtu jaunas, mūsdienīgas, 
aizraujošas un izglītojošas grāmatas 
ne tikai mājās, bet papildināsim arī 
PII „Brīnumdārzs” grāmatu klāstu, 
iedzīvinot K. Ulmaņa „Draudzīgā 
aicinājuma” tradīciju! 

“Ja tu vēlies mieru un saticību 
ģimenē, tad neaizmirsti piegādāt 
labas grāmatas, tās lasīs it visi, vecie 
un jaunie, un visi būs priecīgi un 
smaidīgāki.” (K.Ulmanis.)

Aicinot uz sadarbību, 
Lelde Elijāse



    FEBRUĀRIS 2013                  “Ļaudonas Vēstis” Nr. 2 (223)                               3

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Skolotāja Selga Balode ar 3.klases 
skolēniem Martu Dreimani (1.vieta 

starpnovadu olimpiādē latviešu 
valodā) un Rovenu Miškinu (pateicība 
starpnovadu matemātikas olimpiādē).

STARPTAUTISKĀ DZIMTĀS 
VALODAS DIENA – RŪDOLFAM 

BLAUMANIM 150
Laika posmā no 18. līdz 21. februārim PII 

„Brīnumdārzs” notiek UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas aktivitāte „Trāpīt laikā”, kas Dzimtās valodas 
nedēļas ietvaros veltīta Rūdolfa Blaumaņa 150. jubilejai, 
ietverot dažādas aktivitātes, kas saistītas ar pasakas 
„Velniņi” tēmu.

Rūdolfs Blaumanis vienmēr ir bijis aktīvs, modrs sava 
laika sabiedrisko norišu, sabiedrības tikumu un cilvēcisko 
kaislību vērotājs un vērtētājs: viņš pratis saskatīt un atklāt 
būtisko, padarot nemirstīgus savus literāros varoņus un 
dzīvas mūsu izjūtas. Kopš Rūdolfa Blaumaņa dzimšanas cits 
citu nomainījuši trīs gadsimti, izaugušas piecas paaudzes un 
tomēr viņa sarakstītie darbi, aplūkotās problēmas ir būtiskas 

un aktuālas arī mums, tādēļ var teikt, ka arī šodien „ trāpa 
laikā”. Lasot, stāstot, pētot, analizējot, diskutējot mums ir 
iespēja pievērsties Rūdolfa Blaumaņa daiļradei no mūsdienu 
skatupunkta.

„Brīnumdārzs” pārvēršas par jautru jampadraci, kur 
nedēļas garumā notiek dažādas aktivitātes – velniņu 
izstāde „Zemes virsū jātiek mums…”, filmas „Velniņi” 
kopīga skatīšanās, radošās darbnīcas „Reiz bija”, rotaļas 
ar uzdevumiem „Darīsim tā…”, sporta izpriecas „Velniņa 
piedzīvojumi” un noslēgumā koncertuzvedums „Velniņi”. 
Šajās aktivitātēs iesaistās visi – gan audzinātājas, gan bērni 
un viņu vecāki.

Foto no katras dienas aktivitātēm ir iespējams aplūkot 
Ļaudonas mājaslapā: www.laudona.lv, savukārt plašāku 
aprakstu par pasākumiem lasiet nākamajā avīzītes numurā.

Signe Smirnova

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Klāt olimpiāžu laiks… Šogad pirmo reizi 
tika organizēta sākumskolas olimpiāde 
3.klašu skolēniem latviešu valodā un 
matemātikā. Domājams ar mērķi, lai 
nopietnāk sagatavotos valsts pārbaudes 
darbiem pavasarī, kā arī, lai gūtu zināmu 
pieredzi, gatavojoties 4. klašu erudītu 
konkursam.

23. janvārī 3. klases skolēni Marta 
Dreimane un Rovens Miškinis audzinātā-
jas pavadībā devās uz Cesvaini, lai pierādītu 
un apliecinātu savas zināšanas, prasmes, 
radošumu un aso prātu latviešu valodā un 
matemātikā starpnovadu olimpiādē. 60 
minūtes ļoti nopietns, spraigs un atbildīgs 
darbs, kā rezultātā Martai – 1.vieta 
latviešu valodā. Godam cīnījās arī Rovens, 
taču matemātika prasa īpaši asu prātu un 
loģisko domāšanu.

Arī 9. klases audzēknis Atis Ēriks 
Dumpis Madonas starpnovadu 9. klašu 
matemātikas olimpiādē izcīnīja 1.vietu, 
kas Atim Ērikam dod iespēju startēt 
valsts olimpiādē Rīgā. Ati Ēriku Dumpi 
sagatavoja skolotāja Antra Punovska. 

Ir noslēgusies arī vēstures olimpiādes 
9. klasēm 1. kārta. Olimpiādē piedalījās 
482 jaunieši no visas Latvijas. Pēc 1.kārtas 
mūsu skolas 9. klases skolniecei Laumai 
Iesalniecei ir tik labi rezultāti, ka viņa 
uzaicināta uz vēstures valsts olimpiādes 
finālu Rīgā. Laumu olimpiādei sagatavoja 
skolotāja Emerita Beļauniece.

Savukārt krievu valodas starpnovadu 
olimpiādē 8. klases skolnieks Dmitrijs 
Šmeiss ieguva atzinību B (krievu tautības 
skolēnu) grupā. Dmitriju olimpiādei 
sagatavoja skolotāja Lilija Jakubjaņeca.

Mazajiem vēlam veiksmes zonas 
olimpiādē Mārcienā, ceturtajiem – Erudītu 
konkursā Madonā, bet Atim Ērikam un 
Laumai – panākumus valsts olimpiādē 
Rīgā. 

Daudzos priekšmetos un vecuma grupās 
olimpiādes vēl tikai notiks. Sākums 
ļoti veiksmīgs un daudzsološs. Lai arī 
noslēgums tikpat spožs!

Selga Balode
sākumskolas skolotāja,
Lidijas Kaufeldes foto

MŪSU SKOLĒNU SPOŽĀS UZVARAS OLIMPIĀDĒS

Skolotāja Antra Punovska kopā ar 
9.klases skolēnu Ati Ēriku Dumpi, kurš, 

starpnovadu matemātikas olimpiādē 
iegūstot 1.vietu, ieguva tiesības startēt 

valsts mēroga olimpiādē Rīgā.

Skolotāja Lilija Jakubjaņeca sagatavoja 
8.klases skolnieku Dmitriju Šmeisu 

starpnovadu olimpiādei krievu valodā, 
kur Dmitrijs ieguva atzinību.

9.klases skolniece Lauma Iesalniece 
starpnovadu vēstures olimpiādē ieguva 

pirmo vietu un iespēju startēt valsts 
olimpiādē (skolotāja Emerita Beļauniece) 
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,,Tiklīdz cilvēki pārstāj lasīt, viņi pārstāj 
patstāvīgi domāt, aizver sirdi un fantāzijas 
tuneli galvā.” /A. Hermanis, Jaunā Rīgas 
teātra režisors/

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ir 
valsts mēroga lasīšanas veicināšanas 
programma, kas pastāv jau 11 gadus, 
un bērnu vidū kļuvusi ļoti populāra. 
Tā nodrošina bibliotēkas ar labāko 
un jaunāko bērnu grāmatu izlasi un 
interesantu pasākumu programmu. 
Katru gadu tūkstošiem bērnu tiek 
iesaistīti grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. 
Pagājušajā gadā Bērnu žūrijai 
pievienojās Jauniešu žūrija, iesaistot 
vidusskolu skolēnus. Arī šajā reizē ir 
kāds jauninājums – Vecāku žūrija. Tas 
mudinās arī pieaugušos lasīt un vērtēt 
grāmatas. Tagad aizraujošā lasīšanas 
maratonā varēs piedalīties visa ģimene.

,,Sapņi dzīvē ir pats galvenais. Bez 
sapņiem mēs esam tikai apmaldījušies rēgi, 
kas klīst pelēkajā ikdienā. /DžordiSjerra i 
Fabra ,,Kafka un ceļojošā lelle.” /

Un tātad – 2012.gada „Bērnu/jauniešu 
žūrijā” piedalījāmies arī mēs – Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni, 
skolotāji, vecāki. Tā kā piedalījāmies šajā 
lasīšanas programmā pirmo reizi, tad man 
nav ar ko salīdzināt rezultātus, bet domāju, 
ka pirmajai reizei tie ir pietiekami labi. 
Kopā bērnu/jauniešu žūrijā piedalījāmies 
59 dalībnieki. Visas piecas noteiktās 
atbilstošā vecuma grāmatiņas izlasīja un 
novērtēja 42 skolēni un 7 pieaugušie. Daži 
visas nepaguva izlasīt. Un patiesībā ir tā, 
ka nekas nav beidzies, jo žūrijas grāmatu 
lasīšana turpinās. Daudziem bibliotēkas 
lasītājiem ir vēlme izlasīt arī citu vecuma 
grupu grāmatiņas, un tā tas arī notiek. Ja 
bērnu/jauniešu žūrijas visas grāmatas būtu 
vismaz divos eksemplāros, tad lasītāju 

skaits pilnīgi noteikti būtu bijis lielāks. 1. - 7. 
klases skolēnu lasāmās grāmatiņas bija vienā 
eksemplārā, bet 8.- 12.klases un „vecāku 
žūrijas” grāmatas bija divos eksemplāros. 
Vēlreiz saku lielu paldies Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītājai Ilzei Dreimanei, ka mani 
uzklausīja un atbalstīja gan viena grāmatu 
komplekta iegādē, gan balviņu un kliņģera 
sarūpēšanā noslēguma pasākumam. Kā arī 
liels paldies projektam „Sirsniņa prasa, lai 
bērniņš lasa” par otro grāmatu eksemplāru 
dāvinājumu 8. – 12. klasēm un vecāku 
žūrijai.

,,Kad audz, visskaistākais ir tas, ka ik 
dienas tevi sagaida kas jauns, un dzīve ir kā 
dāvana.”/ DžordiSjerra i Fabra ,,Kafka un 
ceļojošā lelle.” /

Visus žūrijas dalībniekus sarakstīt būtu 
ļoti gari. Bet nevaru nepateikt lielu paldies 
vecāku žūrijas dalībniekiem par to, ka 
atbalstījāt un atradāt laiku lasīšanai. Spriežot 
pēc jūsu rakstītā anketās jūs guvāt daudzas 
atziņas arī sev. Vecāku žūrijā piedalījās: Aija 
Driksna, Alda Ostrovska, Ilze Dreimane, 
Signe Smirnova, Vita Stradiņa, Inga Avotiņa. 
Arī es pati nevarēju atpalikt. Vecāku žūrijas 
grāmatas satura ziņā bija ļoti dažādas, bet 
tā bija iespēja iepazīt līdz šim nezināmus 
autorus un grāmatu sižetus. To pašu var teikt 
arī par bērniem un jauniešiem domātajām 
grāmatām. Mums, pieaugušajiem, bija 
jāizlasa vēl vismaz viena no jauniešu žūrijas 
grāmatām. Mēs izlasījām divas. Tās bija ļoti 
emocionālas. Viena bija par skarbo vēstures 
lappusi, kad cilvēki ne par ko tika sūtīti uz 
Sibīriju, bet otra – par mūsdienu pasauli. Par 
to, kā dzīvojam, kā komunicējam un vai savā 
ikdienas dzīvē ģimenē veltām pietiekami 
daudz laika, uzmanības un mīlestības cits 
citam. Kāda meitene pēc grāmatas izlasīšanas 
teica, ka izlasījusi grāmatiņu divas reizes un 
raudājusi, jo tas devis vielu pārdomām par 
savu dzīvi un attiecībām ar savu mammu. 

,,BĒRNU/JAUNIEŠU ŽŪRIJAS 2012” LASĪŠANAS MARATONS IR 
NOSLĒDZIES

„BĒRNU/JAUNIEšU 
ŽŪRIJAS 2012” 

LASĪšANAS MARATONA 
REZULTĀTI

„Bērnu/jauniešu žūrijas 2012” 
dalībniekus A.Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas bibliotekāre Dzintra Viļeviča 
aicināja uz noslēguma pasākumu, kas 
norisinājās sirsnīgā gaisotnē, zīmīgā 
datumā – Sv.Valentīna dienā, 14. februārī. 
Klātesošos uzrunāja A.Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktors Guntis Lazda un 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Dreimane, ar žūrijas vērtējumu prezentācijā 
iepazīstināja Dzintra Viļeviča. Ar skaistu 
priekšnesumu iepriecināja 3.klase kopā ar 
skolotāju Selgu Balodi – skolēni skaitīja 
dažādas dzejas rindas un aforismus par 
grāmatām un lasīšanu.

Kādā secībā tika sarindotas vērtējamās 
grāmatas mūsu skolā?

1. - 2.kl.
1.v. I.Zandere „Diegu burti”
2.v. Z.Milers, E.Petiška  „Kurmītis un 

bikses”
3.v. A.Štefensmeijers  „Līzelotei nenāk 

miegs”

3. 4.kl.
1.v. A.Strautniece  „Labu labais, kreisi 

kreisais”

Tas bija ļoti aizkustinoši! Savukārt kāds 
pamatskolas skolēns teica, ka, pateicoties 
lasīšanai, viņam ir sācis labāk veikties 
mācībās. Manuprāt, tas ir brīnišķīgi! Bija 
arī citas atziņas. 

,, ... vienmēr domā, ka nākotne ir 
noslēpums, ko atklāt, nevis problēma, ko 
risināt.”  /DžordiSjerra i Fabra ,,Kafka un 
ceļojošā lelle.” /

Viena no bērnu/jauniešu žūrijas 
aktivitātēm mūsu skolā bija zīmējumu 
konkurss – „Mana ilustrācija 
interesantākajai bērnu/jauniešu žūrijas 
2012 grāmatai.” Kopā tika iesniegts 31 
zīmējums. Paldies visiem skolēniem par šo 
radošo aktivitāti!

14.februārī skolas muzejā notika 
„Bērnu/jauniešu žūrijas 2012” noslēguma 
pasākums, kur tika apbalvoti visi lasītāji un 
zīmētāji. Dalībnieki, kas ir izlasījuši visas 
piecas noteiktās sava vecuma grāmatiņas, 
saņēma LASĪTĀJA SERTIFIKĀTU, 
pārējie pateicības. Taču katrs skolēns, 
kurš ir iesaistījies žūrijas grāmatu lasīšanā, 
saņēma dāvaniņu no LNB – īpaši veidotu 
aprocīti. 

Viena no vecāku žūrijas grāmatām man 
likās brīnumaina. Tā ir autora Džordi Sjerra 
i Fabra grāmata „Kafka un ceļojošā lelle.” 
Un arī nobeigšu savu rakstiņu ar atziņu no 
šīs grāmatiņas – „Dzejnieki ceļ gaisa pilis, 
trakie tajās dzīvo un kāds reālajā pasaulē 
vienmēr pamanās tās izīrēt”. 

No sirds vēlu jums katram atrast laiku 
pabūt brīnumainajā grāmatu pasaulē un 
atrast savu mīļāko grāmatu. Grāmatu, kura 
uzrunā, iedvesmo, palīdz… Man tādu ir 
ļoti daudz. 

Dzintra Viļeviča,
Andreja Eglīša

Ļaudonas vidusskolas 
bibliotekāre

2.v. M.Ložiņskis  „Būtnes bēg”
3.v. M.Kerenens  „Nozagts oranžs 

divritenis”

5. - 7.kl.
1.v. M.Rungulis  „Nekrietnais Alfrēds”
2.v. V.Rūmnieks  „Atnācēji”
3.v. R.Regers, Dž. Grunere  „ Emīlija 

dīvaine. Pazaudētās dienas”

8. - 12 kl.
1.v. R.Šepetis  „Starp pelēkiem toņiem”
2.v.  A.Kuipere  „Dzīve uz ledusskapja 

durvīm”
3.v. I.Eņģele  „75 dienas”

Vecāku žūrija
1.v. Dž. S. I Fabra  „Kafka un ceļojošā 

lelle”
2.v. M.Hedons  „Savāds atgadījums ar 

suni naktī”
3.v.  D.Penaks  „Skolas sāpes”

1.v. R.Šepetis  „Starp pelēkiem toņiem”
2.v. A.Kuipere  „Dzīve uz ledusskapja 

durvīm”

Pasākuma laikā tika apbalvoti arī 
skolēni, kas piedalījās zīmējumu konkursā. 
Godalgotās vietas ieguva skolēni, kuru 
darbi bija oriģināli, attēloja grāmatā izlasītas 
sajūtas un atziņas. Lūk, rezultāti –

3. - 4.kl.grupā
1.v. Emīlija Rizga 4.kl.
2.v. Viktorija Korlaša 3.kl.
3.v. Renārs Ostrovskis 4.kl.

5. -7.kl.
1.v Anita Sindija Skrupska 5.kl.
1.v. Nauris Pelsis 7.kl.

8. - 12.kl.
1.v. Sindija Mūrmane 9.kl.
1.v. Māra Karlsone 8.kl.
2.v. Anda Kristkalne  11.kl.
3.v. Egita Rizga 9.kl.

Skatītāju simpātijas – Sindijai 
Mūrmanei 9.kl. un Mārai Karlsonei 
8.kl.

Mēdz teikt, ka grāmatas var iedalīt divās 
grupās – tādas, kuras noder vienai stundai, 
un tādas, kuras noder visam mūžam. Lai 
atrastu šīs grāmatas, kas noder visam 
mūžam, ir jāizlasa ļoti daudz grāmatu… 
Lasīsim, domāsim, izzināsim, uzzināsim, 
atklāsim! Lasīšanas maratons A.Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā turpinās, cerams, 
ka ar šo maratonu „saslims” vēl vairāk 
ļaudoniešu nākamā gada „Bērnu/jauniešu 
žūrijā”.

 
Signe Smirnova
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Noslēdzies novusa turnīrs
Jauniešu centrā noslēdzies novusa turnīrs. Šoreiz pirmo vietu 

izcīnīja Emīls Mincāns, otro – Mareks Rajevskis, bet trešo – Juris 
Smalkais.Visi uzvarētāji saņēma diplomus un piemiņas balvas.

Valentīndienas radošās darbnīcas
14.februārī – Valentīndienā– jaunieši radošajās darbnīcās mācījās 

cept un pēc tam degustēja picas. Jau iepriekš tika izzinātas dažādas 
picu receptes gan no interneta, gan pārlapojot daudzus žurnālus. 
Picas tiešām izdevās lieliskas. Izsaku atzinību puišiem, kuri čakli 
darbojās līdz ar meitenēm.

Ciemojoties pansionātā vadītāja Tatjana Kriškāne jauniešiem 
uzdāvināja vairākas paciņas pudiņa sausos maisījumus. 
Valentīndienā radošās darbnīcās visi kopīgi no šiem maisījumiem 
radījām kulinārijas brīnumus – vaniļas un šokolādes pudiņus.  Kopā 

ar jāņogu ķīseli tie garšoja  burvīgi.  Paldies Tatjanai Kriškānei!  
Tā Valentīndiena  jauniešu centriņā kļuva par īstu kulinārijas 
šovu.

Aicina iesaistīties jauniešu brīvprātīgajā darbā
Arī šogad ar marta mēnesi jauniešiem vecumā no 18 līdz 

24 gadiem tiek dota iespēja iesaistīties Valsts nodarbinātības 
aģentūras projektā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”,kur 
jaunietis par savu darbu saņem stipendiju 40 Ls apmērā. Projektā 
var iesaistīties jaunieši, ja pēc darba iepriekšējā projektā ir 
pagājuši 12 mēneši. Jaunieši, kuri vēlas strādāt šajā projektā, var 
pieteikties Biedrībā Jauniešu centrs „ACS”, Aiviekstes ielā – 5. 
Gaidīšu visus aktīvos, ieinteresētos Ļaudonas jauiešus!

Biruta Calmane, 
 BJIC „Acs” vadītāja

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA „ACS”

KULTŪRAS DZĪVES NORISES
VIDZEMES REĢIONA KULTŪRAS DARBINIEKU SEMINĀRS

Ir noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts „Kapacitātes 
paaugstināšanas kultūras nozares projektu un pasākumu 
īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā”, uz kuru tika 
aicināti kultūras darbinieki (kultūras nodaļas vadītāji novados, 
kultūras un tautas namu vadītāji pagastos) no Vidzemes 
reģiona. 

Madonas novadu pārstāvēja Madonas novada pašvaldības kultūras 
nodaļas vadītājs Jānis Kļaviņš, Madonas novada pašvaldības 
kultūras darba organizatore Inga Arāja, Madonas kultūras nama 
mākslinieciskās daļas vadītāja Ināra Cakule, Sarkaņu pagasta tautas 
nama „Kalnagravas” direktore Valda Kļaviņa un es - Ļaudonas 
kultūras nama vadītāja Signe Smirnova. Šis projekts tika organizēts 
kā semināru cikls ar dalībniekiem divās grupās, kas sākās 2012. 
gada oktobrī un noslēdzās 2013. gada janvārī. Seminārus vadīja 
ļoti zinošs, dzīves gudrs pasniedzējs, ar bagātu pieredzi kultūras 
jomā – Prof.Dr.phil. Ivars Bērziņš (Latvijas Kultūras akadēmijas 
kultūras menedžmenta maģistrantūras programmas vadītājs). 
12 semināros tika apgūts kultūras menedžments no dažādiem 
tā aspektiem – kultūras raksturojums kā ekonomiskais labums; 
mārketings kā papildu resurss kultūras institūcijas veiksmīgas 
funkcionēšanas pamatam; privātā atbalsta veidi un tā piesaistes 
metodes; mecenātisms, ziedojumi un fondi; mārketings interneta 
vidē u.c. 

Pasniedzējs I.Bērziņš informāciju pasniedza viegli saprotamā 
veidā, dalījās ar dažādiem piemēriem no savas pieredzes, aicināja 
iesaistīties auditoriju. Katrā seminārā bija arī dažādi grupu darbi, 
kur iegūtās zināšanas varējām pielietot praktiski. 

Projekta papildu ieguvums bija iespēja iepazīties ar kultūras 
dzīves norisi citos novados, jo katrs seminārs notika citā vietā. 
Lieliska iespēja apceļot Vidzemes reģionu, iepazīt kultūras namu 
vadītājus, viņu darbu, kultūras namu tehnisko stāvokli, veiksmes 
stāstus. Šī projekta laikā ciemojāmies Valkā, Rūjienā, Valmierā, 
Gulbenē; Valkā, Smiltenē, Madonā, Alūksnē, Vecpiebalgā, 
Jaunpiebalgā, Kocēnos un Pārgaujas novada Auciemmuižā. Īpaši 
atmiņā palicis Kocēnu novads, jo klātienē pabijām visos 4 novada 
kultūras namos. 

Kad lekcijas pie I.Bērziņa bija noslēgušās, vēl reizi devāmies uz 
semināru, lai piedalītos radošā NEdarbnīcā „Uzstāšanās prasmju 
pilnveidošana”, kuras mērķis bija ar uzskatāmu piemēru un radošās 
domāšanas metožu palīdzību palīdzēt Vidzemes reģiona kultūras 
darbiniekiem apzināties un pielietot savus iekšējos resursus 
informācijas pasniegšanai radošā, strukturētā un pārliecinošā veidā. 
Arī šeit mūs sagaidīja zinoša, interesanta pasniedzēja un personība 
Vita Brakovska. Arī šajā lekcijā bija gan noderīga informācija, gan 
praktiska darbošanās. Dažas no lietām, ko pastāstīja pasniedzēja 
V.Brakovska, kas varētu noderēt ikvienam no mums (ikvienam ir 
bijusi situācija, kad nepieciešams kādu uzrunāt, iepazīstināt ar savu 
ideju, pastāstīt par sevi utt.):

*izanalizēt sevi, uzrakstot savas stirpās un vājās puses, savas 
iespējas un draudus;

*noformulēt un uzrakstīt savu personīgo misiju (definē 
eksistences mērķi) un vīziju (kā redzam sevi nākotnē, uzsverot 
identitāti un pārākumu) 3 – 5 gadiem. Vīziju var veidot pēc 
„Plānošanas riteņa” principa – kur es esmu un kāpēc? Kur es vēlos 
nokļūt? Kā es tur nokļūšu? Vai esmu šeit nokļuvis;

*nesākt runāt par problēmām un to, ko vajag, bet gan par to, kas 
jau ir sasniegts;

*kā iegūt uzrunātās personas/auditorijas/kolēģu simpātijas? 
Enerģijas iekustināšana ar skaļu, skaidru „Labdien!”; komplimenta 
izteikšana vai jautrs atgadījums/novērojums; intereses un azarta 
veicināšana ar bildi vai uzvedinošu jautājumu/attēlu;

*20 sekundes – tas ir laiks (ienākšana telpā), kurā cilvēkiem 
veidojas iespaids par otru;

*pozitīvu enerģiju veido stalta stāja, taisni pleci, skaidra balss, 
smaids u.c.

*Kā mazināt satraukumu pirms publiskas, svarīgas uzstāšanās? 
Aplūkot telpu, saprotot, kā brīvi pārvietoties, kur uzturēties. 
Noskaidrot, kas būs klausītāji, un skaidri apzināties uzstāšanās 
mērķi. Iesākumā klātesošajos atrast ”draudzīgākās” acis. 4 sek. 
ieelpot, 4 sek. aizturēt elpu, 4 sek. izpūst gaisu.

Šis seminārs bija patiesi noderīgs – gan iegūtās zināšanas, gan 
emocijas ir laba motivācija turpmākam darbam.

Signe Smirnova
Foto Imants Pulkstenis

Madonas novada pārstāvji.
No kreisās puses: Signe Smirnova, Valda Kļaviņa, Ināra 

Cakule, Jānis Kļaviņš. Attēlā nav Ingas Arājas.

Saņemot apliecību par iegūtajām zināšanām seminārā.
No kreisās puses: Vidzemes plānošanas reģiona projektu 

vadītāja Lelde Gavare, Vidzemes plānošanas reģiona 
kultūras speciāliste Olita Landsmane. Prof.Dr.phil. Ivars 

Bērziņš, Signe Smirnova.
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SKOLAS ZIņAS

IESPĒJA IESAISTĪTIES SIEVIEŠU BRĪVĀ LAIKA KLUBIŅOS
Februāris ir iesācies radoši un aktīvi – nu Ļaudonā ir par 

divām vietām vairāk, kur lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, 
satikt domubiedrus, dalīties pieredzē un uzzināt daudz ko 
jaunu. Prieks par aktīvu iniciatīvu no Nellijas Gaidlazdas 
puses, organizējot klubiņa „Mežrozīte” tikšanos, un 
Mairitas Ducenas rokdarbu pulciņu.

Rokdarbi un labi pavadīts laiks
Nu jau divas ceturtdienas mūsu pagasta sievietes tiekas, lai 

kopīgi darbotos un uzzinātu ko jaunu. Aicinot uz šo satikšanos, 
gribēju pulcināt mājsaimnieces un jaunās māmiņas, kas ikdienā 
pārsvarā dzīvo un strādā mājās un kurām nav iespējas satikties. 
Kā arī tās sievietes, kurām interesē rokdarbi, floristika, dārzu 
gudrības, kuras var padalīties ar savu pieredzi un vēlas apgūt 
ko jaunu, nebijušu.

Pirmajā nodarbībā bija iespēja padarboties un saprast, kādas 
iespējas sniedz polimērmāls. Gatavojām dažādas detaļas, ko var 
izmantot gan rotās, gan praktiski. Otrajā tikšanās reizē apguvām 
franču adīšanas stilu – saprotot, kā rodas šīs apaļās trupiņas un 
sākām improvizēt, kur tās praktiski pielietot.

21.februārī esam iecerējušas apgūt apmetņa – volānšalles 
tapšanas tehniku vai, pēc izvēles, piedāvāju tamborēt 
„krokodīlīti” (skaists, zvīņains raksts ar plašu pielietojumu). 
Šajā tikšanās reizē būs iespēja apskatīt arī foto, kas tapuši 
ceļojuma laikā pa Zviedrijas botāniskajiem un privātajiem 
dārziem.

Negribētu uzspiest nodarbību grafiku – katra var nākt pēc 
savām iespējām un brīvā laikā, sākot no plkst.13:00 līdz 18:00 
katru ceturtdienu. Šīs tikšanās noris brīvā formā, gaidīta ir 
ikviena – varbūt ir nepieciešams padoms zeķes papēža adīšanā 
vai kāda apģērba pielabošanā. Varbūt vajag vienkārši aizdzīt 
kādas drūmas domas, padalīties ar jaunatklājumiem kulinārijā 
vai rokdarbos. Nāciet, kopā tiksim galā!

Pati ļoti daudzas reizes vados pēc 3N principa – “Nav Nekā 
Neiespējama”. Vai arī Andreja Eglīša vārdiem – Nav tāda, ko 

nevar, ja ir – tad jāvar! Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ, kaut 
zemes smagums jāpaceļ. Nav tāda, ko nevar. Ja ir – tad jāvar!”

Esmu vadījusi gan floristikas, gan dārzu nodarbības dažādos 
klubiņos, bet Ļaudonai līdz šim nebija sanācis nopietni 
pieķerties. Pati apmeklēju dažādus kursus, radošās darbnīcas 
un esmu gatava ar to padalīties un gribu aicināt visuskam ir 
interese, nebaidīties, saņemties un pievienoties mūsu pulciņam. 
Jo dažādākas mēs būsim, jo dažādākas būs mūsu nodarbības 
tēmas un intereses.

Gaidīšu un priecāšos par ikvienu jaunu dalībnieci – katru 
ceturtdienu no plkst. 13:00 Ļaudonas kultūras nama 2. 
stāvā.

Mairita Ducena

Mairitas Ducenas šīs 
sezonas piezīmes jaunajā 
darbā

Ļaudonieši aicināti atbalstīt rožu dobes 
tapšanu

Ir februāra beigas, un aug jau pirmie 
puķu stādiņi pagasta dobēm. Šopavasar 
esmu iecerējusi arī agrā pavasara krāšņumu 
– atraitnītes.

Ar šo rakstu vēršos pie ļaudoniešiem, lai 
uzrunātu vēlreiz padomāt par rožu stādīšanu 
jaunajā dobē, kas rudens pusē tapa skolas 
parkā. Ir jau tapušas vietas atsevišķām rožu 
grupām (7 – 8 gb. no katras šķirnes) un, tiklīdz 
būs iespējams, darbi atkal turpināsies. Tieši 
tādēļ jāsāk pasūtīt stādi (viena stāda cena no 
2,50 līdz 3,50 Ls), jo laukumiņi paredzēti no 
vienas šķirnes rozēm un tāpēc vēlams pasūtīt 
pirms tirgus sezonas sākuma. 

No savas puses apņemos pasūtīt stādus, 
sagatavot augsni un darīt visu iespējamo, 
lai dobes būtu sakoptas. No atsaucīgākajiem 
ļaudoniešiem labprāt sagaidītu aktīvu dalību, 
palīdzot iestādīt stādus un apciemot tos.

Iespējamiem atbalstītājiem, lūdzu, 
sazināties pa tel.nr. - 26158016.

Ļaudonietes pirmajā tikšanās reizē, veidojot 
rotas no polimērmāla.

DĀRZNIEKA 
PIEZĪMES

MANS PALDIES
PALDIES INDRAI un IMANTAM VĪKSNĀM 

par atsaucību, izpalīdzību un sirdssiltumu!
Pirms dažiem gadiem es strādāju Ļaudonas patērētāju 

biedrības veikalā pusslodzi. Uzzināju, ka Vīksnu ģimene 
ver vaļā veikalu. Izdomāju pieteikties. Kad no toreizējā 
darba gāju prom, izveidojās nepatīkams atgadījums, par ko 
mēļoja visa Ļaudona. Līdz ar to arī neslava gāja man līdzi 
un cilvēki mēģināja Indru atrunāt, lai neņem mani darbā. 
Bet  Indra man noticēja un deva iespēju strādāt. Par to es 
viņai esmu no sirds pateicīga un saku PALDIES.

Diāna Strode

PALDIES GUNITAI 
MIšKINEI par 

atsaucību un 
palīdzību, kad bija 

nepieciešama!
Gunitas labā sirds, 

kas izstaro draudzību un 
nekad neatsaka palīdzību, 
nesavtīgi uzlabo 
Gaidlazdu ģimenes 
ikdienu.

PALDIES! 
Roberta Zepa, Enijas 

Līnas Elijāses,Loretas 
Pētersīles,Gundara 
Gaidlazdas, Emīlijas 
Dreimanes,Leonarda 
Ducena vecākiem par 
atsaucību „Draudzīgam 
aicinājumam” un 
dāvātām grāmatām!

 
Ļaudonas pagasta PII 

„Brīnumdārzs”Baiba Gaidlazda
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ES NĀKU NO ĻAUDONAS

Ļaudonu par savu dzimteni sauc 
daudzi. Daudzi šeit vairs nedzīvo, 
taču atceras savu Ļaudonu – mājas 
pagalmu, skolu, draugus un skolotājus, 
piedzīvojumus, iegūto dzīves pieredzi.

Rubrikā „Es nāku no Ļaudonas” 
jūs uzrunā bijušie ļaudonieši, kas ar 
prieku pastāsta par sevi un pavadīto 
laiku Ļaudonā.

šajā numurā Latvijas Nacionālās 
operas šuvējas BAIBAS KRAMAS 
atmiņas par dzimto pusi.

Labdien! Mani sauc Baiba Krama un 
ar Ļaudonu saistās mani bērnības un 
jaunības gadi. Bieži atmiņās atgriežos 
bērnības pusē, kad tur dzīvoju, mācījos. 
Skolas laiks galvenokārt palicis atmiņā 
ar daudzām ārpusklases nodarbībām 
un nedarbiem. Pirmo klašu audzinātāja 
mums bija Anita Pētersīle. Stingra, bet 
ar kuru kopā ziemā spēlējām „kariņu” 
eglītēs, kur tagad atrodas jaunā skola. 
Bērni vienmēr ļoti novērtē to, ka 
pieaugušie darbojas kopā ar viņiem. 
To esmu atcerējusies, audzinot savus 
bērnus. Arī kopējās ekskursijas un 
ikgadējie pārgājieni „Pretī pavasarim” 
un „Pretī zelta rudenim” bija aizraujoši 
– izstaigājām visu apkārtni. Vidusskolas 
gados audzinātāja bija Olga Grundmane 
– arī stingra, kas tobrīd ne sevišķi 
mums patika, bet to varu novērtēt tagad. 
Patstāvīgie spriedumi, saliedētība ir tas, 
ko esam mantojuši. Skolas laikā bija 
iespēja strādāt gan Kalsnavas MPS, 
ravējot eglītes, gan kolhozā „Līdums”, 

plūcot linus. Diezin vai 
tobrīd mums gribējās 
diži strādāt, bet tagad to 
laiku atceros ar prieku. 
Par nopelnīto naudu 
braucām ekskursijās – gan 
iepazinām Latviju, gan 
apmeklējām Ļeņingradu 
un Lietuvu. Mēs bijām 
diezgan spuraina klase, 
bet savstarpēji saliedēti - 
turamies kopā joprojām. 
Skolas laikā nebijām 
mierā ar daudzām lietām, 
bet, skatoties perspektīvā, 
viss kopā ir veidojis mani 
tādu, kāda esmu. “Kur es 
mācījos pret kalnu kāpt ar 
gribu”* un par to jāsaka 
paldies visiem skolotā-
jiem, jo katrs ir atstājis 
pēdas manā dvēselē. 
Glvenokārt attieksme 
pret darbu un dzīvi ir 
veidojusies šajā laikā, 
kuru pavadīju Ļaudonā.

Manas profesijas 
izvēlē, iespējams, liela 
loma ir faktam, ka bērnībā 
pāris gadus pavadīju pie 
vectēva, kurš dzīvoja 
kaimiņos mākslinieku 
Kroļļu ģimenei; sajutu 

mākslas elpu un brīvību. Likumsakarīgi, 
ka paralēli pamatskolai mācījos Madonas 
bērnu mākslas skolā. Beidzot mākslas 
skolu, diplomdarba tēma bija „Krāsu 
saskaņošana apģērbā”. 

Nejaušība vai liktenis, ka nokļuvu strādāt 
Latvijas Nacionālajā operā; sāku strādāt 
sieviešu kostīmu darbnīcā. Darbs teātrī 
stipri atšķiras no darba parastā šūšanas 
ateljē. Te galvenais, lai tērps labi izskatās 
no skatītāju zāles un ir pietiekami izturīgs, 
it sevišķi baleta kostīmi, jo tiem slodze ir 
liela. Darbs pie jaunas izrādes mums sākas 
2-4 mēnešus pirms pirmizrādes. Ir bijušas 
izrādes, kurām kostīmus ir sākts darināt 
pat pusgadu iepriekš, kā tas bija izrādei 
„Bajadēra”, kur balerīnu kostīmi vien bija 
ap simttrīsdesmit. Kostīmu daudzums 
katrai izrādei atšķiras. Var būt gan daži 
kostīmi, ja izrādē piedalās tikai baleta 
vai operas solisti, gan, ja uzstājas visa 
operas vai baleta trupa, to skaits mērāms 
vairākos desmitos. Tā kā darbnīcā ir divas 
piegriezējas un piecas šuvējas, darba 
apjoms ir iespaidīgs.  

Parasti teātrī sezona sākas septembrī, 
bet jau iepriekšējā pavasarī tiek runāts 
par gaidāmajām pirmizrādēm un var jau 
aptuveni prognozēt, cik daudz būs jaunu 
izrāžu, vai būs piesaistīts kāds mākslinieks, 
ar kuru nav iepriekš strādāts, un cik 
darbietilpīgs varētu būt tērpu darināšanas 
process. Mūsdienās ir tendence veidot 
klasiskās izrādes modernās scenogrāfijās 
un tiem pieskaņotos kostīmos. Reizēm gan 
ir vēlēšanās redzēt klasiski iestudētu izrādi, 
kādu to ir iecerējis autors, bet pārsvarā tiek 
iestudētas laikmetīgas izrādes. 

Pirms darba sākšanas kostīmu 
mākslinieks iepazīstina ar tērpu skicēm, 
izstāsta savu redzējumu par topošo izrādi. 

Neapšaubāmi, tas ir komandas darbs, 
reizēm gan rodas domstarpības starp 
režisoru un mākslinieku par kāda solista 
kostīma atbilstību izrādes idejai. Tad 
tiek meklēti kopīgi risinājumi, reizēm 
kāds no kostīmiem jāpārtaisa vai pat 
jāizgatavo no jauna. Pirms katras jaunas 
izrādes sākšanas ir neliels satraukums 
par to, kā varēs realizēt mākslinieka 
ieceres. Skatoties skices, liekas, ka kaut 
ko tādu nav iespējams izdarīt. Zināšanas, 
kuras ieguvu 34. profesionāli tehniskajā 
vidusskolā, un darba pieredze labāk 
palīdz izprast kostīmu mākslinieka ieceri 
un izrādes koncepciju.

Katram kostīmu māksliniekam ir savs 
rokraksts un, to zinot, var prognozēt, 
cik saspringts un radošs būs darbs. Ļoti 
interesanti ir strādāt kopā ar Kristīni 
Pasternaku. Viņa veido pārsvarā operu 
izrāžu tērpus monumentālā stilā, uzsverot 
galvenās, sarežģītās tērpa līnijas. Liela 
nozīme sīkumiem, kas izrādās būtiski 
izrādes gaitā. Sarežģīts, ilgstošs darbs 
bija izrādei „Lucia di Lammermoor”, 
kur balles skatā katrai kora dziedātājai 
bija citāds tērps.

 Pirms vairākiem gadiem veidojām 
baletu „Riekstkodis”, kuram kostīmus 
veidoja Parīzē dzīvojošais Aleksandrs 
Vasiļjevs – mākslinieks un modes 
vēsturnieks. Šīs izrādes tapšana bija 
ārkārtīgi interesants un aizraujošs 
process. Māksliniekam ir liela pietāte pret 
vecām lietām. Daudzus materiālus viņš 
veda no Parīzes krāmu tirdziņiem, kur 
bija sameklējis kādas antīkas mežģīnes, 
kuras tad izmantojām kādā kostīmā. 
Viņš bieži nāca darbnīcā skatīties, kā 
top kostīmi, un vienkārši parunāties. 
Harizmātiska personība.

 Savukārt sadarbībā ar scenogrāfi un 
mākslinieci Ināru Gauju veidojām baleta 
izrādi „Bajadēra”. Māksliniece ar klasiska 
stila izjūtu un labu humoru. Brīžos, kad 
tuvojas pirmizrāde un apkārt jaušams 
saspringums, labs humors vienmēr noder 
un palīdz. To Ināra mums nodrošināja 
pārpārēm. Mums vissatraucošākais laiks 
ir divas nedēļas pirms pirmizrādes, kad 
jau visiem kostīmiem jābūt gandrīz 
gataviem. Gatavie kostīmi tiek ņemti uz 
skatuves mēģinājumiem, un mākslinieki 
var sākt tajos iejusties. Ir interesanti 
vērot, kā tas viss galu galā kopā izskatās. 
Ir bijuši gadījumi, kad pēdējā brīdī kaut 
kas nav tā, kā vajag, un ar steigu tiek 
meklēts risinājums. 

Vide, kurā strādāju, ir rosinājusi uz 
mērķtiecīgu tālākas izglītības iegūšanu 
Latvijas Universitātē. Iegūtās zināšanas 
vizuālās mākslas un mākslas vēsturē 
un sastaptie draugi ir devuši impulsu 
ceļošanai, iepazīstot Eiropas pilsētu 
kultūras piedāvājumu. Bet, kā zināms, 
nekur nav tik labi kā mājās. Es ticu, 
ka dzimtās vietas un zemes spēks dos 
enerģiju arī turpmāk. Esmu pateicīga 
visiem, kas ielika pamatus manā 
turpmākajā dzīvē un ir devuši pieredzi 
radoši piepildītai ikdienai. Paldies!

Ar cieņu, 
Baiba Krama

Foto no B.Kramas personīgā arhīva

„LG gada balva’2007” 
balvu ieguva operas izrādes 
„Traviata” kostīmi – Baiba 

tērpusies pašas darinātajā šīs 
izrādes tērpā.
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PASĀKUMU AFIŠA
Ļaudonas kultūras namā

8.martā plkst. 19:00
Sieviešu dienai veltīts koncerts
„Tik dēļ jums, daiļās dāmas…”

Koncertu sniedz Kalsnavas pagasta vīru 
ansamblis „Kalsnava”

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā
13. martā plkst. 13:00

Labiedarbi.lv projekta „Kā zēni kļūst par 
vīriem” noslēgums – atlētiskās vingrošanas 

zāles inventāra atklāšanas pasākums.
Pasākumu vadīs Latviešu Olimpiešu kluba 

prezidents, spēkavīrs Raimonds Bergmanis.

Madonas kultūras namā
17. martā

Madonas deju apriņķa tautisko deju 
kolektīvu skate

Piedalās – Ļaudonas pagasta senioru deju 
kolektīvs „Divi krasti”

Ļaudonas kultūras namā
17.martā plkst.14.00

sieviešu klubiņš - biedrība “Mežrozīte” 
organizē pasākumu par veselības 

jautājumiem.
Gaidām visus interesentus piedalīties kopā 

ar mums šajā pasākumā:
nodarbību telpā notiks homeopā-

tes – konsultantes, nutricioloģes 
Sandras Terinkas un Irēnas Kaļvas 

informatīva tikšanās par imūnās sistēmas 
jautājumiem.

Tikšanās gaitā paredzēts pārrunāt 
jautājumus:

• kāpēc novecojam, ņemot vērā, ka katrus 
9 mēnešus atjaunojas visas cilvēka organisma 

šūnas;
• kā atgūt elastīgus asinsvadus, kuri kļūst 

trausli novecošanās rezultātā;
• kā normalizēt asinsspiedienu, cukura un 

holesterīna līmeni;
• par organisma attīrīšanu un atjaunošanu;
• slimību profilakse ar peptīdu – Transfer 

Faktoru.
Ieeja: bezmaksas

Iespējama individuāla bezmaksas 
konsultācija par organisma tīrīšanu 

un organisma homeostāzes atgūšanu. 
Pieteikšanās pasākuma dienā.

Kontaktinformācija:
M.Tel. 29179251 (Sandra Terinka)

M.Tel. 26149433 (Nellija Gaidlazda)
Uz tikšanos!

Pie Piemiņas akmens Ļaudonā
25.martā

atceres brīdis Komunistiskā genocīda 
upuriem

Ļaudonas kultūras namā
26. martā plkst.10:00

optikas salona „Metropole” 
optometrista vizīte

Pieteikšanās līdz 25.martam, zvanot uz 
tālr. 65035635

Ļaudonas kultūras namā
31. martā plkst. 15:00

Lieldienu koncerts

Sekojiet pasākumu plašākai informācijai.

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese:  Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktore: Signe Smirnova. Redkolēģija: Ruta Vizāne. Redaktores tālrunis: 64823464, mob. t.: 26590186, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests  SIA MADONAS POLIGRĀFISTS, Madonā, Saieta lauk. 2, LV 4801, Madona

Pas. Nr. 120432. Metiens 500 eks. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam

APSVEICAM!

Simt jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienā – 
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!

SVEICAM FEBRUĀRA JUBILĀRUS

50 gadu jubilejā
Antru Punovsku 28.februārī

55 gadu jubilejā
Aiju Zablocku 20.februārī

60 gadu jubilejā
Gunāru Smirnovu 1.februārī
Aivaru Mugureviču 5.februārī
Andri Bērziņu 16.februārī

Mūžības ceļos aizgājis
ZIEDONIS UPENIEKS 

miris 01.02.2013.  
57gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība 
tuviniekiem.

Šalkšu kā vējš tajā birztalā,
Skanēšu putnu dziesmās,
Atmiņas mirdzēs kā pavediens
Dziestošā vakara liesmā.

SĒRU VĒSTS

 65 gadu jubilejā
Liliju Punculi 9.februārī
Andri Ozoliņu 12.februārī

75 gadu jubilejā
Āriju Elstiņu 7.februārī
ZofijuPlaunovu 20.februārī
Viju Dreimani 24.februārī

80 gadu jubilejā
Eleonoru Iesalnieci 
17.februārī
Mariju Kuļevsku 
19.februārī

Lai Laimas roka ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu!
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā ziedu pilna pļava!

Lai ikkatra diena dāvā mirkļus, kas atmiņu 
kausā glabājas kā visdārgākais zelts!

ADRIANS TIMAHOVIČS dzimis 29.01.2013.
vecākiem Ērikam Timahovičam un Gerdai Ķiršai

DOMINIKS KLĀVS KRŪMIŅš dzimis 31.01.2013. 
vecākiem Guntaram Lavrenovam un Baibai Krūmiņai

MARTA MARIJA CĪRULE dzimusi 04.02.2013. 
vecākiem Uldim Cīrulim un Ilonai Rācenājai

LINDA BEĻAUNIECE dzimusi 06.02.2013. 
vecākiem Jūlijam un Vinetai Beļauniekiem

Sirsnīgi sveicieni! Lai mīlestība un sirds 
siltums diendienā ir ar jums!

SLUDINĀJUMI
Veikals  “KATRAM’’ sāk  

piedāvāt veikala klientu lojalitātes 
kartes, kuras dod tiesības saņemt 
īpašos piedāvājumus, dažādas atlai-
des, iespēju piedalīties tirdzniecības 
veicināšanas programmās LATS 
veikalos  u.c. Norēķinoties par 
pirkumu un reģistrējot to ar LATS 
klienta lojalitātes karti, pircējs saņem 
LATS  naudu uzkrājuma veidā 
1% apmērā no pirkuma summas. 
Ar sakrāto naudu ir iespējams 
norēķināties līdz 99% no pirkuma 
summas.Veicot pirkumu virs 10 LVL,  
lojalitātes karti var saņemt bez maksas, 
pārējos gadījumos tā jānopērk par 1 
LVL. Sīkāka informācija uz vietas 
veikalā vai pa telefoniem 64823515, 
26444608.

KĻŪDU LABOJUMS

„Ļaudonas Vēstis” nr.1 (222) 
Gundega Kalniņa 60 gadu jubileju 
atzīmēja 29. janvārī.

„Ļaudonas Vēstis” nr.10 (220) 
slejā „Vai zināji, ka…” Populāra 
jauniešu vidū bija militārā 
daudzcīņa – šaušana 60m, spēka 
vingrinājumi pie stieņa, granātas 
mešana tālumā.

Pagasta pārvaldes kasē pieņem 
maksājumus par atkritumiem pēc SIA 
„Madonas namsaimnieks” rēķina.


