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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 4 (225) APRĪLIS 2013. G.

Aprīlis ir izskanējis un līdz ar to arī pavasara noskaņa 
dabā virmo arvien vairāk. Pirmās saulainās dienas, 
šķiet, grābu saujām – tik ļoti cilvēks var noilgoties 
pēc saules, silta vēja, putnu dziesmām. Saka, ka 
mēs paši veidojam savu attieksmi pret notiekošajām 
lietām, tā jau arī ir. Tomēr ir labi, ja daba piepalīdz 
atgūt darbaprieku un dzīvotprieku, radot atbilstošus 
apstākļus, lai līdz ar pirmajiem saulesstariem seju 
rotātu smaids. Arvien vairāk tuvojas laiks, kad lielāko 
diennakts daļu vēlēsimies pavadīt ārā, sakopjot 
mājas sētu, baudot nesteidzīgas pastaigas. Jā, ieteiktu 
ikvienam no jums pēc pašu iespējām un vēlmēm 
doties pastaigā pa Ļaudonu. Jārāpjas ārā no ziemas 
migas! Vērtīga ir vakara pastaiga līdz Aiviekstes 

LIELDIENU KONCERTS

Madonas koru un deju apriņķa kolektīvu skates ir noslēgušās. 14. aprīlī koru skatē uzstājās Ļaudonas pagasta 
jauktais koris „Lai top!”, diriģente Anita Melnupa, koncertmeistare Ilze Tomsone.

Ļaudonas jauktais koris „Lai top!” skatē uzstājās ar trīs dziesmām, klātesošos priecējot arī ar vizuālo koptēlu – 
tautastērpi dāmām tika papildināti ar skaistām, koši baltām snātenēm.

Lai arī visu koru dziedājums šķita skanīgs, ausij un acij tīkams – skates žūrija bija stingra savos vērtējumos.
Koris „Lai top!” Madonas koru apriņķa skatē ieguva II pakāpi (37,33p.). Visi kori, kas piedalījās skatē ieguva 

tiesības piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, tostarp arī mūsu koris „Lai top!” – lai šī 
gatavošanās svētkiem sniedz jaunu iedvesmu, motiviāciju, enerģiju un dziedātprieku!

Ļaudonas pagasta jauktais koris “Lai top!”.

tiltam, lai novērtētu dabas vareno spēku, kas ietver 
arī varenu skaistumu, un pateiktos, ka iztiekam bez 
katastrofāliem palu ūdens līmeņiem. Mūsu Ļaudona 
taču ir skaista, vai ne? Nevaru sagaidīt brīdi, kad tā 
uzplauks vēl skaistāka – līdz ar plaukstošiem ziediem 
un zaļojošiem kokiem. Tad gan jādodas pastaigā un 
jātver skaistie skati.

Var jau būt, ka tikai man tā šķiet, tomēr liekas, ka 
pavasaris iedveš arī cilvēkos ko svaigu, ko piemirstu. 
Tā vien gribas izsliet taisnu muguru, uzvilkt 
plīvojošu kleitu, augstpapēžu kurpes un doties pretī 
pavasarim.

Lai arī jums izdodas sagaidīt un satikt pavasari 
dabā, līdzcilvēkos un sevī pašā!

Signe 

Turpinājums 6. lpp.
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17. aprīlī 
ciemojāmies 
pie RAITAS 
ZUITIŅAS, kas 
atzīmēja 80 gadu 
jubileju.

Raitas bērnība 
pagājusi Ļaudonas 
pagastā, tagadējā 
Mētrienas pagasta 
teritorijā. Raita 
mācījās Ļaudonas 
vecajā skolā, diemžēl 
1949. gada 25. 
martā aprāvās Raitas 
skolas gaitas, jo viņa 
kopā ar ģimeni tika 
izsūtīta uz Tālajiem 
A u s t r u m i e m , 
Amūras apgabalu. 

Šajā grūtajā dzīves posmā kopā ar Raitu bija viņas vecākā 
māsa, mamma un mammas māsa. Pusaudžu gados Raitai bija 
jāstrādā kolhozā, darot smagus darbus, kas atstāja negatīvu 
iespaidu uz veselību. Tomēr Amūras apgabalā Ritma 
izmantoja iespēju iegūt zināšanas vidusskolā, lai arī līdz 
skolai bija jāiet 34 km. Pēc septiņu gadu prombūtnes Raitai 
ar ģimeni izdevās piepildīt loloto sapni un atgriezties mājās. 
Ritma absolvēja Rīgas tehnikumu un vairākās saimniecībās 
strādāja par biškopi, 10 gadus strādājusi par biškopības 
agronomi Madonā. Jubilāre ar prieku stāsta par biškopību – 
tas ir bijis viņas mūža darbs un hobijs. 1966. gadā dzīves ceļš 
Raitu saved kopā ar vīru Kārli, viņu ģimenē aug dēls Mārtiņš, 
kurš vecākiem dāvājis arī mazdēlu Jāni.

Pavasaris jubilāri apciemo līdz ar skumjām, jo Raitai 
žēl, ka veselība neļauj darīt ierastos āra darbus – audzēt 
tomātus, stādīt puķes. Tomēr Raita spēs pielāgoties arī šiem 
apstākļiem, jo viņa savā dzīvē pārdzīvojusi ļoti daudz, taču 
iecerēto sasniegusi ar apņēmību un spītību.

Vēlam jubilārēm veselību, gaišas domas un 
baltas dienas!

Signes Smirnovas
teksts un foto

26. martā 80 gadu 
jubileju sagaidīja 
RITMA ŠUMSKA. 
Taupot jubilāres 
veselību, Ivars 
pastāstīja par savas 
mammas dzīves 
gaitām. Ritma 
dzimusi ļaudoniešu 
Hermīnes un Ādolfa 
ģimenē Ļaudonas 
pagasta „Jaunzemos”. 
Bērnība pavadīta 
kopā ar vecākajām 
māsām – Hildu 
un Austru. Ritma 
skolas gaitas uzsāka 
Ļaudonas skolā, 
taču 7. klasi beidza 
Praulienas pamatsko-
lā. Lai izvairītos no 
izsūtīšanas, Ritma 
kopā ar ģimeni pārce-
ļas uz kaimiņu mājām 

„Vārniņi”, 1959. gadā ģimene atgriežas atpakaļ „Jaunzemos”. 
Tobrīd Ritma jau strādāja kolhoza „Toce” lauku brigādē. Pēc 
grūtā darba kolhozā kā neliela atelpa ir darbs Patērētāju biedrības 
ēdnīcā, kur Ritma iegūst arī pavāres kvalifikāciju. Jubilāre savos 
darba gados strādājusi dažādus darbus – bijusi sanitāre aptiekā, 
kurinātāja, sardze, piena savācēja, šuvēja. Tomēr darba gaitas 
Ritmu atkal atvedušas pie pavāres profesijas. Līdz pensijas 
vecumam Ritma strādāja par pavāri Ļaudonas slimnīcā. Līdz 
ar ģimenes nodibināšanu 1961. gada nogalē Ritma pārceļas uz 
tagadējo dzīvesvietu, kas toreiz tika dēvēta par „Alkšņu” mājām. 
Kopdzīvē ar vīru Arnoldu dzimis dēls Ivars, kurš ar sievu Inesi 
dāvājis divus mazbērnus – Sintiju un Sandri. Jau kādu laiku Ritma 
var lepoties arī ar vecvecmāmiņas godu.

Vēl nesen Ritmas kundze rūpējās par mājlopiem, veltot gotiņām 
rītus un vakarus. Diemžēl veselības stāvoklis strauji pasliktinājās 
un no iemīļotā darba, kas kļuva par papildu rūpēm un raizēm, 
nācās atteikties. Ritma vienmēr ir bijusi apņēmības pilna, vienmēr 
aktīva uz darbiem sakot: „Uhh, nav laika! Man jāskrien, jādara!” 
Nu Ritmas dzīves ritms pierimis, vairāk domājot par veselību.

Paldies Ritmas dēlam Ivaram par stāstījumu, vēlot izturību un 
gaišas domas, rūpējoties par mammu.

MĒNEŠA JUBILĀRES

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

MARTA AKTUALITĀTES
Būt par vecākiem – ne tikai izvēle, bet arī atbildība.
Marta mēneša metodisko un organizatorisko pasākumu plānā 

iestādes audzēkņu vecākiem tika piedāvāta izglītojoša lekcija 
Madonas kultūras namā „Kā labāk saprast bērnību un jaunību” 
(lektors G. Kuklis, ģim. ārsts).

Būt par vecākiem – ne tikai atbildība, bet arī vēlme 
līdzdarboties.

Iestādes padome, apzinot vecāku līdzdarbības lomu bērna 
izglītošanas un audzināšanas procesā, izsniedza vecākiem 
pasākumu kalendāru, kurā aicināja vecākus, vecvecākus, 
ikvienu mīļu un bērnam tuvu cilvēku veidot ikdienu vērtīgāku 
un svētku dienas laimīgākas kopā ar bērniem.

Būt par vecākiem – ne tikai pienākums, bet arī 
sadarbība.

Teātru dienām viss PII kolektīvs bija nopietni gatavojies, par 
to liecināja pārdomātās afišas, ieejas biļetes un īpašās izrāžu 
cenas – 3 konfektes, konfekte uz kociņa, konfekte „Bitīte”.

Būt par vecākiem – ne tikai darbs, bet arī svētki.
Muzikālo izrāžu sezonu atklāja pieredzējušākie aktieri– 

“Kaķu” grupa – ar izrādi „Kazlēns, kas prata skaitīt līdz 10”. 
Ar īpašu dzimšanas dienas dāvanu varēja lepoties mēneša 
jubilāri. Skatītāji aizrautīgi klausījās vecmāmiņas un vectētiņa 
stāstījumu, vēroja brokastu pankūku cepšanu netradicionālā 
veidā. Savu gatavību lielajai skolai rādīja brašais kazlēns. 

PII “Brīnumdārzs”
Draugi, kurus kazlēns vērīgi pieskaitīja, iepriecināja ar jautrām, 
melodiskām solo dziesmām. Mūzikla izskaņā gan jaunākie, gan 
vecākie grupas audzēkņi radoši izpaudās jautrā dejā par prieku 
sev un pateicībā kuplajam skatītāju lokam. 

Paldies par izdomu, atraktivitāti, ieguldīto darbu! /Agra 
māmiņa./

Par spīti ziemas nepiekāpībai un neatlaidībai pavasara rosības 
priekšā, uz muzikālo izrādi „Tomātiņš grozā” aicināja “Rūķu” 
grupa. Izrādes galvenā persona – sārtais, sulīgais Tomātiņš, 
kuru Zaķu tēvs ar Zaķu māti bija noslēpuši virtuves grozā. Kad 
garlaicība bija kļuvusi apnicīga, risinājums – jāuzsāk nebēdnīga 
rotaļu deja kopā ar Zaķu bērniem. Šo jautro darbošanos pārtrauca 
Zaķēnu vecāku izglītojošās pamācības un atgādinājumi – ar 
ēdienu nedrīkst rotaļāties, turklāt pirms ēšanas augļi un dārzeņi 
ir jānomazgā. Tomātiņš, uzaicinājis savus draugus, tomātiņus 
no siltumnīcas, uzsāk jautru deju, izrādīdams sajūsmu par 
tērpiem, skatītāju smaidiem un aplausiem. 

Paldies skolotājām par mazo aktieru mācīšanu! Audziet par 
lieliem skatuves meistariem! /Ernesta māmiņa./

Pirms Lieldienām “Zaķu” grupas audzēkņi gaidīja savas 
izrādes „Svešā oliņa” skatītājus.  Īstu pirmssvētku gaisotni  
radīja cālēni, pīlīte, vistiņa, gailis, krustmāte, kaķis gan ar 
saulainajiem tērpiem, gan ar teatrālo darbošanos mūzikas 
pavadījumā, gan ar krāšņajiem izrādes atribūtiem. Sižets  
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VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Vandai Mincānei par rotaļīgo Lieldienu noformējumu iestādē;
Mairitai Ducenai par ziedošo dekoru Lieldienām;
Leldei Elijāsei (iestādes padomes priekšsēdētājai) par ieinteresētību un sadarbības „bērni – vecāki- darbinieki” veidošanu;
Leldei Elijāsei (Enijas Līnas māmiņai) par radošo, praktisko, prieku veicinošo darbošanos kopā ar audzēkņiem grupā,  

    gatavojot plaukstu putniņus.;
Ingai Rajevskai – par atsaucību, līdzdarbošanos iestādes ikdienā un svētkos.

visiem ļoti labi zināms, bet tā pasniegšanas māksla – vienreizēja, 
neatkārtojama, nesalīdzināma, bet sirdīs dziļi lolojama. Paldies par 
kopīgo darbošanos kopā ar mūsu „lielajiem” aktieriem! /“Zaķu” 
grupas audzēkņu un vecāku vārdā – Enijas Līnas māmiņa./

Būt par vecākiem – ne tikai uz brīdi, bet uz visu mūžu.
Mazie aktieri uz teātra izrādēm aicināja arī tos Ļaudonas pagasta 

iedzīvotājus, kuru bērnība nebija tik mierīga, saulaina, bezrūpīgi 
krāšņa. Savā sāpīgo atmiņu dienā – 25.martā –skanēja dziesmas, 
mainījās tērpi, bērni spēlēja teātri, lai iepriecinātu represiju skartos 
ļaudoniešus.

Būt par vecākiem – ne tikai būt līdzās, bet būt kopā.
Paldies ikvienam, kurš aktīvi veidoja dzīvi bērnudārzā, noskatījās 

muzikālās izrādes, atbalstīja pasākumus ar līdzdarbošanos!

Informācija!
Valsts Nodarbinātības aģentūras pasākuma „Atbalsts 

jauniešu brīvprātīgajam darbam” ietvaros Anna Kļaviņa no 
17.aprīļa uzsāk darbu Ļaudonas pag. PII „Brīnumdārzs”. 

Otrdienās 8:00 – 9:30, ceturtdienās 15:00 – 17:00. (Ir 
iespēja individuāli vienoties par vēlamo laiku.)

Ikvienam interesentam būs iespēja skatīties video, 
fotoalbumus, iestādes gadagrāmatas, veidot individuālas foto 
izlases, video montāžas u.c. Izmantojiet šo piedāvājumu!

Ļaudonas pagasta PII „Brīnumdārzs” izsaka sirsnīgu pateicību:

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
„Erudītu spēle” 5. – 12.kl.
Marta mēnesi turpinājām ar tradicionālajām priekšmetu 

nedēļām – šoreiz ar dabaszinātņu.
Darbs norisinājās izveidotajās klašu komandās. 5.-7.kl.bija 

sagatavoti jautājumi par dabaszinību tēmām, bet 8.-12.kl. – jau 
konkrētāki jautājumi fizikā, bioloģijā, ģeogrāfijā. Līdzjutēji 
varēja arī palīdzēt savām komandām, atbildot uz jautājumiem 
par drošību internetā. Kādi rezultāti? 

5.-7.kl.grupā 
1.vieta-5.kl., 
2.vieta-6.kl., 
3.vieta- 7.kl.;
8.-12.kl.grupā 
1.vieta-8.kl.,
2.vieta- 10.kl., 
3.vieta-9.kl. 
Paldies dabaszinātņu skolotājiem par sagatavoto pasākumu!
Vecāku kopsapulce ar lektores – psiholoģes līdzdalību
6. martā skolā notika vecāku kopsapulce ar lektores 

M.Brokas līdzdalību. Psiholoģe, lektore vēlreiz akcentēja un 
atgādināja vecākiem bērnu audzināšanas jautājumus. Viens 
no visiem zināmākajiem, vienkāršākajiem, bet dzīvē tik 
grūti realizējamajiem – runājiet ar savu bērnu katru dienu! 
Pārrunājiet dienas gaitu! Un,lūdzu, neatlieciet to uz rītdienu! 
Svarīga ir bērna uzticēšanās jums, vecāki, arī tad, kad bērns jau 
ir pusaudzis vai jaunietis. Nenokavējiet šo brīdi!

Skolēni apmeklē muzeja atvēršanas svētkus Saldus novadā
6.martā mūsu skolas 7. klases skolēniem Katrīnai Melānijai 

Kļaviņai un Naurim Pelsim tika dota iespēja kopā ar 
Degumnieku pamatskolas skolēniem un skolotājiem doties uz 
piemiņas pasākumu – muzeja atvēršanas svētkiem – Saldus 
novada „Airītēs”, veltītu pulkvedim Oskaram Kalpakam. Liels 
paldies jāizsaka mūsu sadarbības partneriem – Degumnieku 
pamatskolai – par doto iespēju piedalīties šajā pasākumā!

Skolēni un vecāki apmeklē izglītojošas lekcijas
7.martā mūsu skolas astoto un devīto klašu zēni devās uz 

Madonu, lai noklausītos G.Kukļa izglītojošo lekciju „Tas, 
ko tu gribi uzzināt par sevi”. Savukārt vakarpusē vecāki (arī 
mūsu skolas) izmantoja iespēju noklausīties Madonas novada 
izglītojamo vecākiem domāto lekciju „Kā labāk saprast bērnību 
un jaunību”.

Vecāko klašu skolēniem vērtīga vēstures stunda
11.martā 8.-12.kl.skolēniem tikšanās – vēstures stunda ar 

Latvijas Okupācijas muzeja pārstāvi Kārli Krēķi un publicistu, 
Atmodas laika tribūnu Daini Īvānu. Skolēniem vēlreiz tika 
atgādināts par Latvijai nozīmīgajiem atceres un piemiņas 
datumiem arī no aculiecinieku skatījuma punkta.

Vecāku diena
14.martā notika Vecāku diena, kurā vecāki varēja apmeklēt 

un vērot stundas, kā arī tika piedāvātas individuālas pārrunas 
ar priekšmetu skolotājiem. Protams, ar nožēlu jāsecina, ka 
apmeklētība šoreiz bija ļoti zema. Vēlreiz un vēlreiz aicinām 
skolēnu vecākus uz sadarbību. Lūk, šī ir viena no iespējām!

Skolēni piedalās novada pasažieru pārvadātāju piketā Rīgā
19.martā Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 8.-12.kl.

skolēni devās uz Rīgu, lai atbalstītu mūsu novada pasažieru 
pārvadātājus piketā pie Ministru kabineta, jo katastrofāli trūkst 
līdzekļu, lai uzturētu sabiedriskos autobusu maršrutus, it īpaši 
jau tos, kuros ir tik maz braucēju. Protams, arī mūsu skolas 
skolēni brauc ar maršruta autobusiem, un šis jautājums skar 
mūs tieši. Nevaram palikt malā un klusēt! Skolēni izmantoja arī 
iespēju apmeklēt Medicīnas muzeju.

Tautisko deju pasākums „Nāciet, draugi, padancot!”
21.martā 8.-12.kl.deju kolektīvs kopā ar savu skolotāju Anitu 

Pētersīli devās uz tālo Vecumnieku novadu – Misas vidusskolu. 
2011.gadā Misas vidusskolas deju kolektīvs ”Spriguļi” aizsāka 
lauku un mazpilsētu skolu vecāko klašu deju kolektīvu saietu–
ceļojošās Spriguļa balvas izcīņu ar mērķi stiprināt jauniešu 
vēlmi dejot un iegūt jaunus draugus, iepazīt citu novadu 
dejotāju prasmes un deju tradīcijas. Pirmais pasākums notika 
Vecumnieku novada Misā, otrais pagājušajā gadā Madonas 
novada Ļaudonā. Nu atkal Misā pasākumā “ Nāciet, draugi, 
padancot!” piedalījās deju kolektīvi no Skaistkalnes vsk., 
Iecavas vsk., Vecumnieku vsk., Pilsrundāles vsk., Misas vsk., 
Īslīces vsk., Jaunjelgavas vsk. Šī diena tiek rūpīgi plānota. No 
sākuma ir kolektīvu īsa, sportiska prezentācija un kopīgas, jau-
tras sporta sacensības. Viens dejotāju pāris no katra kolektīva 
šajā laikā iestudē kopīgu deju, kuru vēlāk “draugu” kolektīvs 
rādīs koncertā. Pēc tam – mēģinājumi un gatavošanās koncertam. 
Katrs kolektīvs ir sagatavojis 2-3 dejas koncertam. Protams, 
pēc koncerta – diskotēka, kuras laikā katras skolas kolektīvs 
rāda savu “Popielas” priekšnesumu. Mūsējie bija sagatavojuši 
azartisko Verku Serdjučku. Pasākums bija ļoti jauks, interesants. 
Spriguļa balvu saņēma Jaunjelgavas vidusskolas deju kolektīvs. 
Nākamgad dosimies uz Jaunjelgavu! Skolotāja Anita Pētersīle 
saņēma Vecumnieku novada domes Pateicību. Paldies skolotājai 
par nenogurstošo, optimisma pilno darbu ar jauniešiem! 

Skolēnu pētniecisko un radošo darbu starpnovadu 
konference „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos 
Austrumos”

22.martā sk. Lilija Jakubjaņeca un novadpētniecības pulciņa 
dalībniece Egita Rizga (9.kl.) piedalījās skolēnu pētniecisko un 
radošo darbu starpnovadu konferencē “Latviešu pēdas Sibīrijā 
un Tālajos Austrumos” Madonā. 6.kl.skolniece Alise Avotiņa 
ieguva Pateicību par pētniecisko darbu.

Raksta turpinājums nākamajā lpp.

Iestādes padomes priekšsēdētāja 
Lelde Elijāse
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Šķiet, ka Andreja Eglīša vārda 
piešķiršana Ļaudonas vidusskolai 
šajā mācību gadā aizdegusi 
diezgan spožu veiksmes 
uguntiņu dažādās olimpiādēs. 
Un proti: starpnovadu 3.klašu 
olimpiādē latviešu valodā un 
matemātikā Cesvainē mūsu 
skolas 3.klases skolniece Marta 
Dreimane pārliecinoši ieguva 
1.vietu latviešu valodā, tādējādi 
viņai tika dota iespēja startēt 
reģionālajā 3.klašu olimpiādē 
Valmierā 5.aprīlī. 1.-3.vietu 
ieguvēji Cesvainē latviešu valodā 
un matemātikā devās uz Valmieru 
mēroties zināšanās, prasmēs un 
iemaņās. 

Ja Martas starta numurs bija 
57, domāju, komentāri lieki, kāda 
bija konkurence. 3.klašu skolēni 
no Valmieras, Cēsīm, Valkas, 
Limbažiem, Gulbenes, Alūksnes, 
Siguldas, Salacgrīvas u.c. vietām. 
Veicamais darbs ļoti apjomīgs un 
ne no vienkāršajiem.

Prieks par to, ka Marta šajā 
sīvajā konkurencē ieguva 3.vietu. 
Viņas panākumu pamatā ir 
nopietnā attieksme pret mācību 
darbu ikdienā, sistemātisks darbs 
un milzīgā grāmatu lasīšanas 
kāre. Pat pie pusdienu galda viņai 
līdzās būtu grāmata, ja vien tas 
būtu atļauts…

Vēlu veiksmes Martai arī 
turpmāk. Paldies vecākiem par 
atbalstu un sapratni!

Selga Balode, 
3.klases audzinātāja

MARTAS 
PANĀKUMI VALMIERĀ

...raksta turpinājums
Starpnovadu konkurss „Pazīsti savu organismu!”
22. martā 9.klases skolniece Lauma Iesalniece piedalījās 

starpnovadu konkursā „Pazīsti savu organismu!” un ieguva 
3.vietu. Paldies skolotājai Ingai Avotiņai par ieguldīto darbu, 
sagatavojot skolnieci konkursam!

Atvērto durvju diena pulcē daudz interesentu
25. martā skolā rīkojām Atvērto durvju dienu. Piedāvājām 

interesentiem iepazīties ar skolu, skolotājiem, tikšanos ar 
skolas direktoru, kā arī noskatīties sagatavotu prezentāciju 
par skolas dzīvi. Skolēniem neliela izklaide – orientēšanās 
pa skolu, kuru vadīja skolēnu pašpārvaldes dalībnieces Ivita 
Celiņa (10.kl.) un Lauma Iesalniece (9.kl.).Paldies meitenēm 
par atsaucību!

25. martā mūsu skolas 1.-12.kl.pārstāvji, skolotāji piedalījās 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdī pie Piemiņas 
akmens, kur nolika ziedus un aizdedza svecītes. 

Praktiskās iemaņas e-žurnālā
Marta brīvdienās vecākiem tika piedāvātas iespējas iepazīties 

un apgūt praktiskās iemaņas e-žurnāla izmantošanā. Diemžēl 
šo iespēju neizmantoja neviens! Kaut gan jāatzīst, ka mūsu 
skolas vecāki e-žurnāla izmantošanā ir ļoti kūtri vai minimāli 
lietotāji. Tāpēc aicinām būt aktīvākiem. Sekojiet bērnu sekmēm 
un uzvedībai e-žurnālā katru dienu!

Zobu higiēnists pārbauda skolēnu veselību
Martā un aprīlī skolā vairākas ceturtdienas darbojas zobu 

higiēnists, kurš pārbauda mutes dobuma un zobu stāvokli un 
iesaka turpmāko ārstēšanos.

Rīgas Tehniskās universitātes prezentācija
4.aprīlī ciemojās RTU studenti un aicināja uz tikšanos 8.-

12.kl.skolēnus, lai iepazīstinātu ar turpmākajām izglītošanās 
iespējām, profesijas izvēli utt.

Tradicionālais „Pankūku vakars”
5.aprīlī skolā notika tradicionālais 5.-12.kl. pasākums 

„Pankūku vakars”. Dažādos pārbaudījumos un veiklības 
stafetēs kopvērtējumā uzvaru ieguva 8.klases komanda, bet 
individuāli – Mis Pankūciņa un Misters Pankūciņš – 8.kl.puiši! 
Paldies par interesanti noorganizēto vakaru desmitajiem un 
viņu audzinātājai Ingai Avotiņai!

Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā
5.aprīlī uz Valsts olimpiādi latviešu valodā un literatūrā 

Rīgā devās 8.kl.skolniece Māra Karlsone. Vēlēsim veiksmi trīs 
stundu garajā, olimpiešu cienīgajā darbā! Arī 3.klases skolniece 
Marta Dreimane devās uz Vidzemes reģiona latviešu valodas 
olimpiādi, 3.kl. grupā Valmierā iegūstot 3.vietu.

Par un ap putniem
10. aprīlī skolā viesojās putnu pazinējs žurnālists Valdis 

Aleksandrovs, kurš jaunāko klašu skolēniem stāstīja un rādīja 
“Par un ap putniem”.

Lūk, cik daudz un dažādu aktivitāšu piedāvā Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskola! Vēlreiz apliecinām savu darboties un 
mācīties gribu!

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktora 
vietniece audz. darbā Sarmīte Sīle

KONKURSA „LABĀKĀ KLASE” LAUREĀTI DODAS 
IZZINOŠĀ EKSKURSIJĀ

2013. gada 13. aprīlī Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas 11.klases audzēkņi 
brauca ekskursijā uz Daugavpili. Tā bija 
balva par iegūto pirmo vietu konkursā 
“Labākā klase” I mācību pusgadā. Paldies 
Ļaudonas pagasta pārvaldei un skolas 
vadībai par šo iespēju.

Daugavpils ir otra lielākā Latvijas 
pilsēta, ekskursijā ar to iepazināmies. 
Iebraucot pilsētā, vērojām tās simbolu– 
Daugavpils cietoksni. Tas ir cietoksnis, 
kas bez izmaiņām saglabājies no 19. 
gadsimta sākuma un tāds ir vienīgais 
Austrumeiropā. 

Pilsētas galvenajā laukumā bijām pie 
Vienības nama, kas uzbūvēts 1937. gadā 
pēc Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa 
ierosinājuma. Tajā atrodas Daugavpils 
teātris. 

Apmeklējām Daugavpils Universitātes 

skvēru, kurā atrodas 
dzejnieka Raiņa krūšutēls 
un Saules pulkstenis. Saules 
pulkstenis veidots 1910.
gadā un ir nostiprināts 
uz četrstūra postamenta. 
Ciparnīcas līnija atbilst 
Daugavpils ģeogrāfiskajam 
platumam – 560. Pēc Saules 
pulksteņa centāmies noteikt 
laiku.

Tālāk  devāmies uz 
Latgales zoodārzu, ko 
izveidojuši Daugavpils 
Universitātes studenti. 
Ekspozīcijās vērojām 
dažādus eksotiskus 
dzīvniekus – pērtiķus, 
žņaudzējčūskas dažādās 
interesantās krāsās, 
bruņurupučus un iguānas, 
fotografējāmies pie 
krokodīla.

Pēc pilsētas apskates 
devāmies uz kinoteātri. Noskatījāmies 3D filmu 
„Krūdi”. Filmas darbība notiek aizvēsturiskos lai-
kos, kad tikpat aizvēsturiskas Krūdu ģimenes galva 
kopā ar savu ģimeni ir spiests pamest zemestrīces 
izpostīto dzīvesvietu un doties piedzīvojumiem 
bagātā ceļojumā. 

Pirms došanās mājup apmeklējām izklaides un 
atpūtas kompleksu “Orange Bowling”, tas ir viens 
no lielākajiem Latgalē. Tur mēs spēlējām boulingu, 
izveidojot 2 komandas. Konkurence bija sīva, taču 
beigās uzvarēja draudzība. Ceļojumā piedalījās 11. 
klases audzēkņi: Viktorija, Zita, Emīls, Mārtiņš 
S., Edgars, Kristaps, klases audzinātāja Anita un 
skolotāja Alda.

Liels paldies skolotājai Aldai Ostrovskai, kura 
bija mums gide un palīdzēja iepazīt Daugavpili, un 
skolas autobusa šoferim Vitoldam Smelteram.

11. klases skolnieks
Mārtiņš Stūrainis

Foto: Alda Ostrovska
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DOMĀJOT PAR MAZPULCĒNU 
VASARAS DARBIEM

Pašreiz 117. Ļaudonas mazpulka dalībnieki izstrādā pavasara 
pieteikumus sava vasaras darba projektiem. 

6. klases skolēns Egīls Kalniņš no 15. līdz16. martam piedalījās 
seminārā „Mazpulcēnu – Trušmīļu skola” Ķekavas pagasta 
Daugmales pamatskolā.

No 100 pieteiktajiem skolēniem uzaicinājumu saņēma tikai 
35, tai skaitā arī Egīls, kuram iepriekš bija jāaizsūta motivācijas 
vēstule.

Seminārā Egīls ieguva zināšanas, un jau 7. aprīlī lauksaimniecī-
bas izstādē Rāmavā viņš saņēma Latvijas šķirnes trušu audzētāju 
asociācijas pārstāvju Intara un Ineses Sloku (Jelgava) dāvātos 
trušus. Egīls pastāstīja, ka katrs trusis sver 4kg un jaunie truši būs 
jābaro ar sienu, zāli, spēkbarību, kā arī ar burkāniem un citām 
saknēm.

Vasarā zēnam būs iespēja piedalīties seminārā kādā no trušu 
audzētavām un rudenī doties uz Starptautisko mājdzīvnieku 

DEJU SADANCIS
12. aprīlī A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā koncertā „Sadancis 

2013” pulcējās Madonas novada dejotāji. Koncerta laikā 14 
kolektīvi izpildīja skates dejas, polkas solī piepildot visu sporta 
zāli. 

Paši mazākie dejotāji no Praulienas PII „Pasaciņa” (vadītāja 
Daiga Maderniece) un Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” (vadītāja Aija 
Kreile) braši rādīja sagatavotās dejas un atklāja deju sadanci ar 
iemīļoto deju „Mācāmā dziesmiņa”.

Mazāko klašu skolēnu deju kolektīvus pārstāvēja Saikavas 
tautas nama 1.-3. klašu deju kolektīvs „ZigZag” (vadītāja Daiga 
Maderniece), Kalsnavas pamatskolas 1.-3.klašu deju kolektīvs 
(vadītāja Nora Kampe), kā arī pašmāju deju kolektīvi – Anitas 
Pētersīles vadītie 1.-2. klases un 3.-4.klases deju kolektīvi.

zooindustrijas izstādi ”Zooekspo -2013”. Izstādē speciālisti izvērtēs 
trušu atbilstību šķirnei, kā arī varēs trušus pārdot gan izsolē, gan 
asociācijas biedriem.

Pie Egīla un viņa trušiem ciemojās 
mazpulka vadītāja Līga Grāvīte

Redaktores piezīme. Neilgi pēc tam, kad 117. Ļaudonas 
mazpulku vadītāja Līga Grāvīte bija iesūtījusi šo rakstu, saņēmu 
no viņas zvanu ar skumju vēsti, kas Egīla lolojums – truši– ir 
nokosti. Jau vairākkārt avīzē ir rakstīts par klaiņojošo suņu 
nedarbiem un „iemīļoto” taciņu uz „Pupuru” māju saimniecību. 
Kad Egīls ar vecākiem pārdzīvojis par iepriekš izpostīto trušu 
saimniecību, drosmīgi pieteicies semināram un ticis uzaicināts uz 
izstādi, lai trušu audzētāji īpaši viņam pasniegtu tīršķirnes trušus. 
Bezatbildīgu suņu saimnieku dēļ viss iecerētais atkal sabrūk! Vai 
tiešām klaiņojošo suņu saimniekiem nav ne kripatiņas sirdsapziņas 
un nožēlas, jo šis scenārijs atkārtojas atkal un atkal?

Būsim atbildīgi par to, ko pieradinām, lai līdzcilvēku centieni 
neatduras pret kāda cita vienaldzību!

Lustīgas dejas izdejoja arī vecāko klašu skolēni – Saikavas 
tautas nama deju kolektīvs „ZigZag” 5.-6. un 7.-10. klašu grupas, 
Kalsnavas pamatskolas 3.-7.klašu deju kolektīvs, Madonas Valsts 
ģimnāzijas 7.-9. klašu deju kolektīvs (vadītāja Jeļena Rudzīte), 
Degumnieku pamatskolas 5.-9. klašu deju kolektīvs (vadītāja 
Daiga Rubene) un A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 5.-6. un 8.-12. 
klašu deju kolektīvi.

Tautisko deju koncerts sniedza iespēju salīdzināt kolektīvu 
savstarpējo sniegumu. Paldies skolotājai Anitai Pētersīlei par 
„Sadancis 2013” mākslinieciskās puses organizēšanu un četru deju 
kolektīvu sagatavošanu koncertam!

Teksts un foto: 
Signe Smirnova

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
1. – 2. klases tautisko deju kolektīvs.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
3. – 4. klases tautisko deju kolektīvs.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
5. – 6. klases tautisko deju kolektīvs.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
8. – 12. klases tautisko deju kolektīvs.
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Ļaudonas pagasta jauktais koris „Lai top!”.

KULTŪRAS DZĪVES NORISES

Lieldienu sagaidīšanai Jauniešu centra jaunieši gatavojās 
jau iepriekš. Radošajās darbnīcās tika izgatavoti telpu dekori, 
ar kuriem izdekorējām Centriņa telpas un logus. Bet Klusajā 
sestdienā krāsojām olas, tad kaulējāmies un ripinājām tās. Olu 
ripināšanā vislabāk veicās audzinātājai Agitai. Bet, lai vasarā 
odi nekostu, izšūpojāmies šūpolēs.

Pēc tam sekoja spēles un atrakcijas. Komandu sacensībās 
vislabāk veicās Kristapa Pusplatā vadītajai komandai, par ko 
visi komandas dalībnieki ieguva balvas.

No 15. līdz 26. aprīlim Centriņā norisinājās biljarda 
čempionāts.

Nāc un piedalies!
JIC „Acs” un projekta vadītāja

 Biruta Calmane

VĒSTIS NO BĒRNU UN 
JAUNIEŠU INICIATĪVU 
CENTRA „ACS”

Kad ārā saules stari silda,
Tad prātu jaukas domas pilda; 
Mēs gaidām visi vasaru jau – 
Un lielāka prieka par to nav.
                                      (S.B.)

PII „Brīnumdārzs” audzēkņu izstāde
Beidzot esam sagaidījuši sen gaidīto pavasari!
Ļaudonas pagasta bibliotēkā arī ir 3 patīkami, saulaini notikumi. 

Ir skatāmi Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” audzēkņu darbiņi– 
neparasti, interesanti un neatkārtojami zīmējumi un veidojumi. 
Šogad bibliotēkā ir skatāma vesela sērija ar mazo mākslinieku 
darbiņiem, kuros vecāki un vecvecāki var atpazīt savu bērnu un 
mazbērnu darbus.

Iespēja apgūt elektronisko skolvadības sistēmu e-klase
Vēlētos informēt visus tos vecākus, kuriem aktuāls jautājums 

ir e-klase un tās izmantošana, bibliotēkā ir izstrādāts un visiem 
apmeklētājiem pieejams apmācību materiāls, lai darbotos e-klasē. 
Var jautāt un konsultēties arī uz vietas, svarīgi ir tikai līdzi paņemt 
piešķirto lietotājvārdu e-klasē un paroli.

Tāpat arī vēlreiz jāatgādina, ka bibliotēkā ir pieejams bezmaksas 
internets, bezmaksas tradicionālie un elektroniskie informācijas 
resursi un vairākas bezmaksas elektroniskās datu bāzes (www.
letonika.lv; www.filmas.lv; www.pasakas.net; Lursoft laikrakstu 
bibliotēkas portāls www.news.lv)

Gada sākumā bibliotēkā norisinājās apmācības elektronisko 
informācijas resursu izmantošanā. Izsaku lielu pateicību visiem 
dalībniekiem par atsaucību un novēlu arī turpmāk izmantot un 
papildināt iegūtās zināšanas. Un atgādinu, ka tie, kuri vēl nav 
paņēmuši savus sertifikātus, to var izdarīt jebkurā laikā. Bibliotēkas 
darba laiks ir:

P: 9:00 līdz 16:30
O: 9:00 līdz 16:30
T: semināru, izbraukumu un tehniskā darba veikšanas diena
C: 9:00 līdz 16:30
P: 9:00 līdz 16:30
Akreditācija un plānotais atvaļinājuma laiks
Visi ar nepacietību jau gaida vasaru. Bet vēl līdz tam Ļaudonas 

pagasta bibliotēkai jāpaveic ļoti svarīgs darbs. Šī gada maijā 
Ļaudonas pagasta bibliotēkai paredzēta akreditācija (iepriekš 
akreditācija izieta 2007.gadā). Ceram uz pozitīvu vērtējumu arī 
šogad, ejot atkārtoto akreditāciju.

Ļaudonas pagasta bibliotēka, tuvojoties vasarai, informē arī par 
atvaļinājumiem:

no 25.jūnija līdz 15.jūlijam (3 ned.)
no 1.augusta līdz 7.augustam (1 ned.)
no 28.augusta līdz 3.septembrim (1 ned.)
Bibliotēka savus lasītājus bibliotēkā gaida arī ar jauniem 

žurnāliem un ar jaunām grāmatām. 

Tiekamies bibliotēkā!

Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja
	 Sarmīte Bārbale

VĒSTIS 
NO BIBLIOTĒKAS

...raksta turpinājums no 1. lpp.
LIELDIENU KONCERTS

31. martā, Pirmajās Lieldienās, ļaudonieši tika aicināti uz 
pavasara Saulgriežu koncertu, lai ar dziesmām un dejām 
ieskandinātu pavasari. Svētku koncertā uzstājās pašmāju 
kolektīvi – mazie zaķēni no PII „Brīnumdārzs”, Aijas Kreiles 
vadībā izdejoja pavasarīgas dejas. Lieldienās latvieši parasti 
padomāja par jaunām goda drānām. Tā arī senioru deju kolektīvs 
„Divi krasti” pirmo reizi uz Ļaudonas kultūras nama skatuves 
uzstājās jaunajos tautastērpos. Jauktais koris „Lai top!”, spītējot 
sniegotajiem laukiem, izpildīja vasarīgas dziesmas. Svētku 
koncertu papildināja olu ēšanas atrakcija, kurā iesaistījās aktīvākie 
skatītāji, tika pārrunātas arī olu krāsošanas tradīcijas un dažādie 
paņēmieni, kā iegūt krāšņākas Lieldienu olas.

Pārejot uz vasaras laiku, šķita, ka pavasaris pavisam aizkavējies. 
Taču nu jau pavasaris virmo gaisā un iepriecina mūs ar skanīgiem 
putnu treļļiem un siltiem saules stariem. Šķiet, ka svētku koncerts 
tiešām ieskandināja pavasari. Paldies visiem kolektīviem!

Teksts un foto
Signe Smirnova

Ļaudonas pagasta senioru deju kolektīvs „Divi krasti” dejā 
„Simjūdu tirgus”.

Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” dejotāji kopā ar 
vadītāju Aiju Kreili.
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6. aprīlī Ļaudonas kultūras namā notika sieviešu kluba 
„Mežrozīte” organizēts koncerts, kas veltīts Ivara Andrejeva 30 
gadu jubilejai. 

Par godu šim svētku koncertam kopā tika aicinātas dāmu 
deju grupas „Mežrozīte” dejotājas, lai atsauktu atmiņā dejas, 
kuru horeogrāfs bijis Ivars. Dejotājas ar prieku atsauca atmiņā 
piemirstos deju soļus un svētku koncertā uzstājās ar vairākām 
dejām. Koncertu kuplināja Mārcienas dāmu deju grupa „Laima”, 
Madonas līnijdejotāju grupa, Jēkabpils eksotisko deju studija 
„Inda”. Ar apsveikuma dziesmām uzstājās senioru ansamblis 
„Sendienas”, soliste Deivija Zepa no Murmastienes, savukārt 
Aijas un Ināras duets no Barkavas rūpējās par pasākuma otrās 
daļas muzikālo noformējumu. Ar aktrises cienīgu humoristisku 
monologu klātesošos priecēja Dace Zepa no Ļaudonas. Koncerta 
noslēgumā arī pats gaviļnieks Ivars Andrejevs uzstājās ar 
individuālo līnijdeju priekšnesumu. Visi kolektīvi bija savstarpēji 
pazīstami, tādēļ pasākumā valdīja draudzīga, saulaina gaisotne, 
ko papildināja pasākuma vadītājas Nellijas Gaidlazdas lasītie 
dzejoļi un atmiņu stāsti. 

Arī pasākuma otrajā daļā neizpalika dejas, jo Ivara vadībā 
ikviens varēja iemācīties dažādas atraktīvas dejas, ko klātesošie 
ar prieku izmantoja.

Teksts un foto 
Signe Smirnova

Senioru dāmu ansamblis „Sendienas” sūta muzikālus 
sveicienu jubilāram Ivaram Andrejevam.

...raksta turpinājums no 1. lpp.

„SENĀS ATMIŅĀS SIRDS KAVĒJAS”

Ļaudonas dāmu deju grupa atklāj koncertu ar deju „Tikšanās”.

Koncerta noslēgumā – I. Andrejevs kopā ar koncerta 
vieskolektīviem.

Sieviešu klubiņa „Mežrozīte” vadītāja Nellija Gaidlazda rūpējās 
par pasākuma māksliniecisko noskaņu.
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MADONAS KORU APRIŅĶA SKATE

Šis gads ikvienam pašdarbības 
kolektīvam iesācies ar sparīgu darbu 
pie XXV Vispārējo Latvijas dziesmu 
un XV deju svētku repertuāra, lai 
pēc iespējas labāk startētu Madonas 
apriņķa skatēs. Kad deju kolektīvi 
varēja atviegloti uzelpot, kori turpināja 
darbu pie dziesmu repertuāra, lai 14. 
aprīli tiktos Madonas kultūras namā 
Madonas koru apriņķa skatē. 

Dziedātāju pulks bija gana plašs, 
tādēļ arī skates diena noslēdzās 

vēlā vakara stundā. Senioru jauktos 
korus pārstāvēja Cesvaines, Lubānas 
un Madonas pilsēta. Sieviešu kori bija 
atbraukuši no Kalsnavas, Varakļāniem, 
Mētrienas un vienīgais vīru koris no 
Bērzaunes pagasta.

Ļaudonas jauktais koris „Lai top!” 
uzstājās līdz ar citiem jauktajiem koriem 
no Zaubes, Praulienas, Cesvaines, 
Ērgļiem, Alūksnes, Dzērbenes – 
Taurenes, Madonas.

Madonas koru apriņķa skates žūrija:
Ivars Cinkuss – Dziesmu svētku 

Noslēguma koncerta mākslinieciskais 
vadītājs, Ventspils koru apriņķa 
virsdiriģents, Rīgas pilsētas vīru koru 
virsdiriģents;

Aira Bērziņa – Dziesmu svētku 
Noslēguma koncerta mākslinieciskā 
vadītāja, Ogres koru apriņķa 
virsdiriģente, Rīgas pilsētas sieviešu 
koru virsdiriģente;

Romāns Vanags – Dziesmu svētku 
Noslēguma koncerta virsdiriģents, 
Rīgas pilsētas un Tukuma koru apriņķa 
virsdiriģents;

Mārtiņš Klišāns – Dziesmu svētku 
Noslēguma koncerta virsdiriģents, 
Cēsu koru apriņķa virsdiriģents.

Kaspars Ādamsons – Dziesmu 
svētku Noslēguma koncerta 
virsdiriģents, Limbažu koru apriņķa 
virsdiriģents;

Koru tautas tērpus vērtēja Linda 
Rubene – Latvijas Nacionālā kultūras 
centra Tautas lietišķās mākslas 
eksperte.

Nu, kad Madonas pusē skates 
aizvadītās, gatavošanās svētkiem 
turpinās organizatoriskā gultnē. 
Tiek iesniegti dalībnieku dati ID 
karšu izveidei, organizēts transports, 
aplūkots mēģinājumu grafiks utt. 
Ikviens ir uz lielo svētku viļņa! 
Paldies kolektīviem un vadītājiem par 
ieguldīto darbu! Lai kora „Lai top!” 
dalībniekiem gatavošanās svētkiem ir 
kā nošu deja pa nošu līnijām un deju 
kolektīva „Divi krasti” dejas solis 
un līksmās dejas ielīksmo arī pašus 
dejotājus!

Signe Smirnova

LASĪTĀJA VIEDOKLIS
PAR MAZĀM LAIMĪTĒM 

UN DVĒSELES DAILI
Kas pagātni nezina, nevar izprast nākotni.
Vai ir iespējams uzturēt savstarpējas attiecības cilvēcības 

līmenī, cienot vienam otru, palīdzot, izprotot otra vajadzības 
un vēlmes? Jā! Nepietiek, ja cilvēks ir izglītots, vajag arī 
sirds izglītības. Cilvēks vissliktāk pazīst pats sevi un nemīl 
sevi, kaut savstarpēju attiecību pamatā būtu jāliek mīlestība 
pret tuvāko un jāpārvar pašpārliecinātība par vienīgo un 
savējo taisnību.

Ar kaimiņu dzīvodama,
Pie kaimiņa rauga teku.
Ienaidiņa neturēju
Pie kaimiņa uzmanības.

Tautas folklora glabā ļoti lielu gara bagātību. Ļoti žēl, ka 
jaunie atceras, labi ja 1 tautasdziesmu, arī par literatūru ir 
ļoti trūcīgas zināšanas. Ir jāielūkojas savas garīgās bagātības 
pūrā, ikvienam jāpaskatās no malas uz sevi.

Mēs nevērtējam savu varēšanu, bet visi esam apguvuši 
citu kritizēšanas prasmes. Ja tev ir, ko teikt, tad runā un 
argumentē. Bet varbūt ir jāpadomā, ko teiksi, kā to uztvers 
līdzcilvēki. Bieži vien mēs iedomājamies, ka esam paši 
gudrākie, bet varbūt tā ir tikai žults izgāšana?

Dvēseli pildīt ar daili!
Nesen izlasīju Robina S.Šarma grāmatu „Mūks, kurš 

pārdeva savu Feerrari”. Šī grāmata ir izcila, eksperimenti ar 
sevi – pašdisciplīna. Ieteiktu šo grāmatu izlasīt visiem, sevišķi 
tiem, kas sevi iedomājušies par sabiedrības līderiem.

Gudrību, sirds mieru, labestību cilvēki arvien ir meklējuši 
Austrumu kultūrā un to tur arī atraduši. Tā arī šīs grāmatas 
autors lasītāju aizved uz Himalajiem pie mūkiem. 

Viena no grāmatā aprakstītajām mācībām – redzēt skaisto 
un savu dvēseli pildīt ar daili. Ārējiem panākumiem bez 
dvēseles izaugsmes nav nekādas jēgas. Tas, kurš ielūkojas 

sevī, gūst apgaismību. Mūsu domāšanas veidu nosaka 
ieradumi, tos nevar mainīt, bet var veidot jaunus ieradumus. 
Tas ir atkarīgs no mūsu gribas, kādas domas ielaidīsim 
prātā un ko ravēsim ārā. Ir jānovērtē labais un skaistas, kad 
pārņem iedvesma par laimi.

Nevaru pārrakstīt visu grāmatu, tādēļ lasiet paši. Vien 
vēlos akcentēt vēl divus principus, kas apskatīti grāmatā: 
ravē no domām negatīvo kā nezāles no dārza un izvirzi 
mērķi – ne šauru, bet plašu.

Varbūt arī senajiem latviešiem bija zināma šī gudrība par 
dailes nozīmi cilvēka dzīvē? Vai mēs redzam rīta saullēkta 
skaistumu, meža galotnēs atmirdzam zelta spožumu? Varbūt 
arī vecajā mājā labo attiecību pamatā liela loma bija puķēm, 
krūmiem?

Man ir žēl, ka nestrādājam pie savas dvēseles izglītošanas, 
bet skrienam pakaļ dolāriem. Bet vai visi esam tādi? Pie 
baznīcas ir ļoti skaisti dārzi, ejot garām, laipnā īpašniece 
pasniedz tev ābolu, puķes ziedu…

Vai ir cilvēki, kas gatavi palīdzēt līdzcilvēkiem? Jā, ir!
Bet dzīve jau nesastāv tikai no baltā un melnā. Tādēļ vēlu 

visiem ieskatīties sevī un paņemt to daili no rozes, bērza, 
rasas piliena. Esmu pārliecināta, ka kļūsiet laimīgāki. Kā 
Imants Ziedonis rakstīja: „Tādas lielas laimes jau nav, ir 
tikai tādas mazas laimītes.”

Lasiet, bagātiniet dvēseli! No savas pieredzes saku, lai 
cik grūts, ciešanu pilns ir bijis mans dzīves ceļš, man ir 
palīdzējuši pārvarēt un nekrist izmisumā, neskaust, neienīst, 
saprast un palīdzēt cilvēki, kas paši ir mīlējuši dzīvi, 
kalpojuši līdzcilvēkiem.

Visus jūs mīlot un cienot,
vēlot jums mieru, 

spēku, veiksmi, 
mazo laimīti – Bērzs
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DĀRZNIEKA PIEZĪMES
GAIDOT PAVASARI ĻAUDONAS 

KAPSĒTĀ
Pagājušajā gadā par saziedotajiem līdzekļiem Ļaudonas 

kapu kapličai nopirkām krāsu un, pateicoties Linardam 
un „komandai”, tika remontētas un nokrāsotas neglītākās 
vietas.

Ar pagasta pārvaldes atbalstu ir nopirkts jauns paklājs, 
lai atrašanās kapličā būtu patīkamāka un aizgājējus varētu 
pavadīt ar cieņu. Arī Andreja Eglīša simtgades pasākumu 
ietvaros, kad kapličā spēlēja mūzikas skolas audzēkņi, 
atrašanās šeit bija omulīgāka.

Gaidot pavasara rosību kapsētā, par saziedoto naudu esmu 
iegādājusies ķerru (21,99 Ls), 2 lāpstas (10,98 Ls) un dārza 
dakšas (5,99 Ls).Kad pilnībā nokusīs sniegs, izgatavosim 
statīvu instrumentiem. Vēl ir plānots iegādāties arī spaiņus, 
lejkannas un grābekļus mūsu visu kopējai lietošanai. Ceru uz 
jūsu sapratni un instrumentu taupīgu lietošanu.

Vēlreiz gribētu aicināt domāt par atkritumu šķirošanu kapos. 
Svecīšu pārpalikumi, stikli, plēves maisiņi – tam visam vieta ir 
paredzēta konteinerā.

ROžU DOBE SKOLAS PARKĀ
Paldies ikvienam, kas izrādījis interesi un sniedzis savu 

ieguldījumu, lai rožu dobe skolas parkā uzziedētu. Tomēr vēl ir 
nepieciešams jūsu atbalsts, lai šo ideju īstenotu.

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 tās pasūtīt pirms tirgus sezonas sākuma. 

Ļaudonas pagasta mājaslapā (www.laudona.lv) ir iespējams 
aplūkot izvēlēto rožu stādu šķirnes, to shematisko izvietojumu 
dobē un foto, kāda dobe izskatījās rudenī.

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 apciemojot tos.

Iespējamajiem atbalstītājiem lūdzu sazināties pa tel.nr. - 
26158016.

Mairita Ducena

MANS PALDIES

NELLIJAI GAIDLAZDAI
Par tik skaisti noorganizēto pasākumu 

“Senās atmiņās sirds kavējas”, kas 
notika Ļaudonas kultūras namā 
6. aprīlī sakarā ar deju grupas 

“Mežrozīte” vadītāja Ivara 
30. dzimšanas dienu.

Vēlam veiksmi arī turpmāk!

Sieviešu klubiņš “Mežrozīte”

IMANTAM VĪKSNAM
Par atbalstu pasākuma “Senās atmiņās 
sirds kavējas” – par aparatūru koncerta 

apskaņošanai.
Vēlu Imantam veiksmi darbā, vienmēr rast 

pavasarīgu noskaņojumu, smaidu sejā.
Prieks par cilvēkiem, kas vienmēr sniedz 

palīdzību un nekad neatsaka.

Sieviešu klubiņa “Mežrozīte” 
vadītāja Nellija Gaidlazda

VANDAI MINCĀNEI, 
OLGAI LAPUHAI 

UN SKOLAS TEHNISKĀ KOLEKTĪVA 
MEITENĒM

 par stādiņu izauklēšanu.
Sniega kalnus nomaina atraitnīšu 

smaidīgās sejiņas.

Mairita Ducena

Ļaudonas pansionāta vadītājai
 TATJANAI KRIŠKĀNEI
par dāsnumu, padaloties ar 

pansionātam atsūtītajām
 lietām.

Bērnu un jauniešu iniciatīvu 
centra „ACS” kolektīvs

SLUDINĀJUMS
Stādaudzētavā „Zara Leitāni” šopavasar būs pārdošanā arī vasaras puķes: dažādas 
atraitnītes, solēnijas, kalibrahojas, dihondras, samtenes, cinijas, asteres. Tomāti, siltumnīcas 
un īsie grurķi. Protams, arī ziemcietes un akmensdārzu augi.

Tel.nr. 26158016 (LMT) Mairita
28694004 (TELE2) Anna
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MIRDZA BĒRZIŅA 
24.04.2013.  

84 gadu vecumā.

Cik daudz prieku, cik daudz bēdu
Glabā mātes mūža stāsts.
Tomēr visiem laikiem pāri
Liecas dzimtās zemes glāsts.

SĒRU VĒSTS

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt.

EMĪLIJA ŠČUCKA 
dzimusi 29.03.2013. 
vecākiem 
Intaram Ščuckim un 
Santai Krusietei;

BETIJA PURVIŅA 
dzimusi 02.04.2013. 
vecākiem 
Sandim Purviņam un 
Ingai Kļimovičai.

PASĀKUMU 
AFIŠA

Mātes dienai un 
Starptautiskajai ģimenes 
dienai veltīts pasākums

„Dullais 10nieks”
12. maijā plkst. 11:00

A.Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas sporta zālē

Pasākumā aicinātas 
piedalīties ģimenes, lai, 
izpildot kopīgus, jautrus 

uzdevumus, pavadītu dienu 
kopā.

Pavasara tirgus
19. maijā plkst. 10:00

Ļaudonas estrādē
Aicināti visi pirkt un pārdot 

gribētāji.

Starptautiskajai bērnu 
aizsardzības dienai veltīts 

koncerts
„Ziedu Feja aicina 

ciemos”
1. jūnijā plkst.11:00
Ļaudonas estrādē

Sekojiet pasākumu
 sīkākai informācijai!

APSVEIKUMI

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Griežaties, dzirnaviņas,
Daudz laimītes piemaliet.
Lai pietika visu mūžu
Mīļu vārdu, labu darbu!

SVEICAM APRĪĻA JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Māri Portnovu  6.aprīlī
Olgu Skripku 25.aprīlī

            55 gadu jubilejā
Viju Kreili        15.aprīlī
Ilonu Matīsu 5.aprīlī
Ēvaldu Rusiņu  3.aprīlī

        70 gadu jubilejā
Liliju Benni     13.aprīlī
Ainu Kalniņu 23.aprīlī

 75 gadu jubilejā
Geļiņu Pipiru   10.aprīlī

 80 gadu jubilejā
Raitu Zuitiņu 17.aprīlī

Jubilāriem vēlam veselību, 
dzīvesprieku un mazliet no 
laimes ik dienu!

Lai sirds mīlestības, saules 
gaišuma piepildīts bērniņa 

dzīves ceļš! Sveicieni 
vecākiem!

Ļaudonas evaņģēliski luteriskā draudze aicina uz kristību un 
iesvētību mācībām visus, kas vēlas tapt kristīti vai iesvētīti, kā arī 
vecākus, kas vēlas kristīt bērnus. Uz mācībām var pieteikties katru 
svētdienu pēc dievkalpojuma pie draudzes priekšnieka Jāņa Uberta 
vai pa tel. 26460107, vai evaņģēlista Guntara Agates Paegļa, vai pa 
telefonu 29146912. 
Pirmā nodarbība 05.05.2013 kapelā.

Apbedīšanas aģentūra „Ozīriss”
- Konsultācijas, kā pareizi kārtot 
apbedīšanas formalitātes. Dokumen-
tu noformēšana;
- Pilns apbedīšanas serviss, pakal-
pojumi kapos, izvadītāji, mūziķi, 
katafalks;
- Visplašākā zārku izvēle, piegāde 
mājās;
- Ekonomiskais piedāvājums 
maznodrošinātajiem un 
pensionāriem;
- Bēru mielasts izvēlētā vietā, mājā, 
cienasts kapu malā, atbērēm;
- Vainagi, ziedi, zārka floretes, 
uzraksti lentēm;
- Mirušā nogādāšana morgā visu 
diennakti, sanitāra pakalpojumi,
- Izvadīšanas vietas noformēšana un 
sagatavošana,
- Kapa vietas labiekārtošana, 
apzaļumošana, bordas, kapa 
apmalītes, soliņi;
Kvalitatīvs darbs
Saules iela 24, Madona
Diennakts tel.nr. - 29123891

Mūžības ceļos aizgājusi


