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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORES SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 9 (230) OKTOBRIS 2013. G.

Man šķiet, ka rudenim ļoti piestāv dzeja. Rudens ir mākslinieks. Ar skaistākajām krāsām tiek rotāta daba, gājputni debesīs 
zīmē savas mūzikas zīmes, un cilvēku sejās parādās kaut kas no sentimenta, kaut kas no ilgām…

Tieši tādēļ šoreiz slejā ievietoju sen senu gara darbu, kas tapis vēl, skolas solā sēžot, kad pasaule rādījās citās krāsās. Par 
godu rudenim – lai iet!

Nu re – jau atkal! Atkal kaut kas ir savādāk, nekā tam vajadzētu būt. Nekā ir pierasts…nekā ir ierasts. Tu tikko esi virpuļojis 
pa netīri spožajām rudens lapām – tik tikko. Pa tām krāsainajām, drūmajām – tām, kuras tik daudz stāsta. Un jau likās – tik ļoti 
likās, ka viss ir nokārtojies, ka ir labi. Likās, šis – mans rudens vējš – aizpūtīs visas sāpes, asos smaidus, skatienus apslāpētos… 
Visa negribētā pagātne tiks aizpūsta jūrā un aizskalota kopā ar kaiju kliedzieniem. Bet vai tā bija? Nē, mans Liktenīgais vējš 
mani atkal pievīla – diemžēl… Bet – varbūt tur daļa manas vainas? Es pati, virpuļojot šais jaunajās, vēl īsti nenobružātajās 
(varbūt, nenobriedušajās) rudens lapās, aizmirsu. Aizmirsu nedomāt par pagātni, jo nu jau labu laiciņu ir tagadne. Ar visām 
savām smaržām, garšām, elpām un smaidiem… Ir taču, ja ne labi – tad labāk! Tā vēlētos kopā ar šīm rudens lapām – skriet 
kopā ar šo rudens vēju. Skriet un skriet… lidot, pat nezinot kur. Nezinot kā. Nezinot, kas notiks… Tik traukties kopā ar šķelmīgi 
maigo vēju un nedomāt. 

Signe 

RUDENS KRĀSAS ĻAUDONĀ

Šogad rudens īpaši priecēja ar savu krāsu gammu – zeltītās koku lapas, kas, saulei mirdzot, daudziem lika apstāties un 
palūkoties dabā. Cik daudz krāšņuma tā mums sniedz!

Arī PII „Brīnumdārzs” tika radīta rudens noskaņa, pagalmu izrotājot ar dabas veltēm, kuras sarūpēja gan audzēkņi kopā 
ar vecākiem, gan darbinieku kolektīvs.

Signes Prušakevičas foto
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MĒNEŠA JUBILĀRS

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Skolēni skolotājiem dāvā ceļojumu

Ik gadu oktobra pirmajā svētdienā tiek atzīmēta Skolotāju 
diena. Sveicot savus skolotājus, arī skolēni allaž parūpējas par 
svētku noskaņu, lai skolotāji var uz mirkli nolikt malā ikdienas 
rūpes un ļauties skolēnu sagatavotajiem apsveikumiem. Šajā 
gadā Skolotāju diena A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā noritēja 

Signes Prušakevičas foto

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒM

10. oktobrī 85 gadu jubileju 
sagaidīja 

VALDIS AVOTIŅŠ
Vēlam jubilāram veselību 

un gaišas domas!

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Vispasaules putras diena

turpinājums 3. lpp.

mazliet neierastākā formā.Par to bija 
parūpējušies vidusskolas klašu skolēni un 
skolotāja Anita Kidala.

Jau laiciņu pirms svētku dienas ikviens 
skolotājs saņēma ielūgumu doties kādā 
eksotiskā ceļojumā, saņemot vien norādes 
par tikšanās laiku un vietu. Un tā 3.oktobra 
rītā, vasarīgi tērpušies, skolotāji tikās pie 
„kases”, kur katram tika izsniegta biļete 
lidojumam. Skolotāju vidū valdīja pozitīvas 
emocijas un ar interesi tika gaidītas tālākas 
norādes un darbības. Lidojuma galamērķi 
bija dažādi - Sīrija, Pakistāna, Norvēģija, 
Sibīrija, Havaju salas utt. Ieejot pa lidostas 
„Ļaudona” durvīm, sekoja biļešu un 
personu apliecinošo dokumentu pārbaude, 
neizpalika arī bagāžas svēršana. Tālāk 
skolotāji jau devās lielajā „lidostā” – sporta 
zālē, kur viņus vēroja visi skolas skolēni. 
Viss bija sīki pārdomāts – gan garie labirinti, 
gan drošības pārbaude, kur nevienam vien 
skolotājam nācās izkāpt no savām kurpēm. 
„Lidostas” darbinieku lomās iejutās 
vidusskolas skolēni – tika piedomāts gan 

pie tērpiem, gan formālās uzvedības un komunikācijas.
Šķita, ka lidojums drīz varēs sākties, līdz skolotāji pa vienam 

vien tika iesaukti „būrī pie policijas”. Bagāžas pārbaudē bija 

PII „Brīnumdārzs”

No 9. septembra 
līdz 10. oktobrim 
sadarbībā ar „Rīgas 
D z i r n a v n i e k s ” , 
Veselības ministriju, 
Valsts izglītības satu-
ra centru (VISC) un 
Slimību profilakses 
un kontroles centru 
(SPKC) notika 
Vislatvijas putras 
p r o g r a m m a s 
aktivitātes. 

Lai pievērstu 
pirmsskolas vecuma 
bērnu un viņu 
vecāku uzmanību 
veselīgākas ēšanas paradumiem, Ļaudonas 
pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
„Brīnumdārzs” pieteicās un piedalījās 
izglītojošā projektā «Putras programma».

«Putras programmas» noslēguma 
pasākums ar konkursu «Kļūsti stiprs 
un drosmīgs kā Herkuless!» norisinājās 
Putras dienā, kas katru gadu visā pasaulē 
tiek svinēta 10. oktobrī.

Projekta laikā audzēkņi ne tikai baudīja 
dažādas putras, bet arī noskaidroja, 
no kā un kā tās tiek gatavotas, pētīja 

dažādus graudus, izmantojot tos savās 
radošajās nodarbībās, uzzināja, kāpēc 
jāēd putras. Šajā dienā visi iestādes 
audzēkņi uzmanīgi klausījās un vēroja 
„Rūķu” grupas sagatavoto prezentāciju, 
atbildēja uz jautājumiem pēc redzētā 
un dzirdētā, aktīvi izkustējās un veica 
dažādus vingrinājumus. Noslēgumā 
izskanēja kopīgs atzinums - putras ir 
jāēd, lai izaugtu lieli, gudri un stipri.

Annas Kļaviņas teksts un foto
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VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

turpinājums no 2. lpp.

atklājies, ka katram skolotājam ceļasomā ir kāds 
neatļauts priekšmets (ieroči, aizdomīgas tabletes, 
sprāgstvielas, dārglietas un citas kontrabandas 
preces, kas, protams, bija viens no skolēnu 
izdomātajiem pārbaudījumiem).Skolotājiem 
nācās skaidroties ar policijas darbiniekiem, kā šīs 
lietas nokļuvušas bagāžā. Viss šis piedzīvojums 
bija piepildīts ar jautrību gan no ceļotāju, gan 
viņu vērotāju - skolēnu - puses. Kad visi skolotāji 
bija veiksmīgi izgājuši pārbaudes, lidojums 
varēja sākties.Tā galamērķis bija skolas aktu 
zāle. Skolotājus jau svinīgākā gaisotnē sagaidīja 
skolēni, sveicot ar dzejas rindām, dziesmām, torti 
un skaistajiem rudens ziediem.

Paldies skolēniem un skolotājai Anitai par 

Iepazīsimies – sākumskolas skolotāja Sintija Bašķere

  Iepriekšējā avīzītes numurā lasījāt, ka šogad 1. klases skolēnus 
mācīs jauna skolotāja. Lai iepazītu mazliet tuvāk, lūdzu Sintiju 
atbildēt uz dažiem jautājumiem.

Kur ir jūsu dzimtā puse?
-Mana dzimtā puse ir Kalsnava. Bērnība, skolas gaitas un arī 

pirmie darba gadi pavadīti Kalsnavā.
Kā nolēmāt pieteikties darbā par sākumskolas skolotāju 

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā?
-Pēc 9 svētīgiem un ražīgiem gadiem, kurus pavadījām 

Valmieras pusē, pagājušajā vasarā atgriezāmies uz dzīvi laukos 
- tēva mājās. Ģimenē uzņēmām audžubērniņus, un pēc 20 darba 
gadiem pedagoģiskajā darbā biju gatava nodarbošanos mainīt. 
Taču biju devusi solījumu Dievam: ja Viņš tomēr gribēs mani 

redzēt, strādājot skolā, es to darīšu. Tāpēc, kad ieraudzīju darba 
piedāvājumu kaimiņu pagasta skolā, mans pienākums bija uz to 
atsaukties…

Kādas bija pirmās emocijas, uzzinot, ka esat apstiprināta 
jaunajā amatā?

-Emocijas bija divējādas – sākumā nedaudz satrūkos, bet 
kopumā es priecājos par šo iespēju  atkal strādāt skolā.

Pirmie iespaidi par Ļaudonu, skolu un darba kolektīvu?
-Būtībā Ļaudona man nav gluži sveša, abas manas vecmāmiņas 

nākušas no šīs puses, arī māsiņa nu jau kādu laiku dzīvo Ļaudonā. 
Par skolu un skolas kolektīvu varu teikt tikai to labāko. Man šeit 
patīk.

Ko labprāt darāt brīvajā laikā?
-Brīvā laika nav daudz, labprāt lasu, taču vismīļākie man ir 

brīži, kurus pavadu kopā ar saviem mīļajiem – vecākiem, vīru, 
bērniem un mazbērniņiem, kopā laivojot, ceļojot un vienkārši 
– esot kopā.

Kādas ir jūsu ieceres, darba metodes darbā ar savu 
audzināmo klasi?

-Cik esmu jau iepazinusi, varu teikt, ka manā audzināmajā 
klasē ir brīnišķīgi bērni un viņu vecāki. Mana iecere ir iepazīt 
katru bērnu tuvāk, izprast viņa šī brīža vajadzības un censties 
sniegt atbalstu izaugsmē un attīstībā, izmantojot savas zināšanas, 
pieredzi un mīlestību.

Novēlējums skolēniem, viņu vecākiem, skolas kolektīvam, 
uzsākot jauno mācību gadu?

-Savu novēlējumu jau izteicu Zinību dienā: Lai mūsu domas, 
vārdi un darbi būtu tādi, kurus Dievs ne tikai gribētu, bet arī 
varētu svētīt! 

Lai Sintijai izdodas piepildīt savus sapņus un mērķus, lai 
izveidojas skaista draudzība ar mazajiem pirmklasniekiem un 
viņu vecākiem!

Signes Prušakevičas teksts un foto

ieguldīto darbu un izdomu šīs svētku dienas tapšanā, 
sarūpējot skolotājiem interesantu, piedzīvojumiem 
un pozitīvām emocijām piepildītu ceļojumu. Arī 
paši skolotāji atzina, ka bija interesanti un aizraujoši.
Šāda veida Skolotāju diena saliedēja kolektīvu un 
skolēniem sniedza iespēju uz skolotājiem paskatīties 
neierastākā, neformālā gaisotnē.

Signes Prušakevičas teksts un foto

Laimīgi piezemējušies un smaidīgi, skolotāju kolektīvs savā svētku dienā.
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Projekta „Mazpulks katrā pagastā” noslēguma pasākums Ļaudonā

11. – 12. oktobrī A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā notika 
mazpulku salidojums, kurā piedalījās mazpulki un skolēnu 
līdzpārvaldes no Madonas novada, kā arī draugi no blakus 
novada. Šis salidojums bija kā projekta „Mazpulks katrā 
pagastā” noslēguma pasākums, kura idejas autore un iniciatore 
bija Ļaudonas 117. mazpulka vadītāja Līga Grāvīte.

Mazpulku salidojumā tiekas mazpulcēni no Madonas un 
Lubānas

11. oktobra pēcpusdienā Ļaudonā ieradās mazpulki no 
Liezēres, Lubānas, Meirāniem, Mārcienas, Bērzaunes un 
skolēnu līdzpārvalde no Degumnieku pagasta. Šis salidojums 
bija kā pieredzes apmaiņa, jo mazpulku tradīcijas ir ļoti dažādas 
– citviet viņi darbojas jau vairākus gadu desmitus, citviet skolēni 
vēl tikai sāk uzzināt visu par mazpulkiem un labprāt iesaistās 
to darbībā. Mazpulki no Mārcienas pagasta bija jaunākie, jo 
pulciņš nodibināts, tikai sākoties jaunajam mācību gadam, to 
vada Sandra Zavale.

Pirmajā vakarā – prezentācijas, dziesmas un jautras 
aktivitātes

 Pirmajā vakarā mazpulki iepazīstināja ar savu darbību, kādi 
projekti veikti, kādi ir sasniegumi un rezultāti. Pēc mazpulku 
prezentācijām jaunieši piedalījās dziesmu konkursā, ko 
organizēja A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas mūzikas skolotāja 
Iluta Biķerniece. Šis konkurss, kurā jaunieši ar prieku iesaistījās, 
deva iespēju atcerēties latviešu tautasdziesmas, to melodijas un 
vārdus. 

Kad jaunieši jau bija savstarpēji iepazinušies, draudzību 
nostiprināt palīdzēja vakara aktivitātes, ko sarūpēja mūsu 
skolas pašpārvaldes dalībnieki. Varēja  piedalīties spēlēs, 
atrakcijās un diskotēkā. Savukārt mazpulku vadītājas tikmēr 
nodevās radošai, sievišķīgai nodarbei – ziedu brošas veidošanai. 
Audums sākumā tika nokrāsots, izkarsēts un tad veidots par 
ziedu. Mākslinieciski izpausties palīdzēja Madonas bērnu un 
jauniešu centra skolotāja Ērika Tropa.

Otrajā dienā – nodošanās radītpriekam
Pasākuma otrajā dienā mazpulcēni varēja izpaust savu radošo 

varēšanu, piedaloties piecās radošajās darbnīcās, radot skaistus 
un paliekošus darbus ar devīzi „Viena maza latvju pupa”.

„Laimes āboliņlapa” – šajā darbnīcā Liezēres mazpulku 
vadītāja Maruta Gravāne iemācīja no pupiņām izveidot 
mazpulku simbolu – četrlapu āboliņu.

„Pupiņglezna” – no dažādu šķirņu pupām un pākstīm, 
jauniešu fantāzijas vadītas, tapa dažādas maskas. Šo darbnīcu 
vadīja A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas vizuālās mākslas un 
Madonas mākslas skolotāja Vija Toča.

„Čaklie pirkstiņi” – Meirānu mazpulku vadītājas Vitas 
Sniķeres vadībā tika radītas aizraujošas pasakas, kur katrs vārds 
sākas ar vienu un to pašu burtu.

„Prieks” – no dažādiem dabas materiāliem (kastaņi, klūgas, 
lapas, čiekuri u.c.) tika radītas telpiskas kompozīcijas, kuras 
jauniešiem palīdzēja veidot Madonas BJC un Madonas mākslas 
skolas pedagogs Māris Karlsons.

No pupiņām tika darināts mazpulku simbols – četrlapu āboliņš.

Jaunieši kopā ar Māri Karlsonu pie radītā fantāzijas lidojuma 
– telpiskas kompozīcijas, kas veidota no dabiskajiem materiāliem.

„Viena maza latvju pupa…” – šajā darbnīcā jaunieši kopā ar 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāju Sarmīti Sīli radīja mazas etīdes, kurās tika izspēlētas 
Ļaudonas vidusskolas skolēnu rakstītās pasakas par pupām.

Jaunieši ar prieku darbojās radošajās darbnīcās, tādējādi 
cits citu labāk iepazīstot. Pēc radošajām izpausmēm mazpulki 
pievērsās intelektuālai nodarbei - erudīcijas konkursam par 
Latvijas un mazpulku vēsturi „Šī ir mana tēvu zeme”, kuru 
vadīja Līga Grāvīte.

 Savukārt pasākuma izskaņā pie skolas ieejas tika iekarināts 
māla podiņš, kas simbolizē mazpulku salidojumu un papildina 
māla podiņu kompozīciju, kas pie skolas izveidota kopš 
pagājušās vasaras, kad Ļaudonā notika Vislatvijas mazpulku 
nometne.

Visā pasaulē tiek lietots viens simbols, kas apzīmē mazpulkus 
– četrlapu āboliņš. Senajiem latviešiem tā bija laimes nesēja 
zīme un, tāpat kā amerikāņiem, arī latviešiem četras lapas 
nozīmē prātu, kas ziedojams skaidrām domām, sirdi, ko 
dalībnieks ziedo taisnībai un kvēlākai sajūsmai, rokas, lai darītu 
labākus darbus, veselību, kas ir cilvēka dārgākā manta, ko 
mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai 
Tēvzemei- Latvijai.Lai šī četrlapu āboliņa nozīme diendienā ir 
kopā ar mazpulcēniem, lai Ļaudonā mazpulku pulciņš tikai aug 
un vadītājai Līgai Grāvītei lai nezūdoša enerģija, iedvesma un 
darba prieks!

Signes Prušakevičas teksts un foto

Mazpulku salidojuma dalībnieki kopā ar mazpulku vadītājām.

Ļaudonas 117. mazpulka dalībnieks Nauris Pelsis saņem māla 
podiņu, kas simbolizē notikušo pasākumu.



    OKTOBRIS  2013                           “Ļaudonas Vēstis” Nr. 9 (230)                               �

VĒSTIS NO ĻAUDONAS PANSIONĀTA

Tikšanās ar jauno, daudzsološo grāmatas „Jelgava 94” autoru 
JāNI JOŅEVu

21. oktobris A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā ir īpašs, jo tā ir mūsu 
novadnieka dzejnieka Andreja Eglīša 

dzimšanas diena.  Mēs joprojām turpinām 
lasīt un arvien vairāk iepazīt dzejnieka 
A. Eglīša daiļradi, mācāmies aizvien 
labāk saprast viņa paustās domas.  Taču 
ir labi uzzināt arī citu autoru darbus, 
dzīvesstāstus un pieredzi. Un mums A. 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā šāda iespēja 
tika dota. Madonas novada bibliotēka 
realizē projektu „Aicinājums uz tikšanos 
ar latviešu autoriem”, ko atbalsta Valsts 
Kultūrkapitāla fonds. Mēs saņēmām 
piedāvājumu no Madonas novada 
bibliotēkas tikties ar jauno, daudzsološo 
grāmatas „Jelgava 94” autoru Jāni Joņevu. 
Šī ir autora pirmā grāmata, kurā viņš dalās 
savās atmiņās par to, kā dzīvoja, ko domāja 
un juta jaunieši Jelgavā 90. tajos gados. Tas 
gan nav gluži autobiogrāfisks vēstījums, 
taču šajā stāstā ir daudz paša piedzīvotā un 
izjustā šajā laikā, kad ir beigusi pastāvēt 
Padomju Savienība un Latvija ir atguvusi 
brīvību. Un, lai gan tā laika jauniešiem vēl 
nebija tādu mobilo telefonu un datoru, un 

Sirsnīgi pasākumi, sagaidot un pavadot Starptautisko veco ļaužu dienu
Vecum manu vecumiņu,
Neredzot danākušu!
Kaut redzētu danākot,
Ar rociņu atbīdītu.

Tradicionāli 1. oktobris ir Starptautiskā veco ļaužu diena. 
Šīs dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju 
novecošanas problēmām un veco ļaužu aktualitātēm, kā arī 
vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.

 Pateicoties Ļaudonas pagasta pārvaldei, kura nodrošināja 
transportu ekskursijai, Ļaudonas pagasta pansionāta 
iemītniekiem šo svētku pasākumi sākās jau 28. septembrī. 
Vispirms seniori devās uz Vestienas pagasta brīvdienu māju 
„Ielāpi”, kur saimniece saviem viesiem stāstīja par savu 
vaļasprieku – aromātisko ziepju vārīšanu. Kamēr saimniece 
stāstīja par ziepju vārīšanu, tikmēr viesi varēja baudīt tēju vai 
kafiju, tad nodarbības laikā katrs dalībnieks, kas vēlējās, varēja 
iemācīties izgatavot skaistas un smaržīgas ziepītes. Pagatavotās 
ziepītes varēja ņemt līdzi uz mājām. 

Tālāk seniori devās uz Bērzaunes pagasta trušu dārzu 
„Sveķi”, kur bija iespēja apskatīt trušu kolekciju, zosis, pīles, 
tītarus, vistas, savvaļas kazas, kā arī savvaļas vilnainās cūkas 
un sivēnus. 

1. oktobrī pansionātā pie vecajiem cilvēkiem viesojās 
Ļaudonas vidusskolas skolēni, kuri sniedza ne tikai koncertu, 
bet bija sarūpējuši arī mīklas, ko pansionāta iemītniekiem 
vajadzēja atminēt, par pareizu atbildi saņemot konfekti. Visi 
pansionāta iemītnieki tika sveikti ar ziediem. Ļaudonas pagasta 

pārvalde parūpējās par cienastu pansionāta iemītniekiem.
Svētkiem turpinoties, 17. oktobrī ieradās Madonas senioru 

ansamblis „Veldze” ar muzikālu uzvedumu „Dzīves līkločos”. 
Koncertā skanēja dziesmas, kuras tika veltītas ne tikai 
pansionāta iemītniekiem, bet arī darbiniekiem. Daži vecie 
cilvēki arī dziedāja līdzi, vairākiem sejās uzplauka ne tikai 
smaids, bet emocionālā noskaņojuma dēļ acīs bija asaras. 
Ciemiņi, pansionāta iemītnieki un darbinieki lieliski pavadīja 
laiku, tāpēc atvadoties ansambļa dalībnieces apsolījās viņus 
apciemot vēl kādu reizi.

Savukārt piektdien, 18. oktobrī, Mārcienas pamatskolas 
skolēni projekta ietvaros „Labo darbu” nedēļā, kurai jau laikus 
bija gatavojušies,  dāvāja vecajiem cilvēkiem vasarā vārītos 
ievārījumus un pašu salasītās tējas. Bērni dziedāja dziesmas, 
spēlēja teātri, kā arī lika minēt mīklas. 

 Visos šajos pasākumos vecajiem cilvēkiem mirdzēja acis. 
Tajās bija ierakstīts prieks dzīvot, prieks kopā nākt, prieks kopā 
būt. No šiem pasākumiem visi guva jaunus spēkus turpmākajai 
dzīvei. 

Aktīva dalība svētkos un arī ikdienas nodarbībās ne tikai 
veicina draudzīgas atmosfēras veidošanos pansionātā, tā arī 
būtiski uzlabo iemītnieku emocionālo stāvokli. Mums visiem 
kopā izdevās iekrāsot pansionāta iedzīvotāju ikdienu rudens 
dzīvespriecīgajās krāsās. Pansionāta darbinieki un iemītnieki 
novēl visiem, kuri ar savu radošumu priecēja mūs, stipru 
veselību, neizsīkstošu enerģiju un dzīvesprieku.

Ināra Vaniņa, 
Ļaudonas pansionāta sociālā darbiniece

citu mūsdienu tehnoloģiju brīnumu, arī 
viņiem bija vēlme sajusties brīvākiem, 
neatkarīgākiem. Tādēļ viņi aizvien 
vairāk izvēlējās alternatīvo dzīvesveidu 
- mūziku. Grāmata sākas 1994. gada 
5. aprīlī, dienā, kad pasaule uzzina par 
mūzikas grupas „Nirvana” solista un 
ģitārista Kurta Kobeina nāvi. Bet kādi 
tieši notikumi risinās šajā grāmatā, jums 
visiem ir iespēja uzzināt, ja grāmatu 
izlasīsiet. Uz tikšanos ar autoru bija 
ieradušies mūsu skolas 8. – 12. klases 
skolēni. Ceru, ka skolēni saprata jaunā 
autora idejas un domas. 

   Liels paldies autoram Jānim Joņevam 
par viesošanos mūsu skolā, kā arī liels 
paldies Madonas novada bibliotēkas 
Bērnu un jauniešu literatūras nodaļas 
vadītājai Līgai Fiļipovai un Madonas 
novada bibliotēkas direktores vietniecei 
metodiskajā darbā Daigai Puķītei par šo 
iespēju! 

Dzintra Viļeviča, A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA „ACS”
Septembra un oktobra mēneši jauniešu centriņā vēl ir zem 

atvaļinājumu zīmes, taču, neņemot to vērā, centriņā notikušas 
vairākas aktivitātes. Septembrī notika spēle „Brīnumu 
lauks”. Centriņā tiek abonēts žurnāls jauniešiem „Ilustrētā 
Junioriem”. Lai veicinātu šī žurnāla lasīšanu (uz ko jaunieši 
ir paslinki), jautājumi šai spēlei tika sagatavoti no šī žurnāla 
septembra numura. Vislabāk veicās Viktorijai Rajevskai, kura 
arī sapelnīja visvairāk saldumu.

Projekta „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu 
noziedzības novēršanā” ietvaros jauniešiem bija tikšanās ar 
Gunti Akmentiņu, kas nolasīja lekciju par dabas liegumiem, 

saudzējamiem dabas objektiem un kukaiņiem, tauriņiem 
Ļaudonas apkārtnē. Šī paša projekta ietvaros jauniešiem 
bija tikšanās ar psiholoģi Inetu Seili, kuras nodarbības allaž 
ir interesantas un saistošas. Vēl šī projekta ietvaros notika 
nodarbības projektā iesaistīto jauniešu vecākiem. Tās vadīja 
Mairita Ducena, un šoreiz vecāki (mammas) mācījās adīt 
volānšalles. 

Tiem jauniešiem, kuri ir iesaistīti minētajā projektā, tā ir 
lieliska iespēja un izdevība. Taču daži no viņiem to nenovērtē 
un nodarbības apmeklē neregulāri. 

BJIC „Acs” vadītāja, Biruta Calmane
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KULTŪRAS DZĪVES NORISES
Rudens tirdziņš

Uz Ļaudonas tirdziņu bija sabraukuši apmēram 12 tirgotāji, kas piedāvāja gaļas kūpinājumus, ziedu stādus, apģērbus un apavus, 
saimniecībā noderīgas lietas.

Tirdziņa apmeklētājus ieriecināja 
Voldemāra Māliņa pinumi.

Īpašu interesi ļaudoniešos izraisīja kāds 
virtuves instruments, ar kuru veic dažādas 

funkcijas. Par šo instrumentu ar azartu 
stāstīja atraktīvais pārdevējs.

Ilze Barūkle piedāvāja iegādāties aveņu 
stādus un kartupeļus.

Signes Prušakevičas foto

Dzejnieka Andreja Eglīša atceres diena

“Mīlestība un putekļi – ienāk bez atslēgām 
dvēselē un telpā.”

 Šādi ir teicis Andrejs Eglītis.  21. oktobrī ļāvām dzejnieka 
darbu putekļiem ienākt savā dvēseles telpā, pieminot  viņu 101.
dzimšanas dienā.

Šajā dienā Ļaudonā viesojās A. Eglīša Latviešu nacionālā 
fonda valdes priekšsēdētāja Māra Strautmane. Viesojoties A. 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā, Māra pasniedza Atzinības rakstus 
skolēniem, kas guvuši teicamus rezultātus literatūras skolotāju 
Leldes Elijāses un Sarmītes Sīles rīkotajā literātu konkursā. 
Šajā dienā skolā bija jūtama dzejas noskaņa. 1.-4. klašu skolēni 
skatījās dokumentālo filmu par dzejnieku A. Eglīti „Degošā 
dvēsele”, bet vecāko klašu skolēni tikās ar jaunās paaudzes 
dzejnieku Jāni Joņevu.

 Pēcpusdienā ļaudonieši izrādīja cieņu A. Eglītim, piedaloties 
atceres brīdī dzejnieka piemiņas vietā Ļaudonas kapos. Uz 
šo piemiņas brīdi bija ieradies arī Latvijas Lauku atbalsta 
asociācijas valdes loceklis Ivars Zorgenfreijs.

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas aktu zālē bija iespēja 
noskatīties un noklausīties dzejnieka simtgades pasākumu 
video materiālus uz lielā ekrāna – kantāti „Dievs, Tava zeme 
deg!” Zemessardzes kora izpildījumā un koncertuzvedumu 
„Caur daudzām zemju zemēm, caur daudzām debesīm”.

Pagājušā gada Andreja Eglīša simtgades atzīmēšana Ļaudonā 
bija vērā ņemams notikums, kas pulcēja vairākus simtus 
cilvēku, lai piedalītos ļaudoniešu organizētajos pasākumos 
– kantātes atskaņojumā Ļaudonas baznīcā, piemiņas brīdī 
kapsētā, konkursa laureātu apbalvošanā un koncertuzvedumā. 
Šie pasākumi vēlreiz aktualizēja dzejnieka devumu tautai, viņa 
talantu un nemirstošās vērtības, kas tika atspoguļotas dzejas 
rindās.

Signes Prušakevičas teksts un foto

Ļaudonieši un viesi dzejnieka piemiņas vietā.
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11. oktobra rītā mūsu klubiņa „Mežrozīte” dalībnieces 
priecīgā noskaņojumā varēja sākt jau augustā ieplānoto 
ekskursiju pa skaisto Latgalīti. Ekskursijas maršruts Krustpils 
pils - Līvānu stikla fabrikas muzejs - Aglonas maizes ceptuve 
- Kristus Karaļa kalns.

Sieviešu klubiņa „Mežrozīte” dalībnieces dodas 
rudenīgā ekskursijā

Ekskursantu grupiņa pie Krustpils pils.
Krustpils pils
Krustpils pilī gida pavadībā var iepazīties ar pils vēsturi, 

aplūkot restaurācijas laikā atjaunotās pils interjera detaļas. 
Atjaunotais pils vārtu tornis piesaista dažādu interešu 
apmeklētājus - vieni no torņa skatu platformas var apskatīt 
pilsētas panorāmu, citi skatīt eksponētās mākslas izstādes.

Dzirnaviņas amatniecības muzejā Līvānos iemēģina klubiņa 
„Mežrozītes” vadītāja Nellija Gaidlazda.

Līvānu stikla fabrikas un amatniecības muzejs
Nākamais apskates objekts - Līvānu stikla fabrikas un 

amatniecības muzejs, kur divās zālēs var aplūkot daudz ko 
interesantu. Muzejs atrodas Latgales mākslas un amatniecības 
centra ēkā, kur var iepazīties ar stikla fabrikas vēsturi, sākot 
no 1887.gada. Unikāla iespēja vienkopus aplūkot stikla fabrikā 
ražotus apmēram 3000 stikla mākslas darbus, kas tapuši 
vairāk nekā 100 gadu garumā. Daudzus apmeklētājus piesaista 
amatniecības muzejs, kur redzami darbiņi, ar ko nodarbojās 
mūsu senči nu jau tālā pagātnē.

Aglonas maizes muzejs
Aglonas maizes muzejs ir privāts muzejs un vienīgais maizes 

muzejs Baltijas valstīs, kas iepazīstina ar labības audzēšanu 
un maizes cepšanu. Muzejs atrodas Aglonā, Daugavpils ielā 
7. Aglonas maizes muzejā ir aplūkojami vairāki simti lietu un 
priekšmetu, kas saistīti ar graudu apstrādi un maizes cepšanu. 
Šeit ir redzamas lizes, abras, spriguļi un citi priekšmeti.

Muzeja apmeklētājus saimniece uzņem latgaliešu tautas 
tērpā, uzrunājot latgaliešu valodā. Iepazīstināšana ar godā celto 
Latvijas rudzu maizes klaipiņu noris teatralizēta uzveduma 
veidā, kurā saimniece pastāsta  par labības audzēšanu, rudzu 
grauda atpazīšanu, tā izgaršošanu, kā arī maizes tapšanas 
kārtību, tās cepšanu un ēšanu, kā arī tradīcijām Latgalē. 
Muzeja apmeklētājiem ir iespējams pagaršot rudzu maizi, 

Aglonas maizes muzeja saimnieces stāstījums.
kā arī pamēģināt rokās turēt sētuvi, kas ir pilna ar graudiem, 
un griezt roku dzirnavas. Fonā ir dzirdamas vārpu skaņas un 
spriguļu skaņas. Muzeja saimnieces stāstījums ir bagāts ar 
tautasdziesmām, ticējumiem un sakāmvārdiem, ko viņa ir 
savākusi un apkopojusi.

Muzejam ir arī kulinārā mantojuma programma, piedāvājot 
galdu klāšanu un pusdienas latgaliešu gaumē, kā arī rīko muzejā 
kāzas “latgaliešu galā”. Tiek piedāvāti Latgalei raksturīgi 
ēdieni - veisteknis, grucis, krupnīks un citi, kā arī pašu gatavota 
šmakovka. Šos ēdienus un dzērienus saimniece pati prot 
pagatavot un par tiem pastāstīt.

Blakus muzejam vienā ēkā atrodas maizes ceptuve, caur stikla 
sienu var skatīties maizes cepšanu, bet maiznīcas veikalā var 
iegādāties svaigi ceptu maizi un konditorejas izstrādājumus.

Aglonas bazilika
Protams, neizpalika arī ekskursija pa Aglonas baziliku, 

kur katrs pēc savām vēlmēm varēja brīvi nodoties gan klusai 
lūgšanai, gan aplūkot baznīcas interjeru, kas ir mazliet mainījies 
pēc lielajiem remontiem, kā arī pasmelt Svētavota ūdeni.

Kristus Karaļa kalns
Pēdējais apskates objekts - Kristus Karaļa kalns. Iespēja 

aplūkot koka skulptūru kompleksu, kurā izvietotas 54 skulptūras 

Kristus Karaļa skaistajā kalnā.
par Bībeles sižetiem  -  koka baznīca, Mīlestības sala, Paradīzes 
dārzs, Noasa šķirsts. Var arī pastaigāties pa dekoratīvo stādu 
dārzu, kurā sastādīti 650 augi, gan arī  120 augļu koki. Pāri 
dīķiem slejas divi 17 m gari tilti. Tā ir pasakaina vieta, kas 
piesaista daudzus jo daudzus apmeklētājus, pat ārzemju tūristus. 
Mēs iesakām noteikti arī jums tur aizbraukt vasarā, jo tad būs 
vēl skaistāk, jo priecēs krāšņās puķu dobes.

Paldies mūsu uzticīgajam šoferītim Valdim Eglītim par 
iespēju paceļot pa šīm burvīgajām vietām, kā arī izbaudīt 
rudens krāšņumu visā pilnībā. Tas mums bija zeltainā rudens 
ceļojums.

Nellijas Gaidlazdas teksts un foto
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LATVIJAS TAUTAS FRONTEI - 25

  Kopš Latvijas Tautas frontes dibināšanas 8., 9. oktobrī 
ir pagājuši 25 gadi. Dziesmotās revolūcijas laika ideālisms 
un naivums pārtapis brīžam depresīvā nācijas pragmatismā. 
Pati „jubilāre” vairs nav starp dzīvajiem. Pēc vairāku gadu 
nīkuļošanas 1999. gadā LTF 9. kongress pieņēma lēmumu par 
kustības pašlikvidāciju. Un tomēr  izjūta ir kā dzimšanas dienā 
visiem, kuri stāvēja klāt Latvijas Republikas atdzimšanai. Un 
tie ir simti tūkstoši cilvēku, daudzu nav vairs mūsu vidū, bet 
viņi ir starp mums visā Latvijā ikvienā pagastā.

Tautas fronte neradās tukšā vietā. Jau pirms tam bija grupa 
„Helsinki 86”, demonstrācijas pie Brīvības pieminekļa, bija 
aktīva Vides aizsardzības kluba darbība, radošo savienību 
plēnums, LNNK dibināšana, viļņojās prese un sabiedrība. Pa 
šiem 25 gadiem izaugusi jauna paaudze.

Par to, kas notika Ļaudonā pirms 25 gadiem, jautāju 
bijušajam LTF Ļaudonas nodaļas vadītājam dibinātājam 
Valdim Beļauniekam 

Tajā laikā jau Igaunijā un Lietuvā notika aktīva tautas 
darbība. Pamazām tauta sāka aktivizēties arī Latvijā. Aktīvākā 
mūsu tautas daļa bija inteliģence, kura savu darbību saistīja 
ar Rakstnieku savienību. Pēc savas iniciatīvas paņēmu tēva 
mašīnu un aizbraucu uz Rīgu uz Rakstnieku savienību, 
protams, iepriekš sazvanījos. Tur mani sagaidīja viens kungs, 
kas man pastāstīja par tā laika aktivitātēm un to, kas būtu jādara 
uz vietas Latvijas laukos.

Atbraucis atpakaļ Ļaudonā, sāku organizēt Tautas frontes 
nodaļu. Pirmā tikšanās notika vidusskolas vēstures kabinetā. 
Un tajā mēs bijām tikai pieci– es un četri skolas skolotāji - 
Olga Grundmane, Jānis un Ērika Pomeri, Līga Calmāne. Vēlāk 
mums pievienojās apmēram trīsdesmit biedru.

Tā laika pašvaldība mūs neatbalstīja, jo baidījās, kas notiks 
tālāk.

Pagastā rīkojām iedzīvotāju sapulces, kurās Ļaudonā vidēji 
piedalījās apmēram trīsdesmit cilvēku, Sāvienā apmēram 
piecpadsmit, jo Sāvienā bija sava Tautas frontes nodaļa, kuru 
vadīja Jānis Elmers. Pagastā tolaik bija vairāk nekā trīs tūkstoši 
iedzīvotāju un tuvu diviem tūkstošiem balsstiesīgo. 

Kā Tautas frontes grupa piedalījāmies lielajā manifestācijā 
Daugavmalā. Tas bija laiks, kad vēl nekur nevarēja dabūt 
Latvijas karogu - sarkanbaltsarkano. Braukāju pa audumu 
veikaliem un meklēju  audumus, kas būtu līdzīgās krāsās 
īstajam Latvijas karogam. Kad audumi bija nopirkti, tad lūdzām 
Madonas sadzīves pakalpojumu kombināta šuvēju Ļaudonā 
Dzintru Čaiču, tagad Kļaviņu, karogus sašūt. Viņa neatteica un 
bez maksas sašuva divus karogus. Karogi vienmēr un visur tika 
ņemti līdzi.

Kopā ar madoniešiem Ž. Bezmeru, N. Broku, V. Lāci, M. 
Gruzīti un citiem piedalījos pirmajā LTF kongresā, kas notika 
Kongresu pilī Rīgā.

Paralēli Tautas frontei darbību Ļaudonā uzsāka arī Interfronte, 
kura darbojās vienā no daudzdzīvokļu māju dzīvokļiem 
Dzirnavu ielā.

1989. gadā notika vietējās pašvaldību vēlēšanas, kur 
Tautas fronte katrā vietējā vēlēšanu apgabalā pretim tā laika 

komunistiskās partijas deputāta kandidātam izvirzīja savu 
deputāta kandidātu. Un 1989. gada vēlēšanās Ļaudonā 
uzvarēja LTF izvirzītie kandidāti. Ļaudonas pagastā ievēlēja 
28 deputātus. Līdztekus padomei darbojās izpildkomiteja, kurā 
bija 12 komitejas locekļi. Pats vēlēšanās nepiedalījos, jo tajās 
startēja mani vecāki.

Paralēli politiskajām aktivitātēm rīkojām talkas. Sakopām 
veco Ļaudonas parku, atjaunojām avotiņu pret parku lielā ceļa 
malā. Talkas dienās mums vienmēr ēdnīcas vadītāja Rasa vārīja 
zirņu zupu, kura bija ļoti, ļoti garšīga.

Uz pirmo Pilsoņu kongresu no Ļaudonas un Mētrienas varēja 
izvirzīt vienu kandidātu, un par to kļuva tā laika Ļaudonas 
vidusskolas direktore Antonija Urža.

 LTF biedri izplatīja avīzi „Atmoda”.
 Kopā ar p/s „Ļaudona” izveidojām piemiņas vietu 

represētajiem pie baznīcas pagasta centrā. Tajā ir iegravēti 
vārdi „PAR JŪSU UN MŪSU BRĪVĪBU 1940...” Tas bija 
neaizmirstams brīdis, kad piemineklis tika atklāts. Tagad katru 
gadu pie tā pulcējas mūsu pagasta politiski represētie piemiņas 
dienās. 

    Baznīcas atjaunošanai ziedoja daudzi, jo neviens ļaudonietis 
neskatījās, pie kādas garīgās konfesijas viņš piederīgs. Baznīcu 
atjaunoja, un baznīcā darbojās visas trīs draudzes līdz pat 2013. 
gadam. Tagad tā vairs nav. Skumji...

Valdis Beļaunieks stāsta par laiku, kad tika dibināta Tautas fronte.

 Ar saimniecības mikroautobusu „Latvija” devāmies uz 
„Baltijas ceļu”, bijām ceļa posmā starp Valmieru un Cēsīm. 
Zinu, ka arī vēl bez mums tur bija citi ļaudonieši.

  Tā laika sapulcēs iedzīvotāji uzdeva līdzīgus jautājumus kā 
tagad, kad tiekas deputāti ar saviem vēlētājiem.

  Vienu reizi mēnesī Madonā notika lielās TF sapulces, kurās 
pulcējās Tautas frontes pārstāvji  no rajona visām nodaļām. 
Tur tad arī varējām uzdot jautājumus, kurus tālāk virzīja Ž. 
Bezmers.

  Arī mums palika iesākti un nepabeigti darbi, kā, piemēram, 
reklāmas stabu izveidošana. Izraudzījām vietu, izrakām bedri, 
bet diemžēl apsolītos stabus neatveda un izraktās bedres vēl 
ilgi stāvēja... Tāpat ir arī tagad, kad darbi nav kārtīgi līdz galam 
padarīti...

Ļaudonieši un sāvēnieši aktīvi piedalījās 1991. gada 
barikādēs. Es pats braucu kopā ar Teiču dabas rezervāta 
darbiniekiem, apsargājām Ministru Padomi.

Bija visādas politiskās aizkulises un, uzzinot to, ka Tautas 
frontē iestājies viens no  bijušajiem čekistiem, es no TF izstājos, 
jo mana pārliecība neļāva būt kopā ar čekistiem. Ļaudonas 
Tautas frontes nodaļu pārņēma Pēteris Puče. Līdz šodienai 
vairs nav saglabājušies tā laika TF dokumenti. Nav vēsturiskas 
liecības.

  Ir pagājuši 25 gadi, izaugusi jauna paaudze Latvijā. Godīgi 
sakot, tādu rezultātu, kāds tas ir šodien, negaidījām. Mūsu 
Latvija ir tāda, kāda ir, kaut gan mūsu tā laika mērķi bija citi. 

Pagājuši 25 gadi un tu šajā pavasarī startēji Madonas 
novada pašvaldību vēlēšanās no Nacionālās apvienības 
„Visu Latvijai - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saraksta. 
Manā skatījumā tas liecina, ka vēl arvien esi savas zemes 
patriots.

Viļa Beļaunieka (Valda tēva) LTF apliecība.

turpinājums 9. lpp.
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Ikreiz, kad pulksteņa 
rādītāji jāpagriež stundu 
uz priekšu vai atpakaļ, 
ir skaidrs, ka mainās 
gadalaiki, un nenoliedzami 
tāpat ir arī skaidrs, ka šī 
pulksteņa griešana izraisa 
diskusijas sabiedrībā.

Lai vai kā, 27. oktobrī 
Latvijā un daudzviet citur 
pasaulē notika pāreja no 
vasaras uz ziemas laiku 
– plkst. 04:00 (naktī no 
sestdienas uz svētdienu), 
kad pulksteņa rādītāji bija 
jāpagriež vienu stundu 
atpakaļ.

Kāds, lieki nedomājot, 
pulksteni pārgriež, kādam tas maina ierasto dzīves rimtu, kāds 
nevar pierast pie laika pārmaiņām, bet kāds, iespējams, par 
pulksteņa pārgriešanu uzzina vien tad, kad nokavēta tikšanās… 
Cik dažādi esam mēs, tik dažāda mūsu attieksme. Kad notiek 
šāda laika bīdīšana, neviļus rodas jautājums, kuram un kad 
ienāca prātā šāda doma par laika mainīšanu.

Laika maiņas pirmsākumi
 Patlaban pavasarī un rudenī pulksteņu rādītājus stundu uz 

priekšu un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstu iedzīvotāji. 
Latvijā vasaras laiks pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā. Sākot 
no 1997. gada, vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās 
svētdienas plkst. 03:00 līdz oktobra pēdējai svētdienai plkst. 
04:00.

Senā pagātnē, kad pulksteņi vēl nebija izgudroti, cilvēki 
orientējās pēc debesu spīdekļiem – saules un mēness. Cilvēki 
cēlās ar saules lēktu, bet gulēt devās līdz ar saules rietu, līdz 
Babilonijā dienu no saules lēkta līdz rietam sāka dalīt 12 
vienādās daļās, ko tagad pazīstam kā stundas.

Senajā Romā, sākot konstruēt pulksteņus, atklājās, ka pēc 
šī iepriekš izveidotā dalījumā rodas aplamība – viena stunda 
vasarā ilgst 75 minūtes, bet ziemā – 44 minūtes. Lai gan 
dažviet klosteros joprojām izmanto mainīgo stundas garumu, 

-Jā, saņēmu uzaicinājumu no Madonas, padomāju, aizbraucu, 
satikāmies, izrunājāmies ar pārējiem saraksta kandidātiem un 
piekritu startēt Madonas novada vēlēšanās. Pirmajās novada 
vēlēšanās nebija VL TB/LNNK saraksta, šogad tas tika 
izveidots un piedāvāts Madonas novada vēlētājiem. Tagad šo 
organizāciju Madonas novada domē pārstāv divas deputātes. 
Diemžēl šī gada vietējo pašvaldību vēlēšanās no Ļaudonas 
pagasta Madonas novada domē neiekļuva neviens, kaut 
deputātu kandidāti bija visos sarakstos. Kaut gan tagad Mado-
nas novada domē ir pagasti, kas pārstāvēti ar trīs deputātiem. 
Mans viedoklis ir tāds, ka tā ir cilvēku aprobežotība, ka savējos 
svītro, kas arī dod tādu rezultātu.

Valdi, tu esi pašnodarbinātais. Tev pieder savs meža cūku 
dārzs, kuru apbrīno ne tikai vietējie, bet arī ciemiņi labprāt 
dodas pastaigā ar cerību ieraudzīt dzīvu mežacūku. Kas 

turpinājums no 8. lpp.
tad īsti notiek aiz žoga?

-Jā, esmu pašnodarbinātais un nodarbojos ar lauksaimniecību 
un medniecību. Un kā jau norādīts nosaukumā, aiz žoga ir 
mežacūkas. Katru gadu viņu skaits ir mainīgs. Tā kā esmu 
pašnodarbinātais, tad arī uz mani attiecas Latvijas likumdošana. 
Cūkas tiek realizētas likumā noteiktajā kārtībā. 

Cūkas aiz žoga arī prasa darbu, tās ir jābaro un 
jāuzrauga. Palīdz arī ģimene?

-Jā, protams, palīdz ģimene, it īpaši dēli. Šogad vecākais dēls 
Rūdolfs pabeidza Madonas Valsts ģimnāziju un iestājās Rīgas 
Tehniskās universitātes ķīmiķos, tādēļ mājās ir tikai brīvdienās. 
Jaunākais Krišjānis mācās Madonas VĢ un līdztekus mācībām 
nodarbojas ar sportu – vieglatlētiku. Viņš bieži ir sacensībās 
vai treniņnometnēs. Tādos brīžos, ja nepieciešams, nākas ņemt 
palīgā sievu.

Paldies, Valdi, par sarunu! Lai veicas!
Rutas Vizānes teksts un foto

PāREJA uZ ZIEMAS LAIKu
mūsdienās tiek izmantotas vienāda garuma 24 stundas.

Pulksteņa pārgriešanas tradīcijas citviet pasaulē
1784. gadā šo laika ačgārnību esot pamanījis ASV sūtnis 

Francijā Bendžamins Franklins, kas aicināja nenogulēt rīta 
gaišās stundas, šādā veidā uz svecēm ietaupot 96 miljonus liru 
gadā.

1916. gadā taupības apsvērumu dēļ pirmā valsts, kas ievieš 
pārēju uz vasaras laiku, kļūst Vācija. Tai drīz seko arī citas 
valstis – Lielbritānija, Francija, Īrija, Krievija, ASV u.c.

Tomēr ir valstis, kurās šī tradīcija neiedzīvojas, tās ir 
uzlecošās saules zemes – Japāna, Ķīna, Singapūra, arī 
Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna un Gruzija ir valstis, 
kas laika grozīšanu nepiekopj.

Par galveno pamatojumu pārejai uz ziemas vai vasaras 
laiku kļuvis elektroenerģijas patēriņa ietaupījums. Tāpat ir 
veikti pētījumi, kas liecina, jo cilvēks ilgāk var baudīt dienas 
gaismu, jo vairāk tiek veicināta D vitamīna sintēze organismā, 
kas savukārt labvēlīgi ietekmē veselību kopumā.

Kas nosaka pāreju uz vasaras vai ziemas laiku
 Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010. 

gada 26. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1010 “Par 
pāreju uz vasaras laiku”. Noteikumos minēts, ka Latvijā pāreja 
uz vasaras laiku notiek šādā kārtībā: marta pēdējā svētdienā 
plkst. 03:00 atbilstoši otrās joslas laikam pulksteņa rādītājus 
pagriež par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā 
svētdienā plkst. 04:00 – par vienu stundu atpakaļ.

Savukārt Eiropas Savienības ietvaros pāreju uz vasaras 
laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 
19. janvāra direktīva 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā 
uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un 
beigas vienoti visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Par pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā atbildīgā 
institūcija ir Ekonomikas ministrija.

     Ir dažādi viedokļi par to, kā pulksteņa pārgriešana ietekmē 
cilvēka organismu un tas ir vai nav nepieciešams. Tomēr 
jāatzīst, ka pēc pavisam neilga laika mēs jau esam aizmirsuši 
par pulksteņrādītāju grozīšanu un dzīvojam kā ierasts! Tas ir 
tikai laiks. Lai izdodas valdīt pār laiku, ne laikam pār mums!

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča

MANS PALDIES
ANDREJA EGLĪŠA LATVIJAS 
NACIONĀLAJAM FONDAM, PERSONĪGI  
MĀRAI STRAUTMANEI par materiālu atbalstu 
vecākiem - bezmaksas launagu visiem  iestādes 
audzēkņiem -  un  par noderīgajām  sadzīves lietām 
ikdienai.

MADONAS  EVAŅĢĒLISKI  LUTERISKA-
JAI  DRAUDZEI, PERSONĪGI DRAUDZES  
MĀCĪTĀJAM  HANSAM  JENSONAM par 
mīkstajām rotaļlietām.

SARKANĀ KRUSTA BIEDRĪBAI NO VĀCIJAS 
par dāvinājumu bērnu rotaļvides daudzveidībai. 

ANNAI KĻAVIŅAI par paveikto iestādes vēstures 
materiālu apkopošanā un aktualizēšanā.

PII „Brīnumdārzs” kolektīvs
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DArBA LAIKs 
ceturtdienās 
un sestdienās 
pēc iepriekšēja 
pieraksta.
MoB.TEL. 
26456935

	 50 gadu jubilejā
Vladimiru	Fedotovu																									
11.oktobrī
Astrīdu Ņikiforovu                          
 28.oktobrī

            55 gadu jubilejā
Gunāru Jankiļeviču                          
 12.oktobrī

            60 gadu jubilejā
Mārīti Strodi                                     
14.oktobrī
Nelitu Sirmo                                     
28.oktobrī

75 gadu jubilejā
Aldi	Asmus																																								
7.oktobrī

85 gadu jubilejā
Valdi Avotiņu                                  
 10.oktobrī

Rokdarbu pulciņš 31. oktobrī plkst. 13:00 Ļaudonas 
kultūras nama 2. stāvā.

Iespēja apgūt dažādus rokdarbus, iemācīties jaunas ēdienu 
receptes, satikties ar domubiedriem un pavērot, kas un kā 
notiek citur. Pirmajā tikšanās reizē lūgums padomāt par 

jaunām idejām pulciņa nodarbībām un par našķiem pie tējas.

Foto darbu izstāde „Ļaudona caur fotoobjektīva aci”
Līdz 5. novembrim jāiesniedz foto kādā no kategorijām:
„Ļaudona ziemā”
„Ļaudona pavasarī”
„Ļaudona vasarā”
„Ļaudona rudenī”

       A4 formāta fotogrāfija jāiesniedz A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā vai kultūras namā, norādot foto autora vārdu, 
uzvārdu, fotografēšanas vietu un laiku, foto nosaukumu. 

Telefons informācijai – 26590186.

Latvijas Republikas 95. gadadienai veltīts svētku 
koncerts

16. novembrī plkst. 19:00 Ļaudonas kultūras namā
Koncertā piedalās mākslinieki no Ļaudonas un Kalsnavas

Plkst. 21:00 balle
Ieejas maksa - 1,50 Ls
Pēc plkst. 24:00 - 2,00 Ls

PASĀKUMU AFIŠA

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

Redaktore: Signe Prušakeviča. Redkolēģija: Ruta Vizāne. Redaktores tālrunis: 64823464, mob. t.: 26590186, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests  SIA Erante, 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!
Lai gadi iet, tā tam ir jābūt,
Un lai mums to nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus vēl un vēl!

SVEICAM OKTOBRA MĒNEŠA 
JUBILĀRUS

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti.
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājušas:

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

BRIGITA KALNIŅA 19.09.2013. 
77 gadu vecumā;

Šūpo mani, māmuliņa,
Vieglajām rociņām,
Tad es tevi aptecēšu,
Vieglajām kājiņām.

KĀRLIS AUZIŅŠ dzimis 16.09.2013. mātei 
Danai Auziņai.

Mīļi sveicam – lai saules gaišuma un siltuma 
piepildīts kopējais mammas un bērniņa dzīves ceļš!

Zemes ierīkotāja informācija
   Sakarā ar Madonas novada jaunā Teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.g. stāšanos spēkā Toce turpmāk 
būs Ļaudonas ciema sastāvdaļa. Šajā sakarā jāmaina 
Toces dzīvojamo māju un pārējās apbūves adresācijas. 
Ir ierosinājums piešķirt jaunās adreses - Toces iela 21, 
23, 24,  26 utt. 
     Labprāt uzklausītu iedzīvotāju un Tocē darbojošos 
uzņēmēju domas. 
Lūgums zvanīt pa tel. 29465026 vai personīgi ie-
rasties Ļaudonas pagasta pārvaldē un pārrunāt adrešu 
sakārtošanu atbilstoši jaunajai situācijai.

Zemes ierīcības speciālists Jānis Zavals

Vēlam jubilāriem stipru veselību, 
brīnišķīgu omu un daudz labu domu!

GAĻINA KRĒSLIŅA 21.10.2013. 
80 gadu vecumā.

Izsakām pateicību visiem cilvēkiem par 
līdzjūtību un piedalīšanos Brigitas izvadīšanā 

pēdējā gaitā Ļaudonas kapos. 

Sērās – māsa Grieta Zeltiņa ar ģimeni

Sekojiet pasākumu sīkākai informācijai.


