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„..Apiet apkārt... Tas ir vienalga –apiet apkārt 
ziedam vai apkārt jūrai. Zieds ir tikpat liels kā jūra. 
Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt cita dvēselē, 
bet iet tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt tuvu.” 

Imanta Ziedoņa epifānijās ir iekodēts kaut kas tik 
ļoti pašsaprotams un tajā pašā laikā netverams. Tas, ko 
var saprast ar sirdi. Un reizēm ir ļoti vērtīgi racionālo 
prātu nolikt maliņā un ieklausīties savā sirdsbalsī. 
Balsī, kas ir pilna emociju, kas nojauc visas robežas, 

IZSKAN PĒDĒJAIS ZVANS – SKOLĒNIEM SĀCIES 
EKSĀMENU LAIKS

Maijs ir neaprakstāms ziedēšanas laiks. Smaržo ievas, ābeles, ceriņi, kreimenes. Dzeguze kūko katram savu laimi. 
Maijs ir arī laiks, kad skan skolas zvans, aicinot uz pēdējo stundu 12. un 9. klases skolēnus.

Gaviļņiekiem 17. maijā Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā tika iezvanīts pēdējais zvans. Šo brīdi kopā ar savām 
audzinātājām Liliju Jakubjaņecu un Annu Iesalnieci izdzīvoja 9. un 12. klases skolēni. Par to, lai vēlreiz atgādinātu 
saviem skolas biedriem, kas bijis un kas viņus sagaida, bija parūpējušies pasākuma vadītāji –11. klases audzēkņi.

Par godu pasākumam pārējo klašu kolektīvi bija sagatavojuši nelielus priekšnesumus. Arī paši devītie un 
divpadsmitie sirsnīgi pateicās savām bijušajām audzinātājām Selgai Balodei, Anitai Pētersīlei, Lilijai Jakubjaņecai, 
Annai Iesalniecei un pārējiem skolotājiem par dotajām zināšanām un skolā kopā pavadīto laiku.

12. klases skolēni kopā ar skolotāju Annu Iesalnieci. Skolas parka rožu dobē nu augs 12. klases dāvātās rozes.

kas ikdienā bieži vien neiet roku rokā ar saprāta balsi. 
Sirdsbalss – tepat jau tā ir, to vajag tikai uzmeklēt, 
vajag gribēt to uzmeklēt. Vasarā, kad daba zied visā 
krāšņumā, ļaujiet uzziedēt arī dvēselei! Un uzturiet 
savas attiecības arī ar sirdsbalsi, lai būtu kā Ziedoņa 
epifānijā – būt tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt 
tuvu…

Tas arī šoreiz viss. Nav ko kavēties pie klaviatū-
ras – jāiet ziedēt un satikties ar sirdsbalsi!

Signe 

Turpinājums 3. lpp.
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Pašvaldību vēlēšanas notiks Ļaudonas 
kultūras namā Dzirnavu ielā –7, kultūras 
nama telpās.

Vēlēšanu dienā 2013.g. 1. jūnijā vēlēšanas notiek no pulksten 
7:00 līdz pulksten 22:00 vakarā. Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā 
nevarēs nobalsot, var nobalsot iepriekš – triju dienu laikā pirms 
vispārējās balsošanas dienas – vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētāju 
sarakstā viņi reģistrēti.

Iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirknis strādās:
trešdiena, 29.maijs, no 17:00 līdz 20:00
ceturtdiena, 30.maijs, no 9:00līdz 12:00
piektdiena, 31.maijs, no 10:00 līdz 16:00.
Vēlēšanu iecirknis vēlētājiem būs atvērts no 27.maija,t.i.
pirmdien, no plkst.16:00 līdz plkst. 20:00
otrdien no plkst.9:00līdz 13:00. 
 Iecirknī vēlētājiem būs pieejamas priekšvēlēšanu programmas, 

visi vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti un likumā norādītās 
ziņas par deputātu kandidātiem. 

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

MĀMIŅ MĪĻĀ, TIK LABAS 
KĀ TU NAV PASAULĒ 
LAIKAM NEVIENAS

Kā ikkatru gadu, arī šogad, maija otrajā 
svētdienā, tiek atzīmēta Mātes diena. Mātes 
diena, kas tiek atzīmēta pavasara plaukumā, 
tika svinēta arī mūsu „Brīnumārzā”.

Māmiņām bija iespēja pakavēties atmiņās, 
pārskatot bērnudārza gadagrāmatas, vērot  
foto galerijas, kurās iemūžināti iestādes 
pasākumi, kā arī ikdienas gaitas.

Vēlāk māmiņas tika aicinātas uz svētku 
koncertu. Koncerts iesākās ar vadītājas 
Ināras citātu no R. Gomesa grāmatas „Stāsti 
ar dvēseli”, kas ietver sevī ļoti dziļu domu, 
ka jebkādas piebildes būtu liekas. Tad uz 
skrejriteņa atsteidzās topošā reportiere žagata 
(skolotāja Irita). Viņa visu koncerta laiku 
palīdzēja bērniem – gan dziedāja, gan dejoja, 
gan draiskojās. Koncertā pirmie uzstājās 
mazie „Zaķu” grupas bērni. Viņi ar savu 
patiesumu un bērnišķīgo biklumu sniedza 
emocionāli aizkustinošu priekšnesumu. 
Visām māmiņām tika nosūtītas vismīļākās un 
saldākās bučiņas. „Rūķu” grupas bērni mūs 
pārsteidza ar savu galantumu, ļoti skanīgajām 
dziesmām un mūzikas instrumentu spēlēšanu. 
Lielie „Kaķu” grupas bērni noslēdza koncertu 
ar nopietnām dziesmām un jautrām dejām. 

Pēc koncerta māmiņas devās pie saviem 
ķipariem uz grupiņām, kur labie un īpašie 
vārdi tika veltīti vienīgi mums. Bērni 
ar visu savu sirds mīlestību pasniedza 
māmiņām un vecmāmiņām rūpīgi 
sagatavotās dāvaniņas – ziedu stādus. 
Tos mājās kopā ar bērniem iestādīsim 
puķu dobē, laistīsim, ravēsim, rūpēsimies 
un priecāsimies visas vasaras garumā. 
Milzīgs paldies arī audzītēm par palīdzību 
un atbalstu šajos sagatavošanās darbos.

Diena, kas sākās ar burvīgu, saulaini 
pavasarīgu rītu, atnesa ļoti daudz gaišu 
emociju, sirds siltumu, aizkustinājumu un 
sajūsmu. Lai arī ikdienā pietiek sirds gudrības, 
pacietības un gandarījuma, audzinot bērnus!

Dāvida mamma

PII “Brīnumdārzs”

Tiks pieņemti vēlētāju rakstveida iesniegumi, ja vēlētāji 
veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, kā arī no 
minēto personu aprūpētājiem. Iesniegumu veidlapas varēs saņemt 
iecirknī. Pieņems arī brīvā formā rakstītus iesniegumus. Vēlēšanu 
dienā rakstveida pieteikumus pieņems līdz plkst.12:00. Rakstveida 
pieteikuma veidlapas var saņemt arī vēlēšanu komisijā Ļaudonas 
pagasta pārvaldes telpās. Iesniegumus Jūsu vārdā drīkst aizpildīt 
un vēlēšanu iecirknī nogādāt arī Jūsu uzticības persona. 

Pie ieejas balsošanas telpā pārbaudīs, vai atnākušās personas 
ir šī vēlēšanu iecirkņa vēlētāji, un pārbauda, vai viņa personu 
apliecinošam dokumentam nav beidzies derīguma termiņš. Katrs 
vēlētājs var balsot tikai personiski, izņemot, ja vēlētājs fizisku 
trūkumu dēļ pats nespēj balsot. 

Katram vēlētājam izsniedz visu Madonas novadā pieteikto 
kandidātu sarakstu zīmes un īpašu vēlēšanu aploksni, kura 
apzīmogota ar 668.vēlēšanu iecirkņa zīmogu. 

Ļaudonas vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja 
Dzintra Seržāne

DĀVINĀJUMS NO ANDREJA EGLĪŠA 
LATVIEŠU NACIONĀLĀ FONDA

Maijā Ļaudonas pagasta PII “Brīnumdārzs” saņēma divus portatīvos datorus, 
kurus sagādāja Andreja Eglīša LNF sadarbībā ar Kertstin Aronsson. 

Jaunos datorus varēs izmantot grupās, vadot interesantas, uzskatāmas nodarbības, 
aplūkojot iestādes filmētos un fotografētos pasākumus, skatīties multfilmas, 
uzvedumus utt.

Paldies Andreja Eglīša LNF un Kertstin Aronsson!

“Brīnumdārza” vecākie audzēkņi – “Kaķu” grupa, izrādīja ļoti lielu interesi par datoru.

MADONAS NOVADA BĒRNI TIEKAS 
ĒZELĪŠA I-Ā DZIMŠANAS DIENĀ

14. maijā Madonas kultūras namā skanēja līksmas čalas un mazo kāju 
dipoņa – bērni no Madonas novada un kaimiņu pagastu pirmsskolas izglītības 
iestādēm vienojās kopīgā atskaites koncertā „Dungojam kopā”.

Pasākuma vadmotīvs bija visiem zināmais un iemīļotais stāsts par Vinniju Pūku 
un viņa draugiem – domīgo Ēzelīti I-ā, delverīgo Sivēnu un gudro Pūci. Koncerta 
sākumā atklājās, ka Ēzelītim I-ā, ko ļoti atraktīvi un izteiksmīgi tēloja Ļaudonas 
„Brīnumdārza” skolotāja Irita Akmentiņa, ir dzimšanas diena. Un kas gan tā par 
dzimšanas dienu bez viesiem un dāvanām! Tā 16 pirmsskolas izglītības iestāžu 
grupiņas Ēzelītim un viņa draugiem, tāpat arī koncerta skatītājiem dāvāja skaistas 
dziesmas un dejas.

Turpinājums nākamajā lpp.
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VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Katrs bērnu kolektīvs līdzi 
bija atvedis pašgatavotu 
ziedu, ko koncerta izskaņā 
uzdāvināja Ēzelītim I-ā. Šo 
skaisto, interesanti pagatavoto 
ziedu dārzs uzplauka pie 
Madonas mākslas skolas.

„Brīnumdārza” “Kaķu” 
grupas bērnus koncertam 
sagatavoja muzikālā skolotāja 
Jolanta Ceruka, koncerta laikā 
mazos māksliniekus atbalstīja 
PII vadītāja Ināra Krasnova, 
skolotājas Dina Simsone 
un Ilze Barūkle, skolotājas 
palīdze Ligita Edelberga.

Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” kopā ar pasaku tēliem.

2013. gada 31. maijā plkst. 15:00
Ļaudonas pagasta PII „Brīnumdārzs”

IZLAIDUMS No bērnu dārza atvadoties,
Es zinu: laiks uz skolu doties.
Ak, kaut man skolā klātos tā
Kā manā bērnu dārziņā!

                   /J.Osmanis/

Sagatavošanas grupas bērni, kas septembrī uzsāks skolas gaitas.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
IZSKAN PĒDĒJAIS ZVANS – 

SKOLĒNIEM SĀCIES EKSĀMENU LAIKS
Skanot skolas zvanam, 9. klases un 12. klases 

skolēni devās uz pēdējo stundu savās klasēs. 
Turpinot skolas tradīciju, 9. klasei stundu 
vadīja 8. klases skolēni, kuri bija sagatavojuši 
dažādus uzdevumus un pārbaudījumus.

12. klases audzēkņiem vienpadsmitie 
bija izveidojuši “atmiņu taku” pa skolu un 
Ļaudonu, kas noslēdzās uz Aiviekstes tilta. Šeit 
divpadsmitie uzrakstīja katrs savu vēlēšanos, 
ielika to balonā, kurus no tilta visi iemeta upē. 

Pēdējais zvans skolā izskanējis. Klāt 
visnopietnākais, visatbildīgākais laiks – 
izlaiduma eksāmeni. Devītās un divpadsmitās 
klases skolēniem novēlam apņēmību tā pa 
īstam sākt cīņu par saviem sapņiem, meklēt 
dzīvē mērķi, to atrast un nekad nepadoties.

Lai mūsu novēlējumi palīdz jums sasniegt 
iecerēto!

11.klases skolniece Lolita Kaulača
Signes Smirnovas foto9.klases skolēni kopā ar skolotāju Liliju Jakubjaņecu.

Raksta turpinājums...

Raksta turpinājums no 1. lpp
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*26.aprīlī piedalījāmies skolas 
apkārtnes sakopšanas talkā. Darbs 
tika veikts godprātīgi, kaut gan brīžiem 
lietus mūs nesaudzēja, bet ir to vērts. Tīrā 
apkārtne ielīksmo mūsu visu sirdis! 

*29.aprīlī Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā notika starpnovadu 
(Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, 
Varakļānu) latviešu valodas un 
literatūras skolotāju metodiskās 
apvienības seminārs. Šo pasākumu skolā 
organizēja latviešu valodas skolotājas 
Sarmīte Sīle un Lelde Elijāse. Dienas 
darba kārtībā tika iekļauta iepazīšanās 
ar skolu, muzikāls sveiciens no zēnu 
ansambļa sk. Ilutas Biķernieces vadībā, 
direktora uzruna, viss par un ap Dzejnieku 
Andreju Eglīti – gan skolēnu, konkursa 
dalībnieku, (autoru) darbu lasījumi, 
gan viz.mākslas darbu izstāde, gan 
prezentācijas un citas lietas. Skolotājas 
dalījās savā darba pieredzē – gan stundu 
darbā, gan ārpus tām. Pēc tam notika 
radošā darbnīca dvēselei, kuru vadīja 
Dzintra Viļeviča. Dalībnieki veidoja 
krāšņu puķi – piespraudi. Bet noslēgumā, 
protams, visi šī semināra dalībnieki devās 
pie Dzejnieka, lai aizdegtu piemiņas 
sveces.

*30.aprīlī mūsu skolas 1.-2., 3.-
4., 5.-6., 8.-12.kl.deju kolektīvi  sk. 
A.Pētersīles vadībā devās uz Madonas 
sporta halli, lai piedalītos tautas deju 
skatē – koncertā “Tiekamies dejā”.

*2.maijā notika Madonas novada 
mācību priekšmetu olimpiāžu 
uzvarētāju apbalvošanas pasākums 
Madonas kultūras namā. Uz šo  
pasākumu devāmies itin kuplā skaitā. 
Tas liecina, ka Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskola šogad ir godam strādājusi! 
Patīkami, ka skolas darbu atzinīgi 
novērtēja arī Madonas novada domes 
izglītības nodaļas speciāliste S.Jansone.
Augstākajā valsts līmenī mūsu novadu 
visvairāk pārstāvēja Madonas Valsts 
ģimnāzija (18 audzēkni), trīs skolēni no 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas.
Mūsu skolai tiek atvēlēta otrā pozīcija, 
bet uz mūsu skolēnu skaitu tā ir ļoti 

augsta!Vēlreiz paldies gan skolēniem (Martai 
Dreimanei -3.kl.,Rolandam  Šīmonim -
4.kl., Renāram Bērziņam-4.kl.,Natālijai 
Šmeisai, Alisei Avotiņai-6.kl., Mārai 
Karlsonei, Dmitrijam Šmeisam-8.kl., Atim 
Ērikam Dumpim, Laumai Iesalniecei- 9.kl., 
Naurim Skrupskim-10.kl.), gan skolotājiem 
(S.Balodei, B.Boktai, L.Jakubjaņecai, 
I.Avotiņai, V.Točai, S.Sīlei) par šiem 
panākumiem.

*3.maijā skolā notika olimpiāžu, 
konkursu dalībnieku un viņu skolotāju 
godināšanas pasākums “Panākumu 
kliņģeris!”

*7.maijā A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas skolēnu pašpārvaldes 9.-
12.kl. dalībnieki, kā arī viņu skolotāja 
S.Sīle piedalījās nu jau tradicionālajā 
meža sakopšanas talkā kopā ar Latvijas 
Valsts meža darbiniekiem. Bija darbs, bija 
jauka kopā būšana pie ugunskura. 

*8.maijā Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas 8.kl.skolniece Māra Karlsone 
kopā ar latviešu valodas skolotāju Sarmīti 
Sīli devās uz Ilzes Indrānes 3.literārās 
jaunrades konkursa noslēguma pasāku-
mu Praulienas pamatskolā. Ciemojās arī 
pie rakstnieces Ilzes Indrānes,kura, protams, 
ir arī šī konkursa patronese. Pēcpusdienā 
notika arī sumināšanas pasākums. Mārai 8.-
9.kl.grupā – 2.vieta! Sveicam jauno talantu 
ar kārtējo uzvaru! Lai iedvesma arī turpmāk 
pavada radošo garu! 

*10.maijā notika Mātes dienai veltīts 
pasākums skolas muzejā. Skolas bērni 
radīja svētku sajūtu, sveicot savas māmiņas 
ar skanīgām dziesmām- sākumskolas un 
zēnu ansambļu izpildījumā, muzikāliem 
priekšnesumiem – mūzikas skolas 
audzēkņu izpildījumā – Mārtiņš Stūrainis 
(7.klavierklase, klarnetes spēles absolvents), 
Artūrs Biķernieks (vijoles 6.kl.), Kristiāna 
Mozga  (flautas 1.kl.),  Marta Dreimane 
(vijoles 2.kl.), Māra Karlsone (vijoles 6.kl.), 
Alise Avotiņa (klarnetes 4.kl.), mūsdienīgu 
deju soli – 7.kl.meiteņu sniegumā, kā arī ar 
pašsacerētajām dzejas un prozas rindām- 
A.Eglīša radošo darbu konkursa dalībnieku 
izpildījumā – Lauma Iesalniece (9.kl.) lasīja 
savu skolasbiedru – Naura Skrupska (10.kl.), 

ĪSZIŅAS NO SKOLAS
Andas Kristkalnes (11.kl.) dzeju, Māra 
Karlsone (8.kl.), Samanta Stradiņa (8.kl.), 
Zita Tropa (11.kl.), Sindija Mūrmane 
(9.kl.), Egita Rizga (9.kl.).

*14.maijā šajā mācību gadā pēdējā 
skolas padomes sēde, uz kuru bija 
sanākuši skolotāji, vecāki un skolēnu 
pašpārvaldes dalībnieki.

*15.maijā skolas sportlaukumi bija 
pārpildīti ar skolēnu čalām, jo mūsu 
skolas apkārtni kā sporta pasākumu bāzi 
bija izvēlējusies Madonas 1.vidusskola.

*16.maijā uz tikšanos un sarunām ar 
Madonas kultūras nama skolēnu teātra 
grupas dalībniekiem tika aicināti 
3.,4.,5.,6.,7.kl.skolēni. Teātra grupas 
dalībnieki rādīja pamācošu izrādi par 
aktuālu jautājumu – smēķēšanu. Pēc tam 
diskusiju vadīja teātra grupas vadītāja Aija 
Špure. Mūsu skolēniem šī tikšanās ļoti 
patika, tāpēc izsakām lielu paldies teātra 
grupas dalībniekiem un vadītājai A.Špurei 
par saturīgo, interesanto uzstāšanos.

*17.maijā skolā izskanēja pēdējais 
skolas zvans 9.un 12.kl. Lai veicas 
eksāmenos!

*25.maijā skolas 1.-2., 3.-4., 5.-6. 
kl. deju kolektīvi skolotājas Anitas 
Pētersīles vadībā devās uz Krāslavu, lai 
piedalītos nu jau tradicionālajā tautas deju 
festivālā “Latvju bērni danci veda”.Šajā 
pasākumā piedalījās 4752 dejotāji, 258 
kolektīvi no 30 novadiem un 4 pilsētām-
Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Rēzeknes, 
vieskolektīvi no Lietuvas.

*30.maijā skolā notiks Sporta 
diena 1.-8.kl., kā arī 10.un 11.kl., 
bet pirms tam – skolas svinīgā līnija, 
kurā izteiksim pateicību mūsu skolas 
labiniekiem, tiks noteikti individuālās 
prēmēšanas uzvarētāji, kā arī labākās 2 
klases.

*31.maijā – skolas pēdējā mācību 
dienā – daudzi dosies mācību 
ekskursijās, nelielos pārgājienos pretī 
vasarai!

 A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
direktora vietniece audzināšanas darbā

Sarmīte Sīle

OLIMPIĀŽU, KONKURSU DALĪBNIEKU UN VIŅU SKOLOTĀJU 
GODINĀŠANAS PASĀKUMS „PANĀKUMU KLIŅĢERIS”

Ar šo mācību gadu mūsu skolā tiek ieviests jauns pasākums 
„Panākumu kliņģeris”. Šī pasākuma ietvaros A.Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā 3. maijā tika godināti skolēni, kuri startējuši mācību 
olimpiādes 2012./2013.m.g.,piedalījušies dažādos konkursos 
un projektos, ieguldījuši darbu savu zināšanu paplašināšanā, 
spēju attīstībā un popularizējuši mūsu skolas vārdu gan novadā, 
gan valstī. Pasākuma gaitā skolēni saņēma (pēc skolas veidotā 
nolikuma) I pakāpes, II pakāpes un III pakāpes diplomus. 

I pakāpes diplomus saņēma skolēni, kuri novada olimpiādēs 
ieguva 1.vietu un tika izvirzīti uz valsti vai reģionu, kur guva 
augstus rezultātus. Tādi mūsu skolā ir 4 skolēni Lauma Iesalniece 
(9.kl.), Atis Ēriks Dumpis (9.kl.) un Māra Karlsone (8.kl.), kā 
arī Marta Dreimane (3.kl.).

II pakāpes diplomi tika piešķirti 6 skolēniem: Naurim 
Skrupskim (10.kl.), Alisei Avotiņai (6.kl.), Natālijai Šmeisai 
(6.kl.),Dmitrijam Šmeisam (8.kl.), Rolandam Šimonim 
(4.kl.), Renāram Bērziņam (4.kl.), kuri piedalījās starpnovadu 
olimpiādēs un ieguva tajās godalgotās vietas vai atzinības.

III pakāpes diplomus saņēma 22 skolēni, kuri bija 
piedalījušies starpnovadu vai zonas olimpiādēs. Zita Tropa, 
Renārs Ostrovskis, Jeļena Hohlova, Mārtiņš Stūrainis, 
Uldis Lakotko,  Kristaps Jakubjaņecs, Gundars Laimonis 
Zelčs, Artūrs Biķernieks, Reinis Veikšāns, Katrīna Melānija 
Kļaviņa, Saivis Kalniņš, Daniela Strode, Lauma Gaidlazda, 
Nauris Pelsis,Viktorija Mincāne, Rovens Miškinis, Annija 

Asmus, Emīlija Rizga, Irbe Karlsone, Matīss Calmāns, Ralfs 
Pētersons, Mārtiņš Zeps.

4 skolēni – Andis Miglons, Ivita Celiņa, Egita Rizga un Anda 
Kristkalne – saņēma pateicības par saniegumiem konkursos un 
projektā.

Šajā dienā liels PALDIES par ieguldīto darbu skolēnu 
sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm tika teikts skolotā-
jām – Emeritai Beļauniecei, Sarmītei Sīlei, Antrai Punovskai, 
Selgai Balodei, Lilijai Jakubjaņecai, Annai Iesalniecei, Ingai 
Avotiņai, Vijai Točai, Birutai Boktai, Jānim Dārziņam, Aijai 
Driksnai, Ilutai Biķerniecei, Irinai Šutkai, Aldai Ostrovskai, 
Leldei Elijāsei un Anitai Kidalai.

Uz šo pasākumu tika aicināti arī visu iepriekšminēto skolēnu 
vecāki, lai arī viņiem izteiktu īpašu paldies par rūpēm un atbalstu 
bērnu audzināšanā un skološanā.

Ļaudonas pagasta pārvalde bija sarūpējusi garšīgu kliņģeri 
visiem pasākuma dalībniekiem, lai šo mirkli padarītu vēl 
īpašāku.

“Panākumus veido skolotāju un skolēnu prāts, talants un darbs”, 
ceram, ka arī nākamā mācību gada olimpiādēs varēsim lepoties ar 
savu skolēnu sasniegumiem.

Vēlot saulainu un spēcinošas atpūtas pilnu vasaru 
skolēniem,viņu vecākiem un skolas kolektīvam – 

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktora vietniece mācību 
darbā Alda Ostrovska
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RADOŠAIS PASĀKUMS PAR DROŠĪBU INTERNETĀ

Šī gada 30. aprīlī  Rīgā notika noslēguma 
pasākums konkursam –„Radošais pasākums 
par drošību internetā manā bibliotēkā 2013”.  
Diemžēl pati uz pasākumu netiku, bet Madonas 
novadu šajā pasākumā pārstāvēja Madonas 
novada bibliotēkas darbinieces Līga Fiļipova 
un Daiga Lapiņa. Mūsu skolas bibliotēka šajā 
pasākumā tika atzīmēta kā pozitīvās prakses 
piemērs ļoti radošā pasākuma organizēšanā. Tika 
ļoti pozitīvi uzsvērta darbiņu dažādā tehnika. 
Vēlreiz saku lielu paldies mūsu skolas vizuālās 
mākslas skolotājai Vijai Točai un visiem 
skolēniem par viņu radošajiem darbiņiem! 

Skolas bibliotekāre 
Dzintra Viļeviča

PANĀKUMI SPORTĀ
Maija mēnesī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni piedalījās Madonas reģionālajā skolēnu spartakiādē vieglatlētikā. Ar 

atzīstamiem panākumiem “A” grupā startēja mūsu skolas audzēknis Uldis Lakotko, izcīnot 1. vietu 100 m skrējienā ar rezultātu 11,3 sek. 
un 2. vietu 400 m distancē 55,9 sek.

Kalsnavā vieglatlētikas 4-cīņā (60 m skrējiens, bumbiņas mešana, tāllēkšana un 300 m skrējiens) “D” grupā mūsu skolas meiteņu 
komanda izcīnīja 3.vietu. Komandā startēja Sigita Bizune, Lauma Gaidlazda, Loreta Ducena, Linda Rūtenberga, Emīlija Rizga. Zēniem 
tik labi neveicās, viņi ieguva 6. vietu, komandā startēja Sergejs Plaunovs, Kristers Kuprans, Jānis Krasnovs, Mārtiņš Rajevskis un Nauris 
Kuprans.

Sporta skolotāja
Anita Kidala

VANDĀLISMS? ĻAUNPRĀTĪBA? 
PAJOKOŠANĀS?

Gaužām nelāgi sākās 11.maija rīts, kad A.Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktors Guntis Lazda konstatēja, ka skolas 
teritorijā naktī no 10. uz 11.maiju noticis vandālisms. Vandālismā 
skarta skolas sporta zāles ārējā siena – neatgriezeniski bojātas 
notekcaurules, sabojāta fasāde. Nekavējoties tika izsaukta policija, 
kas konstatēja faktu, iemūžināja bojājumus fotokamerā un pieņēma 
direktora iesniegumu. Diemžēl tajā pašā brīdī tika iesniegts vēl 

viens iesniegums no Ļaudonas pagasta pārvaldes, jo tika konstatēts, 
ka ir salauzts informatīvais stends un, autobusu pieturas sols Toces 
ielā.

Ir grūti saprast šāda huligānisma iemeslu. Vai sabojājot sava 
pagasta īpašumu, kaut kas tiek atrisināts? Visi taču ejam pa vienām 
un tām pašām ielām, mācāmies vienā un tajā pašā skolā, autobusu 
gaidām vienā pieturā. Kāpēc pašam sava vide jābojā?

Šobrīd ir uzsākts kriminālprocess. Ļaudonas pagasta pārvalde 
ir izsludinājusi 50 Ls atlīdzību par vērtīgu, noderīgu informāciju 
izmeklēšanas procesā, lai vainīgās personas varētu saukt pie likumā 
paredzētās atbildības.

Varbūt pašām vainīgajām personām/personai ierunājas 
sirdsapziņa, godīga cilvēka vērtības?

Ļaudona – dzimtais pagasts, kur ļaudonieši pavada lielāko savas 
dzīves daļu no paaudzes paaudzē. Saudzēsim un cienīsim vidi sev 
apkārt!

 Signes Smirnovas
teksts un foto

Skolas sporta zāles pusē visas notekcaurules tika 
sabojātas – atrautas no sienas, sadauzītas.

Iepriekš ir bijis piedzīvots, ka tiek noplēstas pieliktās afišas, 
nu norauts pats informācijas dēlis.
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Viens no šiem projektiem atbalsta 
jauniešus – bezdarbniekus. Šinī projektā 
jaunieši strādā bez algas 4 stundas 
dienā, saņemot vien 40 lati stipendiju 
mēnesī. Pagastā strādā 5 šādi jaunieši, 
bet ar 3.jūniju strādās vēl viena jauniete. 
Evita Petrovska strādā apvienotajā 
virtuvē, Sanita Baranova – bibliotēkā, 
Ieva Dumpe – jauniešu centrā, bet Juris 
Smalkais nodots Mairitas Ducenas rīcībā. 
Par šiem jauniešiem saņemu tikai labas 
atsauksmes. 

Otrs Eiropas Komisijas sponsorētais 
projekts risina jauniešu brīvā laika 
kvalitatīvu izmantošanu. Jaunieši ir 
tikušies ar psihologu, ar nepilngadīgo 
lietu inspektori Ivetu Vāveri, ar iecirkņa 
pilnvaroto Raivi Calmanu. Notikušas 
nodarbības šo bērnu vecākiem. Tās 
veiksmīgi vadīja Dzintra Viļeviča. Maija 
nogalē vēl paredzētas jauniešu tikšanās ar 
meža meistaru Agri Dauģi, bet vecākiem 
paredzētas nodarbības Mairitas Ducenas 
vadībā. Jūnijā, pēc izlaidumiem un Līgo 
svētkiem, jaunieši dosies ekskursijā.

Paralēli Eiropas projektiem Centrā 
notiek plānotās aktivitātes. Nedaudz ar 

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU 
CENTRA „ACS”

Jauniešu centrs realizē divus Eiropas Komisijas sponsorētos projektus

nokavēšanos notika Mātes dienai veltīts pasākums. Kā katru gadu, šim pasākumam 
par godu mēs spēlējām spēli „Brīnumu lauks”. Spēles jautājumi ir saistīti gan ar 
Latvijā, gan visā pasaulē labi zināmām sievietēm – mātēm. Šogad spēlē vislabāk 
veicās Mārtiņam Rajevskim, kurš sapelnīja visvairāk saldumu.

Pateicoties pagasta labvēlībai, Jauniešu centrs ir iegādājies jaunu fotoaparātu. 
Cerēsim, ka turpmāk avīzītes slejās biežāk ieraudzīsiet foto no mūsu dzīves.

BJIC „Acs” vadītājas
  Birutas Calmanes

teksts un foto

Radošo nodarbību dalībnieces un bērnu, kas apmeklē centriņu, vecāki.

VĒSTIS NO ĻAUDONAS PANSIONĀTA
Jau otro reizi Ļaudonas pansionātā ir uzsākta 

Madonas novada pašvaldības atbalstītā projekta 
„Pansionāta iemītnieku dzīves kvalitātes uzlabošana, 
brīvprātīgā darba popularizēšana” īstenošana.

Projekts tika iesniegts Madonas novada pašvaldības Izglītības 
programmu projektu konkursā un guva atbalstu.

Projekta mērķi: veicināt pansionāta iemītnieku dzīves 
kvalitātes uzlabošanos, sociālās atstumtības mazināšanu, 
brīvā laika pavadīšanas daudzveidošanu, kā arī popularizēt 
brīvprātīgo darbu.

Projekta uzdevumi: pansionāta iemītnieku sociālās atstumtī-
bas mazināšanai un brīvprātīgā darba popularizēšanai, 
savstarpējai saskarsmei. Pansionāta iemītnieki tiks ieinteresēti 
par saturīgu brīvā laika pavadīšanu, praktisku darbošanos un 
kontaktiem ar apkārtējiem, tāpēc nepieciešams turpināt un 
uzsākt jaunas aktivitātes iepriekš sasniegtā nostiprināšanai.

Šī projekta aktivitātes veicinās vecu cilvēku fiziskās 
aktivitātes svaigā gaisā, uzlabos iemītnieku veselības stāvokli 
un pašsajūtu, veicinās iemītnieku un apkārtējās sabiedrības 
saskarsmi, kā arī tiks veicināta lietderīga brīvā laika 
pavadīšana.

Projekta budžets – 200,00 Ls.
Projekta vadītāja – pansionāta vadītāja.
Projekta īstenošanā piedalās – Ļaudonas pagasta jauniešu 

centra „Acs” jaunieši, sieviešu klubiņa „Mežrozīte” un biedrības 
„Liograde” dalībnieki.

Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 
apvienība piedāvāja pieredzes apmaiņas braucienu uz 

Vācijas pansionātiem. Pateicoties Ļaudonas pagasta 
pārvaldes atbalstam, aprīļa vidū devos pieredzes 
apmaiņas braucienā.

Berlīnē apciemojām veco ļaužu pansionātu. Pansionāts sastāv 
no trim septiņstāvīgām lielām mājām ar iekšpagalmu. Katrai 
mājai dots savs vārds, aprūpe sadalīta trijos līmeņos un kopumā 
pansionātā mīt ap 540 iemītniekiem un ir ap 100 dzīvokļu 
tipa istabiņām. Pārsvarā visi iemītnieki dzīvo pa vienam, 
istabiņas ir aprīkotas ar sanitāro mezglu. Pansionātā strādā ap 
400 aprūpētājām, un ļoti populārs ir arī brīvprātīgo darbs.Ar 
brīvprātīgajiem strādā viens darbinieks, un brīvprātīgie nāk un 
palīdz pansionātā, un dara to ar godu un lepnumu. Pansionātā 
ir plaša ēdamistaba, katrā stāvā ir atsevišķa telpa, kurā tiek 
piedāvāta pēcpusdienas kafija un tēja, minerālūdens, sulas. 
Pansionātam pieder neliela lauku sēta, lauku sētā mīt divas mini 
cūciņas, dekoratīvās aitiņas, vistiņas un trusīši.

Hamburgā apciemojām veco ļaužu pansionātu „Amarita”, 
pansionāts sastāv no trim mājām, kurām ir četri stāvi, ar 
iekšpagalmu. Arī šajā pansionātā dzīvošana ir vienistabu 
istabiņās, plašiem koridoriem un jumta terasi. Pansionāts 
„Amarita” salīdzinoši jauns pansionāts, darbojas kopš 2011. 
gada. Katrā stāvā ir ēdamtelpa ar nepieciešamo aprīkojumu, 
lai iemītniekiem būtu iespēja pašiem sev kaut ko pagatavot vai 
vienkārši baudīt tēju pie skaisti noformēta galda. 

Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei par iespēju doties 
pieredzes apmaiņas braucienā, par iespēju redzēt un smelties 
jaunas idejas! 

Ļaudonas pansionāta vadītāja
Tatjana Kriškāne
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Slikto laikapstākļu un palu dēļ Lielā talka Ļaudonas pagastā 
tika pārcelta no 27.aprīļa uz 11.maiju. Turpinot pagājušajā 
gadā aizsāktos sakopšanas darbus, talcinieki pulcējās Ļaudonas 
pansionāta pagalmā. Šajā teritorijā tika izzāģēti krūmi, sakopta 
dīķmala un stāvlaukums. Jāteic gan, ka pusdienu zupas katls 
izrādījās lielāks par ēdāju skaitu, bet nekas – ļaudonieši, kas 
atnāca, lietderīgi pavadīja dienu, piedaloties sava pagasta 
sakopšanas darbos, un labā garastāvoklī devās mājup, lai darbus 
turpinātu pie savām mājām.

Īpašs paldies arī skolas virtuves kolektīvam par palīdzīgu roku 
Lielās talkas dienas zupas vārīšanas procesā.

 
Signes Smirnovas

teksts un foto

Arī PII „Brīnumdārzs” rotaļlaukumos 11. maijā čakli strādāja 
vecāki un bērnudārza darbinieki.

KULTŪRAS DZĪVES NORISES
LIELĀ TALKA

Tikpat cik svarīgs ir padarītais darbs, tikpat svarīgs arī labi 
pavadīts laiks!

DULLAIS 10NIEKS – JAUTRI UN INTERESANTI UZDEVUMI 
VISAI ĢIMENEI

18. maijā Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta zālē notika 
Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts pasākums   „Dullais 10nieks” 
kura laikā ģimenēm bija iespēja izpildīt dažādus interesantus 
uzdevumus, kas sagādāja ne mazums jautru mirkļu. Visos 
uzdevumos svarīgākais bija ģimenes kopības sajūta un atbalsts. 

Pie vieglākajiem uzdevumiem varētu pieskaitīt – „Konfekšu 
šķirotājs” (trīs dažādas konfektes, kas paslēptas zem glāzēm, 
jāsaliek trīs atsevišķos traukos), „Apelsīnu pārnešana” (apelsīnu 
pārnešana, neizmantojot rokas), „Glāžu vējš” (izmantojot gaisu, 

Linda izpilda uzdevumu „Glāžu vējš”. Lauma izpilda uzdevumu „Bumbiņu kokteilis”.

Turpinājums nākamajā lpp.
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kas plūst no piepūsta balona, apgāzt glāzītes). Bija arī uzdevumi, 
ar kuriem tik viegli negāja, tie prasīja lielāku izdomu un veiksmi 
– „Balonu deja” (gaisā jānotur trīs baloni), „Makaronu krelles” 
(turot spageti makaronu mutē uz tā jāuzver 6 citi makaroni), „Pizas 
tornis” (turot mutē saldējuma kociņu, uz tā no 6 metamajiem 
kauliņiem jāizveido tornītis), „Spageti pārcēlājs” (izmantojot 
spageti makaronu, taču neizmantojot rokas, jāpārceļ skārdene no 
vienas vietas uz citu), „Bumbiņu kokteilis” (izmantojot salmiņa 
piesūkšanas metodi, jāpārvieto tenisa bumbiņas), „Kāršu pūtējs” 
(uz pudeles kakliņa novietota kāršu kava, kārtis jānopūš tā, lai uz 
pudeles paliktu tikai viena apakšējā kārts).

Prieks par ģimenēm, kuras atbalstīja šo pasākumu. Pēc desmit 
uzdevumu izpildes, izvērtējot precizitāti un iekļaušanos laikā, 
vietas tika sadalītas šādi: 

1.vieta – „Ļaudonas Spicās” (Lauma Gaidlazda un Linda 
Rūtenberga);

2.vieta „Rakari” (Arita Lācīte, Andris Mugurevičs, Dainis 
Kalniņš un Toms Pētersons); 

3.vieta „Skurdriņas” (Solvita Rūtenberga, Ilze Drozdova, 
Ernests Jonāns).

Ģimene ir mūsu tuvie un mīļie cilvēki, tieši tādēļ ģimene 
var būt arī draugi, kaimiņi, kolēģi. Lai jums ik dienas blakus ir 
saprotoša, vienmēr atbalstoša un jauniem piedzīvojumiem atvērta 
ģimene!

Signes Smirnovas
teksts un foto 

Viens no grūtākajiem 
uzdevumiem – „Kāršu pūtējs”.

Uzdevums „Spageti pārcēlājs” prasīja īpašu uzmanību un komandas garu.

Paldies ģimenēm par piedalīšanos!

Arita no komandas „Rakari” izpilda uzdevumu „Pizas tornis”.

Raksta turpinājums...



    MAIJS 2013                  “Ļaudonas Vēstis” Nr. 5 (226)                               9

Kūpināta gaļa, žāvētas zivis, daudz un dažādu stādu izvēle, 
apģērbi lieliem un maziem, cukurvate saldummīļiem, pašu brūvēts 
alus – alusmīļiem. Tik dažāds bija Ļaudonas pavasara tirgus, kas 
pulcēja tuvākus un tālākus tirgotājus un pircējus Ļaudonas estrādē. 
Jau dienu pirms tirgus, vakarpusē, varēja manīt tirgotāju būdiņas 
– tik centīgi bija tirgotāji. Līdz ar rīta krēslas izklīšanu estrādē cits 
pēc cita brauca tirgotāji, iekārtojot savu tirgošanās vietu. Izvēle 
gan nebija liela – vai nu ēnā pie odiem, vai svelmainajā saulē. 
Tomēr tirgotāji nesūkstījās, jo drīz vien nāca pirmie pircēji, un 
Ļaudonas pavasara tirgus varēja sākties!

Paldies ļaudoniešiem par apmeklētību un vietējiem ražotājiem 
par atsaucību, piedaloties pagasta tirdziņā, Mairitai Ducenai, 
Jānim Reinbaham, Simsonu un Barūkļu ģimenēm!

Signes Smirnovas
teksts un foto

PAVASARA TIRDZIŅŠ

Pavasara tirgus bija apmeklēts gan no tirgotāju, gan pircēju puses.

Simsonu un Barūkļu ģimenes piedāvāja savu saražoto 
produkciju.

Kā ierasts, pēc Jāņa Reinbaha brūvētā alus ļaudonieši 
stāvēja rindā.
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Neatkarīgs bezmaksas izdevums 2013. gads

Lai kaut īsa, tomēr „Spicai spalvai” ir sa-
va vēsture. Tas bija pašvaldību informa tī -
vo izdevumu konkurss, kurš pirmo rei-
zi notika 2000. gadā, bet pirmā kopā
sanākšana, konkursa rezultātu paziņošana, 
izdevumu redaktoru un redkolēģiju pie-
redzes apmaiņa notika 2001. gadā Barka-
vā. Konkursa iniciatore, dibinātāja un 
krustmāte bija Iveta Dukaļska. Nākamajos 
gados piedalīties šajā pasākumā tika 
aicinātas ne tikai bijušā Madonas rajona, 
bet arī blakus esošo pašvaldību avīzītes. 
Visvairāk pašvaldības izdevumu piedalījās
2008. gada konkursā, bet avīzīšu vērtēšana 
beidzās 2010. gadā Cesvainē. Turpmākajos 
gados mums izdevies saglabāt kopīgo tik-
šanos un ceru, ka šī tradīcija turpināsies.

Šo avīzīti iecerēju kā piemiņas izdevumu 
desmit gadus ilgušajam pašvaldību avīzīšu 
konkursam „Spicā spalva” un pagastu 
tradīcijām. Paldies visiem kolēģiem, kuri 
atsūtīja aprakstus par savu pagastu un savu 
avīzīti!

Avīžnieku saiets 2011. gadā. 

Ilga Sabitova, 
Vestienas 
informatīvā 
izdevuma 
redaktore.

Ai, Vidzeme, ai, lielceļi un 
gaišās druvas,
Nav otras vietas man tik 
mīļas un tik tuvas.

/I. Kalnāre/

Vestienas pamatskola. Foto no skolas arhīva.

Esiet sveicināti Vestienā!

Vestienas pagastā 24. maijā viesojās “Spicās spalvas” salidojuma dalībnieki – pagastu pārvalžu informatīvo izdevumu 
veidotāji un redkolēģiju pārstāvji. 

Šogad “Spicās spalvas” salidojuma dalībniekus laipni uzņēma Vestienas informatīvā izdevuma “Pie Mums” veidotāja Ilga 
Sabitova. „Spicās splavas” tēma bija „Burtu un pieturzīmju pielietojums svētkos”, ar radošu pieeju informatīvo izdevumu 
veidotājiem sniedzot iespēju gan iepazīt apkārtnes ievērojamākās vietas, gan arī ļaujot pārspriest ar radošo darbību saistītās 
lietas. Pasākums sākās rīta pusē Gaiziņkalnā, kur avīžu redaktori varēja atgriezties senākos laikos, kad teksts tika rakstīts ar 
spalvaskātu un tinti. Uzkāpjot pašā Gaiziņkalnā, kosmosā tika sūtīti labie un spēcinošie vārdi pašam sev, pagastam un valstij. 
Cerams, ka izskanējušie novēlējumi tiešām piepildīsies! Lai dodoties lejā no kalna būtu interesantāk, pasākuma dalībnieki 
varēja iejusties mākslinieku lomā, uz papīra krāsojot ar dabas materiāliem. Pēc tam dalībnieki devās uz Vestienu, lai apskatītu 
Vestienas muižu, nedaudz arī Vestienas centru, viesojās interesantajā Arnolda Burova leļļu pasaulē. Pasākums „Spicā spalva” 
noslēdzās atpūtas mājā „Ielāpi”, kur pasākuma dalībnieki saņēma īpaši šim pasākumam veidotu avīzi un I pakāpes ordeni par 
piedalīšanos radošajā seminārā „Burtu un pieturzīmju pielietojums svētkos”. Diena tika pavadīta interesantā, radošā gaisotnē ar 
iespēju smelties jaunas idejas un kolēģu pieredzi, kas motivē turpmākam darbam.

Signes Smirnovas teksts
Agneses Ģērķes foto

„Spicās spalvas” dalībnieki – Madonas novada informatīvo laikrakstu veidotāji.

MANS PALDIES

SANDRAI  DAUĢEI  AR ĢIMENI 
par to, ka nesavtīgi palīdzēja, kad pļavā 
izcēlās ugunsgrēks. Ja nebūtu Dauģu 
ģimenes apzinības, ātrās reakcijas un 
nesavtīgās palīdzības, iespējams, būtu 
notikusi vēl lielāka nelaime…

Rudīte Bērziņa

ZINAIDAI UN IMANTAM 
KALNIŅIEM par ļoti rūpīgi un 
akurāti sakoptajiem Mētrienas un 
Pārupes kapiem. Lai jums veselība un 
izturība, šo darbiņu veicot!

Daila, Ināra, Vita, Līga, Valentīna, 
Irita, Ligita, Nadežda
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MĒS LEPOJAMIES!

JeVGenIJS TURKInS
10 km distancē vīriešu konkurencē 

6.vieta (00:35:12,1)

DIānA JAKUBJAņecA
5 km distancē sieviešu konkurencē 1.vieta (00:18:33)

19.maijā norisinājās Nordea Rīgas maratons, kurā piedalījās 
labākie, centīgākie skrējēji no Latvijas un pasaules. Kopā 
maratonā piedalījās 22020 skrējēji no 65 valstīm, pieveicot 
5 un 10 km distances. Domājams, ka starp 22020 skrējējiem 
bija vairāki Madonas novada iedzīvotāji, tomēr īpaši vēlamies 
sveikt ļaudoniešus ar augstākiem panākumiem Nordea Rīgas 
maratonā:

Sveicieni mūsu sportistiem! Lai enerģija un motivācija turpmākai izaugsmei!
Ļaudona ar jums lepojas!
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RITA MARKVARTE 
mirusi 27.04.2013.  
76 gadu vecumā;

Skumji šalko egļu gali,
Bēdu brīdis ir tik skarbs.
Mūsu sirdīs mūžam paliks
Tava mīla un tavs darbs.

SĒRU VĒSTS

PASĀKUMU 
AFIŠA

PII „Brīnumdārzs”
31.maijā plkst.15:00 

izlaidums

A.Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā

15.jūnijā plkst.17:00
9. un 12.klases 

izlaidums

Starptautiskajai 
ģimenes dienai veltīts 

pasākums
„Ziedu Feja aicina 

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

dziedātāji un dejotāji no 
Ļaudonas, Mētrienas, 

Barkavas
Ieeja – bezmaksas

Madonas pilsētas svētki
6. -9.jūnijs

8.jūnijs plkst. 18:00 
Madonas estrādē svētku 

koncerts
Sīkāka informācija www.

madona.lv

XXV Vispārējo latviešu 
dziesmu un XV Deju 
svētku karoga svinīga 

pacelšana
30.jūnijā plkst.13:00

pie Ļaudonas pagasta 
pārvaldes ēkas

Sekojiet pasākumu 
sīkākai informācijai!

APSVEIKUMI

NORMUNDS IESALNIEKS 
miris 07.04.2013.  
48 gadu vecumā;

RITMA ŠUMSKA 
mirusi 04.05.2013.  
80 gadu vecumā;

ULDIS CERUKS 
miris 08.05.2013.  
57 gadu vecumā.

Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

SVEICAM MAIJA JUBILĀRUS

Apbedīšanas aģentūra „Ozīriss”
- Konsultācijas, kā pareizi kārtot apbedīšanas formalitātes. Dokumentu 
noformēšana;
- Pilns apbedīšanas serviss, pakalpojumi kapos, izvadītāji, mūziķi, kata-
falks;
- 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 aizgājuši

 75 gadu jubilejā 
Maiju Zālīti  5.maijā

 85 gadu jubilejā
Voldemāru Māliņu 28.maijā

Vēlam jubilāriem veselību, dzīvessparu, 
visu sapņu piepildījumu!

 50 gadu jubilejā
Ivaru Ņikiforovu 21.maijā

 55 gadu jubilejā
Agri Beļavu 24.maijā

 60 gadu jubilejā
Jūsmu Aperāni 8.maijā
Ziedoni Bērzariņu 
23.maijā

            65 gadu jubilejā
Vladimiru Latsi 1.maijā
Olgu Kļimoviču 10.maijā

 70 gadu jubilejā
Rasmu Pusplato 5.maijā
Birutu Miškini 15.maijā

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Laikā no 1. līdz 8. jūlijam 
sakarā ar darbinieku 

atvaļinājumu Ļaudonas 
pagasta kase būs slēgta.


