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Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 6 (227) JŪNIJS 2013. G.

Tikko kā aizvadīta gada visgarākā diena un īsākā nakts, 
vieni no latviešu skaistākajiem svētkiem – Līgo svētki. 
Cerams, ka aiz lustīgās svinēšanas jums ir izdevies notvert 
arī vasaras Saulgriežu īpašo notikumu sajūtas – jāņuzāļu 
vākšanu pļavā, vainagu pīšanu, mājas rotāšanu, siera 
gatavošanu, jāņuguns dedzināšanu un līgo dziesmu 
dziedāšanu. Noteikti kāda īstena Saulgriežu tradīcija 
bija arī jūsmājās, ko papildināja tikai jūsu ģimenē 
piekoptās svētku tradīcijas. Svētki ir tas skaistais 
brīdis, kad darbus var atlikt malā un izbaudīt laiku 

LĪGO SVĒTKUS SAGAIDOT

Līgojat’i, līgojati’i,
Nav vairs tālu Jāņu diena.
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

Ielīgojot Līgo svētkus Jāņa Birnīša ģimenes saimniecībā.

kopā ar ģimeni, izbaudīt laiku, ko dod daba. Un tikko 
aust pirmie saules stari, apjaust, ka nevajag daudz, 
lai būtu laimīgs – tuvie cilvēki un saullēkta krāsās 
liesmojošas debesis jau vien ir daudz! Kā vēsta 
kāds teiciens – labākās lietas dzīvē nav lietas. Tās 
ir sajūtas, atmiņas, sapņi – tik netverami un tomēr 
tik vērtīgi. 

Lai vasaras pilnbrieds arī jūsu dzīvēs ienes laimes 
sajūtas, kuras noglabāt netveramā atmiņu traukā, lai 
kādā ne tik saulainā dienā – atcerētos, pasmaidītu un 
sajustu šo mirkļu burvību!

Signe 

Turpinājums 3. lpp.

Ar šādu skanīgu līgo dziesmu, jāņuzālēm un ozollapu 
vainagiem tautumeitas devās pie pagasta vecākajiem Jāņiem, lai 
ielīgotu tuvojošos svētkus un radītu Līgo dienas atmosfēru.
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2013. gada 1.jūnijā 9 republikas pilsētās 
un 110 novados notika pašvaldību vēlēšanas, 
kurās piedalījās 686097 jeb 45,99% vēlētāju. 
Visaugstākā vēlētāju aktivitāte – 55,54% – bija 
vērojama Rīgā. Vidzemē uz vēlēšanu iecirkņiem 
devās 44,92% balsstiesīgo iedzīvotāju, Latgalē 
-- 42,24%, Kurzemē – 40,5%, bet Zemgalē 
– 39, 37%.  Iespēju balsot savā atrašanās vietā 
izmantoja 16717 jeb 1,12% vēlētāju.

No 589 pašvaldību vēlēšanām reģistrētajiem 
kandidātu sarakstiem pārstāvniecību republikas 
pilsētu un novadu domēs ieguva 483 kandidātu 
saraksti. Vēlēšanām tika reģistrēti 8725 
deputātu kandidāti, bet pašvaldību domēs tika 
ievēlēti 1618 deputāti.

Visās Latvijas pašvaldībās kopā visvairāk 
deputātu vietu – 197 – ieguvusi partija 
„VIENOTĪBA”, kurai ar 145 deputātu vietām 
seko Zaļo un zemnieku savienība un ar 134 
vietām – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”.

Ar sīkāku vēlēšanu rezultātu izklāstu 
iespējams iepazīties mājaslapā: www.cvk.lv

Madonas novadā derīgo vēlēšanu aplokšņu 
kopskaits – 8954, Ļaudonas pagastā – 477.

Vēlēšanu rezultāti Ļaudonas pagastā:

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2013

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Ļaudonas pagasta vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu komisija. No kreisās: Andris Ozoliņš, 
Lidija Kaufelde, Vita Stradiņa, Aija Sīle, Dzintra Seržāne, Lelde Elijāse, Jurijs Simsons.

Informācija ņemta no Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapas: 

www.cvk.lv
Informāciju apkopoja 

Signe Smirnova
Signes Smirnovas foto

 

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2013  
2013. gada 1.jūnijā 9 republikas pilsētās un 110 novados notika pašvaldību vēlēšanas, kurās piedalījās 
686097 jeb 45,99% vēlētāju. Visaugstākā vēlētāju aktivitāte – 55,54% – bija vērojama Rīgā. Vidzemē uz 
vēlēšanu iecirkľiem devās 44,92% balsstiesīgo iedzīvotāju, Latgalē -- 42,24%, Kurzemē – 40,5%, bet 
Zemgalē – 39, 37%.  Iespēju balsot savā atrašanās vietā izmantoja 16717 jeb 1,12% vēlētāju. 
No 589 pašvaldību vēlēšanām reģistrētajiem kandidātu sarakstiem pārstāvniecību republikas pilsētu un 
novadu domēs ieguva 483 kandidātu saraksti. Vēlēšanām tika reģistrēti 8725 deputātu kandidāti, bet 
pašvaldību domēs tika ievēlēti 1618 deputāti. 
Visās Latvijas pašvaldībās kopā visvairāk deputātu vietu – 197 – ieguvusi partija „VIENOTĪBA”, kurai ar 
145 deputātu vietām seko Zaļo un zemnieku savienība un ar 134 vietām – Nacionālā apvienība „Visu 
Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. 
Ar sīkāku vēlēšanu rezultātu izklāstu iespējams iepazīties mājaslapā: www.cvk.lv 
Madonas novadā derīgo vēlēšanu aplokšľu kopskaits – 8954, Ļaudonas pagastā – 477. 
Vēlēšanu rezultāti Ļaudonas pagastā: 
 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto zīmju skaits Grozīto zīmju skaits Procenti(%) 

1. 
Nacionālā apvienība 
"Visu Latvijai!"-
"Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK" 

78 12 66 16,35 

2. Partija "Vienoti 
Latvijai" 18 3 15 3,77 

3. Zaļo un zemnieku 
savienība 100 25 75 20,96 

4. 
Latvijas 
Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija, 
"Tautas kontrole" 

14 6 8 2,94 

5. 
"POLITISKĀ 
PARTIJA 
IZAUGSME" 

29 4 25 6,08 

6. "Reformu partija" 13 2 11 2,73 
7. Partija "VIENOTĪBA" 221 36 185 46,33 

Summa: 473    
 
Madonas novadā ievēlētie deputāti: 

Nr. 
kandidējot Vārds, uzvārds Saraksts Atzīmes 

"+" Svītrojumi 
Nav 

nekādu 
atzīmju 

Punkti 
(balsu 
skaits) 

Nr. 
sar. 

1. Andrejs 
Ceļapīters Partija "VIENOTĪBA" 1400 277 656 4001 1 

1. Agris Lungevičs Zaļo un zemnieku savienība 1264 95 756 3781 1 

20. Jeuženija 
Adamoviča 

Nacionālā apvienība "Visu 
Latvijai!"-"Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK" 

354 76 453 1390 1 

1. Valentīns 
Rakstiľš 

Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija, "Tautas 
kontrole" 

476 42 229 1352 1 

1. Ivars Miķelsons Partija "Vienoti Latvijai" 191 57 238 714 1 

1. Artūrs Čačka "POLITISKĀ PARTIJA 
IZAUGSME" 163 50 225 654 1 

20. Kaspars Udrass Partija "VIENOTĪBA" 508 257 1568 3129 2 

2. Raimonds 
Aizstrauts Zaļo un zemnieku savienība 367 196 1552 2783 2 
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novadu domēs ieguva 483 kandidātu saraksti. Vēlēšanām tika reģistrēti 8725 deputātu kandidāti, bet 
pašvaldību domēs tika ievēlēti 1618 deputāti. 
Visās Latvijas pašvaldībās kopā visvairāk deputātu vietu – 197 – ieguvusi partija „VIENOTĪBA”, kurai ar 
145 deputātu vietām seko Zaļo un zemnieku savienība un ar 134 vietām – Nacionālā apvienība „Visu 
Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. 
Ar sīkāku vēlēšanu rezultātu izklāstu iespējams iepazīties mājaslapā: www.cvk.lv 
Madonas novadā derīgo vēlēšanu aplokšľu kopskaits – 8954, Ļaudonas pagastā – 477. 
Vēlēšanu rezultāti Ļaudonas pagastā: 
 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto zīmju skaits Grozīto zīmju skaits Procenti(%) 

1. 
Nacionālā apvienība 
"Visu Latvijai!"-
"Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK" 

78 12 66 16,35 

2. Partija "Vienoti 
Latvijai" 18 3 15 3,77 

3. Zaļo un zemnieku 
savienība 100 25 75 20,96 

4. 
Latvijas 
Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija, 
"Tautas kontrole" 

14 6 8 2,94 

5. 
"POLITISKĀ 
PARTIJA 
IZAUGSME" 

29 4 25 6,08 

6. "Reformu partija" 13 2 11 2,73 
7. Partija "VIENOTĪBA" 221 36 185 46,33 

Summa: 473    
 
Madonas novadā ievēlētie deputāti: 

Nr. 
kandidējot Vārds, uzvārds Saraksts Atzīmes 

"+" Svītrojumi 
Nav 

nekādu 
atzīmju 

Punkti 
(balsu 
skaits) 

Nr. 
sar. 

1. Andrejs 
Ceļapīters Partija "VIENOTĪBA" 1400 277 656 4001 1 

1. Agris Lungevičs Zaļo un zemnieku savienība 1264 95 756 3781 1 

20. Jeuženija 
Adamoviča 

Nacionālā apvienība "Visu 
Latvijai!"-"Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK" 

354 76 453 1390 1 

1. Valentīns 
Rakstiľš 

Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija, "Tautas 
kontrole" 

476 42 229 1352 1 

1. Ivars Miķelsons Partija "Vienoti Latvijai" 191 57 238 714 1 

1. Artūrs Čačka "POLITISKĀ PARTIJA 
IZAUGSME" 163 50 225 654 1 

20. Kaspars Udrass Partija "VIENOTĪBA" 508 257 1568 3129 2 

2. Raimonds 
Aizstrauts Zaļo un zemnieku savienība 367 196 1552 2783 2 

3. Antra Gotlaufa 
Nacionālā apvienība "Visu 
Latvijai!"-"Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK" 

295 95 493 1312 2 

7. Andris Trečaks 
Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija, "Tautas 
kontrole" 

207 72 468 1053 2 

18. Bruno Kokars Partija "VIENOTĪBA" 470 258 1605 3090 3 

20. Andris 
Simtnieks Zaļo un zemnieku savienība 363 250 1502 2725 3 

3. Andris Sakne Partija "VIENOTĪBA" 451 316 1566 3013 4 

4. Modris 
Zomerovskis Zaļo un zemnieku savienība 311 244 1560 2679 4 

19. Vanda 
Maderniece Partija "VIENOTĪBA" 386 253 1694 3011 5 

5. Rihards Saulītis Zaļo un zemnieku savienība 256 199 1660 2669 5 

11. Daiga 
Maderniece Partija "VIENOTĪBA" 296 283 1754 2891 6 

 
Informācija ľemta no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas: www.cvk.lv 

Informāciju apkopoja Signe Smirnova 
Signes Smirnovas foto 

 
+foto 
Vēlēšanu komisija 
Ļaudonas pagasta vēlēšanu iecirkľa vēlēšanu komisija. No kreisās: Andris Ozoliľš, Lidija Kaufelde, Vita 
Stradiľa, Aija Sīle, Dzintra Seržāne, Lelde Elijāse, Jurijs Simsons. 
 
MĒNEŠA JUBILĀRS 
 
Foto Jubilārs 
28. maijā skaisto 85. gadu jubileju atzīmēja Voldemārs Māliņš. 
Vēlam jubilāram veselību un saulainus laimes mirkļus ik dienu! 

Signes Smirnovas foto 
 
 
VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 
 
PII „Brīnumdārzs” 
IZLAIDUMS – ATVADAS NO BĒRNUDĀRZA UN SATIKŠANĀS AR GUDRO PŪCI NO SKOLAS 
Desmit bērniem no sagatavošanas grupas 31. maijā sirsniľas pukstēja patīkamā satraukumā – bija pienācis 
viľu pirmais izlaidums. Lai arī „Brīnumdārza” zālē pavadīts tik daudz laika, mācoties jaunas dziesmas un 
dejas, dauzoties ar draugiem, lai arī audzītes tās pašas, kas ik rītu bērnus sagaidīja grupiľā, šoreiz sajūtas 
savādākas. No prieka samulsuši, saposušies un cieši rokās satvērušies, bērni iesoļoja svinību zālē, lai vēl 
reizi izdziedātu iemācītās dziesmas, izdejotu iemīļotās dejas un noskaitītu sagatavotos pantiľus. Pēc bērnu 
priekšnesumiem sekoja „Brīnumdārza” vadītājas Ināras Krasnovas uzruna un aicinājums saľemt apliecību 
par bērnudārza absolvēšanu. Ziedošajās bērnības šūpolēs bērnus izšūpoja sagatavošanas grupas skolotājas – 
Ilze Barūkle un Dina Simsone. Klātesošajiem bija iespēja uzzināt arī bērnu izsapľotās nākotnes profesijas – 
puišiem vairāk interesē būvniecība un šoferu darbi, savukārt meitenēm -- skolotāju, ārstu, frizieru profesijas. 
Bērnudārzs ir vieta, kur veidojas bērna personība, raksturs, iemīļotās nodarbes. Paldies visām PII 
„Brīnumdārzs” skolotājām, skolotāju palīdzēm par bērnu skološanu, audzināšanu, aprūpēšanu, uzklausīšanu 
un samīļošanu. 
Kamēr bērni priecājās par dāvanām un saľemtajiem ziediem, pateicības vārdus „Brīnumdārza” kolektīvam 
teica arī bērnu vecāki. Mazie absolventi saľēma arī pārsteiguma dāvanas – dāvanu kartes no grāmatnīcas 
„Saule”, kas būs liels atspaids, gatavojoties 1. septembrim. Kad bērni noskaidroja, kas tad īsti būtu jāliek 
skolas somā, svinību zālē ieradās pārstāvis no A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas – Gudrā Pūce. 



    JŪNIJS 2013                  “Ļaudonas Vēstis” Nr. 6 (227)                               3

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

PII “Brīnumdārzs”

28. maijā skaisto 85 gadu jubileju atzīmēja 
Voldemārs māliņš.

Vēlam jubilāram veselību un saulainus laimes 
mirkļus ik dienu!

INFORMĀCIJA VECĀKIEM

IZLAIDUMS – ATVADAS NO 
BĒrNUdārZA UN sATiKšANās Ar 

GUdro PŪCi No sKolAs
Desmit bērniem no sagatavošanas grupas 31. maijā sirsniņas pukstēja 

patīkamā satraukumā – bija pienācis viņu pirmais izlaidums. Lai arī 
„Brīnumdārza” zālē pavadīts tik daudz laika, mācoties jaunas dziesmas 
un dejas, dauzoties ar draugiem, lai arī audzītes tās pašas, kas ik rītu 
bērnus sagaidīja grupiņā, šoreiz sajūtas savādākas. No prieka samulsuši, 
saposušies un cieši rokās satvērušies, bērni iesoļoja svinību zālē, lai vēl 
reizi izdziedātu iemācītās dziesmas, izdejotu iemīļotās dejas un noskaitītu 
sagatavotos pantiņus. Pēc bērnu priekšnesumiem sekoja „Brīnumdārza” 
vadītājas Ināras Krasnovas uzruna un aicinājums saņemt apliecību par 
bērnudārza absolvēšanu. Ziedošajās bērnības šūpolēs bērnus izšūpoja 
sagatavošanas grupas skolotājas – Ilze Barūkle un Dina Simsone. 
Klātesošajiem bija iespēja uzzināt arī bērnu izsapņotās nākotnes profesijas 
– puišiem vairāk interesē būvniecība un šoferu darbi, savukārt meitenēm 
-- skolotāju, ārstu, frizieru profesijas.

Bērnudārzs ir vieta, kur veidojas bērna personība, raksturs, iemīļotās 
nodarbes. Paldies visām PII „Brīnumdārzs” skolotājām, skolotāju 
palīdzēm par bērnu skološanu, audzināšanu, aprūpēšanu, uzklausīšanu un 
samīļošanu.

Bērni izlaiduma dienā kopā ar sagatavošanas grupas skolotājām.
Trešajā rindā no kreisās: skolotājas palīdze Ligita Edelberga, 

skolotāja Dina Simsone, PII vadītāja Ināra Krasnova, skolotāja Ilze 
Barūkle, mūzikas skolotāja Jolanta Ceruka.

Otrajā rindā no kreisās: Dāvis Strods, Gabriels Bērziņš, Toms 
Calmāns, Leonards Ducens, Daniels Hohlovs, Agris Pavlovskis.

Pirmajā rindā no kreisās: Emīlija Dreimane, Tanita Paula Mincāne, 
Adrija Rācenāja, Laura Āboliņa.

MĒNEŠA JUBILĀRS

Signes Smirnovas foto

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒM

Kamēr bērni priecājās par dāvanām un saņemtajiem ziediem, 
pateicības vārdus „Brīnumdārza” kolektīvam teica arī bērnu vecāki. 
Mazie absolventi saņēma arī pārsteiguma dāvanas – dāvanu kartes no 
grāmatnīcas „Saule”, kas būs liels atspaids, gatavojoties 1. septembrim. 
Kad bērni noskaidroja, kas tad īsti būtu jāliek skolas somā, svinību 
zālē ieradās pārstāvis no A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas – Gudrā Pūce. 
Sasveicinājusies ar bērniem, Pūce uzdeva viņiem mīklas, pārliecinoties, 
ka bērni ir pietiekami gudri un gatavi uzsākt skolas gaitas. Draudzīgi 
atvadījušies, bērni teica, ka ar prieku Gudro Pūci satiks atkal septembrī, 
dodoties uz savu 1.skolas dienu Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā.

Lai bērniem krāsaina, piedzīvojumiem bagāta vasara ceļā uz 1.skolas 
dienu!

Signes Smirnovas teksts un foto

iesTādes dArBA lAiKs VAsArā
Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 

„Brīnumdārzs” 2013. gada vasarā strādā līdz 
21.jūnijam.

No 25. jūnija līdz 4.augustam  iestāde slēgta.
Atsākam darbu apvienotā vecuma grupā no 
5. augusta.
Patīkamu vasaru!

Aicinājums pievienoties
Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 

„Brīnumdārzs”  ir un būs vieta, kurā iespējams 
rotaļāties, iemācīties mācīties, sadarboties, domāt, 
secināt, spriest, atrast draugus, pilnveidot sevi 
dažādās aktivitātēs. Tā uzņems jaunus audzēkņus no 
mūsu pagasta, kā arī no citiem. Viss, ko darīsim, būs 
tikai par labu mūsu iestādes audzēkņiem.

Ja esam jūs ieinteresējuši, tad aktuālo informāciju 
par iestādē notiekošo un bilžu galeriju ir iespēja 
aplūkot Ļaudonas pagasta mājaslapā: www.laudona.
lv, sadaļā „Pirmskola”.

Uz tikšanos!

Mūsu adrese: 
Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 

„Brīnumdārzs” Avotu iela 3, Ļaudonas pagasts, 
Madonas novads, LV - 4862

Tālruņi: 64860915; 26425048
E– pasts: laudonapii@inbox.lv 
 

Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde „Brīnumdārzs” ar 2013. gada 1. septembri 
aicina darbā pirmsskolas mūzikas skolotāju (0,6 
slodze).

Lūdzam sūtīt CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: 
laudonapii@inbox.lv līdz 2013. gada 15. augustam. 

Kontakttālrunis: 26425048.
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Pašā vasaras plaukumā, kad ārā valda saule, vējš un 
ziedu smarža, jaunieši vairāk grib atpūsties pie dabas, 
lielākie puiši un meitenes iesaistījušies dažādos darbos, 
taču Jauniešu centrā apmeklētāju netrūkst. Vairāki 
jaunieši arī vasarā grib strādāt ar datoriem, sērfot 
internetā.

12. jūnijā jauniešu grupa devās savā ikgadējā 
ekskursijā. Šoreiz mūsu mērķis bija iepazīt Latgali. 
Vispirms apskatījām Latvijā lielāko laukakmeni 
– Nīcgales akmeni, kas atrodas dziļi Nīcgales mežā. 
Te varēja redzēt „Latvijas Valsts mežu” rūpes, jo viss 
apkārt bija sakopts, izvietots informatīvais materiāls. 
Tālāk mūsu ceļš veda uz Latgales zooloģisko dārzu, 
kur apskatījām eksotiskos dzīvniekus. Savukārt 
Aglonā izstaigājām Kristus Karaļa kalna takas un 
taciņas, priecājāmies par skaistajām koka skulptūrām, par ļoti jauki sakoptu Latvijas stūrīti. Tad Valnezera krastā ieturējām pusdienas un 
devāmies uz Aglonas Maizes muzeju. Vienas stundas laikā mēs uzzinājām visu par to, kā top maizīte, nodegustējām vairākas maizītes un 
izdejojāmies latviskā garā. Dienas gaitā apmeklējām Aglonas baziliku, veldzējāmies ar Svētavota ūdeni.

Taču bērnus visvairāk interesēja Preiļu leļļu muzejs. Te bija iespēja pārtapt par princesēm un prinčiem, nofotografēties pie muzeja 
dekorācijām, ko daudzi arī izmantoja.

Liels paldies autobusa šoferītim Vitoldam, kas šo maršrutu labi pārzināja un deva mums noderīgus padomus. Liels paldies arī Inārai 
par garšīgajām pusdienām.

Biruta Calmane,
                                                                                                                                                 BJIC vadītāja

Vēl mirkli esam kopā visi,
Saulaini un cerību pilni,
Vēl nezinām, ko pasaule mums nesīs,
Vēl nezinām, kas tajā sagaidīs.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
iZlAidUms ANdreJA eGlĪšA ĻAUdoNAs 

VidUssKolā

12. klases skolēni kopā ar skolotāju Annu Iesalnieci un Selgu Balodi.

9. klases skolēni kopā ar skolotāju Liliju Jakubjaņecu.

Lai A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas absolventiem veiksmīgs tālākais izglītības ceļš!
Signes Smirnovas teksts un foto

Andreja eglīša Ļaudonas 
vidusskola izsludina audzēkņu 
uzņemšanu 2013./2014. mācību 

gadam no 1.  līdz 12. klasei.
Jūsu ieguvums:
-konkurētspējīga izglītība;
-bezmaksas transports uz un no 

skolas;
-bezmaksas ēdināšana un iespēja 

dzīvot skolas viesnīcā;
-apmaksātas mācības B kategorijas 

autovadītāju apliecības iegūšanai;
-vizāžistu un modelētāju kursi 

meitenēm;
-padziļināta sporta programma - 

volejbols, slēpošana, orientēšanās;
-nodarbības tautisko deju, moderno 

deju, teātra pulciņā; 
-vides izglītība.
Audzēkņu pieteikšana skolā no 10.06. 

līdz 29.08. darba dienās no plkst. 9.00 
līdz 17.00 skolas administrācijā.

Iesniedzamie dokumenti: 
10. klasē: iesniegums, dzimšanas 

apliecības kopija, apliecība un sekmju 
izraksts, veselības formas 26, 63, 
personas lieta. 

Pārējo klašu audzēkņiem iesniegums.

Kontakttālruņi: 64860905; 26532395
e-pasts: laudonassk@inbox.lv

Skola, kurā Tu esi gaidīts!

Andreja eglīša Ļaudonas 
vidusskola ar 

2013. gada 1. septembri 
aicina darbā: 

• sākumskolas skolotāju;
• zēnu mājturības un tehnoloģiju 

skolotāju (10 kontaktstundas).
Lūdzam sūtīt CV un motivācijas 

vēstuli uz e-pastu: laudonassk@
inbox.lv līdz 2013. gada 1. augustam. 

Kontakttālrunis: 26532395.

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA „ACS”
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Aktīvs un veselīgs dzīvesveids gados 
vecākiem cilvēkiem dod stimulu būt 
vajadzīgiem un vairo viņu dzīvesprieku. 

6. jūnijā Dzelzavas pansionātā tika 
organizētas veco ļaužu sporta spēles, kurās 
jau otro gadu piedalījās Ļaudonas pansionāta 
iemītnieki un darbinieki. 

Pirms sporta spēļu sākuma visus 
klātesošos sirsnīgi uzrunāja Dzelzavas 
pansionāta vadītāja Iveta Apenīte, novēlot 
veiksmīgu sacensību dienu, tomēr 
galvenais nav uzvarēt, bet gan piedalīties 
un gūt pozitīvas emocijas. Organizatori 
iepazīstināja ar sporta disciplīnām un 
noteikumiem. Sportiskajās aktivitātēs 
senioriem un darbiniekiem bija iespēja 
sevi pierādīt gan komandā, gan individuāli 
šautriņu mešanā, basketbolā, makšķerēšanā 
un citās interesantās disciplīnās.

Sporta spēļu nobeigumā tika apkopoti 
rezultāti un apbalvoti uzvarētāji gan ar 
diplomiem, medaļām, gan bija padomāts arī 
par pārsteiguma balvām. Pasākumā galvenais nebija iegūtās vietas vai diplomi, bet gan kopā būšanas prieks, kas mirdzēja ikviena seniora 
acīs, jo šī viņiem bija svētku diena. Šis bija pozitīvām emocijām bagāts pasākums, iegūti jauni draugi un lietderīgi pavadīts brīvais 
laiks. 

Milzīgs paldies Dzelzavas pansionāta vadītājai Ivetai Apenītei un darbiniekiem par pasākuma vadīšanu, par interesantajām atrakcijām 
un Ļaudonas pagasta pārvaldei par iespēju nokļūt Dzelzavā.

Vecākā gadagājuma cilvēkiem patīk ne tikai sportiskas aktivitātes, viņiem patīk arī mūzika un dziesmas.
Un tā 14. jūnijā Ļaudonas pansionātā ar sirsnīgu labdarības koncertu pie vecajiem ļaudīm viesojās dziedātāji no Ķelnes – brāļi Upīši – un 

Rūdolfs Beļaunieks no Ļaudonas. Seniori tika aicināti dziedāt un arī dejot līdzi, lai gan uz dziedāšanu pensionāri bija pakūtri, tomēr 
dažiem sejās uzplauka ne tikai smaids, bet emocionālā noskaņojuma dēļ acīs bija arī asaras. Tas bija ļoti aizkustinoši. Pēc uzstāšanās viesi 
arī parunājās ar saviem klausītājiem un tika sarunāts tikties arī nākamgad. 

Paldies mūziķiem par pozitīvi radīto noskaņojumu katra sirdī!
Ļaudonas pansionāta sociālā darbiniece

ināra Zilde

ZiedU FeJA AiCiNA Ciemos
Ziedu Feja uzrauga ikkatru ziedu skaistajā ziedu pļavā, kas 

1. jūnijā uzplauka Ļaudonas estrādē, vai kātiņš nav noliecies, 
vai lapiņa nav ieplīsusi, vai zieds pietiekami uzplaucis, vai 
čaklās bitītes ziedputekšņus novākušas. Ir tik skaisti dzīvot 
starp šiem ziediem! 

No rīta, kad saulītes siltie stari kņudina, Ziedu Feja līdz ar 
ziediem atplaukst, lai čakli darbotos visas dienas garumā. Bet 
vakarā saulīte atkal ieaijā smaržīgā miedziņā. Pasaulē ir tik 
daudz ziedu! Katram ziedam ir savs vārds, savs stāsts, kā tas 
ir radies.

Tāpat arī katram bērnam ir savs vārds, sava vietiņa, savs 
stāsts un sava saulīte – māmiņa, kas no rītiem ar mīļu buču 
pieceļ un vakaros ar maigu glāstu noliek čučēt. 

Tieši tādēļ Ziedu Feja 1. jūnijā, kad visā pasaulē atzīmē 
Bērnu aizsardzības dienu, ielūdza ģimenes uz koncertu, kura 
laikā pastāstīja pasakas, kā radušies ziedi, un aicināja sniegt 
priekšnesumus savus ciemiņus, kuri bija ieradušies no Ļaudonas 
PII „Brīnumdārzs”, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas, Mētrienas 
PIG un Barkavas KN bērnu deju studijas „Kriksis”.

Saulīte lutināja, dziesmas un dejas skanēja, bērni priecājās, 
un Ziedu Feja līdz ar visiem atzīmēja Starptautisko bērnu 
aizsardzības dienu arī Ļaudonā.

Koncerta izskaņā dalībnieki zilajās mākoņu debesīs palaida 
krāsainus balonus, no sirds cerot, ka viņu vēlējumi piepildīsies 
un aizceļos pie bērniem visā pasaulē!

Lūk, ko bērni vēlēja saviem vienaudžiem:
Lai vienmēr, vienmēr pasaulē būtu  kaut kas, ko gribas 

iemācīties, ko vēlaties darīt, kāda vieta, kur vēlaties nonākt, un 
draugi, kurus gribas satikt! Ļaudonas PII „Brīnumdārzs”

Lai katram bērnam uz pasaules būtu ģimene, kura viņa mīl, 
rūpējas, lolo, gādā, atbalsta un aizsargā. A.Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas meiteņu deju grupa

Lai mums vienmēr blakus būtu mamma un tētis, lai mēs 
smaidītu, lai varētu spēlēties, lai būtu laimīgi un paēduši un 
ilgi dzīvotu! Mētrienas PIG

Lai visiem pasaules bērniem blakus būtu mīļi, gādīgi 
cilvēki, kas, pasaules steigai par spīti, spēj apstāties un kopā 
ar bērniem paskatīties varavīksnē! Barkavas KN bērnu deju 
studija „Kriksis”

Mētrienas pirmsskolas izglītības grupa izdziedāja un izdejoja 
Lāča miega dziesmiņu.

VĒSTIS NO ĻAUDONAS PANSIONĀTA
seNiorU  sPorTA  sPĒles – AKTĪVi  UN VeselĪGi  PAVAdĪTs  lAiKs

KULTŪRAS DZĪVES NORISES

Turpinājums nākamajā lpp.
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Barkavas kultūras nama bērnu deju studija „Kriksis”.

...raksta turpinājums

Ciemos pie Ziedu Fejas bija ieradušies arī mazākie PII „Brīnumdārzs” audzēkņi.

Ziedu Feja priecājās savā ziedu pļavā satikt 
bērnus un viņu vecākus.

Meiteņu deju grupa no A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas koncertā ienesa 
mūsdienīgu deju izpildījuma vēsmas.

„Rūķu” un „Kaķu” grupas bērni no PII „Brīnumdārzs” bija sagatavojuši 
atraktīvus priekšnesumus.  Signes Smirnovas teksts

Anitas Namatēvas foto
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Senioru paaudzes deju kolektīvs „Divi krasti” pirms svētku gājiena uz Madonas 
pilsētas estrādi.

KādA JAUKA dieNA doBelĒ 
Maija beigās klubiņam “Mežrozīte” bija ieplānota ekskursija 

apskatīt skaistos un praktiskos dārzus Latvijā. Šoreiz izvēlējāmies 
skaisto pilsētu Dobeli. Diena bija patīkami saulaina, tieši kā radīta 
ekskursijai. Mūsu precīzais šoferītis Valdis Eglītis agrā rīta stundā  
plkst.7.30 no Ļaudonas kultūras nama sāka ceļojumu. Un tā pirmais 
apskates objekts -- Dobeles ceriņdārzs, kas ir visskaistākais ceriņu 
ziedēšanas laikā. Vairāk nekā 4 ha platībā maija beigās te smaržo 
ap 200 dažādu šķirņu un hibrīdu ceriņu. Šī unikālā ceriņu kolekcija 
ir viena no lielākajām pasaulē. Apmeklējām arī Pētera Upīša 
muzeju, interesanti bija uzzināt, ka katram ceriņam viņš ir devis 
savu nosaukumu. Pirmais ir veltījums savai mātei ar nosaukumu 
“Māte Ede Upītis”, arī “Gaiziņkalns” un daudz citu interesantu 
nosaukumu.

Dobele ir bagāta ar skaistiem privātdārziem, kuru saimnieki ir ļoti 
laipni un savus padomus neliedz arī apmeklētājiem, pat padalās arī 
ar stādiem, ja apmeklētāji vēlas. Blakus ceriņu dārzam iegriezāmies 
Līgas un Aivara Beņķu dārzā, kur puķu krāsainie stādījumi un 
daudzveidīgā skujeņu kolekcija priecē acis no agra pavasara līdz 
vēlam rudenim. Aiz mājas iekārtota saimnieciskā zona.

Lilijas un Alfrēda Štelmaheru radītais dārzs Bērzes upes krastā 
tiek dēvēts gan par akmens pasaku, gan brīnumdārzu. Akmeņu 
kolekcionēšana vairāk nekā 40 gadu garumā ir bijusi mājas īpašnieka 
lielākais vaļasprieks. Daudzveidīgo akmeņu ekspozīciju papildina 
dekoratīvie stādījumi un augu kompozīcijas.

Klūgu ģimenes dārzs arī ir atzīts par vienu no skaistākajiem 
Latvijā. Galvenais akcents ainavā ir skaistais dīķis, tad plašie zālāji 
ar krāšņumaugu dobēm, saglabājušies arī vecie koki, kuros mitinās 
vāveres, pūces, kā arī dārzu apciemo daudzi meža zvēriņi.

MADONAS  PILSĒTAS  SVĒTKI – SVĒTKI  NOVADAM
Madonas pilsētas svētki norisinājās no 4. līdz 

9. jūnijam, novada iedzīvotājiem un viesiem 
piedāvājot plašu svētku programmu. Svētku 
kulminācija bija 8. jūnija koncerts pilsētas 
estrādē – Madonas Dziesmu un deju svētki. 
Koncertā piedalījās pašdarbības kolektīvi 
no Madonas novada, kā arī vieskolektīvi no 
Ērgļiem, Lubānas, Cesvaines un Varakļāniem. 
Svētku koncertu vadīja Dailes teātra aktieri 
Sarmīte Rubule un Gints Andžāns. Šis koncerts 
ieskandināja XXV Vispārējos latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētkus Madonas novadā, tādēļ 
tajā piedalījās arī kolektīvi no mūsu pagasta 
– jauktais koris „Lai top!” un senioru paaudzes 
deju kolektīvs „Divi krasti”.

Signes Smirnovas
 teksts un foto

Jauktais koris „Lai top!”. 

Cimdu un koka skulptūru neparastais dārzs “Lejniekos” bija 
mūsu ceļojuma galamērķis. Skaidrīte un Haralds Bauzes savās 
lauku mājās, skaistās Bērzes upes krastā, ir izveidojuši neparastu 
dārzu ar daudzveidīgām puķu kolekcijām, vīnogulāju aleju un 
mākslīgo purviņu, kurā aug dzērvenes. Dārzā var mēģināt atpazīt 
garšaugus, redzēt, kā aug lini, rudzi, arbūzi, kuri iedēstīti interesantā 
plēves mājiņā. Dārzu vēl interesantāku padara saimnieka darinātās 
neskaitāmās koka skulptūras. Saimniece ir tautas daiļamata meistare, 
viena no pazīstamākajām cimdu adītājām Latvijā, kuras pūrā ir vairāk 
nekā 170 cimdu pāru, kurus arī mums bija lemts ne tikai apskatīt, bet 
arī apbrīnot Skaidrītes čaklo roku darbu.

Nedrīkst nepieminēt tikšanos ar bijušo sāvēnieti Aiju ( Krēsliņu), kas 
tagad dzīvo Dobelē. Viņa mūs iepazīstināja ar savu uzņēmējdarbību, 
ko šogad ir uzsākusi. Viņa ir apņēmības un enerģijas pilna paveikt 
uzsākto darbiņu, un mēs viņai novēlējām visu to labāko, lai idejas 
īstenojas.

Tik daudz skaistuma dvēselei sasmēlušies, braucām mājup, bet 
vēl radās doma iegriezties atpūtas centrā „Lido”, jo kad gan vēl kāds 
uz turieni aizbrauksim. „Lido” pilnā sparā ziedēja rododendri, kā arī 
priecēja gaumīgi iekārtotie apstādījumi, interesants zivtiņu baseins 
un, protams, sātīgi ieturētais launags, jo priekšā vēl tāls mājupceļš  
ar mazu piestāju „Liepkalnos”, lai iegādātos garšīgo maizīti, jo 
mājinieki arī gaidīja kādu cienastu.

Tā ir tikai maza daļa no Dobeles skaistajiem dārziem, ko mēs 
apskatījām. Tur vēl ir daudz, daudz ko apmeklēt un skatīt. Tā   kā mēs 
jums visiem iesakām to izdarīt, jo vasara tikko sākas.

Sieviešu kluba „Mežrozītes” vadītājas
Nellijas Gaidlazdas teksts
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„Līgo, līgo!” skanēja arī Ļaudonas pansionātā,
 īpaši sveicot trīs Jāņus.

LĪGO  SVĒTKUS  SAGAIDOT

22. jūnijā Ļaudonas estrādē ļaudonieši tika aicināti parūpēties 
par Līgo svētku vizuālo noformējumu svētku svinēšanas vietās 
un galvas rotu gaviļniekiem. Mairita Ducena laipni vadīja 
radošās nodarbības, kuru laikā varēja iemācīties, kā pareizi veidot 
apsveikuma ziedu pušķus un kļavu lapu cepures. Lai arī radošo 
nodarbību apmeklētāju skaits nebija liels, atnākušie ļaudonieši 
noteikti bija lieli ieguvēji, Līgo svētku noskaņā iemācoties ko 
jaunu un noderīgu ikvieniem svētkiem.

Savukārt Signe Smirnova kopā ar Tatjanu Kriškāni devās pie 
divpadsmit pagasta vecākajiem Jāņiem, lai ielīgotu tuvojošos 
svētkus. Visās saimniecībās tikām laipni un ar prieku uzņemtas, 
par ko paldies mūsu pagasta cienījamajiem Jāņiem: Birnītim 
Jānim, Marānam Jānim, Elmerim Jānim, Alžānam Jānim, 
Andersonam Jānim, Āboliņam Jānim, Reinbaham Jānim, 
Zvaigznem Jānim, Bērtulim Jānim, Vilciņam Jānim, Krēsliņam 
Jānim.

Paldies Mairitai Ducenai un Kriškānu ģimenei par iesaistīšanos 
Līgo svētku noskaņas radīšanā Ļaudonā!

Signes   Smirnovas teksts
Valtera Kriškāna foto Fotomirkļi no ielīgošanas pasākuma.
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CEĻĀ UZ XXV VISPĀRĒJIEM LATVIEŠU 
DZIESMU UN XV DEJU SVĒTKIEM

Gaisā jau virmo lielo svētku īpašā gaisotne 
– svētku dalībnieki pošas uz galvaspilsētu, lai 

vairāku dienu garumā nodotos mēģinājumiem 
un radītu skaistus koncertuzvedumus, ar kuriem 
priecēt skatītājus. Arī svētku skatītāji visās 
Latvijas malās gaida svētkus, lai redzētu TV 
ekrānā savus tuviniekus, lai klātienē izbaudītu 
plašo svētku programmu, lai atcerētos, kādi 
svētki bija agrāk, piedzīvotu notikumu, kas 

ierakstīts UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces 
nemateriālajā kultūras mantojumu sarakstā. 

Dziesmu un deju svētki ir tautas svētki, ar kuriem 
lepoties, kurus apbrīnot.

Ikreiz svētki sevī atnes ko jaunu. Šogad svētki norisinās no 30.jūnija līdz 
8.jūlijam, svētku epicentrā – Rīgā, svētku nedēļas laikā būs neskaitāmi daudz 
pasākumu un aktivitāšu, lai ko sev tīkamu varētu atrast ikviens.

Šogad svētkos īpaši piedomāts pie digitalizācijas, moderno tehnoloģiju 
izmantošanas – svētku logo var iedziedāt jebkurš, kuram ir pieeja datoram un 
internetam, tāpat arī var nosūtīt video sveicienus kolektīviem, kas tiks raidīti svētku 
gājiena laikā. Lattelecom un Latvijas Televīzija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
kultūras centru ir izveidojuši unikālu Dziesmu un deju svētku TV kanālu, kas 
skatītājiem būs pieejams no 17. jūnija līdz pat 14. jūlijam, un tas būs skatāms 
Lattelecom televīzijas visās platformās – interaktīvā, virszemes un interneta 
TV. Dziesmu un deju svētku TV ik dienas raidīs 6 stundas, ļaujot skatītājiem 
aplūkot gan vēsturiskus materiālus no iepriekšējiem svētkiem, gan arī šī gada 
svētku aktualitātes. Bet pēcsvētku nedēļā Lattelecom televīzijas Dziesmu svētku 
kanāla programma tiks veidota tā, lai arī paši dalībnieki varētu noskatīties svētku 
koncertus.

Ļaudonas pagasta svētku dalībnieki – senioru paaudzes deju kolektīvs 
„Divi krasti” un jauktais koris „Lai top!” -- piedalīsies šādos galvenajos svētku 
pasākumos:

senioru koru un deju kolektīvu koncerts „Zem treju loku varavīkšņu 
tilta”

5. jūlijā plkst.18:00
Ķīpsalas izstāžu zālē
Ieeja: bezmaksas
Šajā koncertā piedalās 20 labākie Latvijas senioru deju kolektīvi (tostarp 

Ļaudonas senioru paaudzes deju kolektīvs „Divi krasti”, vadītāja Aija Kreile), 41 
senioru koris, kopā 1300 dalībnieki.

deju lieluzvedums „Tēvu laipas”
4. jūlijs plkst.22:00
5. jūlijs plkst.14:00
5. jūlijs plkst.22:00
6. jūlijs plkst.22:00
Kultūras un sporta centrs Daugavas stadions, piedalās senioru paaudzes deju 

kolektīvs „Divi krasti”.
Deju lieluzvedumā piedalās 600 visu paaudžu deju kolektīvi ar 15 000 

dalībniekiem. Deju rakstos tiks atklāti latviešu tautas vēstures pagriezieni un 
latviskās dzīvesziņas vērtības.

Noslēguma koncerts „līgo”
6. jūlijs plkst.10:00
6. jūlijs plkst.19:00
7. jūlijs plkst.19:00
Mežaparka Lielā estrāde, piedalās jauktais koris „Lai top!”.
2013. gada svētku atslēgas vārds ir „Līgo – Lai top!”. Vārds „Līgo” latviešu tautas 

apziņā ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās, auglības un pats galvenais – 
gaismas (saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Tas izskanēs varenā kopkorī, 
kurā piedalīsies 250 jauktie, 75 sieviešu, 26 vīru, 40 senioru un arī diasporas kori 
– kopā apmēram 13 000 dziedātāju. Noslēguma koncertā piedalīsies arī apmēram 
2000 dejotāju, 1000 pūtēju orķestra mūziķu.

svētku dalībnieku gājiens
7. jūlijā plkst.10:00
no Brīvības pieminekļa pa Brīvības ielu līdz Dailes teātrim.
Dziesmu svētku gājiens ir svētku kulminācija pilsētvidē. Tajā piedalās gan svētku 

dalībnieki, gan organizatori.

MANS PALDIES

VEIKALA „DĪVARI” 
KOLEKTĪVAM – 
DACEI, GITAI, DACEI
par laipnu apkalpošanu, 
akurātu preču izvietošanu 
un pārskatāmību. Lai vei-
cas arī turpmāk!

Laima Tropa

NELLIJAI 
GAIDLAZDAI 

par skaisto ekskursiju uz 
Dobeles ceriņdārziem. Par 
visu bija rūpīgi padomāts, 
viss bija labi noorganizēts. 
Dalībniekiem tikai atlika 
baudīt brīnišķīgo ekskur-
sijas dienu.

Ekskursijas dalībnieces

Partija VIENOTĪBA 
pateicas visiem 
vēlētājiem, kuri piedalījās 
pašvaldību vēlēšanās 
un balsoja par partijas 
VIENOTĪBA deputātu 
kandidātiem.

Ļaudonas kapos
30. jūnijā plkst.14:00 
– luterāņu draudzei.

Pārupes kapos
13. jūlijā plkst.13:00 - 
pareizticīgo draudzei.
13. jūlijā plkst.14:00 
- luterāņu un katoļu 
draudzēm.

KAPUSVĒTKI 
ĻAUDONAS 
PAGASTĀ
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ČESLAVA GEDJUNA 22.06.2013. 
82 gadu vecumā

Tā es nācu, tā es gāju,
Tā ar bēdām mijas prieks.
Mīļie mani, dzimtās mājas,
Jums bez manis jāpaliek.

SĒRU VĒSTS

PASĀKUMU 
AFIŠA

30. jūnijā plkst. 13:00
pie Ļaudonas kultūras 

nama
XXV Vispārējo latviešu 
dziesmu un XV deju 

svētku karoga pacelšana

21. jūlijā
Ļaudonas kultūras 

namā
Bērnības svētki

Ģimenes aicinātas 
pieteikties līdz 12. jūlijam 

(Signe – 26590186), 
dalības maksa – 3 Ls

27. jūlijā plkst.10:00
A. eglīša Ļaudonas 
vidusskolas sporta 

laukumā
sporta diena

3. augustā
Ļaudonas pagasta svētki

Sekojiet pasākumu 
sīkākai informācijai!

APSVEICAM!

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz,
Bet nākotne  lai atnes visu,
It visu to, ko ilgojas Tev sirds!

SVEICAM JŪNIJA JUBILĀRUS

Apbedīšanas aģentūra „Ozīriss”
- Konsultācijas, kā pareizi kārtot apbedīšanas formalitātes. Doku-
mentu noformēšana.
- Pilns apbedīšanas serviss, pakalpojumi 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

Vēlam jubilāriem veselību, dzīvessparu, 
visu sapņu piepildījumu!

 50 gadu jubilejā
Lieni Dārziņu     13. jūnijā
Jāni Lavrenovu 26. jūnijā

 55 gadu jubilejā
Jāni Brutānu     19. jūnijā
Guzāliju Ņilovu 30. jūnijā

            65 gadu jubilejā
Arni Dunduru    1. jūnijā

 85 gadu jubilejā
Jāni Vilciņu     30. jūnijā

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

Laikā no 1. līdz  8. jūlijam sakarā ar darbinieku 
atvaļinājumu Ļaudonas pagasta kase būs slēgta.

No 1. līdz 7. jūlijam (Lailas Petrovskas atvaļinājuma 
laikā) liellopu mākslīgās apsēklošanas tehniķa pakalpojumu 
sniegs inese Podiņa - mob.tel. 29432649.

sociālā darbiniece Aija Zablocka 
laikā no 2013. gada 15. jūlija līdz 16. 
augustam būs atvaļinājumā.

Apmeklētāji tiks pieņemti: 22. jūlijā 
no plkst .9:00 līdz 12:00 un 5. augustā 
no plkst. 9:00 līdz 12:00.

Bāriņtiesas locekle ruta Vizāne 
laikā no 2013. gada 8. jūlija līdz 9. 
augustam būs atvaļinājumā.


