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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 8 (229) AUGUSTS/SEPTEMBRIS 2013. G.

Septembris. Jau septembris. Mēs sakām, ka laiks 
lido, aulekšiem paskrien mums garām. Bet varbūt tā 
tam ir jābūt – tieši tik ātri laiks arī rit. Vai tik ātri rit 
emocijas, notikumi, domas? Rītu nomaina vakars, 
nakti nomaina rīts, vasaru nomaina rudens, jaunību 
– briedums. Laiks skrien, bet atstāj aiz sevis sajūtas, 
pie kurām vienmēr var atgriezties. Mazliet, kā 
iespītēt straujajam ritmam, – atsaukt atmiņā dienas, 
notikumus, sajūtas un sapņus. Kavējoties dārgajās 
atmiņās, šķiet, arī laiks pierimst… uz mirkli apstājas. 

Lai mums ikvienam, laikam skrienot un pašiem 
līdz ar to, atrastos mirklis, lai apstātos. Un atgādinātu 
sev: es esmu bagāts, jo man pieder viss, kas ar mani 
ir noticis!

Signe 

SAGAIDOT ZINĪBU DIENU

Jau ierasts, ka līdz ar pārmaiņām dabā un svētku kalendārā – patīkamas vizuālas pārmaiņas piedzīvo arī ceļu krustojums. 
Dekorācijas priecē gan ļaudoniešus, gan pagasta viesus, kas, kaut vai tikai cauri braucot, var novērtēt pagasta sakoptību 
un vietējo cilvēku izdomu, roku veiklību. Ceļu krustojuma rotājumi allaž ir veidoti ar rokām, nevis nopirkti gatavi.

Šoreiz, sagaidot Zinību dienu, krustojumā bija „uzziedējuši” zīmuļi,  kas izmēra ziņā līdzinājās sākumskolas skolēniem! 
Krāsainie zīmuļi un burti atgādināja par skolu ne tikai skolēniem un skolotājiem, bet arī tiem, kuriem skola sen jau aiz 
muguras.

Lai sakrātā saules gaisma
Jums palīdz ik dienu, ik brīdi
No iesāktā nenovērsties
Un vienmēr teikt možu “labrīt!”.

Skolēniem un viņu vecākiem, skolotāju un 
tehnisko darbinieku kolektīviem – 

Lai zināšanām, jaunām idejām, sasniegtiem 
mērķiem un kopīgiem prieka mirkļiem piepildīts 

Jaunais 2013./2014. mācību gads!
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MĒNEŠA JUBILĀRES

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Signes Prušakevičas teksts un foto

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

31. jūlijā 80 gadu jubileju atzīmēja 
TAISIJA KAZAKEVIČA

Taisijas dzimtene ir Krievija. Kopš 1944. gada, kad kopā 
ar ģimeni sāka dzīvot Bauskā, par savu dzimteni Taisija sauc 
Latviju. Jubilāre augusi 8 bērnu ģimenē  kopā ar 5 māsām un 2 
brāļiem. Taisijai ir meita, 2 mazbērni un 1 mazmazbērns, bet, 
kā teic pati Taisija – mazmazbērnu pulciņš tikai aug, par ko 
viņai liels prieks. 

Savulaik Taisija strādājusi Rundāles pagastā par cūkkopēju, 
taču, kad 1985. gadā sākusi dzīvot Tocē, līdz pat pensijas 
vecumam strādājusi buļļu saimniecībā.

Šobrīd jubilāre savas dienas Tocē pavada, rūpējoties par 
mājdzīvniekiem un satiekoties ar kaimiņiem, kas jubilāri mīļi 
dēvē par Tasīti.

8. septembrī INTA PORUKA atzīmēja 
80 gadu jubileju

Vēlam brīnišķīgu omu, tūkstoš labu domu, 
garlaicību nepazīt un visus darbus padarīt!

Jaunais mācību gads

turpinājums 3. lpp.

Inta ir īstena ļaudoniete kopš dzimšanas. Kad vecākiem Jānim 
un Alvīnei Auziņiem tika piešķirts zemes gabals, tika uzcelta 
ģimenes māja „Niedrītes”, kas joprojām ir dzimtas īpašumā. 
Inta bērnību pavadījusi kopā ar 8 gadus vecāko māsu, mācījusies 
Ļaudonas pamatskolā. Inta vēlējās mācīties par medmāsu, taču 
šo ieceri izjauca cits sapnis – ģimenes dibināšana. 1951. gadā 
Inta apprecējās ar Valdi Rozentālu un sāka dzīvot Cesvainē. 
Ģimenē piedzima 2 meitas – Anita un Maija. Cesvainē Inta 
strādāja celtniecībā, pēc tam Cesvaines pienotavas  sviesta cehā. 
Kad Intai saslima mamma, viņa izdarīja izvēli pārnākt atpakaļ 

uz Ļaudonu, lai palīdzētu saimniecībā. Arī personīgajā dzīvē 
bija pārmaiņas. Inta iepazinās ar savu otro vīru Jāni Poruku,  
viņiem piedzima trīs meitas – Zigrīda, Inese un Aija.

Ļaudonā piepildījās arī Intas jaunības dienu sapnis. 30 gadus 
viņa nostrādāja Ļaudonas slimnīcā par sanitāri. Darba gados 
Inta saņēma vairākus goda rakstus par teicamu darbu un, kā 
atminas jubilāre, dakteris Sīlis reiz teicis par sanitāra darbu: 
darbs ir nepateicīgs, bet ļoti vajadzīgs.

Nu jubilāres ikdiena paiet, rūpējoties par mājlopiņiem – 
kazām, vistām, trušiem.

Meitas Intai dāvājušas 9 mazbērnus, bet mazbērni – 15 
mazmazbērnus.

PII „Brīnumdārzs”
Vasaras izskaņā, kad savu slavas 

dziesmu saulei sniedz krāšņās 
saulespuķes, PII „Brīnumdārzs” 
aicināja savus audzēkņus uz pirmo 
kopīgo tikšanos šajā mācību gadā. 30. 
augustā bērnudārza durvis vēra bērni 
un viņu vecāki. Kāds drošu soli devās 
iekšā, kāds nedroši turējās mammas 
brunčos, bet bērni, kas pirmo reizi 
bija bērnudārza telpās, ar interesi visu 
vēroja un izzināja.

Jā, šajā rudenī „Brīnumdārzā” mūsu 
pagasta bērniem piebiedrosies mazuļi 
arī no citiem pagastiem, kas, protams, 
priecē gan skolotājas, gan bērnus, jo 
jauni rotaļbiedri padara ikdienu tikai 
krāsaināku.

Bērni un vecāki pulcējās saules 
pielietajā pagalmā, kur viņus sveica 
PII vadītāja Ināra Krasnova, bet 
pigorus rādīja un bērnus aktivitātes 
iesaistīja bērnudārza Rūķis (sk. Dace Zepa) un Meža rūķis (sk. 
Irita Akmentiņa). Bērni varēja arī iepazīties ar jauno mūzikas 
skolotāju – Judīti Gūti. Savstarpēja saprašanās radās uzreiz, 
kad skolotāja ar bērniem nodziedāja pirmo dziesmu un nolēma, 
ka bērnudārzā jābūt skanīgam korim. Mūzikas skolotāja Judīte 
pie mazajiem dziedātājiem brauks no Bērzaunes divas reizes 
nedēļā.

Kā jau ierasts, svinīgajā pasākumā klātesošie tika iepazīstināti 
ar sagatavošanas grupas audzēkņiem – bērniem, kas jau 
nākamajā rudenī vērs skolas durvis. Kad cits pēc cita priekšplānā 
nāca puiši, klātesošie vien izbrīnā noelsās: sagatavošanas grupu 
veido 12 vareni puiši - topošie ugunsdzēsēji, šoferi, policisti. 
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VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Zinību diena – jauns starts darbam un mācībām

2. septembrī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā tika 
iezvanīts jaunais mācību gads, kas piepildīja skolu ar satikšanās 
prieku, zinātkāriem pirmklasniekiem, nostalģiskiem 12. klases 
skolēniem, jauniem skolotājiem un skolēniem.

  Šis mācību gads skolā ievērojams ar to, ka manāmi audzis 
skolēnu skaits. A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā mācīsies 173 
bērni. Par šīm pozitīvajām izmaiņām pateicība jāizteic skolas 
direktoram Guntim Lazdam, kas ziemā organizēja Atvērto 
durvju dienas, aicinot skolēnus no blakus pagastiem un novadiem 
iepazīties ar Ļaudonas vidusskolu. Šīs tikšanās un personīgas 
pārrunas ar skolēniem un viņu vecākiem ir devušas rezultātu, 
jo šajā mācību gadā mūsu skolā iestājušies ap 30 bērniem. 
Nenovērtējams atspaids jaunu skolēnu piesaistei ir atjaunotās 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

turpinājums no 2. lpp.

internāta telpas. Skolas dienesta viesnīcā līdz ar pirmajām skolas 
dienām sāka dzīvot 6 skolēni.

Svinīgajā pasākumā satikās skolas mazākie un lielākie skolēni. 
12. klases astoņi skolēni, kuriem šis ir pēdējais mācību gads 
Ļaudonas vidusskolā, sporta zālē ieveda 15 pirmklasniekus, 
kuriem skolas dzīve vēl ir jauns un izdibināms piedzīvojums. 
12. klases audzinātāja ir skolotāja Anita Kidala, savukārt līdz 
ar pirmklasniekiem skolas gaitas šajā skolā uzsāk jaunā sākum-
skolas skolotāja Sintija Bašķere.

Tika aizsākta arī jauna tradīcija – svinīgs skolēnu solījums 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolai. Šo tradīciju aizsākot, 
solījumu tika aicināti nolasīt 9. un 12. klases labākie skolēni 
– Māra Karlsone un Kristaps Jakubjaņecs.

Signes Prušakevičas teksts un foto

Skolotājām Iritai un Dacei jāvēl 
izturība un neizsīkstoša enerģija, mazos 
delverēnus gatavojot skolas gaitām.

 Kad puiši bija saņēmuši savas pirmās 
mācību grāmatas, Meža rūķis katrai 
grupiņai iedeva kopīgi paveicamu 
uzdevumu. Bet vecāki devās uz 
sapulci, kurā tika pārrunāti dažādi 
būtiski jautājumi un sniegta aktuāla 
informācija.

  Pie bērnudārza ieejas krāšņi zied 
saulespuķes. Lai to radītais siltums un 
krāšņums saglabājas visu gadu un sniedz 
bērniem un darbiniekiem nezūdošu 
enerģiju un prieku!

Signes Prušakevičas 
teksts un foto

Sagatavošanas grupiņas puiši saņēmuši pirmo mācību grāmatu.“Rūķu” grupas bērni kopā ar rūķiem - skolotājām Iritu Akmentiņu 
un Daci Zepu.

“Kaķu” grupa kopā ar skolotājām Ilzi Barūkli, Dinu Simsoni un skolotāju palīdzi Ligitu Edelbergu.

1.klases gaitas šogad uzsāk 15 skolēni. Lielajā skolas dzīvē 
bērnus ievedīs skolotāja Sintija Bašķere.

12.klases skolēni un skolotāja Anita Kidala ir apņēmības pilni 
pēdējo mācību gadu vidusskolā pavadīt uz pozitīvas nots.
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Skolas dienesta viesnīca – ieguvums ikvienam

Laikā, kad skolēni un mūsu pagasta „Brīnumdārza” audzēkņi 
baudīja vasaras brīvdienas, notika darbs pie izglītības iestāžu 
sagatavošanas jaunajam mācību gadam, meklējot un atrodot 
iespējas kaut nelieliem, bet tomēr uzlabojumiem.

Lielāko daļu uzmanības un arī finansējuma prasīja A.Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas internāta telpu remontdarbi un telpu 
iekārtošana.

Lēmums par skolas internāta izveidi Madonas novada 
pašvaldības domes sēdē tika pieņemts jau 2012.gada jūnijā 
pēc pagasta pārvaldes iniciatīvas, kas pamatota gan ar 
nepieciešamību veicināt skolēnu piesaisti mūsu skolai, gan 
iespēju paplašināt skolas piedāvājumu dažādu nometņu vai 
citu pasākumu organizēšanai vasaras mēnešos. Ļaudonā vēl 
joprojām nav naktsmītņu piedāvājuma, pēc kā diezgan bieži 
ir pieprasījums no viesu un tūristu puses, tad skolas brīvlaikā 
internāta telpas izmantojamas arī šādam mērķim.

Pakāpeniski tika sagatavota telpu renovācijas dokumentācija, 
piemērota iepirkuma procedūra, lai atrastu uzņēmēju darbu 
veikšanai. 

Iepirkuma procedūras rezultātā līgums tika slēgts ar SIA 
„MDM85” par kopējo summu Ls 26417,25. Uzņēmums 
darbus sāka un pabeidza līgumā noteiktajos termiņos, darbi 
veikti teicamā kvalitātē. Renovācijas izdevumi tika segti no 
pašvaldības aizņēmuma Valsts kasē. 

Rezultātā iegūtas mūsdienīgas un mājīgas telpas, kurās 
paredzētas 17 vietas.

Šobrīdi internātā pilnībā aprīkotas 8 vietas, iekārtota atpūtas 
istaba, daļēji iekārtota virtuves zona, koridors. Mēbeļu, gultas 

veļas, aizkaru, sanitāri higiēnisko preču iegāde no pagasta 
pārvaldes budžeta līdz šim ir prasījusi Ls 4307,45. 

Tā kā skolēnu vecāku iesniegumi, sākoties jaunajam mācību 
gadam, apliecina pieprasījumu pēc šī pakalpojuma, darbs pie 
atlikušo telpu iekārtošanas tiek turpināts.

Ļaudonas pag.pārvaldes vadītāja 
Ilze Dreimane

Anta, Kristīne un Renāta ir priecīgas, ka skolas dienas varēs 
pavadīt skaisti izremontētās telpās.

Emīls mācās 7.klasē, viņa mājas ir Antūžos. Emīls novērtē jaunās 
mēbeles un atzīst, ka iedzīvoties būs viegli.

Izmantojot izdevību, kad skolēni bija tikko ieradušies savās 
jaunajās mājās, uzrunāju dažus no skolēniem, lai viņi dalās 
pirmajos iespaidos.

Emīls Zemītis, 7.kl. (Antūžu pagasts)
Man te ļoti patīk, viss ir forši! Patīk tas, ka ir jaunas mēbeles, 

viss ir krāsains. Būs jāpierod te dzīvot, taču domāju, ka ar laiku 
jutīšos kā mājās.

Anta un Kristīne 10. kl., Renāte 11. kl. (Jēkabpils)
Mums te viss ļoti patīk! Nevar salīdzināt ar citu skolu 

kopmītnēm – te viss ir jauns, svaigs, smaržīgs. Noteikti būs vēl 
mājīgāk, kad iekārtosimies. 

Visas meitenes atzīst, ka labāk palikt šeit, nekā katru rītu agri 
celties un braukt ar autobusu uz Ļaudonu.

Dace - Daniela (7. kl.) un Ņikita (2. kl.) mamma (Variešu 
pagasts)

Bērni mācījās Liepenes pamatskolā, tad pārgāja uz Krustpils 
skolu, taču klīst dažādas runas un man nebija garantijas, 
ka Krustpils skolu bērni varēs pabeigt, tādēļ tieši laikā bija 
piedāvājums pārnākt uz Ļaudonu. Pirmais iespaids bija ļoti 
labs un uzreiz nolēmām, ka dēli mācīsies šeit. Plusi ir vairāki 
– bezmaksas ēdināšana un transports, izremontēta sporta zāle, 
siltas telpas arī ziemā. Skolas viesnīca, kur bērniem palikt. Arī 
par to nav jāmaksā, šeit ir bezmaksas internets. Mēs varēsim 
sazināties katru dienu. Redzu šeit izaugsmes iespējas, jo dēli 
var turpināt mācības līdz pat vidusskolas absolvēšanai.

  Reizēm aizdomājos, kas būtu labāk – būt bez darba, bet 
mājās ar bērniem vai prom darbā, pelnīt ģimenei iztiku un laist 
bērnus kvalitatīvā skolā, pie zinošiem skolotājiem, lai iegūtu 
labu izglītību. Darbs man šobrīd ir tāds, ka darbdienās neesmu 
mājās. Tādēļ ar drošības sajūtu un mieru sirdī atstāju bērnus šeit  
zinot, ka puiši būs tikai ieguvēji.

Signes Prušakevičas teksts un foto

Pēcpusdienās pēc skolas, ierodoties internātā, bērnus sagaidīs 
Inese Pomere, kas gādās par bērnu labsajūtu.
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VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA „ACS”
Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanā

Eiropas komisijas 
sponsorētā projekta ietvaros 
daļai Ļaudonas pagasta 
jauniešu šovasar bija 
iespēja lieliski un lietderīgi 
pavadīt savu brīvo laiku. 
Pašā vasaras sākumā 15 
jaunieši devās ekskursijā: 
pabijām Biķernieku sporta 

kompleksā, kur apskatījām Latvijas slavenāko sportistu 
spēkratus. Bijām Rīgas Zooloģiskajā dārzā, pēc tam Skrīveru 
saldumos degustējām viņu produkciju un mācījāmies ietīt 
Gotiņas, bet ekskursijas noslēgumā pabijām Likteņdārzā.

Otrs lielisks pasākums šī projekta ietvaros bija pikniks. Pirms 
atpūtas bijām ekskursijā Kalsnavas arborētumā, drosmīgākie 
uzkāpa jaunajā skatu tornī. Pēc tam lieliski pavadījām laiku 
kalsnaviešu atpūtas vietā. Vispirms notika dažādas atrakcijas 
un sportiskas nodarbības, tam sekoja desiņu cepšana un citas 
gastronomiskas aktivitātes.

Trešais pasākums šī projekta ietvaros bija vēl viena 
ekskursija. 

Šoreiz braucām Siguldas virzienā. Vispirms apskatījām 
Siguldas slaveno bobsleja un kamaniņu trasi, tad Gūtmaņu alu. 
Ar gaisa vagoniņu pārbraucām pār Gauju. Lielu gandarījumu 
sagādāja Tarzāna parks, kur drosmīgākie veica Rodeļu trasi, 
nošļūca ar kamerām, šāvaar loku  un pneimatisko šauteni.  
Turpinājumā vienu stundu aktīvi pavadījām Siguldas boulinga 
centrā,  kur uz četriem celiņiem katrs varēja izmēģināt savas 
prasmes. Noslēgumā apmeklējām Rākšu Zoodārzu, kur 
priecājāmies par kamieļiem, lamām un kalpakām.

Vēl šī projekta ietvaros bērniem notikušas vairākas nodarbības 
gan par medībām, makšķerēšanu, psihologa nodarbības, sporta 
aktivitātes.

Notikušas nodarbības arī šinī projektā iesaistīto bērnu 
vecākiem, kurās vecāki (šoreiz mammas) gatavoja sev dažādas 
rotaslietas.

Projekta koordinatore Biruta Calmane

SPORTISKĀ VASARA
Pavasarī un vasaras mēnešos sportiskākie 

ļaudonieši piedalījās vairākās sporta 
aktivitātēs, lūk, rezultāti-

Galda tenisa turnīrs
Turnīrs notika vēl pavasarī, piedalījās 10 

dalībnieki. 3.vieta - Sandris Jakubjaņecs, 2.v. 
- Sandis Pētersīlis, 1.v. Edijs Dzenis

Vienas dienas volejbola turnīrs
Šis turnīrs arī tika organizēts pavasarī, 

piedalījās 4 komandas: 4.v. Mārciena, 3.v. 
Kalsnava, 2.v. Ļaudona, 1.v. Mētriena

Pludmales volejbola komanda 
„Ļaudona”

Komanda „Ļaudona” (Edijs, Edijs) 
piedaloties sacensībās, 28.jūlijā izcīnīja 
Kalsnavas ceļojošo kausu, labi veicās arī 
otram Ļaudonas pārim (Oļģerts Smalkais/ 
Andris Jermakovs), kas izcīnīja 3.vietu.

Madonas atklātais pludmales volejbola 
čempinonāts

Kopvērtējumā piedalījās 45 komandas un komanda„Ļaudona” 
(Edijs/Edijs/Oļģerts) kopvērtējumā izcīnīja 4.vietu, finālposmā 
izcīnot 3 vietu. Debijas sezonā augsto 13.vietu izcīnīja Ventis 
Stradiņš un Rūdolfs Beļaunieks.

Pludmales volejbola posmi Ļaudonā
Visu vasaru Ļaudonā norisinājās četri pludmales volejbola 

posmi.
Kopvērtējumā: 3.v. - Oļģerts Smalkais/Andris Jermakovs 

(Ļaudona), 2.v.- Rita Rubule/VasīlijsTrusovs (Madona), 1.v. - 
Edijs/Edijs (Ļaudona).

Augusta beigās tika noskaidrots Ļaudonas pludmales 
volejbola karalis. Šajās sacensībās piedalījās 8 ļaudonieši 
un finālā par karaļa titulu cīnījās - Edijs Simsons un Oļģerts 
Smalkais, šoreiz veiksmīgāks izrādījās Oļģerts.

Paldies ļaudoniešiem, kas atbalstīja sportiskās aktivitātes un 
īpaši sveicieni godalgoto vietu ieguvējiem!

pagasta sporta organizatora Edija Dzeņa teksts
un Gitas Zablockas foto

DEJU FITNESA JAUNUMS – ZUMBA NODARBĪBU 
PIEDĀVĀJUMS ARĪ ĻAUDONĀ

Zumbas deju formu veido visdažādāko deju stilu sajaukums latino ritmos. 
Zumbas nodarbību laikā deju ritms mainās, līdz ar to uzlabojas sirdsdarbība 
un attīstās visas nozīmīgās ķermeņa muskuļu grupas. Enerģiskas kustības 
palīdz atbrīvoties no stresa un aizmirst ikdienas rūpes ritmiskas mūzikas 
pavadībā.
Vecumam, dzimumam, svaram un citiem parametriem nav nozīmes - zumba 
ir priekš visiem - gan omītēm, gan jaunajām māmiņām, gan jauniešiem un 
bērniem.
Zumbas nodarbības Ļaudonas kultūras namā ceturtdienās plkst.18:30 
Nodarbību laiks - ~1h (40min Zumba, 20min – Pilates), maksa par nodarbību 
– 2,50Ls no cilvēka.

Rokdarbu pulciņš 

darbību atsāks, kad būs 
padarīti rudens darbi.

Nodarbības notiks 
ceturtdienās no 

plkst.13:00 Ļaudonas 
kultūras namā
Lūgums sekot 

informācijai par pirmo 
tikšanos.
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KULTŪRAS DZĪVES NORISES
ĻAUDONAS PAGASTA SVĒTKI

3. augustā Ļaudonā valdīja svētku gaisotne, jo  bija pienācis 
Pagasta svētku laiks. Pagasta svētku pašā rīta agrumā pie 
Aiviekstes tilta pulcējās kaislīgie makšķernieki, lai sacenstos 
par lielāko lomu pludiņmakšķerēšanā. Diena bija pasakaini 
saulaina. To īpaši izbaudīja ģimenes ar bērniem. Pie kultūras 
nama bija iespēja izmēģināt palaist debesīs milzu burbuli. Šo 
aktivitāti izmantoja gan lieli, gan mazi ļaudonieši un Ļaudonas 
viesi. Notika arī sejiņu apgleznošana. Meiteņu sejas rotāja ziedi, 
taureņi, bet puišus vairāk uzrunāja zirnekļcilvēka un dzīvnieku 
elementi. Bija pieejama arī cukurvate un citi saldumi.

      Saule ļaudoniešus lutināja visas dienas garumā – arī svētku 
koncerta laikā, kad izskanēja sveicieni no pagasta kolektīviem un 
viesmāksliniekiem. Ļaudoniešus priecēja pagasta pašdarbības 
kolektīvi – senioru deju kolektīvs „Divi krasti” (vadītāja Aija 
Kreile) un jauktais koris „Lai top!” (diriģente Anita Melnupa), 
tautisko deju kolektīvi (skolotāja Anita Pētersīle) un mūsdienu 
deju meiteņu grupa (skolotāja Alda Ostrovska) no A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas. Ar temperamentīgām čigānu dejām 

Pagasta svētku koncerta dalībnieki – pēc koncerta vienojās ne tikai kopējā foto, bet arī kopējā dziesmā.

uzstājās eksotisko deju studija no Madonas „Mantigra”.
 Svētku koncerts bija piepildīts ar dziesmām, dejām, labiem 

vārdiem un pateicības aplausiem.
 Visas dienas garumā pie Aiviekstes tilta ikvienam bija 

iespēja uzrakstīt savu novēlējumu Ļaudonai un ļaudoniešiem. 
Lūk, daži no labajiem vārdiem:

Zelt un plaukt Ļaudonai!
Šo skaisto vietu nepametiet – tā ir jūsu un mūsu (bijušo 

ļaudoniešu)!

Ļaudonai novēlu vairāk jaunu, radošu un varošu jaunu 
cilvēku.

Lai vairāk ļaudoniešu, kas tic Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolai! Paldies skolas direktoram!

Lai Ļaudonā būtu daudz sirsnīgu, gudru, laipnu, 
dzīvespriecīgu, enerģisku, radošu un čaklu cilvēku!

Lai Ļaudona ar katru dienu kļūts skaistāka un sakoptāka!
Lai visiem ļaudoniešiem laba veselība, pārējais tad viss 

būs!
Visskaistākās puķes ir Ļaudonai, visskaistākie cilvēki ir 

Ļaudonā, visskaistākās pļavas ir Ļaudonā! Kaut daudzus 
gadus būtu Ļaudona!

Nāku ciemos, dzimtā puse mana… Nāku ar gaišām domām 
un laba vēlējumiem jums, mani novadnieki. Es lepojos ar jums 
un esmu lepna par to, ka nāku no Ļaudonas.

Liels paldies jāsaka Mairitai Ducenai par svētku 
noformējumu Ļaudonā. Mairitas un viņas čaklo palīgu darba 
rezultātā Aiviekstes upē varēja vērot skaistu instalāciju – no 
dabas materiāliem veidotu Ļaudonas pagasta ģerboni, kas 
sasniedza 2x4m.

 Paldies ikvienam, kas iesaistījās Pagasta svētku organizēšanā, 
paldies māksliniekiem par svētku koncertu. Paldies jums, 
ļaudonieši, par labajiem vārdiem, ko rakstījāt novēlējumu 
sienā, un gaišajām domām, ko kopīgi īsi pirms pusnakts 
sūtījām debesīs. Ikviena gaiša doma, ikviens laba vēlējums 
apiet pasaulei apkārt un atgriežas pie sūtītāja.

 
Signes Prušakevičas teksts un foto

Lai taptu skaistais pagasta ģerbonis, bija nepieciešama izdoma, 
laiks, darbs. Paldies ļaudoniešiem, kas, vakarā braucot gar 

Aivieksti, manīja Mairitas Ducenas rosību – apstājās un pielika 
savu palīdzīgo roku pagasta simbola tapšanā.

Skaistais galarezultāts, kas raisīja patīkamu izbrīnu daudzu 
ļaudoniešu un Ļaudonas viesu sejās.



    AUGUSTS/SEPTEMBRIS  2013      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 6 (228)                               7

VEIKALS „KATRAM” ATZĪMĒ 5 GADU JUBILEJU
1. septembris - Zinību diena, kas ir svētki skolēniem, viņu 

vecākiem, skolotājiem. Taču 1. septembris ir svētki arī veikala 
„Katram” darba kolektīvam, jo tieši šī diena ir veikala dzimšanas 
diena, kad Ļaudonā durvis vēra Indras un Imanta Vīksnu vadītais 
veikals.

Ideja par veikala atvēršanu radās vairāku apstākļu sakritības 
rezultātā. Bija atbrīvojušās telpas, kas stāvēja tukšas. Tā kā ēka ir 
pagasta centrā, tā agrāk vai vēlāk kļūtu par demolēšanas objektu, 
tādēļ toreizējā pagasta priekšsēdētāja Līga Calmāne uzrunāja SIA 
„Ausmupe” īpašniekus izmantot šīs telpas uzņēmējdarbībā.

 Pats pirmais darbs bija telpu attīrīšana no atkritumiem. Vīksnu 
ģimenei talkā nāca arī draugi. Un tikai tad, kad telpas bija pilnībā 
atbrīvotas, varēja sākt domāt par to pielāgošanu veikala vajadzīgām. 
Protams, vajadzību bija daudz – pirmā stāva nosiltināšana, 
centrālapkures ierīkošana, kapitālremonts. Lai to visu realizētu, tika 
paņemts kredīts, kas trīs gadu laikā atmaksājās. Rezultāts jūtams 
joprojām – ziemā telpās ir silti, vasarā nav karsti, telpas ir gaišas un 
mūsdienīgas.

Līdz ar veikala atvēršanu darbavietu atrada ļaudonietes, kas ir labs 
ieguldījums pagasta iedzīvotāju labklājībā. 

Darba kolektīvs ir kā otra ģimene, tādēļ vaicāju Indrai Vīksnai, 
kādi ir veiksmīga, draudzīga darba kolektīva priekšnosacījumi. 

„Jā, kolektīvs izveidojies draudzīgs, visas meitenes labi komunicē 
gan savā starpā, gan arī ar pircējiem, preču piegādātājiem un 
sadarbības partneriem. Mums ir izveidojušās savas tradīcijas - 
kopā talkojam, svinam vārda un dzimšanas dienas, rīkojam svētku 
ballītes, kurās meitenes izdomā dažādas aktivitātes. Cenšamies, 
lai pašiem būtu interesanti, jo parasti visos pasākumos tiek ņemtas 
līdzi arī otras pusītes. Man kā darba devējai jācenšas nodrošināt 
tādus darba apstākļus, lai darbiniekiem būtu ērti strādāt, lai viņiem 
nebūtu jādomā par sadzīves neērtībām veikalā. Šeit lielais palīgs ir 
mans vīrs, kas vienmēr izdomā, kā kaut ko uzlabot vai pārtaisīt, lai 
būtu labāk. Gandarījums ir par to, ka šo piecu gadu laikā no darba 
nav aizgājusi neviena darbiniece, vēl klāt esam pieņēmuši divas 
meitenes, jo darba apjoms ievērojami audzis. Es domāju, ka tas arī ir 
mūsu darba apliecinājums.”

Šo piecu gadu laikā notikušas arī dažādas pārmaiņas. Indra atzīst, 
ka visvairāk pārsteigti par izmaiņām ir ļaudonieši, kuri šeit pastāvīgi 
nedzīvo, bet atbrauc vien pāris reizes gadā. Tad tiek saņemti daudz 
komplimentu par patīkamajām pārmaiņām. Tirdzniecības zāle 
un preču izvietojums ir pārkārtots  atbilstoši „Lats” koncepcijai, 
ievērojot  pircēju plūsmu, preču grupu izvietošanas nosacījumus, ir 
mainījies telpu vizuālais izskats.  Tāpat no pavasara tiek izplatītas 
veikala klientu lojalitātes kartes, par kuru priekšrocībām nu jau 
vairs  neviens nav jāpārliecina. Joprojām katrs ļaudonietis mēneša 
sākumā savā pastkastītē saņem avīzīti par ikmēneša akcijām. Šajā 
sakarā Indra teic, ka bieži vien pircējiem nākas paskaidrot, kādēļ 
dažas no precēm, kas ir ievietotas reklāmas avīzē, nav nopērkamas 
veikalā „Katram”. „Kādreiz akcijās gadās tādas preces, kuras 
piegādātāji uz Ļaudonu neved, jo nav izstrādāti maršruti un grafiki. 
Pēc viņu teiktā, mēs atrodoties pārāk dziļi laukos, arī mūsu ceļi esot 
neizbraucami. Par šo tēmu arī es esmu vairākkārt runājusi „Lata” 
ikmēneša sapulcēs. Un rezultāts jau ir jūtams. Ar katru mēnesi šādu 
preču paliek arvien mazāk. Ja avīzē ir apmēram 200 akcijas preces, 
tad no tām tikai dažas nevar nopirkt veikalā.”

Par veikala izaugsmi un simpātijām no pircēju puses liecina 
arī sasniegumi, kas šo gadu laikā palīdzējuši veikala kolektīvam 
neapstāties, bet turpināt iesākto. Ir saņemti daudzu ļaudoniešu 
pateicības vārdi ikgadējā pagasta pasākumā „Mans paldies”. Veikals 
nominēts kā „Gada iestāde 2011”, Indra Vīksna saņēmusi titulu 
„Gada iestādes vadītāja 2011”, arī veikala pārdevēja Diāna Strode ir 
saņēmusi nomināciju „Laipnākais apkalpojošās sfēras darbinieks”. 
Divus gadus pēc kārtas Vīksnu ģimene tikusi iecelta arī „Gada 
ģimenes” godā.

 Veikala darbība novērtēta arī ārpus pagasta, iegūstot 2011./2012. 
gada „Izcilnieka” titulu „Lats” tīklā un „Loterijas teicamnieka” balvu 
„Lats” tīkla organizētajā vasaras loterijā.

 Veikala kolektīvs ne tikai strādā, bet ar prieku svin arī svētkus, 
ļaujot šo atmosfēru izbaudīt arī klientiem. Iepērkoties veikalā, 
pircējiem bija iespēja izlozēt dažādas dāvaniņas, par ko visiem 
bija prieks, jo tās patiešām bija jaukas un noderīgas. Savukārt 1. 
septembrī ikviens varēja izjust īstu svētku atmosfēru, jo visas dienas 
garumā pie veikala skanēja „dzīvā” mūzika, par ko bija parūpējušies 
grupas „Dadži” puiši. Par godu veikala 5 gadu jubilejai notika 
svinīgs pasākums Ļaudonas kultūras namā. Tajā tika godinātas 
veikala meitenes, katra saņemot goda diplomu un piemiņas balvu. 
Šajā pasākumā muzicēja grupa „Dadži”, kas gādāja par jautrību, bija 
dažādas aktivitātes, lai vakaru padarītu interesantāku.

Jautājot par nākotnes mērķiem un iecerēm, Indra pastāstīja, ka 

veikals jau ir jaunās naudas gaidās, piedomājot par pircēju ērtāku 
pāriešanu no latiem uz eiro: 

„Mūsu veikalā tiks uzstādīts automātiskais valūtas detektors. 
Šobrīd vēl lietojam latu valūtu, ko zinām un kurai viltojumu procents 
banknotēm ir pietiekami neliels, bet eiro valūta tiek lietota visā 
pasaulē, tāpēc iespējamo viltojumu varbūtība krasi var pieaugt. Lai 
pasargātu sevi un klientus no nepatīkamiem pārsteigumiem, nolēmām 
iegādāties šo ierīci. Ar tās palīdzību vienas banknotes pārbaude ir 
sekundes jautājums, kā rezultātā būs iespēja samazināt jaunās valūtas 
viltojuma pieņemšanas risku. Aicināsim visus klientus, sevišķi 
gados vecākus ļaudis, kuriem radīsies šaubas par jaunās valūtas 
autentiskumu, atnākt uz veikalu un to pārbaudīt.”

Tāpat, domājot par klientu ērtībām, drīzumā veikalā „Katram” 
tiks uzstādīts jauns termināls, kas sniegs iespēju ātri un ērti apmaksāt 
daudzus pakalpojumus – komunālos maksājumus, dažādus nodokļus, 
elektrību, telefonu un interneta rēķinus, soda naudas u.c. Termināls 
piedāvās apmēram 400 dažādus maksājumu veidus, apmaksu 
veicot gan pēc telefona numura, pēc rēķina svītrkoda vai pēc rēķina 
numura.

Veikala „Katram” jubilejas mēnesī vaicāju Indrai Vīksnai, kāds 
būtu novēlējums pašiem sev: 

- Lai izdodas! Un, ja neizdodas, lai veicas!
Un, ja neveicas, lai vienkārši laimējas!
Kā nejaušā gadījumā, kā veiksmīgā darījumā
Vai vienkārši - kā laimīgā spēlē! Un tā – vienmēr! Un - ikreiz!
Paldies Indrai Vīksnai par interviju. Lai veikala „Katram” veiksmes 

stāsts ir kā motivācija arī citiem ļaudoniešiem! Viss sākas no idejas, 
kas izaug par veiksmīga sapņa piepildījumu un sniedz prieku gan sev, 
gan citiem.

Signe Prušakevičas

MANS PALDIES
Lai mūsu prāti mācās domāt pateicības domas, 
Tad mazāk vietas paliks rūgtumam! 
Lai mūsu lūpas mācās runāt pateicības vārdus, 
Būs mazāk jāraud, jākurn, jāsūdzas! 
Lai mūsu sirdis mācās dziedāt pateicības dziesmu, 
Dievs dāvās vairāk vēl, kā lūgt un saprast var! 

Sirsnīgs paldies par apsveikumiem, labajiem 
vārdiem un ziediem mūsu veikala “KATRAM” 

5 gadu jubilejā!
Kolektīva vārdā 

Indra un Imants Vīksnas

Paldies 1.klases bērnu - Linarda Ducena, Emīlijas 
Dreimanes, Lauras Āboliņas, Dāvja Stroda, Tani-
tas Paulas Mincānes - vecākiem par izrādīto iniciatī-
vu, ieguldīto darbu un materiālu sagādi 1.klases telpu 
remontam.

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas kolektīvs

Visu skolēnu vārdā paldies veikala „Katram” saim-
niekiem Indrai un Imantam Vīksnām par dāvinājumu, 
uzsākot jauno mācību gadu – pildspalvām.

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas kolektīvs

Paldies Inesei Bielei par atbalstu ārpusklases 
pasākumu organizēšanā.

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas kolektīvs

Paldies Skaidrītei Stepanovai par aktivitāti vasaras 
pasākumu organizēšanā - par nokļūšanu Kalsnavā Pe-
oniju svētkos un par iespēju baudīt jauko zemessardzes 
koncertu Madonas kultūras namā.

Nellija, Aira, Vera

Liels paldies visiem labajiem cilvēkiem, kuri nepalika 
vienaldzīgi un palīdzēja atrast Karinu.

Ar cieņu Karinas audžuvecāki.
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	 60 gadu jubilejā
Māri Grāvīti                       
6. augustā

            65 gadu jubilejā
Marutu Zagorsku („Mežsētas”)             
8. augustā

            75 gadu jubilejā
Ināru Upāni                                   
1. augustā
Jadvigu Mutori                                   
	3. augustā
Zentu Siliņu - Mazjāni                  
17. augustā
Aleksandru Kļimoviču                  
21. augustā
Andreju Strogovu                              
28. augustā

Rudens tirdziņš
29. septembrī plkst. 10:00

Ļaudonas kultūras nama laukumā.
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji.

Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīta pēcpusdiena
1. oktobrī plkst. 15:00

Ļaudonas kultūras namā
Lūgums līdzi ņemt mazu cienastu.

Dzejnieka Andreja Eglīša atceres pasākums
21. oktobrī plkst.15:00. Piemiņas brīdis Ļaudonas kapsētā.

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzejā A.Eglīša 100gades pasākuma 
video uz lielā ekrāna - 

Plkst. 15:30 kantātes „Dievs, Tava zeme deg!” atskaņojums 
Ļaudonas baznīcā
Plkst.16:30 koncertuzvedums „Caur daudzām zemju zemēm, caur 

daudzām debesīm”. 

Par ziedojumiem būs iespēja iegādāties CD ar video materiāliem no 
A.Eglīša 100gades pasākumiem Ļaudonā 2012. gada 21. oktobrī.

Ieeja – bezmaksas.

Ļaudonas kultūras namā tiek mīļi aicinātas klubiņa „Mežrozīte” 
dalībnieces uz pasākumu 

RUDENS VELTES
27.oktobrī plkst.14.00

Rudentiņš ir bagāts ar dārzeņiem,augļiem,ogām,āboliem un citām 
veltēm,ko mēs esam cītīgi vākušas,darbojušās ar konservēšanu,sulu, 

želeju gatavošanu, tāpēc aicinu sanākt kopā un pacienāties ar 
savāktajiem krājumiem. Tie var būt dārzeņu salāti,saldie, tik dažādi ir 
ķirbju ēdieni - visu pat grūti uzskaitīt, tā ir Jūsu izdoma. Varētu sarīkot 

mazu dārzeņu izstādi, laika vēl pietiekami jūsu idejām.
Uz tikšanos!

Aicinām savā pulciņā arī jaunas dalībnieces!
SK „Mežrozīte” vadītāja Nellija Gaidlazda
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APSVEICAM!
Ar vēlējumu draudzīgu un gaišu
Mēs nākam tevi jubilejā sveikt.
Lai dzīves dienas nepazītu raižu,
Lai dvēsele sirdsmierā gavilē!

SVEICAM AUGUSTA 
JUBILĀRUS

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

SVEICAM SEPTEMBRA 
JUBILĀRUS

	 50 gadu jubilejā
Vēsmu Kaulaču                      
	20. septembrī

            55 gadu jubilejā
Sarmīti Trušus                           
	14. septembrī
Gundari Kravali                                
15. septembrī
Larisu Benni                                      
30. septembrī

            60 gadu jubilejā
Benitu Karkovsku                               
19. septembrī

 80 gadu jubilejā
Intu Poruku                             
	8. septembrī

Gul, tētiņ, smiltenē,
Kas tev kait negulēt,
Ne tev kait rīta rasa,
Ne ziemeļa salti vēji.

SĒRU VĒSTS
Mūžības ceļos aizgājis

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

ALBERTS PUPAUSIS 
17.08.2013. 81gada vecumā

Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā, dvēselīt!

EGĪLS PODNIEKS dzimis 10.08.2013. 
vecākiem Jānim Podniekam un Andai Kristkalnei,

ESMERALDA ĀBOLIŅA dzimusi 15.08.2013. 
vecākiem Edvīnam un Vinetai Āboliņiem.

Sirsnīgi sveicam jaundzimušos un viņu vecākus. Lai mīlestība 
un saules siltums jūsu ģimenēs!

Svecīšu vakars 28. septembrī
Mētrienas kapos plkst.17:00
Pārupes kapos plkst.17:30
Ļaudonas kapos plkst.18:30


