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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 4 (236) APRĪLIS 2014. G.

ĻAUDONĀ VIESOJĀS DELEGĀCIJA NO NORVĒĢIJAS
Laikā  no 5. līdz 10. aprīlim Ļaudonā viesojās skolēnu un skolotāju delegācija no Norvēģijas - Mouldes 

kristīgās skolas. A. Eglīša  Ļaudonas vidusskola laipni uzņēma jauniešus, izmitinot  viņus internāta telpās un 
piedāvājot iespēju tikties ar skolēniem. Viesu delegācijas grupa no Ļaudonas aizbrauca ar prieku piepildītu sirdi, 
viņus patiesi aizkustināja ļaudoniešu atvērtība un viesmīlība. Plašāk lasiet  par norvēģu viesiem avīzes 4. lpp.

Kā skan pavasaris?
Daba šobrīd piedāvā visskaistāko mūziku pasau-

lē – putnu dziesmas. Rīta cēliens šķiet vieglāks, 
kad aiz loga vītero putni un saules stari sprauktin 
spraucas iekšā. Putnu dziesmas pavada visas 
dienas garumā, – un tiešām šķiet, ka šī mūzika spēj 
mazliet dziedēt. Dabas mūziku papildina arī darba 
balss – kaut kur skan zāģis, brīkšķ koki, sprakšķ 
ugunskursi... Savukārt brīvdienās šo mūzikas 

simfoniju papildina jautri akordi – bērnu smiekli 
un pieaugušo čalas, piknika trauku čaukstoņa un 
vēl, un vēl... Rosība dabā un cilvēkos! Mūzika, kas 
mūs pavada ik dienu, – jāprot un jāvēlas tikai to 
saklausīt un novērtēt. Un tad jau pa notij vien paši 
varam veidot savu dziesmu – klusu un mierīgu vai 
strauju un temperamentīgu – kā vien sirds vēlas! Lai 
pavasara mūzika ierauj arī tevi savā virpulī!

Signe 

Signes Prušakevičas teksts un foto
Sagaidot norvēģus, skolas pagalmā svinīgi tika uzvilkts Norvēģijas valsts karogs.
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MĒNEŠA JUBILĀRS

Signes Prušakevičas teksts un foto

12. aprīlī 75 gadu jubileju atzīmēja 
ĒRIKS BARKOVSKIS

Vēlam jubilāram veselību un možu garu! 

Ēriks nāk no Latgales, bērnība un skolas gadi pavadīti svētā 
vietā - Aglonā. Ēriks uzaudzis trīs bērnu ģimenē  kopā ar māsu 
un brāli. Saulaino bērnību pārrāva karš, kas lika piedzīvot 
trūkumu, bailes, iznīcību. Lai arī Ērikam tolaik bija tikai 5 
gadi, viņš bija lielākais palīgs savai mammai, ar kuru kopā 
pārdzīvoja un pārvarēja pēckara šausmas.

Jau skolas laikā jubilārs aizrāvās ar sportu. Arī ārpus 
obligātajām sporta nodarbībām kopā ar skolasbiedriem 
tika organizētas dažādas sporta aktivitātes. Pēc vidusskolas 
beigšanas Ēriku iesauca armijā, un trīs gadus  viņš pavadīja 
aiz Polārā loka, dienot Kolas pussalā. Šo trīs gadu laikā sports 
netika atstāts novārtā, tādēļ, atgriežoties no dienesta, Ēriks 
iestājās Fizkultūras institūtā ar specializāciju slēpošanā. Pēc 
institūta absolvēšanas 1964. gadā Ēriks uzsāka darba gaitas 
Dobelē, kur pavadīti labākie jaunības gadi, strādājot par sporta 
skolotāju. Ēriks strādājis Dobeles 1.vidusskolā, Dobeles 
sporta skolā, vēlāk arī Augstkalnes vidusskolā un Lejasstrazdu 
vidusskolā par direktoru. Dobeles sporta skolā strādājis par 
metodiķi, vēlāk par mācību daļas vadītāju.

1974. gadā ģimenes apstākļu dēļ Ēriks no Dobeles pārceļas 
uz Madonu. Madonas izglītības nodaļa Ērikam piedāvā darbu 
Ļaudonas vidusskolā. 

Jubilāram vienmēr ir patikusi daba un ūdens tuvums, 
tādēļ Ļaudona uzreiz iekrīt sirdī. Tā Ēriks uzsāk darba gaitas 
Ļaudonas vidusskolā, kļūstot par sporta skolotāju. Divi gadi 
nostrādāti vecajā skolā, pēc tam kopīgi ar skolēniem iekārtota 
jaunās skolas sporta zāle un sporta teritorija.

Ēriks Barkovskis veica milzīgu darbu, lai jaunajā sporta 
kompleksā varētu notikt pilnvērtīgas sporta nodarbības. Tika 
sagādāts segums stadionam, arī šautuvei, kas tika iekārtota kā 
manēža – ar tāllēkšanas bedri, līniju atzīmēm. Ēriks atceras, 
ka liels nopelns bijis arī enerģiskajai skolas saimniecei Ilgai 
Brālis, ar kuras gādību manēža kļuva par patīkamu, gaišu un 
atbilstošu sporta nodarbībām. Tā kā sporta zāle tika nodota bez 
sporta inventāra un iekārtojuma, tad ar sabiedrības līdzdalību, 
pateicoties kaimiņu pagastu un novadu atsaucībai, tika 
ierīkotas basketbolu grozu konstrukcijas. (Ē. Barkovska rakstu 
par jaunās skolas sporta  kompleksa  izveidi  varat  lasīt 2012. 

gada novembra „Ļaudonas Vēstis” numurā.)
Strādājot par sporta skolotāju Ļaudonas vidusskolā, kopā 

ar skolēniem sasniegti arī augsti rezultāti dažādās sporta 
sacensībās - godalgotas vietas vieglatlētikas pretstafetēs 
republikā starp rajona skolām, sacensībās „Drošie un veiklie” 
un pulkvedim Oskaram Kalpakam veltītajās sacensībās. 
Sporta skolotāja karjerā  kopā ar  sportiskākajiem  Ļaudonas  
vidusskolas  skolēniem  godam  izcīnīti astoņi  kausi.

Ēriks akcentē, ka  skolēnu vidū  ļoti populāra bijusi slēpošana.  
Katrs skolas beidzējs pratis slēpot un darījis to  ar  prieku. 
Populāra bijusi arī šaušana, vieglatlētika, dažādas sporta spēles 
un sacensības. 

 Blakus sporta skolotāja profesijai Ēriks 80. tajos gados divus 
sasaukumus bijis arī Madonas rajona Tautas tiesas piesēdētājs, 
Ļaudonas pagasta vēlēšanu komisijas loceklis. No 1989. līdz 
1991. gadam strādājis Madonas rajona Tautas izglītības nodaļa 
par sagādes daļas vadītāju. Ļaudonas vidusskolā dažus gadus 
mācījis militāro mācību vidusskolas klasēs. 2003. gadā Ēriks 
aiziet pensijā, saņemot Izglītības ministrijas Goda rakstu un 
Ļaudonas pagasta padomes Atzinības rakstu. Ēriks Barkovskis 
ar lepnumu atceras savus sportiskākos skolēnus un priecājas 
par viņu sasniegumiem arī šodien.

Ārpus sportiskām aktivitātēm Ērika dzīves balsts un spēks 
allaž bijusi un joprojām ir viņa ģimene, ar kuru viņš ļoti lepojas. 
No pirmās laulības ir dēls Armīns, kas pēc sievas nāves audzina 
divas meitas - Lauru un Agnesi (9. kl. un 12. kl.). Līdz ar otro 
laulību savienībā ar mīļo sievu Noru  Ērika ģimenē ienāca 
Iveta un Linda, kuras tika iemīlētas kā savas meitas. Iveta 
agri aizgāja viņsaulē, viņas meita Madara šobrīd mācās par 
žurnālisti. Lindas ģimenē aug meita Anete, kas šogad apmaiņas 
programmas ietvaros mācās Vācijā. Ēriks atzīst, ka vienmēr 
var paļauties uz savu ģimeni, kas ir kopā ar viņu gan priekos, 
gan bēdās. Sieva Nora ir Ērika atbalsts un spēks. Jubilārs ļoti 
novērtē sievas klātbūtni kopdzīves garumā.

Šobrīd Ēriks brīvo laiku pavada, rūpējoties par mājas zaļo 
zonu - uzmana un lepojas ar izveidoto dzīvžogu, kopj mājas 
apkārtni, siltumnīcā audzē dažādus labumus. Tāpat Ērika 
vaļasprieks joprojām ir makšķerēšana un sēņošana. Vasarās 
Ēriks kopā ar ģimeni labprāt apceļo Latvijas skaistākās un 
ievērojamākās vietas.
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MŪŽĪBĀ  AIZGĀJIS  NOVADNIEKS  INDULIS  LĀCIS
15. martā Ņujorkā (ASV) mūžībā aizgājis Indulis Lācis 

- Latvijas Nacionālās operas ģildes Ņujorkā dibinātājs un 
pirmais priekšsēdis, Teodora Reitera fonda Goda biedrs, 
mecenāts, 2003. gada 18. novembrī apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa Sudraba goda zīmi. 

turpinājums 4. lpp.

Indulis  Lācis 
dzimis 1931. 
gadā  Rīgā  
Artura un Ellas 
(dz. Zvejniece) 

Lāču ģimenē, bet ar dzimtas saknēm - ļaudonietis. Vectēvs 
Pēteris Lācis (1862 - 1924) - viens no „Ņācu” saimnieka 
četriem dēliem - kļūst par drēbnieku. Viņa un  Marijas (dz. 
Bumbule (1870 - 1962)) ģimenē dzimuši 11 bērni. 

Indulis agri tiek ievadīts skaņu pasaulē, jo tēvs Arturs Lācis 
(1900 - 1984) dzied Teodora Reitera korī, ir kora sekretārs. 
Viņa sarakstītā kora vēsture izmantota O. Grāvīša grāmatā par 
T. Reiteru un viņa kori. Māte zēnu ved uz koncertiem, operas 
izrādēm un teātriem, un Jāņa Cimzes pamatskolas korī iesākas  
I. Lāča mūzikas ceļš. Taču ieceres tālāk apgūt muzikālo 
izglītību konservatorijā pārtrauc došanās bēgļu gaitās 1944. 
gada septembrī. Saikne ar mūziku turpinās, nometņu laikā 
viņš piedalās Rotveilas un Eslingenas dziesmu svētkos. 1949. 
gadā ģimene ierodas ASV, tur I. Lācis dzied Ņujorkas latviešu 
luterāņu draudzes korī, ko vada operdziedātāja Elza Žebranska 

Ar  dzimtas  saknēm  Ļaudonā
un vēlāk Bruno Skulte. Maizes darbs 43 gadus  I. Lācim ir 
saistīts ar finanšu un tieslietu jomu lielā apdrošināšanas firmā.

1978. gadā pēc diriģenta Andreja Jansona uzaicinājuma 
abi ar dzīvesbiedri Rutu sāk dziedāt jaundibinātajā Ņujorkas 
latviešu korī. 1991. gadā Ņujorkā tiek nodibināta Latvijas 
Nacionālās operas ģilde ar mērķi palīdzēt atjaunot un attīstīt 
mūsu Operu. Pēc Teodora Reitera fonda nodibināšanas 1998. 
gadā  I. Lācis kļūst par tā Goda biedru, notiek sadarbība ar 
fondu un Ļaudonu. 

Taču pirmās atmiņas par Ļaudonu  Indulim Lācim ir no 
aptuveni 6 gadu vecuma, kad abi ar tēvu bija atbraukuši pie 
vecmammas. Atmiņā palicis brauciens kamanās aukstā un 
sniegotā ziemā tā sasegtiem ar segām un kažokiem, ka tikai 
acis palikušas ārā. Vēlāk Ļaudonā tiek vadītas bērnības vasaras 
ar upi, vēžošanu, sēņošanu, makšķerēšanu un vecmāmiņas 
dārzu aiz viņas namiņa Upes ielā. 

Laimdotas Ivanovas, Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja galvenās speciālistes, teksts 

Foto no I. Lāča personīgā arhīva

Atmiņas par Induli Lāci
Indulis Lācis tēva dzimteni  Ļaudonu  apmeklējis jau kopš 

astoņdesmitajiem gadiem, lai uzkoptu dzimtas kapus un pabūtu 
kādu brīdi ar tuviniekiem. Tomēr ar  ļaudoniešien  nekādu  
kontaktu nebija, taču radās izdevība pēc Teodora Reitera 
fonda aicinājuma apmeklēt Ļaudonas vidusskolu, lai svinīgi 
pieminētu Reitera dzimto vietu un apmeklētu viņa mātes kapu. 
Tā Lāči iepazina skolas un pagasta vadību, iemīļoja Ļaudonas 
bērnus.

2000. gada 26. septembrī  Ļaudonā  ciemojies Latvijas 
Nacionālās operas ģildes padomnieks un Teodora Reitera 
fonda goda biedrs  Indulis Lācis ar kundzi Rutu, kuri dzīvo 
Ņujorkā. 

Viņš vienmēr centies sagādāt Ļaudonas skolai prieku: 
dāvinājis skolai grāmatas un žurnālus. Skolas bibliotēka 
tika papildināta ar trimdas latviešu rakstnieku grāmatām, 
piemēram, ar  Jāņa Klīdzēja  grāmatu „Sniegputenis”, Alfrēda  
Dziļuma  romānu par latviešiem trimdā un vēl daudzām citām. 
Ar viņa gādību skola vairākus gadus saņēma žurnālu „National 
Geographic”, kā arī tika sniegts materiālais atbalsts skolēnu 
kopgalda samaksai.

Neaprakstāms prieks bija, kad 2000. gada nogalē tika 
saņemta Ziemassvētku dāvana no Induļa Lāča un viņa sievas 
Rutas - operas izrāde „Ansītis un Grietiņa” Latvijas Mūzikas 
akadēmijas operstudijas „Figaro” sniegumā.  2004. gada 
13. februārī skolēni un apkārtējie ļaudis Ļaudonā varēja 
noskatīties izrādi „Lolitas brīnumputns”, ko finansēja un 
Ļaudonas bērniem dāvināja Indulis Lācis. Tā bija brīnišķīga 
pasaku opera divos cēlienos.

2007. gadā Indulis  Lācis no Ņujorkas atsūtīja skolai 
grāmatu „Lāču dzimtas saknes Ļaudonā”,  kurā lasāmi atmiņu 
stāstījumi par trijām Lāču dzimtas paaudzēm.

Mēs, ļaudonieši, esam ļoti pateicīgi par dāvātām iespējām 
iepazīt opermākslu Ļaudonā, izjust  Induļa Lāča rūpi par 
Ļaudonas daudzbērnu ģimenēm.

Ļaudoniešu  vārdā  patiesa  līdzjūtība  Induļa  Lāča  
tuviniekiem.

   Lilija Jakubjaņeca,  Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas skolotāja, muzeja vadītāja

INFORMĀCIJA  PAR  SOCIĀLO  PABALSTU  
PIEŠĶIRŠANAS  KĀRTĪBU

Atsaucoties uz kādas ļaudonietes satraukto telefona zvanu, kas 
pauda neizpratni par kārtību, kādā tiek piešķirti sociālie pabalsti, 
lūdzu  Ļaudonas pagasta sociālo darbinieci atkārtoti sagatavot 
informāciju, kas paskaidrotu šo pabalstu piešķiršanas kārtību.

Madonas  novada  pašvaldības  saistošie  noteikumi  Nr.2. 
„Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu 
piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras 
ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kārtību, kā ģimene (persona) 
iegūst tiesības saņemt pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Ģimenes (personas) iegūst tiesības pretendēt uz pabalstiem, ja 
tās atbilst kādam no statusiem:

• trūcīga ģimene (persona);
• maznodrošināta ģimene (persona);
• ģimene (persona), kura nonākusi ārkārtas situācijā, cietusi 

no stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ 
nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru 
ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 
eiro, vai  maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 171,00 
eiro, kā arī tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, īpašums 
un tā nav noslēgusi uztura līgumu vai nesaņem ilgstošas 
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turpinājums no 3. lpp.

turpinājums 5. lpp.

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos 
pakalpojumus, vai tā neatrodas ieslodzījumā. Personai ir jābūt 
reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam, 
izņemot invaliditātes vai vecuma pensijas saņēmējus, personas 
no 15 gadiem, ja mācās, sievietes grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma laikā, māmiņas bērna kopšanas periodā.

 Par nekustamu un kustamu īpašumu, ko neņem vērā,  izvērtējot 
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam, šo noteikumu izpratnē uzskatāmi: 
5 ha zemes (t.sk meži), bet ģimenēm, kurās aug nepilngadīgi 
bērni, 8 ha zemes, bet personai, kurai noteikta invaliditāte kustību 
traucējumu dēļ,  īpašumā esošs transporta līdzeklis. Izvērtējot 
atbilstību attiecīga statusa piešķiršanai, neņem vērā īpašumā 
esošu transporta līdzekli, kas faktiski nav izmantojams vai dabā 
neeksistē, bet juridisku liegumu, kas nav saistīti ar noziedzīgām 
darbībām, dēļ nav norakstāms. Šī situācija transporta īpašniekam 
jāpierāda, iesniedzot apliecinošu dokumentu. Jā īpašumā 
esošā zeme pārsniedz noteikto platību, zeme var būt iznomāta 
likumdošanā noteiktajā kārtībā, ko apliecina maksājuma 
dokumenti par iegūto nomas maksu.

Madonas novada pašvaldībā ir noteikti šādi pabalsti:
• Pabalsts garantētā minimālā iztikas līmeņa nodrošināšanai 

(GMI), kas ir noteikts pilngadīgai personai 49,80 eiro, vienam 
bērnam 60 eiro. Pabalsts var tikt piešķirts ģimenēm (personām), 
kuru ienākumi ir zemāki par noteikto GMI līmeni un  kuras ir 
gatavas līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.

• Mājokļa pabalsts paredzēts daļējai izdevumu segšanai par 
apkuri, auksto ūdeni, kanalizāciju, apsaimniekošanu vai malkas 
iegādei. Pabalsta apmērs 1. pusgadā noteikts 166,50 eiro. Pabalsta 
saņēmējiem var tikt noteikti līdzdarbības pienākumi, par ko tiek 
noslēgta vienošanās.

• Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai - trūcīgām 
ģimenēm (personām), maznodrošinātām ģimenēm (personām) 
noteikts 100% apmērā līdz 142 eiro gadā vienai personai, bet uz 
50% apmērā apmaksu var pretendēt ģimenes (personas), kuru 

ienākumi pēdējos trīs mēnešus ir no 172 eiro  līdz 213 eiro uz 
vienu ģimenes locekli, neizvērtējot īpašumus. Pabalsts paredzēts 
stacionārās ārstēšanas izdevumu kompensācijai, primāro un 
sekundāro (ģimenes ārsts, poliklīnikas pakalpojumi, dienas 
stacionārs), stacionāru (gultu dienas maksa, manipulācijas, 
līdzmaksājumi) veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu 
kompensācijai, kā arī ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu, 
ierīču un kopšanas līdzekļu iegādei. Pabalsta pieprasītājiem  
papildus pārējiem dokumentiem jāiesniedz izraksts par ārstēšanos 
stacionārā, izziņa par ambulatoro ārstēšanos (veidlapa Nr. 27/u), 
stingrās uzskaites čeki vai kvītis par pakalpojuma apmaksu.

• Pabalsts maksai par ēdināšanu pirmsskolas izglītības 
iestādēs paredzēts pilnīgas vai daļējas maksas par ēdināšanu  vai 
ēdināšanas maksas parāda segšanai Madonas novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs. Uz pabalstu var pretendēt 
ģimenes, kuras atzītas par trūcīgām. Pabalsta saņēmējiem var tikt 
noteikti līdzdarbības pienākumi, par ko tiek noslēgta vienošanās.

• Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, 
kas ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās pastāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu, 
mīkstā inventāra iegādei  un, ja bērns nepārtraukti turpina 
mācīties, ikmēneša izdevumu segšanai.

• Pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērba 
un mīkstā inventāra iegādei, ja lēmumu par bērna ievietošanu 
audžuģimenē pieņēmusi Madonas novada bāriņtiesa.

Pabalsta pieprasītājam jāgriežas pie sociālā darbinieka pēc 
savas dzīvesvietas ar iesniegumu, norādot vēlamo sociālo 
palīdzību, un visiem nepieciešamajiem dokumentiem. Sociālais 
darbinieks novērtē personas vajadzību pēc pabalsta un pieņem 
lēmumu, un informē personu par pieņemto lēmumu.

Ar saistošajiem noteikumiem pilnā redakcijā var iepazīties 
Ļaudonas pagasta pārvaldē pie informācijas stenda vai 
apmeklētāju pieņemšanas laikā, par visu sīkāk interesēties pie 
sociālās darbinieces.

Aija Zablocka, sociālā  darbiniece  Ļaudonas  pagastā

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

NORVĒĢU JAUNIEŠI ĻAUDONĀ

Sadarbībā ar starptautisko kristīgo 
organizāciju „Jaunatne  ar misiju” no 5. 
līdz 10. aprīlim Ļaudonā viesojās jaunieši 
no Norvēģijas  Mouldes  kristīgās skolas. 
Šis bija ļoti interesants laiks gan norvēģu 
jauniešiem, gan arī mums pašiem.

Ierodoties Latvijā, norvēģu grupa  Rīgā  
apmeklēja  Okupācijas muzeju, tad devās 
uz Ļaudonu, lai iekārtotos uzturēšanās vietā 
- Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
internātā. Jāatzīst, viesi bija patīkami 
pārsteigti par tik skaistām un mājīgām 
skolēnu internāta telpām.

Svētdien ciemiņi devās uz Ļaudonas 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
diakonijas centru, lai piedalītos draudzes 
dievkalpojumā, pēc tam jaunieši devās uz 
Ļaudonas pansionātu. 

Pirmdienas  rītā  Ļaudonas skolēni 
pulcējās muzejā, lai iepazītos ar viesiem. Pēc Ļaudonas pagasta 
pārvaldes  vadītājas Ilzes  Dreimanes un Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktora Gunta Lazdas uzrunas  vidusskolas  klašu 
skolēni prezentēja sagatavoto materiālu par Latviju,  Madonas 
novadu un Ļaudonu.  Pēc iepazīšanās pasākuma visi devās skolas 
pagalmā, lai, skanot viesu valsts himnai, paceltu Norvēģijas 
karogu.

Turpmākajās dienās norvēģu jaunieši tikās ar katru klasi (4.-
12.) atsevišķi, lai pastāstītu un parādītu sagatavotās prezentācijas 
par savu valsti, skolu, un piedalījās diskusijās un sarunās ar mūsu 

skolas skolēniem, cienāja ar saviem līdzatvestajiem saldumiem. 
Īpaša tikšanās bija ar mūsu skolas kristīgā pulciņa bērniem, kurā 
dziedāja, gatavoja kopīgus aplicēšanas darbiņus.

Pēcpusdienās  jaunieši  turpināja sarunas un kopīgas spēles 
Ļaudonas jauniešu centrā  „ Acs” .

Ļoti interesanti bija Artas un Viljama (tulki, darbinieki no 
„Jaunatne ar  misiju”) stāstījumi par misijas braucieniem uz 
Albāniju un Indiju.

Raksta turpinājums no 1. lpp.
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8. un 10. klase demonstrējot sagatavotos atraktīvos priekšnesumus.

turpinājums no 4. lpp.

Interesanta un atraktīva izvērtās kopīgā sporta pēcpusdiena 
skolā, kurā sacentās mūsu skolas un viesu jauktās komandas. 
Protams, uzvarēja draudzība!

Nemanot bija pienācis noslēguma pasākums,  kurā jaunieši 
no Norvēģijas pateicās par ļaudoniešu viesmīlību, draudzību, 
sarunām, garšīgo ēdienu, ērto dzīvošanu un viesmīlīgajām 
ģimenēm, kuras labprāt jauniešus uzņēma pie sevis ciemos. 
Viesi atzina, ka šīs dienas viņu dzīvē ir bijis patiešām kaut kas 
īpašs. Pasākumā sveiciena dziesmu veltīja arī skolas kristīgā 

pulciņa bērni.
Un, mums par lielu pārsteigumu, skola saņēma dāsnu dāvanu 

- divus projektorus un datoru.
Brīnišķīgs laiks, interesantas tikšanās, daudz jauna, noderīga 

pieredze, jauni draugi....
Paldies visiem, kuri atsaucās un iesaistījās viesu 

uzņemšanā!

Skolotājas  Sarmītes  Bašķeres  teksts un foto

Sporta aktivitātes starp skolēniem un Norvēģijas jauniešiem. Sarunas - kopīga mācību stunda - ar 4.klases skolēniem.

„ĻAUDONVĪZIJA  JEB  CITĀDĀKA  EIROVĪZIJA”

14. martā skolā notika pasākums “Ļaudonvīzija jeb citāda Eirovīzija”. Katrai klasei bija jāizvēlas  dziesma un fonogrammas 
pavadījumā tā  jānodzied. 

Pirmo vietu ieguva 8. klase, otro vietu - 11. klase, trešo vietu - 10. klase. Pasākumu organizēja 9. klase, vadītāji  - Niks Vilciņš un 
Reinis Zālītis. 

9. klases skolnieka Igora Plaunova teksts 
un Ritas Avotiņas foto

4. KLASES  DODAS  EKSKURSIJĀ  UZ  RĪGU
Ar  lielu  sajūsmu 

saņēmām vēsti, ka 
esam labākā klase 
1. semestrī.

Tā  20. martā 
devāmies nopelnītā 
ekskursijā uz Rīgu. 
Rīgā apmeklējām 
Dabas muzeju, 
kur mums ļoti 
pamatīgi tika izskaidrots par  skeletu  un  kauliem. Nodarbības  
noslēgumā  skolēniem bija jāsadalās grupās un  puzles  veidā 
jāsaliek kāda skeleta galvaskauss. Tālāk brīvi varēja staigāt 
pa muzeju un apskatīt sev interesējošas lietas. Skolēniem  ļoti  

patika, jo varēja darboties praktiski, un 3 stundas paskrēja 
nemanot.

Pēc muzeja apmeklējuma devāmies uz kino, lai noskatītos 
filmiņu „Pībodija  kungs  un  Šērmens”.  Filmiņa bija jauka ar 
vēsturiskiem faktiem, pamācoša mūsdienu jaunatnei.

 Mājupceļš  bija  ar  piedzīvojumiem. Autobusa riepai izgāja 
gaiss, un tas bija vesels notikums, jo mājās atgriezāmies 
nedaudz vēlāk, nekā bijām plānojuši.

Paldies skolas direktoram Guntim Lazdam un  pagasta 
pārvaldei par šo brīnišķīgo iespēju braukt ekskursijās, kad 
pašiem nav jāsedz ceļa izdevumi.

Šī iespēja tiek dota visiem, tikai tas jāpierāda ar labiem 
darbiem.

4. klases audzinātājas Ilutas Biķernieces teksts
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Pavasari, pavasari,
Ko tu man atnesīsi?
Atnesīšu siltu laiku,
Baltu rožu vainadziņu!

Daba jau sākusi mosties. Kamenes zumina, putni čivina 
bērnu vecāku darinātajos putnu būrīšos, kas redzami dārziņa 
tuvumā un citviet Ļaudonā. Tajos mājvietu atradušas dažādas 
putnu saimes.

Līdz  ar  pavasara mošanos brīnumi notiek arī bērnudārzā. 
No 7. līdz 11. aprīlim norisinājās Mūzikas nedēļa,  kuras 
ietvaros bērni klausījās dažādus tautā atpazīstamus 
skaņdarbus, zīmēja zīmējumus saistībā ar tiem, gatavoja 
mūzikas instrumentus. Mūzikas nedēļas izskaņā bērni 
sniedza koncertu. Uz to bija ieradies rūķis bez vārda.  Katrai 
no grupiņām tas bija jāizdomā. Rūķim ļoti patika visu grupu 
izdomātie vārdi un viņš izlēma, ka katru dienu sev izvēlēsies 
citu. Par godu šim notikumam rūķis kopā ar bērniem 

dziedāja, dejoja, atpazina  putnu  balsis un spēlēja uz pašu 
gatavotajiem mūzikas instrumentiem.

Kad sniegu saulīte nokausējusi, pamazām sāk parādīties 
darbiņi, kas veicami. Zemīte alkst, lai to uzrušina, puķu dobe 
lūdz, lai to uzirdina, pērnās lapas prasās, lai tās sakasa, un vēl, 
un vēl, un vēl... Tādēļ aicinām vecākus uz pavasara talkošanu 
bērnudārzā. Pieteikuma veidlapas izvietotas grupiņās. Šajās 
veidlapās varat atzīmēt darbiņu, ko tieši jūs vēlētos veikt, un 
pierakstīt  laiku,  kad jums to būtu visērtāk darīt. 

Līdz 15. aprīlim vecāku padome rīkoja akciju „Uzdāvināsim 
bērniem rotaļlietas smilšu kastei!”, kurā tika vākti līdzekļi 
šo rotaļlietu iegādei. Izsakām milzīgu pateicību visiem tiem 
vecākiem („Zaķu” gr.- 73%, „Rūķu” gr.- 55%, „Kaķu” gr. 
- 65%), kuri atbalstīja šo akciju un sagādāja bērniem prieku. 
Šīs rotaļlietas tiks pasniegtas aprīļa jubilāru sveikšanas 
pasākumā.

Lai skaists pavasaris un veiksme, veicot it visus darbiņus!
Vecāku padome

AKTUALITĀTES  NO  VECĀKU  PADOMES
PII „Brīnumdārzs”

PUTNU DIENAS
„Strazdi  -  tie atlidos 

jau drīz…”  Šāds  
vēstījums  nonāca 
arī „Brīnumdārzā”, 
kuru sadzirdēja un 
uz to atsaucās daudzi 
bērni kopā ar saviem 
vecākiem. Vēstījums 
bija ar domu  
pagatavot putniem 
būrīti. Aizsākās 
sarunas par putniem 
nometniekiem, tiem, 
kuri atlido no siltajām 
zemēm un kuriem nu 
te ir vajadzīgas savas 
„mājiņas”.   Sākās 
lielie darbi - būrīšu 
gatavošana. Te nu 
katram bērnam bija, ko pastāstīt, kā darbs veicies. Daži 
bērni kopā ar vecākiem studējuši  pat  literatūru,  kā  pareizi 
būrīti pagatavot. Visčaklākais būrīšu gatavotājs bija  Jānis 
Krišs ar savu tēti  Alvi Avotiņu, kuri kopā pagatavoja  8 
būrīšus.  Kopā tika 
pagatavoti 28 būrīši.  
Lai šos visus būrīšus 
piestiprinātu, talkā 
aicinājām vecākus un 
lielākos brāļus. Un  
kur nu bez Ziņkārīgā 
zvirbuļa  (skolotāja  
Dace Zepa)?  KAS, 
KUR, KĀPĒC? 
- skanēja dažādi 
jautājumi bērniem. 
Var jau būt, ka  arī  
viņš savu ligzdu 
ierīko kādā no šiem 
būrīšiem. Pateicībā  - 
bērniem foto ar pašu 
būrīša gatavotāju  un 
šokolāde par lieliski 
paveikto darbu. 

    Ļoti ceram, ka 
šajos  putnu  mājokļos 
veidosies  kuplas strazdu ģimenes, kas ar savām dziesmām 
pieskandinās apkārtni.

Valentīna Venere, skolotāja
Foto no PII „Brīnumdārzs” arhīva

Sveicam aprīļa jubilārus
Kādā saulainā rītā sveicām aprīļa mēnesī dzimušos, bet 

šoreiz mūs pārsteidza tas, ka ir tikai viens jubilārs no „Zaķu” 
grupas - Marija Gabriela, kurai palika 2 gadiņi. Pārsteigumu 
sagatavoja  „Rūķu” grupas skolotājas Irita Akmentiņa, 
Dace Zepa. Iestudēja latviešu tautas pasaku  „Lapsa sludina 
mieru”. Lomās iejutās: lapsa - Irita Akmentiņa, gailis - Dace 
Zepa, mazie zaķēni - Nikolass  Kretovs, Daivars  Kristiāns 
Bērziņš, Rūsiņš  Gotfridsons.

Cik gan maz vajag, lai radītu prieku pašiem mazākajiem! 
Vecāku padomes pārstāvji Arita Lācīte un Ieva Dumpe  ar  
vecāku atbalstu sarūpēja dāvanas - jaunas rotaļlietas, lai 
dažādotu ikdienu saviem bērniem, radītu iespēju radošām 
rotaļām,  lai varētu spēlēties laukumiņos un būtu interesanti. 
Tās tika pasniegtas „Zaķu”, „Rūķu”, „Kaķu” grupas 
bērniem. Rotaļlietu klāsts ļoti dažāds - spainīši, lāpstiņas, 
vējdzirnavas, smilšu dzirnaviņas, lidojošie šķīvīši utt. Lai 
top jaunas, jaukas un radošas rotaļas! 

No veikala „Dīvari” saņēmām dāvinājumu pašiem 
mazākajiem - „Zaķu” grupas - bērniem - Lieldienu saldo 
zaķi.

 Paldies ikvienam par atbalstu! Lai jums  viss izdodas!

Vita Stradiņa, PII „ Brīnumdārzs” skolotāja
Foto no PII „Brīnumdārzs” arhīva

Mirklis no izrādes.
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Aprīli mēdz dēvēt ne tikai par Sulu, bet arī par Mākslas 
dienu mēnesi. Vārds māksla tiek lietots saistībā ar dažādiem 
radošās  izpausmes  veidiem  un  viens  no tiem - mūzika.

 No 7. līdz 11. aprīlim  PII „Brīnumdārzs” audzēkņi un 
skolotāji tika ierauti „mūzikas mākslas virpulī”. Katrai  dienai  
mūzikas  skolotāja  Judīte bija sagatavojusi uzdevumus,  
kurus bērniem kopā ar grupu skolotājām bija jāpaveic. 

Pirmdienas tēma  - „Noklausies  skaņdarbu  un  uzzīmē  
to!”. Katra grupa klausījās savu skaņdarbu (A. Žilinska 
„Lācītis,” P. Rimska - Korsakova  „Kamenes lidojums,” E. 
Grīga  „Kalnu  karaļa  alā”) un savos zīmējumos  atainoja to,  
ko klausoties bija iztēlojušies. Iestādes  foajē  tika veidota 
interesanta jauno mākslinieku izstāde. 

MŪZIKAS NEDĒĻA 
Otrdienas tēma  - „Veidojam  orķestri!”. Galvenais 

šīs dienas uzdevums bija izveidot orķestri ar dažādiem  
netradicionāliem „mūzikas instrumentiem”.  Arī šim 
uzdevumam katrai grupai tika dots savs skaņdarbs orķestra 
veidošanai ( P. Čaikovskis „Ziedu valsis,” P. Čaikovskis 
„Cukura feja,” austriešu tautas mūzika).

Trešdienas tēma - „Dziedi  tu  un  dziedu  es!”. Kopā 
ar mūzikas skolotāju bērni mācījās dziesmas noslēguma 
pasākumam. 

Ceturtdienas tēma  - „Klausāmies  un atdarinām  putnu  
balsis!”. Putnu balsis bērni klausījās gan ierakstos, gan dabā. 
Šajā dienā galvenais uzdevums bija iemācīties piecu putnu 
balsu atdarināšanu. 

“Kaķu” grupas bērni priekšnesuma laikā.

“Rūķu” grupa sniedz muzikālu priekšnesumu.

Piektdien notika Mūzikas nedēļas noslēguma pasākums 
„Dziesmai šodien liela diena!”. Pie bērniem ciemos bija 
ieradies Dziesmu Rūķis, kuram katra grupa deva vēl arī 
savus vārdus - Ritmiņš, Taustiņš, Notiņš. Tā kā Rūķim 
patika visi šie vārdiņi, tad viņš pieņēma lēmumu, ka katru 
dienu mainīs savu vārdu pēc noskaņojuma. Šajā dienā notika 
grupu prezentācijas par dotajiem uzdevumiem un arī neliels 
pavasara dziesmu koncerts.  Katra grupiņa bija ieguldījusi 
milzīgu darbu savu prezentāciju sagatavošanā, darbiņš bija 
paveikts ar lielu atbildības sajūtu, un pasākums izvērtās ļoti 
interesants. 

Pēc pasākuma secinājām, ka mūzikas māksla ir tik plaša, 
ka tās izpētei ar nedēļu vien ir par maz. Vislielākais paldies 
bērniem, grupu skolotājām un skolotāju palīgiem par 
ieguldīto darbu un atsaucību, piedaloties Mūzikas nedēļā! 

Judīte Gūte, PII „Brīnumdārzs” mūzikas skolotāja
Foto no PII „Brīnumdārzs” arhīva

Ar bērniem Mūzikas nedēļas noslēgumā kopā bija Dziesmu Rūķis 
(mūzikas sk.Judīte Gūte).

VĒSTIS NO BJC „ACS”

Noslēdzies šautriņu mešanas 
čempionāts jauniešu centrā. Šis sporta 
veids nav īpaši populārs jauniešu vidū, 
tāpēc arī dalībnieku skaits nebija liels. 
Uzvaras laurus plūca Artūrs  Kronbergs,  
par ko saņēma veicināšanas balvu.

Centriņā viesojās kristīgie jaunieši 
no Norvēģijas 

Mūsu jaunieši kopā ar norvēģu 
jauniešiem spēlēja dažādas sporta 
spēles: tenisu, biljardu, novusu, galda 
hokeju. Latvijas tulks - Arta- stāstīja 
un rādīja attēlus par savu kristīgo 
misiju Albānijā. Vienojāmies kopīgā 
dziesmā. Pasākums notika ļoti sirsnīgā 
atmosfērā. Apmierinātas bija abas puses 
- gan ciemiņi, gan mājinieki. Studenti 
no Norvēģijas uzdāvināja Jauniešu 

Noslēdzies  šautriņu  mešanas  čempionāts
centram vairākas vērtīgas dāvanas. 

Gaidot ciemiņus, sakopām savu 
Centriņu gan no ārpuses, gan iekšpuses. 
Uzņemot tik lielu ciemiņu skaitu (kopā 
ar mūsu jauniešiem apmēram 60), 
secinājām, ka jāsakārto sanitārais mezgls, 
lai tas funkcionētu atbilstoši prasībām.

Noslēdzas projekts „Meklējot  labāko 
jauniešu praksi jauniešu noziedzības 
novēršanā”

Projekta „Meklējot labāko jauniešu 
praksi jauniešu noziedzības novēršanā” 
ietvaros  notika pēdējā nodarbība 
vecākiem. Pēdējo nodarbību vadīja  Iveta 
Tropa. Šoreiz vecāki uzzināja vairāk 
par citu tautu virtuvēm un ēdieniem, 
gatavojām Cēzara (itāļu virtuve) salātus 
un angļu tējas kēksa kūku (angļu virtuve). 

Nodarbību mērķis bija  dažādot ģimenēm 
ikdienas un svētku ēdienkartes. Ceram, 
ka tas mums izdevās, jo par nodarbību 
bija tikai pozitīvas atsauksmes. Paldies 
kultūras nama Signei par atļauju visu 
daudzo mēnešu laikā iznomāt galdus 
un paldies arī šoferīšiem - Jurijam un 
Linardam par šo galdu vizināšanu uz 
Centriņu un atpakaļ uz kultūras namu.

17. aprīlī Centriņā  bija  Lieldienu 
gaidīšanas pasākums: dekorējām 
savas mājas, krāsojām olas, ripinājām 
tās  un  kaulējāmies. Bet, lai vasarā 
nekostu odi, šūpojāmies šūpolēs.

Biruta  Calmane,
BJIC “ACS” vadītāja 
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29. martā BJC „ACS” 
makšķernieku kluba „Savieši” 
valdes priekšsēdētājs, entuziasts 
Vairis Viļevičs aicināja jaunos 
makšķerniekus uz Ļaudonas 
makšķernieku skolas „Zelta zivtiņa” 
atklāšanu.

Ideja par šādas skolas izveidi radās 
pirms 10 gadiem, taču Latvijā šādas 
prakses nebija un līdz ar to bija grūti 
saprast, no kura gala sākt.  Pagājušajā 
gadā Vairis uzzināja, ka Līvānos ir 
nodibināta šāda makšķernieku skola, 
kura saņēmusi arī finansējumu no 
Zivju fonda. Tā  Vairis sāka jau  
sīkāk interesēties, kas nepieciešams, 
lai izveidot šādu skolu. Jānis  
Šmeiss  atsaucās uz  aicinājumu 
un izveidoja  programmu jauno 
makšķernieku skolai „Zelta zivtiņa”. 
Apmācību  programma ietver gan 
teorētiskās, gan praktiskās zināšanas 
- likumdošana, zvejas instrumenti (to 
izvēle, iegāde, gatavošana, pielietošana utt.), makšķerēšanas 
process no  A līdz Z. Tālāk tika ievadītas sarunas ar A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas direktoru un bērniem. Par piemērotāko 
vietu nodarbībām tika noteikts Bērnu un jauniešu iniciatīvu 
centrs „Acs”, kur ik sestdienu bērni un jaunieši pulcējas, lai 
apgūtu makšķernieku skolas programmu.

 Pateicoties Vaira labajai sadarbībai ar Māri Olti (žurnālists, 
dabas pētnieks), tika uzrunāts makšķernieks Elmārs Zablockis 
no Aizkraukles, kas skolas vajadzībām ziedoja dažādas 
noderīgas lietas (āķi, vizuļi utt).

Tā atklāšanas dienā jauniešu centrā pulcējās apmēram 12 
jauno makšķernieku, kas ar interesi klausījās Vaira Viļeviča 
un Māra  Oltes stāstījumā par makšķerēšanu, kā arī paši 
jaunieši dalījās iespaidos  par interesantākajiem zvejas 
piedzīvojumiem no pašu pieredzes.

Lai varētu pilnvērtīgi apgūt makšķernieku skolas 
programmu, Vairis ir apņēmības pilns startēt projektu konkursā 
„Labie darbi.lv”. Projekta sagatavošanā lielu darbu iegulda 
Sarmīte Zemīte, kas Vaira idejas un mērķus „uzliek” uz 

JAUNO  MAKŠĶERNIEKU  SKOLA  „ZELTA ZIVTIŅA”

papīra.  Projekta līdzfinansējums paredzēts inventāra iegādei 
- ziemas un vasaras makšķeres, laivas, ledus bore, drošības 
vestes, spinings u.c. Projekta apstiprināšanas gadījumā būs 
jāiegulda laiks un enerģija, lai aicinātu līdzcilvēkus balsot par 
projektu, jo, kā zināms, „Labie darbi.lv” projektu konkursā 
finansējumu iegūst pirmās trīs vietas, kas ieguvušas lielāko 
balsojumu skaitu. Ceram uz izdošanas un cilvēku atsaucību.

Šobrīd makšķernieku skolā  noris teorētiskās nodarbības, 
kurās tiek pieaicināti  arī  vieslektori, piemēram, zivju 
inspektors  ļaudonietis Agris Dauģis un Jānis Šmeiss. Līdz 
ar vasaras iestāšanos teorētiskās zinības tiks pielietotas arī 
praktiski.  Kad  programma būs apgūta, jaunieši saņems 
sertifikātu un varēs papildināt zinošu makšķernieku rindas, 
un uzkrāt pieredzi,  piedaloties dažādās sacensībās.

Gan lektoriem, gan jaunajai makšķernieku paaudzei vēlam 
entuziasmu, gribasspēku, zinātkāri un izdošanos.

Signes  Prušakevičas  teksts un foto

AKTUALITĀTES ĻAUDONAS PANSIONĀTĀ
Prieks par izremontēto istabiņu
Aprīlis - otrais pavasara mēnesis ar bērzu 

sulām, putnu čalām aiz loga, silto saulīti 
un pavasarīgo noskaņojumu  sirdīs. Ar 
Ļaudonas pagasta atbalstu tika izremontēta 
viena istaba, izlīdzinot grīdas, sienas. Istaba 
kļuvusi saulaina un mājīga,  pirmās istabas  
iemītnieki par to ir ļoti priecīgi un pateicīgi.

Tikšanās ar Ļaudonas bibliotēkas 
vadītāju

Pansionātā trešdienās notiek lasīšanas 
stundas, kurās iemītnieki kopā ar sociālo 
darbinieci lasa un pārrunā avīzēs un 
žurnālos rakstīto. Vienā no trešdienām 
pansionātā viesojās bibliotekāre Ieva 
Skušķe. Iemītnieki izrādīja lielu interesi 
par jaunākajiem žurnāliem, grāmatām un 
grāmatām  krievu  valodā. Paldies Ievai par jauko apciemojumu, gaidīsim ciemos atkal.

Tikšanās ar jauniešu delegāciju no Norvēģijas
Ļaudonas pansionātā 6. aprīlī viesojās skolēni no Norvēģijas.  Norvēģu skolēniem ar tulku palīdzību bija iespēja aprunāties ar 

iemītniekiem, ko viņi labprāt arī darīja, uzzināt to, ka pansionātā dzīvo ne tikai latvieši, bet arī citu tautību iemītnieki. Sarunā ar 
iemītniekiem skolēni uzzināja, kā vecie cilvēki dzīvojuši agrāk, kā nonākuši pansionātā un kā viņiem klājas tagad pansionātā. Kopā 
dziedājām un pavadījām jauku svētdienas pēcpusdienu.

 Dabas atmoda lai piepilda ar spēku un veselību ikvienu, lai atnes gaišu prieku, cerības un labas domas!
Ļaudonas  pansionāta  vadītājas Tatjanas Kriškānes  teksts 

Valtera Kriškāna foto
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2. aprīlī tiku uzņemta kā ciemiņš Ļaudonas pansionātā, 
lai kopīgi pārrunātu pansionāta iemītnieku vajadzības un 
intereses, ko var piedāvāt bibliotēka. Ciemošanās diena 
apzināti tika izvēlēta trešdiena, jo, kā izrādās, jau kādu 
laiku šajā dienā pansionātā notiek lasīšanas stunda, kura 
arī šajā reizē bija diezgan kupli apmeklēta. Pansionāta 
iemītnieki ar interesi un aizrautību klausījās Ināriņas (tā 
savu sociālo darbinieci mīļi uzrunā pansionāta iemītnieki) 
lasījumā. Sarunas gaitā noskaidroju, ka arī pansionātā 
lasītāju intereses ir visdažādākās - dažs interesējas vairāk 
par vēsturi, cits labprāt lasa kriminālromānus, piemēram, 
Vollesu, kāda sieviete jautāja pēc latviešu tautas pasakām. 
Ļoti liela interese tika izrādīta par iespēju lasīt presi, ko tūlīt 
pēc ciemošanās arī nogādāju pansionātā. Tāpat arī visus 
staigāt varošos pansionāta iemītniekus aicināju pašiem 
apmeklēt bibliotēku.

Jau no pirmās tikšanās sajutu pretimnākšanu un atsaucību 
no pansionāta vadītājas un sociālās darbinieces, līdz ar to 
ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies un iespēju robežās 
varēšu apmierināt visu lasīt gribošo pansionāta iemītnieku 
vēlmes, piegādājot grāmatas un žurnālus atbilstoši viņu 
interesēm, kā arī savu reizi ņemot dalību kādā tematiskā 
pasākumā.

T. Kriškānes foto
Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītājas Ievas Skušķes foto 

Ciemošanās Ļaudonas pansionātā
AKTUALITĀTES ĻAUDONAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ

Pansionāta sociālā darbiniece Ināra  Vaniņa,  bibliotekāre  Ieva  
Skuške un pansionāta iemītnieki.

Informatīvā pēcpusdiena par 
piemājas teritorijas labiekārtošanu

11. aprīlī visi tika aicināti uz informatīvo pēcpusdienu, 
kas bija veltīta dārzu un piemājas teritoriju labiekārtošanai. 
Šajā dienā bija iespēja tikties ne vien ar ainavu tehniķi Andru 
Dundu, kas bija sagatavojusi izsmeļošu lekciju ar prezentāciju 
par teritoriju labiekārtošanu, bet arī ar foto mākslinieci Ainu 
Karavaičuku, kuras darbi izstādīti bibliotēkas telpās un 
vēl kādu laiku priecēs visus bibliotēkas apmeklētājus. Pēc 
mana lūguma Aina Karavaičuka izteica arī savu vērtējumu 
jaunajai grāmatai „Gribi iemācīties fotografēt? Izlasi šo!”, 
kas bija visnotaļ pozitīvs. Biju patīkami pārsteigta par kuplo 
apmeklētāju skaitu. Tas liek noprast, ka pagastā ir cilvēki, 
kam rūp sava apkārtne, skaistums, sakārtota vide. Ceru, 
ka katrs no klātesošajiem guva kaut nelielu, bet noderīgu 
padomu, ko īstenot arī savas teritorijas labiekārtošanā. Pēc 
lekcijas noklausīšanās bija iespēja uzdot sev interesējošus 
jautājumus, uz kuriem tika sniegtas atbildes. Apmeklētāji 
izteica vēlmi turpināt pārrunas par šādu tematiku, bet ar 
individuālāku pieeju, strādājot jau ar reāliem plāniem. 
Šis ierosinājums tiek apdomāts un varbūt nākotnē arī tiks 
īstenots. 

Klātesošie ar interesi klausījās Andras Dundas lekciju.

Saku paldies visiem, kas atrada laiku, lai kuplinātu šo 
pasākumu, jo tas ir atbalsts arī manam darbam, kas neļauj  
apstāties pie iesāktā  un  liek izdomāt arvien  ko jaunu un 
noderīgu pagasta iedzīvotājiem.

Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītājas 
Ievas Skušķes teksts un foto 

Fotoizstādes autores Ainas Karavaičukas uzruna.

 „Iepazīsti bibliotēku!”
25. aprīlī  Bibliotēku nedēļas ietvaros esmu aicinājusi 

ciemos sagatavošanas grupas bērnus uz pasākumu 
„Iepazīsti bibliotēku!”. Kā mums būs gājis – par to 
nākamajā avīzītes numurā. 

Izstādes bibliotēkā

„Zvirbulis bez astītes” 24. marts - 4. aprīlis.
Līdz pat 4. aprīlim bibliotēkas apmeklētāju vērtējumam 

bija izstādīti PII „Brīnumdārzs” bērnu darbiņi. Paldies PII 
„Brīnumdārzs” un jaunajiem talantiem!

„Lieldienas nāk!” 7. -30. aprīlis.
Joprojām bibliotēkā ir apskatāmi brīnišķīgi floristikas 

darbiņi. Paldies par atsaucību Ivetai  Tropai, Naurim Pelsim 
un Maijai  Zandbergai!

Ainas Karavaičukas foto izstāde „Pavasaris ziedos” 11. 
aprīlis – maija beigas.

Bibliotēkas telpās tiek izkārtotas dažādas izstādes, aprīlī 
apmeklētājus priecēja floristikas darbu izstāde.

Ļaudonas  bibliotēkas vadītājas 
Ievas  Skušķes  teksts un foto
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Jaunumi grāmatu plauktā
 Henrijs Kerols/Gribi iemācīties fotografēt? Izlasi Šo! 
Eleganti noformēta un lietošanai parocīga grāmata tiem, kas 

vēlas uzlabot savu fotografēšanas prasmi un iepazīt fotomākslas 
pamatus. Grāmatas “Gribi iemācīties fotografēt? Izlasi šo!” 
ieteikumi noderēs, apgūstot kompozīcijas pamatus (tai skaitā 
kadrējumu, tuvplānu, ainavas un portreta fotografēšanu), 
ekspozīciju (režīmi, asuma dziļums, manuālais režīms), 
gaismas nozīmi fotogrāfijā (koncentrēta, izkliedēta, dabiska un 
mākslīga gaisma, zibspuldze), objektīvu lietošanu (platleņķa 
objektīvs, teleobjektīvs, makrofotogrāfija) un saskatīšanas 
mākslu (prasme noķert īsto kadru, noslēpumainības faktors, 
citāds skatījums).

Inga Ābele /Klūgu mūks  
Romāns “Klūgu mūks” ir stāsts par pirmo Latgales latviešu 

baznīckungu un lidotāju debesu alkām, par cilvēka sirds un 
saprāta ceļiem, par grēku un piedošanu. Galvenā varoņa 
prototips ir Francis Trasuns - katoļu priesteris, teoloģijas 
maģistrs, ievērojams valstsvīrs un sabiedrisks darbinieks, 
kam 2014. gadā apritētu 150 gadu.

“Šis romāns nav tik daudz par Latgales vēsturi, vēsture ir 
tikai fons, stāsts ir par cilvēku un viņa Dievu, cilvēku un viņa 
izvēli, par piedzimšanu un nāvi, par mīlestību - metaforisks, 
daudzslāņains un dziļš kā bībeliskā  Jēkaba  aka, no kurienes 
var smelt un smelt.

Sandro Veronēzi /Pagātnes spēks 
Ar detektīvromāna cienīgu spriedzi un pārsteidzošiem 

sižeta pavērsieniem. Darbs, kas lasītājam liek saprast, ka 
patiesībā tas lasa tikai un vienīgi par paša dzīves visdziļākajām 
dzelmēm.

Elizabete Harane /Sarkanās  zemes  sala
Bestselleru autores Elizabetes Haranes dramatiskie un 

dvēseliskie romāni ir savaldzinājuši  tūkstošiem lasītāju 
daudzās valstīs. “Sarkanās zemes sala” ir otrais latviski 
tulkotais E. Haranes darbs.

Ķenguru sala, 1845. gads. Pie Austrālijas krasta lielā 
vētrā nogrimst kuģis. Kā par brīnumu, izdzīvo divas jaunas 
sievietes. Taču viena no viņām ir savainojusi galvu un 
zaudējusi atmiņu. Viņa nespēj atcerēties pat savu vārdu, bet 
otra izmanto izdevību, lai mainītu likteņa gaitu un aizbēgtu 
no bezcerīgās nākotnes. Abu jauno sieviešu dzīve dramatiski 
mainīsies...

Krāšņs un sirdi plosošs - tāds ir Elizabetes Haranes jaunais 
romāns.

Šarlote Linka/Triloģijas 2. daļa - Savvaļas lupīnas
Aizraujošs stāsts par Degneliju ģimeni no Austrumprūsijas 

- 20. gadsimta trauksmaināko gadu dzīvs kaleidoskops!
Triloģijas 2. daļas Savvaļas lupīnas darbība norisinās Otrā 

pasaules kara laikā, un šis trauksmainais vēstures periods 
maina arī Degneliju ģimenes locekļu un viņiem tuvo cilvēku 
dzīvi un plānus.

Felicijas meitas Bellas vīrs Makss un viņas brālēns Pauls 
tiek ierauti kara šausmu virpulī, un no viņiem ilgi nav nekādu 
ziņu. Bella vēlas kļūt par kinoaktrisi, bet arī viņas sapnim nav 
lemts piepildīties. Toties viņa satiek savas dzīves liktenīgo 
vīrieti, kurš Bellu saprot un ar kuru viņa jūtas laimīga.

Felicija arī šajā smagajā laikā parāda savu stingro raksturu 
un apņēmību, gan spējot gūt labumu no karalaika industrijas, 
gan nesavtīgi palīdzot draugiem, gan arī ciešot smagus 
personiskus zaudējumus.

Lai arī romāna varoņiem jāpārcieš daudz grūtību un 
nelaimju, viņi nezaudē ticību un cerību pēc kara skatīt ziedošu 
lupīnu laukus dzimtajās mājās Lulinnā…

Šarlote Linka /Triloģijas 3. daļa – Mantinieki
 Fascinējošs pretrunīgas sievietes portrets. Aizraujošs stāsts 

par lielu Austrumprūsijas ģimeni. Dzīva 20. gadsimta vēstures 
hronika!

Felicijas mazmeita Aleksandra, uzaugusi pagājušā gadsimta 
septiņdesmitajos gados, politisku nemieru un pārmaiņu 
laikmetā, ir sava laika bērns - vēsa un maiga, spītīga un sapņaina, 
tomēr ar izteiktu realitātes izjūtu. Viņa ir daudz mantojusi no 
savas vecāsmātes - pirmām kartām, fascinējošās pelēkās acis, 
nevaldāmās alkas pēc brīvības un spēju pragmatiski rīkoties. 
Kad Aleksa pārņem Felicijas lielo mantojumu, viņa liek uz 
spēles visu - un zaudē...

JAUNIEŠIEM
Džons Grīns/Meklējot Aļasku
Mailss Halters, kurš sava kaulainā, tievā auguma dēļ iesaukts 

par Resni, līdz šim vadījis mierīgu dzīvi mājās. Visa viņa 
dzīve ir bijusi viens liels “ne-notikums”, un  aizraušanās ar 
slavenu cilvēku pēdējiem izteiktajiem vārdiem tikai padarījusi 
viņa alkas pēc Lielā Varbūt vēl lielākas.

Mailss dodas mācīties uz reizēm trako, visai nepastāvīgo 
un nebūt ne garlaicīgo Kalverkrīkas privātskolu, un viņa 
dzīve kļūst pilnīgi pretēja - neprognozējama un bīstama. Jo 
turpat netālu ir Aļaska Janga. Lieliskā, gudrā, jautrā, seksīgā, 
pašgraujošā, trakā un absolūti valdzinošā Aļaska Janga, kura 
ir kā notikums pati par sevi. Viņa ievelk Resni savā pasaulē, 
iesviež Lielajā Varbūt un nozog viņa sirdi.

BĒRNIEM
Pjērs Gripari /Muftāra ielas ragana un citas Brokā ielas 

pasakas 
Slavenākais no Pjēra Gripari darbiem “Brokā ielas pasakas” 

pirmoreiz izdotas 1967. gadā un tulkotas turpat četrdesmit 
valodās. Stāstiņu centrā ir kāda imigrantu ģimene (šķiet, no 
Ziemeļāfrikas), kas dzīvo Parīzē un savās ikdienas gaitās bieži 
vien sastopas ar pārdabiskām parādībām un brīnumiem. Šajā 
grāmatā iekļautas septiņas pasakas.

Pīters Bentlijs /Zaķēnam patīk lasīt. Zaķēnam patīk 
rakstīt 

Zaķēns Jēcis ir liels grāmatu draugs un vislabprātāk viņš 
visu dienu pavadītu lasot. Taču Jēča māmiņa un draugi ir 
pārliecināti, ka rotaļāšanās laukā ir daudz jaukāka nodarbe 
par grāmatu lasīšanu. Par to, kā nepazaudēt draugus un reizē 
neatteikties no lasītprieka, uzzināsiet grāmatā “Zaķēnam patīk 
lasīt”. Par to, kā uzrakstīt aizraujošu piedzīvojumu stāstu un 
cik labi noder draugu padomi, izlasīsiet grāmatā “Zaķēnam 
patīk rakstīt”.

DĀVINĀJUMI
Māris Ruks/Īsvēsture. Patiesā Vaira Vīķe Freiberga 
Imants Jerkins/Automodeļu sporta vēsture Latvijā
Jānis Kalns /Dvēsele. Paranormālo parādību pētījumi
Doreen Virtue/Kristāliskie bērni
Aicinām Nārnijā
Džons Vaizmens/SAS izdzīvošanas māksla 
Ilona Vītola/Rūgtais vērmeļu kauss 3. grāmata
1918.-1920.gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības 

sēžu protokolos, notikumos, atmiņās
Aivars Pētersons/Tāds bija laiks
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KULTŪRAS DZĪVES NORISES

Pūpoldienas svinības Ļaudonā
SIEVIEŠU  KLUBIŅŠ  „MEŽROZĪTE”

Pēc senas tradīcijas klubiņš “Mežrozīte” jau laikus gatavojās 
šim pasākumam, lai ar skaistu pasākuma programmu priecētu 
visus ļaudoniešus. Pūpoldienai ļoti cītīgi gatavojās klubiņa 
sieviešu vokālais ansamblis “Mežrozīte”. Ar ansambļa jauno 
vadītāju Judīti ansamblis sagatavoja jaunas dziesmiņas, kā arī 
tika organizēts klubiņā dramatiskais kolektīvs, kas pasākumā 
spēlēja teatralizētu uzvedumu „Iz dzīves”.

Pasākumu kuplināja viesu kolektīvi - Meirānu TN tradīciju 
ansamblis “Sietiņš”, kas skandēja dziesmas un dzeju par 
Lieldienu tematiku, Mētrienas dāmu deju grupa “Saulgriezes”. 
Fantastisku baudījumu  dejas mākslā vērojām Bērzaunes deju 
grupas “Oreo” sniegumā, vadītāja  Rasma   Platače. 

Pasākuma 2. daļā mūsu klubiņa krustmāte Beāte mūs ieveda 
Broņislavas Martuževas dzejas pasaulē, ierakstos klausījāmies 
viņas dziedātās dziesmas. Pārrunājām arī par Pūpoldienas 
nozīmi, tradīcijām.

Viena no senākajām Pūpolsvētdienas  tradīcijām ir pēršana 
ar pūpolu zariem. Dažādās Latvijas vietās pēršana tiek 
saukta arī par kulšanu, pūpološanu, pūpūlāšanu, virbošanu 
un ērbošanu.  Nav gan īsti skaidrs, kā un kāpēc radusies šī 
tradīcija, taču tās pirmsākumi tiek saistīti pat ar ļoti seniem, 
iespējams, pat pagāniskiem rituāliem. Līdzīga tradīcija pastāv 
arī igauņiem, lietuviešiem un krieviem.   Ticējumi vēsta, ka 
pēriens ar pūpolzariem nāk par labu nopērtajam, jo viņš visu 
nākamo gadu būšot vesels, jo slimības ejot  nopērtajam  ar 
līkumu. Senāk Pūpolsvētdienā tika pērti ne tikai cilvēki, bet 
arī mājdzīvnieki, lai tie būtu veseli un izturīgi.

Lai pūpolzariem būtu ticējumos piedēvētās maģiskās 
īpašības, tad tie esot jāiet lauzt  Pūpolsvētdienas agrā rītā tieši 
saullēktā. Tāpat Pūpolsvētdienas rītā jāmeklē tuvākais strauts, 
kur noskalot seju, jo ticējums saka, ka tad skaistums būšot 
garantēts visu gadu, turklāt nenākšot miegs.

Cits ticējums vēsta, ka Pūpolsvētdienā kārtīgi jāaplūko 
pūpolzari: ja tiem maz pūpolu, tad rudenī būšot maz  kartupeļu, 
bet, ja pūpolu daudz, tad labi augšot zirņi un pupas. Interesanti, 
ka  Pūpolsvētdienā     kādreiz    vārīta    “pūpolu putra” - 
tradicionāls ēdiens, kas gatavots no zirņiem vai pupām un 
cūkas galvas.

Tāpat Pūpolsvētdienā krāsnis esot jāiztīra no pelniem, bet 
pelnus vēlāk jāizkaisa laukā, kur tiks sēti un stādīti dārzeņi, jo 
tad tie augot ļoti raženi.

Pēc pēršanas pūpolu zarus nedrīkstot izmest, bet tie 
jāpiesprauž kaut kur mājās pie sienas vai jānoliek citā redzamā 
vietā, jo, ja vasarā uznākot negaiss, tad šos pūpolzarus met 
plītī un to dūmi aizdzenot negaisa mākoņus.

Folkloristi apkopojuši arī dažādus Pūpolsvētdienā 
izmantotus teicienus, ko var lietot perot:

- Apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols, slimība ārā, 
veselība iekšā!

- Audz apaļš kā pūpols, vesels kā rutks!

Paldies visiem, kas bijāt kopā ar mums Pūpoldienas  
pasākumā, tāpat paldies klubiņa pašdarbniekiem par 
uzdrīkstēšanos uzstāties koncertā, paldies par atbalstu visām 
klubiņa dalībniecēm, it sevišķi Judītei Gūtei, Dacei Zepai, 
Skaidrītei Stepanovai, Maldai Eglītei un Raisai  Jermakovai.

Klubiņā  turpināsim tikties, jo vēl jāīsteno daudz jauku 
ideju: nodarbība par garšīgu un veselīgu ēdienu gatavošanu, 
kā arī  būs vasaras izklaides un ekskursijas.

 Visiem novēlu, lai katru dienu pavasara ziedēšana sirdī, 
vasaras briedums domās, ziemas baltums dvēselē un rudens 
bagātība makā!

Klubiņa vadītājas Nellijas Gaidlazdas teksts
Līgas Gaidlazdas foto

Ar krāšņām dejām priecēja vēderdeju grupa „Oreo” no Bērzaunes.

Sieviešu klubiņa vokālais ansamblis „Mežrozītes”.

Meirānu TN tradīciju kopa “Sietiņš”.
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LIELDIENAS ĻAUDONĀ

20. aprīlī, kad daba dāvāja patiesi saulainu un siltu pavasara 
saulgriežu dienu, Ļaudonā tika atzīmētas Lieldienas. Jau 
pēcpusdienā estrādes teritorijā sākās rosība -  tirgotāji iekārtoja 
tirgus vietas, pircēji lūkoja kaut ko pirkt. Paldies ļaudoniešiem, 
kas atsaucās piedalīties tirgū ar savu produkciju: Anitai 
Veikšānei (stādi), Mārtiņam  Smirnovam (dārza mēbeles), 
Solvita Virka bija atvedusi vienu no Lieldienu simboliem - 
trušus.

    Kad andelēšanās pierima,  Lieldienu koncertu ieskandināja 
deju kolektīvs „Divi krasti”, pēc dančiem klātesošos  
iepriecināja  folkloras kopa „Madava” no Barkavas. Dziedot 
tautasdziesmas un atgādinot Lieldienu tradīcijas, ticējumus un 
paražas, tika izpušķotas šūpoles. Pēc šūpošanās ikviens tika 
aicināts piedalīties latviskās rotaļās. Tās aizrāva gan lielus, 
gan mazus, ļaujot izbaudīt Lieldienas īsteni latviskā garā.

Signes  Prušakevičas  teksts un foto

Ļaudonas pagasta senioru paaudzes deju kolektīvs „Divi krasti”.

Folkloras kopa „Madava” ieskandināja Lieldienas ar 
tautasdziesmām un latviešu paražām.

Jautrās rotaļās kopā ar folkloras kopas dalībniekiem 
iesaistījās gan lieli, gan mazi.

IESPĒJAMS  IZŅEMT  SKAIDRU  NAUDU  MADONAS  
NOVADA  PAGASTOS

turpinājums 13. lpp.

Latvijā cilvēki arvien vairāk maksā ar banku kartēm - pērn 
decembrī  77% no visiem darījumiem ar Swedbank kartēm jau 
bija norēķini, nevis skaidras naudas izņemšana bankomātā. 
Tomēr privātpersonu ikdienas darījumos skaidra nauda 
joprojām ik pa brīdim ir vajadzīga. Ja pilsētā bankomāts ir 
viegli sasniedzams, tad lauku novados vai nelielās apdzīvotās 
vietās to nav iespējas nodrošināt it visur.

Daudzās vietās, kur nav bankomātu, tagad ir alternatīva 
nelielu  naudas summu izņemšanai no sava konta. Swedbank  
jau kādu laiku piedāvā pakalpojumu - klients ar savu bankas 
karti var veikalā pie kases izņemt skaidru naudu (līdzīgi, kā 
norēķinoties ar karti par pirkumu). Šādas tirdzniecības vietas 
var pazīt arī pēc īpašas uzlīmes uz veikala durvīm.

Savukārt uzņēmumi, piedāvājot saviem pircējiem šādu 

risinājumu, vienlaikus samazina arī savas izmaksas par 
inkasāciju.

 Madonas novadā jau ir 6 tirdzniecības vietas, kas piedāvā 
iespēju izņemt skaidru naudu ar Swedbank karti: divas 
Barkavas pagastā, divas Ļaudonas pagastā (Sāvienā un 
Ļaudonā) un pa vienai Mētrienā un Lazdonā. Precīzu vietu 
sarakstu, kur pieejams šāds pakalpojums, var atrast Swedbank 
mājas lapas sadaļā “Kontakti”.

Kā notiek skaidras naudas izmaksa tirdzniecības vietās?
Skaidras naudas izņemšana tiek noformēta kā atsevišķs 

darījums pirms vai pēc iepirkšanās pie tirgotāja. Minimālā 
izmaksas summa ir 1 eiro cents, maksimālā - 75 eiro.
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turpinājums no 12. lpp.

Klientam ir tiesības veikt vairākus secīgus naudas 
izņemšanas darījumus. Nauda var tikt izmaksāta gan 
banknotēs, gan monētās. Katram darījumam tiek piemērota 
bankas cenrādī noteiktā komisijas maksa.     Tirgotājam ir 
tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja nav iespējams 
nodrošināt tā izpildi, piemēram, nav atbilstoša skaidra nauda 
viņa kasē.

Lai arī par skaidras naudas izņemšanu pie tirgotāja ir 
komisijas maksa (0,71 EUR), tā atsver laika patēriņu un 
transporta izdevumus, ja cilvēks brauktu tikai pēc skaidras 
naudas uz tuvāko bankomātu.

Informāciju sagatavoja
Aivis Mitenieks,

Finanšu centra vadītājs
Finanšu centrs “Jēkabpils”

Ļaudonieši  novērtē  iespēju  izņemt  skaidru  naudu
Kad pagājis gandrīz mēnesis, kopš veikalā „Katram” 

iespējams veikt skaidras naudas izmaksu, vaicāju veikala 
īpašniecei Indrai Vīksnai: - Kāda ir iedzīvotāju atsaucība, 
izmantojot šo  pakalpojumu?

Indra ar prieku atzina, ka jau kopš 1. aprīļa iedzīvotāju 
atsaucība un interese ir ļoti liela. 

-Nav pamata bažām par ļaudoniešu  kūtrumu vai bailēm 
attiecībā uz šo iespēju. Naudas izmaksu izmanto dažāda 
vecuma cilvēki - gan jaunieši, gan pensijas vecuma 
iedzīvotāji, tāpat arī izņemtās summas svārstās no minimālās 
līdz maksimālajai.  Ļaudonieši  atzinuši, ka tas ir ļoti vērtīgs 

un noderīgs pakalpojums, kam ir vairāki pozitīvi aspekti: pēc 
skaidras naudas nav speciāli jādodas uz Madonu, ir iespējams 
izņemt naudu un norēķināties gan Ļaudonas aptiekā (kā 
zināms, aptiekā nevar veikt maksājumus ar bankas karti), gan 
veikt maksājumus pagasta pārvaldē. Iespēja izņemt skaidru 
naudu bieži vien noder, ja neplānoti jādodas uz pilsētu ar 
autobusu, bet makā nav pietiekami daudz skaidras naudas. 

Prieks, ka ļaudonieši novērtē un izmanto šo pakalpojumu!

Indru Vīksnu uzklausīja Signe  Prušakeviča

PAVASARĪGS  ROTĀJUMS  KRUSTOJUMĀ

Īsi pirms Lieldienu brīvdienām patīkamas pārmaiņas piedzīvoja ceļu krustojums. To rotāja rūpīgi veidots 
noformējums, kas priecēja gan ļaudoniešus, gan caurbraucējus.

Paldies idejas autoriem un izpildītājiem, kas turpina ar savu darbu, labvēlību un entuziasmu priecēt ļaudoniešus 
un viesus.

Signes Prušakevičas teksts un foto
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	 	 Baltinavas teātra „Palādes” izrāde  „Kuozu goda 
jubileja” Ļaudonas kultūras namā

1. maijā plkst. 12:00
Baltinava ir izrādes „Latgola.lv” dzimtene. Baltinavieši 

izstaro latgalisko vitalitāti un sirds siltumu, kas spēj izraut 
ikvienu no ikdienas steigas un uzrīkot svētkus dvēselei. 

Interesentiem ir iespēja tikties ar lugas autori - Danskovīti 
un noskatīties kādu no izrādes “Ontans i Anne” 8 daļām.

Biļetes iepriekšpārdošanā pie kultūras nama vadītājas 
(tel. nr. 26590186) - 4,50 eiro (3,15 Ls)

Izrādes dienā  - 6 eiro (4,20 Ls)
Bērniem līdz 16 gadu vecumam - 1,50 eiro (1 Ls)
Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja - bezmaksas

Lielā talka Ļaudonā 
10. maijā plkst. 9:00

PASĀKUMU AFIŠA

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

Redaktore: Signe Prušakeviča. Redkolēģija: Ruta Vizāne. Redaktores tālrunis: 64823464, mob. t.: 26590186, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests  SIA Erante, Madonā, Saieta lauk. 2, LV 4801, Madona

Pas. Nr. 120432. Metiens 500 eks. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam

APSVEICAM!
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  APRĪĻA  JUBILĀRUS

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves 
sparu, visu sapņu piepildījumu!

 50 gadu jubilejā
Allu Mincāni    10. aprīlī
Silviju Mūrmani                 15. aprīlī
Jāni Brutānu                      29. aprīlī

              55  gadu jubilejā
Annu Retko                       10. aprīlī
Zigrīdu Dzeni                     23. aprīlī
Lidiju Smirnovu                 26. aprīlī

 60  gadu jubilejā
Eduardu Jakubjaņecu    10. aprīlī
Juri Kraukli                        18. aprīlī

 75  gadu jubilejā
Ēriku Barkovski                 12. aprīlī

Pulcēšanās pie Ļaudonas pagasta 
pārvaldes

 Talkas dienā plānots sakopt teritoriju 
pie pagasta pārvaldes ēkas.

Veicamie darbi: jāizzāģē vecie koki, 
jāizlīdzina  augsne, jāsagatavo vieta košumkrūmu stādīšanai 
un tie jāiestāda.

Lai veiksmīgi izpildītu veicamos darbus, talciniekiem 
lūgums ņemt līdzi grābekļus un lāpstas. Darba cimdi būs 
sagādāti.

Talkosim kopā, lai Ļaudonā būtu par vienu sakoptu vietu 
vairāk!

Sekojiet pasākumu sīkākai informācijai!

Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājusi
ALMA VĪKSNE 

31.03.2014. 
88 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

EIROPAS  PARLAMENTA  VĒLĒŠANAS
Ļaudonas vēlēšanu iecirknis Ļaudonas kultūras namā
Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, 24.maijā, vēlēšanu 

iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. 
No 21. līdz 23. maijam vēlēšanu iecirkņos dažas stundas 

dienā notiks iepriekšējā balsošana:
- trešdien, 21. maijā, – no pulksten 17.00 līdz 20.00, 
- ceturtdien, 22. maijā, – no pulksten 9.00 līdz 12.00, 
- piektdien, 23. maijā, – no pulksten 10.00 līdz 16.00.
Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir 

pase vai personas apliecība jeb identifikācijas karte.
No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties 

ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un 
priekšvēlēšanu programmām. 

No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu 
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.

EIROPAS  PARLAMENTA  INFORMĀCIJAS 
BIROJS  DODAS  VĒLĒŠANU  ABC  TŪRĒ

Cik kilometru ir no Tavas 
dzīvesvietas līdz Briselei? Eiropas 
Parlamenta Informācijas birojs 28. 
aprīlī dosies Vēlēšanu ABC tūrē un 
sāks šādus “mērījumus”, viesojoties 
visos Latvijas reģionos. Mēneša laikā 

plānots apmeklēt 33 vietas Latvijā, kuru nosaukumi secīgi 
sākas ar kādu alfabēta burtu. Tieši tādēļ 13. maijā viesosimies 
Ļaudonā.

Pasākuma programma:
13. maijā plkst. 11:30 pie Ļaudonas pagasta 

pārvaldes ēkas, dāvināsim ķiršu kociņu un atgādināsim par 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī to, cik km no Ļaudonas 
līdz Briselei.

Dāvināsim interesantus materiālus par Eiropas Savienību.
Priecāsimies, ja atbalstīsi šo akciju!

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs


