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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 5 (237) MAIJS 2014. G.

biogrāfija

Vārds, uzvārds: „Ļaudonas Vēstis”.
Dzimšanas datums: 1994. gada 5. maijs.
Dzīves vietas adrese:
Deklarētā: Madonas novads, Ļaudonas pagasts, Dzirnavu iela 2.
Faktiskā: atvilktnēs, plauktos, bēniņos, mapēs - 
Ļaudonas pagasta mājās un ārpus tā robežām.
Telefona nr.: 26590186, 64823464
E-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Darba pieredze: 
1994. gada maijs - 2012. gada jūlijs, redaktore Ruta Vizāne.
Kopš 2012. gada augusta redaktore Signe Prušakeviča.
1994. gada maijs - 2013. gada jūnijs darbs ar SIA „Madonas poligrāfists”.
Kopš 2013. gada jūlija darbs ar SIA „Erante”.
Sasniegumi: „Spicās  spalvas” galvenā balva 2007. gadā. 
Gulbenes rajona pašvaldību avīžu konkursā 2009. gadā  iegūtas četras  nominācijas.
Valodas prasmes: latviešu – dzimtā.
Papildu  prasmes: spēja reizi mēnesī jau 20 gadus saglabāt vēsturiskos faktus 500 eksemplāros.
intereses: Ļaudonas pagasta kultūras un sporta dzīves norises, klātesamība Andreja Eglīša Ļaudonas   

    vidusskolas un PII „Brīnumdārzs” pasākumos. Aktualitātes Madonas novada domē un Ļaudonas pagasta  
    pārvaldē, aktuālais pagasta iestādēs. Ciemošanās pie pagasta cienījamiem jubilāriem. Problēmu risināšana  
    un izzināšana, demogrāfiskās izmaiņas pagastā.

Personiskās īpašības: melnbalta, ērtas formas un apjoma. Zinoša un zinātkāra. Gaidīta, mīlēta, rūpīgi   
    glabāta ikviena ļaudonieša mājās!

rekomendācija: ilggadējā redaktore Ruta Vizāne, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane.

Ja man vaicātu: ko tu visvairāk mīli? 
Teiktu: Ļaudonu, ar tumšo mežu vīli. 
Tur pret piesauli redz, alu taisot, āpsi. 
Tur man māte teica: “Dēls, tu mūžam slāpsi.” 
Redz tur gājēju pār augstiem Krusta kalniem, 
Suņi pēdas dzen kur vēra briežiem salniem. 
Plenču ezeru ar rāmo viļņu zibu, 
Kur es  mācījos  pret  kalnu  kāpt  ar gribu. 
Redz tur Aivieksti caur zāļu pļavām plūstam, 
Linu  audeklus uz krasta saulē žūstam. 
Baltām  palodām redz  sila malā ciemu, 
Vējš tur aizputina ceļus katru ziemu. 
Tā ir Ļaudona, tur Jāņos sārti spīgo, 
Balta  meitene no Krusta kalniem līgo.

Ar šo Andreja Eglīša dzejoli pirms 20 gadiem 
aizsākās avīzes „Ļaudonas Vēstis” dzīve -  pirmais 
numurs, pirmā lapaspuse. Novadnieka A. Eglīša 
dzejolis - veltījums dzimtajai vietai un toreizējās 
Ļaudonas pagasta padomes priekšsēdētājas Dzintaras 
Birnes uzruna. „Ļaudonas Vēstis” bija palaistas tautā! 
Un ļaudonieši var tikai lepoties, ka pēc divdesmit 

gadiem, kad izaugusi jauna paaudze, rakstāmmašīnu 
nomainījis elektronisko un digitālo tehnoloģiju 
laikmets,  mums joprojām ir sava avīze. Avīze, kas ik 
mēnesi ceļo pie ļaudoniešiem, lai informētu par aktuālo 
pagastā, vēstītu par gaidāmajiem notikumiem, sveiktu 
jubilārus un jaunās ģimenes. 

Divdesmit gadu garumā avīze tapusi par Ļaudonas 
pagasta vēstures grāmatu, tā ir kā kultūras piemineklis, 
kas mums visiem kopā jāsaudzē un jāuztur. 

Kādam varbūt šķiet, ka avīze varētu būt krāsaina vai 
drukāta uz labāka papīra, bet brīdī, kad pēc Madonas 
novada izveides tika pārtraukts daudzu pagasta avīžu 
mūžs, mums jānovērtē izcīnītā iespēja saglabāt avīzi.

Šīs vieglās lapiņas sevī glabā pagasta vēsturi. Un 
jācer, ka tā tas turpināsies vēl daudzus gadu desmitus, 
ka Ļaudonai būs sava avīze, kas ik mēnesi vēstīs par 
notikumiem pagastā, risinās problēmas un iepriecinās 
ar patīkamiem jaunumiem.

Šis jubilejas numurs ir mazliet neierastāks arī 
vizuālajā  ziņā. Lai avīzes saņemšana jūsmājās ir kā 
mazi svētki  gan šodien, gan  arī turpmāk!

                                                                                    
                                                       Signe, redaktore
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Pirms 20 gadiem maija mēnesī, kad visa daba uzzied,  
uzplauka  arī  mazs  asniņš   – „Ļaudonas Vēstis”. Nu, 
kad pagājuši tik daudzi gadi, avīzi vairs nevar nosaukt par 
asniņu, bet gan par pamatīgu koku, kas savos zaros nes 
Ļaudonas pagasta vēsturi. Par to, kā bija aprūpēt, izlolot 
un  nosargāt  tikko izdīgušu asniņu, lūdzu pastāstīt avīzes 
„Ļaudonas Vēstis” ilggadējai redaktorei rutai Vizānei.

No idejas līdz rezultātam
Ideja par sava pagasta avīzi pirms divdesmit gadiem radās 

tā laika pagasta padomes priekšsēdētājai Dzintarai  Birnei. 
Tas  bija  laiks, kad mazās pagastu avīzes parādījās lauku  
pagastos. Viena no pirmajām bija  Praulienas  pagastā, 
mums kaimiņos. Es  tajā laikā biju pagasta padomes 
deputāte un kultūras komitejas priekšsēdētāja, kā arī pagasta  
padomes priekšsēdētājas  vietniece. Priekšniece pateica: 
„ Mūsu pagasts nav sliktāks par Praulienas pagastu, un tu 
domā un dari, avīzei ir jābūt!”  Tad nu bija man jādomā, 
lai Ļaudonas pagastam  būtu  sava  avīzīte. Vispirms  jau 
bija jānokārto visas oficiālās lietas. Ar Ļaudonas pagasta 
valdes lēmumu devos uz Latvijas  Republikas  Tieslietu  
ministrijas  Informācijas lietu departamentu, lai iegūtu 
masu  informācijas  līdzekļa  reģistrācijas  apliecību, 
jo bez reģistrācijas apliecības avīzīti nemaz tajā laikā 
nevarēja nodot drukai. Saņemot  reģistrācijas apliecību,  
izdevumam tika piešķirts reģistrācijas numurs Nr. 1426, 
izdevuma nosaukums „ĻAUDONAS VĒSTIS”, izdevuma 
veids - laikraksts, izdevuma valoda  -latviešu, dibinātājs un 
izdevējs Ļaudonas pagasta valde 2004. gada 5. maijā.

Pirmā avīzes numura tapšana
Tad nu sākās pirmās avīzītes veidošana. Zināšanu 

nebija nevienam, kā to īsti darīt. Rakstiņi  tika  rakstīti uz  
rakstāmmašīnas. Fotoaparāta  nebija. Pirmā  avīze bija vien 
4 lapaspuses liela. Tā sākās ar A. Eglīša dzejoli „Ļaudona” 
un pagasta priekšsēdētājas  Dz. Birnes  uzrunu. Bērnudārza  
vadītājas  Ināras Krasnovas, Ļaudonas  iecirkņa  slimnīcas  
galvenās ārstes  Valdas Dimbeles,  Ļaudonas policijas 
iecirkņa priekšnieka Aleksandra  Mūhina informāciju. 
Lielāko avīzītes daļu aizņēma informācija par gaidāmajām 
pašvaldību vēlēšanām. Tajā lasāmi deputātu kandidātu 
saraksti un programmas. Apsveiktas ģimenes, kurās 
piedzimuši bērniņi. Izteiktas līdzjūtības aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem. Lasāma  informācija par zemes īpašniekiem, 
kuri pirmie reģistrējuši nekustamos īpašumus zemesgrāmatā. 
Tāpat informācija, kas aktuāla vēl šodien, par savu mājas 
sargu - suņu turēšanu atbilstoši noteikumiem.

 Kad  visi  avīzītes  teksti bija savākti, tad  skolas 
direktore Antonija  Urža tos izlaboja, lai nebūtu stila un 
gramatikas kļūdu. Un  tad nu gan  - visu mapē un prom 
uz  tipogrāfiju  Madonā. Tipogrāfijā  avīzīte tika salikta un 
drukāta. „Ļaudonas Vēstis”  līdz  pat Latvijas – Somijas  
SIA „MADONAS  POLIGRĀFISTS” likvidācijai 2013. 
gadā bija uzticīga šim uzņēmumam. 

Pūrā dažādi interesanti atgadījumi
Pirmais avīzītes izdevums iznāca ap 20. maiju, konkrētu 

datumu neatceros. Un tā viss aizgāja, jau pagājuši divdesmit 
gadi, izaugusi jauna paaudze. Visādi jau ir gājis pa šiem 
gadiem. Protams, kas  strādā,  tas arī  kļūdās. Ir  bijušas  
kļūdas, kas  palikušas nemanītas, un ir bijis arī tā, ka, 
saņemot avīzīti: ak, šausmas! Nu  tik pie labošanas nu, 
piemēram, vārdā spēkus nepareiza mīkstinājuma zīme, 
garumzīme - galā sanāk - speķus, meitas - maitas un vēl 
citi. Šodien par to var pasmaidīt, bet bija brīži līdz asarām. 

Bija laiki, kad avīzīte iznāca pavisam apjomīga - no 18 
līdz 20 lappusēm, ar pielikumiem vēl biezāka (vidusskolas 
salidojumiem). 

 Rakstāmmašīnu  nomainīja  dators, tad avīzi vedām uz 
druku disketēs, vēlāk jau flešā un pēdējos gadus caur e-
pastu. Pie  pirmā  fotoaparāta  palīdzēja tikt novadnieks 
Andrejs Eglītis. 2006. gadā pagasta padome iegādājās 
digitālo fotoaparātu, jo kā nekā dzīve attīstījās.

Divdesmit gadu pierakstīta pagasta vēsture, kultūra. 
Aprakstīti pagasta ceļi, ezeri, lauku sētas, mazās upītes. 
Bijušie  ļaudonieši  rakstījuši savas atmiņas  par  Ļaudonu  
un  savu  vidusskolu. Sveikti  pagasta cienījamākie  cilvēki 
dzīves skaistajās jubilejās, atspoguļoti daudzi kultūras 
pasākumi.

 Sākuma gados bija cilvēki, kas ar avīzītes starpniecību 
vēlējās kādu apmelnot, tad arī sapratām, ka to nevaram 
pieļaut.  Bija   laiks, kad vietējie deputāti katru mēnesi 
rakstīja savu rakstu, kurā izpauda savas domas un viedokli 
par pagasta ikdienu. Avīzes veidošanā tāpat kā tagad daudz 
palīdzēja vidusskolas skolotājas, pirmsskolas izglītības 
iestādes skolotājas, pansionāta vadītājas, kultūras nama, 
bibliotēku vadītājas.

Avīzīte  saņēmusi daudzus laba vēlējumus, visvairāk 
palicis atmiņā dzejnieka Imanta Ziedoņa rakstītais par mūsu 
avīzīti. Saņemtas daudzas „Spicās spalvas” nominācijas, 
galvenā balva - 2007. gadā. 2009. gada maijā piedalījāmies 
Gulbenes rajona pašvaldību avīžu konkursā un ieguvām 
četras nominācijas.

Daudzi  bijušie  ļaudonieši  vēlējās mūsu avīzīti  lasīt 
ārpus pagasta citos Latvijas novados un ārpus mūsu valsts 
robežām. Līdz  avīzītes ievietošanai  internetā to sūtījām pa 
pastu, tagad to brīvi var lasīt pagasta mājaslapā. 

Viss notika un bija labi  līdz 2009. gada vidum, kad 
izveidojās novads. Novada kultūras komitejai šīs mazās 
pagasta avīzītes nebija vajadzīgas, jo,  lūk, būs viena 
vienota  - „Madonas  Novada Vēstnesis”. Daudzos  novada  
pagastos ar to arī  izbeidzās  regulāra  vietējā pagasta avīzītes 
iznākšana. Izdzīvoja tikai dažas, ko atbalstīja  vietējie  
pārvaldnieki, starp tām arī „Ļaudonas Vēstis”.

Vēlot avīzei ilgu mūžu 
Pagasta ikdienā ir brīži, kad jāatceras kāds notikums, tad 

vienmēr tiek meklēts avīzītēs, kad tad tas notika. Labi, ka 
ir, kur paskatīties. Pagājuši divdesmit gadi un šajos gados ir 
rakstīts par to, kas aktuāls bijis Ļaudonā. Kādi būs nākamie? 
Vai spēsim uzrakstīt vēsturi vēl nākamos divdesmit? Man 
gribētos, lai būtu avīzīte arī nākamos divdesmit un vēl vairāk 
gadu, lai Ļaudonas pagastam būtu arī sava grāmata, jo mums 
taču ir,  par ko rakstīt, ir lietas, kas jāsaglabā nākamajām 
paaudzēm. Vecie cilvēki  ar milzīgu dzīves pieredzi  zina to,  
ko jaunie nezina (tieši par pagasta vēsturi). Ir  bijuši  brīži, 
kad  nosakām: nu  tas gan zinātu pastāstīt par to laiku, bet  
šī cilvēka vairs nav mūsu  vidū. Katrs  cilvēks, kas aiziet no 
mūsu vidus, līdzi aiznes zināmu daļiņu no pagasta vēstures.

 Paldies  pagasta  priekšsēdētājām  Dzintarai  Birnei, 
Līgai  Calmānei, pārvaldniecei  Ilzei  Dreimanei  par to, ka 
mūsu pagasta avīzīte ir pastāvējusi, jo viņas bijušas tās, kas  
avīzītes  iznākšanu ir atbalstījušas.

Lai  veicas  tagadējai  avīzes  redaktorei  Signei, veidojot 
un izdodot mūsu pagasta avīzīti „ĻAUDONAS VĒSTIS” 
nākamos gadus!

ruta Vizāne,
„Ļaudonas Vēstis” redaktore no 1994. gada  maija  līdz 

2012. gada  septembrim

PIRMS DIVDESMIT GADIEM
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Viesojos  pie Dzintras  Viļevičas, kura  vairākās  mapēs 
saglabājusi  „Ļaudonas Vēstis” divdesmit gadu garumā.

 Kad  Dzintra sāka  
strādāt Ļaudonas 
vidusskolas bibliotēkā, 
„Ļaudonas Vēstis”, ko 
viņa rūpīgi kopš pirmā 
numura glabājusi savās 
mājās, uzdāvināja skolas 
bibliotēkai. Pie šāda 
lēmuma Dzintra nonāca, 
jo juta, ka gan skolēni, gan 
skolotāji interesējas par 
lietām, kuras var atrast,  
pāršķirstot „Ļaudonas 
Vēstis”. Tā personīgo 
avīžu komplekts no 
1994. līdz 2001. gadam 
tika uzdāvināts skolas 
bibliotēkas vajadzībām. 
Taču pēc 2001. gada  
Dzintra saņēma divus 
avīzes eksemplārus - 
vienu  savai  mājas bibliotēkai, otru - skolas.

Avīzes  pirmajā  dzīves  gadā  Dzintra  Viļeviča  piedalījusies arī 
divu avīžu noformējumā - ar roku zīmēts svētku noformējums.

Dzintra  atzīst, ka  mapes, kurās atrodas „Ļaudonas Vēstis”,  
īpaši  bieži nākas pāršķirstīt skolas projektu nedēļas laikā, kad 
skolēni vāc materiālus un gatavo dažādus darbus par Ļaudonu, 
tās iedzīvotājiem. Tāpat avīzē atrodamā informācija noder 
skolotājām, skolas muzejam. Arī  skolas absolventi, nu jau 
studenti,  mēdz iegriezties  bibliotēkā un meklēt  informāciju  
tieši „Ļaudonas Vēstīs”.

Paldies Dzintrai Viļevičai par to, ka skolas bibliotēkā ir 
pieejamas visu gadu „Ļaudonas Vēstis” un ikviens interesents 
var tajās ielūkoties!

NO  PIRMĀ  BURTA  LĪDZ  AVĪZEI  PASTKASTĪTĒ
Ceļā  līdz  savam  lasītājam avīzei ir vairākas pieturvietas - 

kādā tā uzkavējas tikai mazliet, kādā tā  tiek rūpīgi apskatīta, 
aprūpēta, sagatavota tālākam ceļam.

aktualitātes uz papīra
  Pats  avīzes  sākums meklējams  šeit, Ļaudonā. Tie ir pasākumi, 

notikumi, aktuālā  informācija, kas virmo mums apkārt visu 
mēnesi. Šie  notikumi  jāapraksta ar  datora palīdzību. Avīzes 
sadaļas jeb slejas ik mēnesi piepildās ar jaunu informāciju no 
pagasta dzīves, no pagasta iestādēm. Daļu rakstiņu iesūta iestāžu 
darbinieki, daļu rakstu es - Signe. Pagasta sociālā darbiniece 
Aija  Zablocka  ik mēnesi iesūta jubilāru sarakstu, bet Madonas  
dzimtsarakstu nodaļai lūdzu  informāciju par Ļaudonas pagastā 
reģistrētajām dzimušajām un mirušajām  personām. 

Jāatzīst, ka man visgrūtāk uzrakstīt ir redaktores sleju - tā 
vienmēr paliek beidzamā. Redaktores  slejai, šķiet, nepieciešams  
īpašs noskaņojums un jāgaida mūza... Bet, ja  tā  nenāk un avīzes 
nodošanas termiņš jau draudīgi „lūr” aiz stūra?! Negribas rakstīt 
tukšas frāzes, banālus  tekstus. Ik  mēnesi vēlos pateikt  ko  tādu, 
kas skar un interesē mani pašu.  Gribas mazliet lirisku atkāpi, ko 
lasītājam pārlasīt ikdienas steigā.  Tādēļ bieži vien  veros datora 
ekrānā, kur  atvērta  jauna  lapa un nevaru iesākt  rakstīt. Bet 
vajag! Un tad nākas paurķēties dvēseles kambarī, lai atrastu to 
stīgu, kas radītu  iedvesmu un vēlmi izteikties.

Darbs pie avīzes dizaina
Kad  visa  informācija  savākta, tā  tiek sakārtota datorā 

Word dokumentā  atbilstošā secībā. Tāpat tiek izvēlēti  arī  foto 
materiāli,  kuri  tiks pievienoti  rakstiem. 

Kad  avīzes  teksta materiāls  gatavs,  tas tiek sūtīts  avīzes 
korektorei  Tijai  Seikstai. Tijai  priekšā  liels darbs, lai pārlasītu 
avīzes tekstu un izlabotu  gan pareizrakstības, gan stilistikas 
kļūdas. Vairākas  reizes redzot  tekstu, es pati vairs nepamanu  
kļūdiņas,  tādēļ bieži vien gadās dažādas nejaušības - kļūdas 
vārdos, skaitļos,  komatos utt.  Kad  teksts  izlabots,  tālāk  tas  

tiek  sūtīts datordizainerei  Aivai  Zicai, kura, izmantojot speciālu 
programmu, no teksta un fotogrāfijām izveido avīzi, kādu jūs 
saņemat jau gatavu lasīšanai.  Šajā, tā saucamajā, maketēšanas  
procesā    avīzi  vēl  pārskata gan korektore, gan es, saskaņojot 
un novēršot vēl radušās kļūdas. 

Drukāšana
Kad  avīzes  makets sagatavots, tas elektroniski pa e-pastu tiek 

sūtīts uz tipogrāfiju „Erante” Jēkabpilī.
Tipogrāfijas darbinieki savukārt  veic savu darbu -  sagatavo 

iespiedformas, izvēlas papīru un liek drukājamajā mašīnā. Kad 
avīze nodrukāta  (sākotnēji uz viena liela papīra), to sagriež un 
saloka. Šie  tipogrāfijas darbi aizņem  apmēram  vienu  dienu. 
500 avīzes eksemplāri tiek sapakoti vairākās pakās un sūtīti  uz 
tipogrāfijas „Erante” filiāli Madonā.

Tālāk jau, saņemot zvanu, ka avīze ir Madonā,  pagasta 
šoferītis dodas tai pakaļ, lai vestu uz Ļaudonu. Pirms to nodod 
pastniecēm, tiek  paņemti daži avīzes eksemplāri un ievietoti 
mapēs  kā  vēstures liecība.

avīzes ceļojums pie lasītājiem
Avīzes nododu pastniecei Guntai  Smalkajai, kas  kopā ar 

savām kolēģēm tās izvadā  ļaudoniešiem, ievedot  katrā  lauku 
sētā, ievietojot katrā pastkastītē.

Un tā  avīzes ceļojums ir noslēdzies, tā uzsāk savu dzīvi 
pie lasītāja: kāds no sākuma pāršķirsta visas lappuses, kāds 
varbūt sāk lasīt no beigām vai varbūt iepazīstas ar sen gaidītu 
informāciju. Kāds meklē kļūdas, kāds  pēta  bildes... Bet  noteikti  
katram ir savi paradumi, kā lasīt „Ļaudonas Vēstis”.

Lai arī visu mēnesi gaidīta, avīze noteikti tiek izlasīta vienā 
dienā. Bet  tikmēr jau  sācies nākamās avīzes ceļš pie saviem 
lasītājiem,  līdz  atkal „Ļaudonas Vēstis” tiek izņemtas no 
pastkastītes, izlasītas un novietotas blakus pārējām vēstures 
lieciniecēm.

Signe  Prušakeviča

AVĪZES  STĀSTS  TURPINĀS
Avīze ir vēstures glabātāja, tādēļ  ļaudonieši  labprāt  avīzes  

saglabā, sagrupē  pa gadiem, rūpīgi noglabā.
Veidojot avīzes jubilejas numuru, aicināju atsaukties 

ļaudoniešus, kuriem mājās ir saglabātas visas „Ļaudonas Vēstis” 
nu jau 20 gadu garumā.

Uz šo aicinājumu laipni atsaucās Laima Zemīte. Devos 
Sāvienas virzienā, lai apciemotu Laimu. Mani laipni sagaidīja 
„Cīrulīšu” mājas saimniece. Gaidot manu viesošanos Laima, 
bija veikusi statistiku – pārskatījusi visas avīzes un atzīmējusi, 
kuri numuri ir, kuru nav, kuri numuri ir vairākos eksemplāros. 
No pirmā avīzes iznākšanas gada daži numuri iztrūkst, tomēr 
vēlāk visas avīzes ir rūpīgi saglabātas vairākās mapēs – sadalītas 
pa gadiem. Vaicājot, kādēļ Laima sākusi avīzes rūpīgi glabāt, 
viņa atbild, ka tas galvenokārt bijis bērnu dēļ. Bērni ar interesi 
avīzē lasījuši ziņas no skolas, atraduši sevi kādās fotogrāfijās no 
skolas pasākumiem.

Šobrīd, kad bērni jau izauguši, avīžu kolekcija joprojām tiek 
turpināta. Mājinieki ar interesi lasa avīzi, Laima uzzina par 
kādreizējo darbabiedru jubilejām. Kad pati Laima, bērni un 
mazbērni ir izlasījuši „Ļaudonas Vēstis”, avīze tiek iesieta mapē. 
Laima stāsta, ka viņas mājās tiek rūpīgi glabāti arī citi preses 
materiāli – dažādi žurnāli, avīzes, kas nu jau vairs netiek izdoti, 
tādēļ iegūst vēl lielāku vērtību.

Laima Zemīte divdesmit gadu garumā rūpīgi krājusi „Ļaudonas 
Vēstis”, izveidojot savu avīžu kolekciju. Laima rokās tur pašu 

pirmo „Ļaudonas Vēstis” avīzes numuru.

Paldies Laimai un Dzintrai par atsaucību!
Signes  Prušakevičas  teksts un foto
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turpinājums 5. lpp.

Avīzes dzīvi tāpat kā cilvēka dzīvi mēs vērtējam nevis pēc 
garuma vai gadu skaita, bet pēc satura. Tāpēc vēlu, lai vārds ir ass 
un asa spalva, lai top daudz saturīgu, ar radošu domu apveltītu 
rakstu! Avīzes redkolēģijas kolektīvam izjust to īpašo noskaņu 
un prieku, ko atnes vien labi padarīts darbs!

                                       gunta Matīsa, 
Sāvienas bibliotekāre

,,Ļaudonas Vēstīm” ir divas  svarīgas vērtības  - lasītāji un 
avīzes veidotāji. Tādēļ  jubilejas  reizē - sveiciens visiem!

                        
Pii „brīnumdārzs” kolektīvs

20 - skaists vecums cilvēkam, kad viss lielais un svarīgais 
tikai sākas. Bet  avīzītei tas ir jau ļoti nopietns vecums, jo dažādu 
notikumu, ko atspoguļot, ir tik daudz. Manuprāt, tas ir ļoti labi, 

NOVĒLĒJUMI  AVĪZĪTEI  UN  TĀS  LASĪTĀJIEM
ka mūsu pagastam ir pašiem sava avīzīte, kur varam pastāstīt par 
saviem priekiem, panākumiem,  ķibelēm… 

Vēlu  „Ļaudonas Vēstīm” arī  turpmāk  būt patiesām, atklātām, 
interesantām, iedvesmojošām… Lai veicas!

                                                              Dzintra  Viļeviča,
 A.Eglīša  Ļaudonas  vidusskolas  bibliotekāre

Vai esat  pamanījuši, ka vietās,  kur kādreiz bijušas mājas, 
zied  kāds peoniju vai ķeizarkroņa cers? Mājas sabrukušas pirms 
gadiem piecdesmit vai vēl senāk, bet ziemcietes zied...

Es novēlu  mūsu  „Ļaudonas Vēstīm” būt  kā izturīgai 
ziemcietei, kas, čaklu roku kopta un lolota, mūs iepriecinās vēl 
daudzu, daudzu gadu garumā ar smaržīgu un krāsainu ziedu 
bagātību!

ieva Skušķe,
                            Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

MĒNEŠA  JUBILĀRE

Signes Prušakevičas teksts un foto

20. maijā cienījamo 90 gadu jubileju atzīmēja 
DZiDra  DriKSNa.

Dzidra savā svētku dienā bija dzīvespriecīga un 
optimisma pilna. 

Vēlam jubilārei veselību un saglabāt omulību!

VĒSTIS  NO  IZGLĪTĪBAS  
IESTĀDĒM

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Dienas  kļūst garākas un saulainākas, debesis zilākas un zāle 
zaļāka, un skolēniem arvien grūtāk  nosēdēt skolas solā, tāpēc 
droši varu teikt, ka mācību gads Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā straujiem soļiem tuvojas noslēgumam.

Kā katru gadu skolas izskaņā tiek apkopoti mācību rezultāti un 
sasniegumi. Madonas kultūras namā 14. maijā tika godināti 12 
mūsu skolas skolēni, kuri šī gada  starpnovadu un valsts mācību 
olimpiādēs saņēmuši godalgotas vietas un atzinības. Nu jau otro 
gadu mūsu vidusskolā ir tradīcija godināt visus skolēnus, kuri 
piedalījušies mācību olimpiādēs un konkursos, arī tos, kuri nav 
guvuši godalgotas vietas, teikt paldies vecākiem un skolotājiem 
par ieguldīto darbu. Šogad  šis pasākums notika piektdien, 
23.maijā.

ar i pakāpes diplomu tiek apbalvoti skolēni, kuri ieguvuši 
godalgotas vietas valsts un reģionālajās olimpiādēs. Šogad 
I pakāpes diploms tiek piešķirts 9. klases skolniecei Mārai  
Karlsonei. Māra šogad piedalījusies Valsts latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē - iegūta III pakāpe, starpnovadu latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē - 2. vieta (skolotāja  Sarmīte 
Sīle), piedalījusies Valsts bioloģijas olimpiādē un starpnovadu 
bioloģijas olimpiādē - iegūta 2. vieta (skolotāja Inga Avotiņa), 
piedalījusies starpnovadu matemātikas olimpiādē (skolotāja Anna 
Iesalniece), starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja  
Ilze Kaļinova), kā arī piedalījusies starpnovadu  konkursā „Pazīsti 
savu organismu!” (skolotāja  Inga Avotiņa) un I. Indrānes  literāro 
darbu konkursā, kurā iegūta 3. vieta (skolotāja Sarmīte Sīle).

ar ii pakāpes diplomu tiek apbalvoti skolēni, kuri piedalījušies 
starpnovadu olimpiādēs un ieguvuši 1.,2.,3. vietu vai atzinību. II 
pakāpes diplomi tiek piešķirti 11 skolēniem: 

4. klases skolniecei Martai Dreimanei par iegūto 1. vietu 
starpnovadu angļu valodas olimpiādē (skolotāja Biruta Bokta), 
atzinību starpnovadu latviešu valodas olimpiādē (skolotāja 
Iluta Biķerniece), piedalīšanos starpnovadu vizuālās mākslas 
olimpiādē (skolotāja  Ilze Kaļinova), kā arī par iegūto 3. vietu 
zonas latviešu valodas olimpiādē (skolotāja  Iluta Biķerniece).

6. klases skolniecei Anitai  Sindijai  Skrupskai par iegūto 1. 
vietu starpnovadu  krievu  valodas olimpiādē (skolotāja  Lilija 
Jakubjaņeca), atzinību starpnovadu matemātikas olimpiādē 
(skolotāja Antra Punovska), kā arī par piedalīšanos starpnovadu 
angļu valodas olimpiādē (skolotāja Biruta Bokta).

8. klases skolniecei  Katrīnai  Melānijai  Kļaviņai par iegūto 
atzinību starpnovadu angļu valodas olimpiādē (skolotāja Biruta 
Bokta), atzinību starpnovadu  ģeogrāfijas olimpiādē (skolotāja 
Alda  Ostrovska), par piedalīšanos starpnovadu latviešu valodas 
un literatūras olimpiādē (skolotāja Sarmīte Sīle) un piedalīšanos 

PANĀKUMU  KLIŅĢERIS
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turpinājums no 4. lpp.

Ar pozitīvām emocijām A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 12. klase 
ir nosvinējusi Pēdējo zvanu un gatavi eksāmenu laikam.

1. rindā no kreisās: Lolita  Kaulača, skolotāja Anita  Kidala, 
Viktorija  Mincāne, Zita  Tropa;

2. rindā no kreisās: Kristaps  Jakubjaņecs, Mārtiņš  Krusietis, 
Mārtiņš  Stūrainis, Emīls Veikšāns, Edgars Rizgis.

Signes  Prušakevičas  teksts un foto

starpnovadu  sociālo zinību olimpiādē  „Viss 
par eiro” (skolotājs Uldis Liniņš).

3. klases skolniekam Ralfam Artūram 
Pētersonam par iegūto atzinību starpnovadu 
matemātikas olimpiādē par piedalīšanos 
zonas matemātikas olimpiādē (skolotāja 
Aija Driksna), par piedalīšanos starpnovadu 
vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja Ilze 
Kaļinova).

4. klases skolniecei  Irbei Karlsonei 
par iegūto 3. vietu starpnovadu un zonas 
dabaszinības olimpiādē (skolotāja Rita 
Avotiņa), par piedalīšanos starpnovadu 
vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja  Ilze 
Kaļinova).

8. klases skolniekam Kristoferam  Bilinskim 
par iegūto 1. vietu starpnovadu angļu valodas 
olimpiādē (skolotāja Biruta  Bokta).

5. klases skolniekam Renāram  Ostrovskim  
par iegūto 1. vietu animācijas filmu konkursā  
(skolotāja Rita Avotiņa).

5. klases skolniecei Emīlijai  Rizgai par 
iegūto 2. vietu matemātikas olimpiādē 
(skolotāja Antra Punovska), kā  arī par  
piedalīšanos  starpnovadu vizuālās mākslas 
olimpiādē  (skolotāja Ilze Kaļinova).

5. klases  skolniekam  Verneram  Švedam par iegūto 2. vietu 
matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Punovska).

4. klases skolniecei Sigitai Siliņai par iegūto 2. vietu 
starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja  Ilze 
Kaļinova).

Artūram  Biķerniekam  par iegūto 3. vietu starpnovadu 
vizuālās mākslas olimpiādē  (skolotāja Ilze Kaļinova).

iii pakāpes diploms tiek piešķirts 20 skolēniem par 
piedalīšanos olimpiādēs: 1. klase - Elīna Džeriņa (skolotāja Sintija  
Bašķere); 2. klase - Laura   Zommere, Niklāvs Veikšāns, Ilze 
Bārbale, Ilmārs Gatis Kapturs   (skolotāja Iveta Tole); 3.  klase - 
Matīss  Calmāns, Ilze Pīpkalēja  (skolotāja  Aija   Driksna), Diāna   
Praškeviča, Iveta  Zabiņako (skolotāja Ilze Kaļinova); 4.  klase - 
Rovens  Miškinis, Sergejs Plaunovs (skolotāja Iluta Biķerniece); 
5.  klase - Rolands Šimonis  (skolotāja Ilze   Kaļinova);  7. klase -  
Alise Avotiņa (skolotāja Inga Avotiņa), Diāna   Cīrule (skolotāja 
Ilze Kaļinova); 8. klase - Nauris Pelsis  (skolotāja Ilze Kaļinova); 

9. klase -  Reinis Zālītis (skolotāja Anna Iesalniece); 10. klase -  
Egita Rizga (skolotāja Anna Iesalniece); 11. klase - Ivita Celiņa, 
Andis  Miglons (skolotāja Alda Ostrovska); 12. klase - Kristaps 
Jakubjaņecs  (skolotāja Emerita Beļauniece).

Trijiem 8. klases skolēniem – Kristīnei  Kupranei, 
Naurim  Pelsim un Reinim  Veikšānam  piešķirta Mazpulka 
organizācijas nominācija Sudraba karotīte (skolotāja Līga 
Grāvīte).

 Paldies visiem olimpiāžu dalībniekiem par ieinteresētu darbu 
sevis izglītošanā un uzdrīkstēšanos piedalīties konkurences 
veicinošos pasākumos! Liels paldies skolotājiem, kuri bija līdzās 
skolēniem viņu nopietnajos pārbaudījumos!

Materiālu sagatavoja A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
direktora vietniece izglītības jomā alda ostrovska

Signes  Prušakevičas foto

PĒDĒJAIS  ZVANS  IZSKANĒJIS PII „Brīnumdārzs”

Ļaudonas pagasta PII iestādes „Rūķu” grupa aprīlī saņēma 
ielūgumu uz pasākumu ,,Iepazīsti bibliotēku!”.

Visu nākamo nedēļu mēs ar bērniem pārrunājām, kas tad 
ir bibliotēka un ko tur redzēsim. 25. aprīlī  Ļaudonas pagasta 
bibliotēkā mūs sagaidīja iestādes vadītāja  Ieva  Skušķe.

Mēs apskatījām jaunākās grāmatas, kur tās atrodas, kur ir 
bērnu grāmatiņas un kā tās var paņemt izlasīt.

Bibliotekāre mums uzdeva jautājumus, mīklas, atjautības 
uzdevumus, kurus atminot, varēja iegūt saldas balviņas. Bērni 
arī zīmēja, rakstīja savu vārdiņu. Laiks pagāja interesantās 
nodarbēs.

 Pasākuma nobeigumā pārsteigums - multenīte par 
begemotiņu, kurš baidījās no potēm, un saldumi visiem.

Paldies Ievai par interesanto, izzinošo pasākumu!
Dace Zepa,

Ļaudonas  PII „Brīnumdārzs” „Rūķu” grupas skolotāja

MANA  MĪĻA  GRĀMATIŅA…

„brīnumdārza” darba laiks vasarā
Ļaudonas  pagasta  pirmsskolas  izglītības  iestāde 

„Brīnumdārzs”  2014. gada vasarā strādā  līdz  21. 
jūnijam.

No 25. jūnija līdz 4. augustam iestāde slēgta.
Atsākam darbu apvienotā vecuma grupā no  5. augusta.
Patīkamu vasaru!
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Maija sākumā jaunieši projekta 
„Meklējot labāko Eiropas praksi 
jauniešu noziedzības novēršanā”  
ietvaros devās ekskursijā - šoreiz 
uz skaisto Latgales pilsētu  
Rēzekni. Laiks ekskursijai nebija 
īpaši labvēlīgs - auksts un vējains. 
Taču tas netraucēja. Pirmā  kopējā  
bilde tapa pie Latgales  Māras 
pieminekļa, kur arī jaunieši 
uzzināja šī pieminekļa vēsturi. 
Sekoja  Latgales vēstniecības 
koncertzāles GORS apmeklējums. 
Pēc neliela pārbrauciena mūs 
sveica  Mākoņkalns. Visi ar lielu 
prieku uzkāpa līdz pašai virsotnei 
un nopozēja bildei uz Rāznas 
ezera fona. Mākoņkalna pakājē 
baudījām garšīgas pusdienas, 
ko mums bija sarūpējušas Ļaudonas vidusskolas virtuves 
meitenes. Liels paldies! Atgriezāmies Rēzeknē, kur Džokera 

Ekskursanti  pie  Mākoņkalna.

VĒSTIS NO BJIC „ACS”

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 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 

Ekskursiju iespaidi

Meitenes rūpīgi pilda gatavotos saldos groziņus.

klubā vienu stundu spēlējām boulingu. Sekoja  Rēzeknes 
atrakciju parka apmeklējums, kur pēc sirds patikas varēja 
traukties no amerikāņu kalniņiem un izvizināties karuseļos. 
Ekskursijas noslēgumā uzkāpām Teiču jaunajā skatu tornī 
pie Stirnienes. Paldies šoferītim Vitoldam, kas mūs pacietīgi 
izvizināja!

Šī paša projekta ietvaros notika radošās darbnīcas 
jauniešiem „Gatavosim kopā!”.  Nodarbības vadīja Iveta  
Tropa. Jaunieši mācījās ne tikai gatavot salātus, bet arī 
dekorēt pagatavoto. Un izceptais rabarberu rausis garšoja 
lieliski. 

Centriņa  apkārtni saposām jau,  gaidot norvēģu jauniešus, 
tomēr maija sākumā organizējām jauniešu talku pie Centriņa 
- sakārtojām puķu dobes, kā arī tos rakumus, ko aiz sevis 
atstāja jaunās elektrolīnijas ierīkotāji.

Novēlu jauniešiem veiksmi eksāmenos, vasarā labi un 
pilnvērtīgi atpūsties un uzkrāt spēkus jaunajam mācību 
cēlienam.

BJIC „ACS” vadītājas  
birutas  Calmanes  teksts un foto
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25. aprīlī bibliotēku nedēļas ietvaros tika rīkots 
pasākums „iepazīsti bibliotēku!”, uz kuru ciemos 
aicināju Pii „brīnumdārzs” „rūķu” (sagatavošanas) 
grupas bērnus.

Bērni tika iepazīstināti ar bibliotēkas darbu, ar bērnu 
grāmatu nodaļu, īpašu uzmanību vēršot  uz jaunajām bērnu 
grāmatiņām. Neviltotu prieku bērnos radīja sagatavotā 
prezentācija ar nelielu eksaminēšanu par dzirdēto, 
mīklu minēšana un iespēja kopīgi noskatīties multfilmu 
„Begemots, kurš baidījās no potēm”. Noslēgumā bērni 
varēja radoši izpausties, uz lielformāta papīra atstājot savus 
autogrāfus un izpaužot savas tā brīža emocijas zīmējumos 
par notikušo pasākumu. Uz atvadām no bērniem saņēmu 
jauku pārsteigumu - ar audzītēm kopīgi darinātu kaktusu, kas 
turpmāk vienmēr atgādinās par mūsu jauko kopā būšanu. 

Bija gandarījums,  redzot bērnu sejās mirdzošas acis un 
prieku, līdz ar to ceru, ka šī nebija mūsu vienīgā un pēdējā 
tikšanās. Ceru, ka jau tuvākajā laikā ikviens bērns atradīs 
ceļu uz pagasta bibliotēku nu jau kā 1. klases skolēns  un 
pilntiesīgs bibliotēkas apmeklētājs.

21. maijā  „Uz bibliotēku ciemos pie Vinnija Pūka”
Tuvojoties bērnu vasaras brīvlaikam, Ļaudonas pagasta 

bibliotēkā viesojās Vinnijs Pūks kopā ar savu draugu Sivēnu, 

AKTUALITĀTES  ĻAUDONAS  PAGASTA  BIBLIOTĒKĀ 
aicinot ciemos arī A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas 1. 
klases skolēnus ar klases 
audzinātāju Sintiju un skolas 
bibliotekāri Dzintriņu, lai 
pastāstītu, ka grāmatas var 
lasīt arī tad, kad skolā vairs 
nav jāiet, un  lai kopīgi 
iepazīstinātu bērnus gan ar 
pagasta bibliotēku un tās 
lietošanas noteikumiem, gan 
arī ar Vinnija Pūka dažādām 
gudrībām un citām jaukām 
lietām. Un  tā 21. maija rītā 
ar smaržīgiem ziedu pušķiem 
rokās Ļaudonas pagasta 
bibliotēkā, skanot lāčuka 
dziesmām, sagaidīju jautru, 
čalojošu bērnu pulciņu, kas 
bibliotēkas telpās ienesa 
ikdienai ne tik raksturīgo 

dzīvīgumu. Bērni ar interesi klausījās manā un Dzintriņas 
stāstījumā, kā arī ar interesi vēroja bibliotēkā izstādītās 
dažādās - gan lasāmās, gan bilžu, gan skanošās - Vinnija 
Pūka tematikas grāmatiņas. Liela interese, protams, bija 
arī par bērnu nodaļā citām esošajām grāmatām. Nu jau 
gandrīz ieviešot kā tradīciju, bērniem piedāvāju noskatīties 
multiplikācijas filmiņu par visiem tik zināmo Vinniju Pūku, 
tika demonstrēta padomju laika multfilma, kurai pretstatā tika 
nodemonstrēts neliels fragments no mūsdienīgās filmiņas, kur 
klāt jau nāk arī citi pasaku varoņi - mums, pieaugušajiem, ne 
tik zināmie... Turpinot skanēt Vinnija Pūka melodijai, bērni 
iesaistījās radošajā darbnīcā - lika  puzles, zīmēja, rakstīja. Ar 
lielu aizrautību tika izliktas visas emocijas, radot brīnišķīgus 
darbiņus, kas arī citiem bibliotēkas apmeklētājiem kādu laiku 
būs apskatāmi. Pēc labi padarīta darba, protams, neizpalika 
arī pārsteiguma brīži - visi tika aicināti cienāties ar Vinnija 
Pūka lielāko kārumu, bet pirms tam gan vajadzēja paklausīties 
Dzintriņas izteiksmīgajā lasījumā no Vinnija Pūka grāmatu 
sērijas par labajām manierēm, kuras gan ir mazas, taču ar 
lielu nozīmi...

Visbeidzot  lielākais  un patīkamākais pārsteigums nāca 
no pašiem ciemiņiem. Izrādās, ka bērni ir ne vien labi 
mākslinieki, bet arī lieli dziedātāji, kas bibliotēkas telpas 
piepildīja ar nelielu skanīgu priekšnesumu. Liels paldies 
bērniem un skolotājai par sagādāto pārsteigumu! Savukārt 
Vinnijs Pūks, pateicoties par apciemojumu, bērniem dāvāja 
balonus ar Vinnija Pūka laimīgām domām un kā mājas darbu 
- zīmējumus, kas pašiem jāizkrāso.

Par to, lai  šis pasākums tiešām būtu  jauks, kas 
bērniem sagādāja daudz  prieka, lielu paldies saku arī 
skolas bibliotekārei Dzintriņai, ar kuras atbalstu varējām 
bērniem dāvāt šos pozitīvos mirkļus - mazliet atšķirīgus no 
ikdienas dzīves. Tāpat paldies jāsaka arī Madonas novada 
bibliotēkas bērnu nodaļas darbiniekiem, kas deva iespēju 
Vinnijam Pūkam paciemoties Ļaudonas pagasta bibliotēkā, 
un Ļaudonas kultūras nama vadītājai Signei par tehnisko 
atbalstu, lai bērniem būtu iespēja noskatīties multfilmas uz 
lielāka  ekrāna. 

Arī pārējie bibliotēkas apmeklētāji laikā no 19. līdz 23. 
maijam varēja priecāties par jauko grāmatu izstādīti „Ciemos 
pie Vinnija Pūka”.  

izstādes bibliotēkā
Maijā un jūnijā apskatāma Ļaudonas pagasta ilggadējās 

bibliotekāres Rutas Bērziņas rokdarbu personālizstāde 
„Ziemas mēnešu veikums”.

Ļaudonas  pagasta  bibliotēkas  vadītājas  
ievas  Skušķes  teksts un foto
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13. maijā  Ļaudonā viesojās Eiropas Parlamenta 
Informācijas biroja pārstāvji ar akciju “Vēlēšanu ABC tūre”.

Cik kilometru ir no Ļaudonas līdz Briselei? Eiropas 
Parlamenta Informācijas birojs 28. aprīlī aizsāka „Vēlēšanu 
ABC tūri” un veica 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 birojs viesojās Ļaudonā.

Pasākuma  programmā  tika dāvināts ķiršu  kociņš un 
atgādināts par Eiropas  Parlamenta vēlēšanām, kā arī tas, 
cik kilometru ir no Ļaudonas līdz Briselei. Tika arī dāvināti 
interesanti materiāli par Eiropas Savienību. Skanēja muzikāli  
priekšnesumi no A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas zēnu 
ansambļa un meiteņu deju grupas “Lindo”.

Signes  Prušakevičas  teksts un foto

KULTŪRAS  DZĪVES  NORISES
Eiropas  Parlamenta  informācijas  biroja  akcija „Vēlēšanu abC”

EP Informācijas biroja Latvijā pārstāve Dace Skadiņa pasniedz 
piemiņas zīmi Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Dreimanei.

Klātesošie pie iestādītā ķiršu kociņa.

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni vienojās simboliskā foto, kas 
raksturoja Vēlēšanu ABC tūres pieturvietu uz “Ļ” burta.

Spītējot lietum un vējam meiteņu deju grupa “Lindo” sniedza enerģiskus deju priekšnesumus.
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10. maijā  pie Ļaudonas pagasta 
pārvaldes norisinājās Talkas diena (Lielā 
talkas diena, kas tika pārcelta no 26. aprīļa 
uz 10. maiju).

Kopīgiem spēkiem tika sakopta teritorija 
pie pagasta pārvaldes ēkas - veco koku 
izzāģēšana, augsnes izlīdzināšana, vietas  
sagatavošana  košumkrūmu  stādīšanai un 
citi darbi.

Darbos iesaistījās pagasta pārvaldes 
darbinieki, ļaudonieši un A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas skolēni.

Pēc kopīgi padarīta darba - tradicionālā 
pusdienu zupa.

Paldies visiem, kas atbalstīja Talkas 
dienu Ļaudonā! 

Signes  Prušakevičas  teksts un foto

LIELĀ   TALKA

  
APSVEICAM!

Lai vienmēr visskaistākās rozes
Tev dzīves ceļmalā zied,
Lai mūžam Tev laime pa priekšu 
Kā nemaldīgs ceļvedis iet!

SVEICAM  MAIJA  JUBILĀRUS

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves 
sparu, visu sapņu piepildījumu!

 50 gadu jubilejā
Māri  Karlsonu                        24. maijā

            55 gadu jubilejā
Aiju  Driksnu                           6. maijā
Vizbulīti  Grigori                     12. maijā
Tatjanu  Turkinu                      23. maijā
Gunti  Krusieti                         24. maijā

 60 gadu jubilejā
Valentīnu  Veneri                   8. maijā
Ziedonu  Kalniņu                    1. maijā
Olitu  Aļeksejevu                    30. maijā

 80 gadu jubilejā
Āriju  Mūrmani                        29. maijā

 90 gadu jubilejā
Dzidru  Driksnu                       20. maijā

Ļaudonas estrādē
31. maijā plkst. 10:00

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts  
KoNCErTS  „MEKLĒjaM  DraUgUS”
Koncertā piedalās: PII „Brīnumdārzs” audzēkņi, 

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 1. klase.
Ieeja: ziedojumi  projektora iegādei, kas tiks izmantots  

PII „Brīnumdārzs” nodarbībās.

a. Eglīša  Ļaudonas  vidusskolā
14. jūnijā plkst. 18:00

9.  un 12.  klašu  iZLaiDUMS

Ļaudonas  estrādē  21. jūnijā 
LĪgo SVĒTKi

Līgo svētku ieskandināšana Ļaudonā  ar dziesmām, 
dejām, rotaļām un zaļumballi.

PASĀKUMU AFIŠA

Sekojiet pasākumu sīkākai informācijai!

Šajā vietā gan zeme, gan debesis
Ieliek rokās mūžībai tevi,
Tikai atmiņas atstājot dzīvajiem
Par to labo un skaisto, ko devi.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši

PĒTERIS  BOROVSKIS
29.03.2014. 

79 gadu vecumā;

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

INTA  GAILĪTE
04.05.2014. 

82 gadu vecumā;

IMANTS  SIMSONS
18.05.2014. 

74 gadu vecumā;

AUSMA MAZSPALVE 
24.05.2004. 

84 gadu vecumā.
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MADONAS PILSĒTAS SVĒTKI – NOVADAM
Trešdiena, 4.jūnijs,
pulksten 19.00 Madonas 

pilsētas kultūras namā
koncertuzvedums „Ver 

durvis -  ienāc!”.
Piedalās: deju grupa 

„Aliens”, vokālā grupa 
„Smaidiņš”, jauniešu 
dramatiskais kolektīvs.

Ceturtdiena, 5.jūnijs,
no pulksten 11.00 līdz 14.00 Madonas mākslas skolā
radošās mākslas darbnīcas (aušanas darbnīca „Lielais 

Madonas deķis”);

pulksten 21.00 pie strūklakas (lietus gadījumā 
kultūras namā) nakts koncerts. Spēlēs grupa „Ex 
Animo”.

Piektdiena, 6.jūnijs,
no pulksten 11.00 aktivitātes pie Madonas pilsētas 

bibliotēkas.
Programmā:
11.00 - 11.30 - stāsts „Saulcerītes modināšana”;
11.30 - 11.45 - projekta UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” atklāšana;
11.45 - 14.00 - Eiropas puzle;
11.45 - 14.00 - „Uzcel Gaismas pili!” - lego lieliem 

un maziem;
11.45 - 14.00 - grāmatu maiņas punkts.
Visu dienu - Madonas Mākslas skolas audzēkņu darbu 

izstāde konferenču zālē;

pulksten 12.00 Poruka iela 2 (pagalmā)
„Muzikālais pikniks” ar Madonas improvizatoru 

piedalīšanos;

pulksten 18.00 Saieta laukumā
„Top Bumba 2014” turnīra 1.posms;

pulksten 19.00 Madonas pilsētas kultūras namā
draudzības koncerts.
Piedalās: Boržomi (Gruzija) tautas deju ansamblis un 

TDA „Vidzeme” (vidējā paaudze);

pulksten 22.00 laukumā pie kafejnīcas „rudzons”
nakts balle. Spēlēs grupa „Brīvdiena”.

Sestdiena, 7.jūnijs,
pulksten 10.00  Skolas ielā
amatnieku un našķu tirdziņš;

pulksten 10.00 Mīlestības graviņā pie strūklakas
zirgu izjāde, vizināšanās pajūgā, vizināšanās ar laivām, 

peldēšana strūklakas ūdenstilpnē ūdens bumbās;

pulksten 10.00 Skvērā pie kultūras nama
radošās darbnīcas un vokāli instrumentālo grupu 

priekšnesumi Madonas Bērnu un jauniešu centra vadībā;
zīmola „MIIME” vasaras kolekcijas modes skate;
bērnu kolektīvu koncerts;

pulksten 11.00 Madonas pilsētas kultūras namā
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem. I.Strads, 

K.Salmiņš „Madagaskara. Sākums”;

pulksten 12.00 Saieta laukumā
minirallija „Madona 2014” atklāšana;

pulksten 13.00
„Drošs paliek UGUNS-drošs!”
AAS „Balta”, SIA „FN Serviss”, „Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta” ugunsdrošības demonstrācija;

pulksten 14.00  Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs, Skolas ielā 10,

tēlotājmākslas studijas „Madona” darbu izstādes 
atklāšana;

izstāžu zālēs apskatāmas arī izstādes: „ ...es, mamma, 
tētis... /ĢIMENE/”, „Nauda Latvijā”.

ieeja muzejā 7. un 8.jūnijā bez maksas;

pulksten 15.00 laukumā pie Priežu kalna
pasākumi visai ģimenei „Pazudis un atrasts”.
Pasākumu rīko Madonas baptistu draudze un kristīgo 

nometņu centrs „Ērgļa spārni”;

pulksten 18.00 Madonas pilsētas estrādē
lielkoncerts „Daudz laimes dzimšanas dienā, 

Madona!”.
Piedalās: dziedātājs Intars Busulis, ģitārists Mārcis 

Auziņš, taustiņinstrumentālists  Juris Kristons, 
basģitārists Edvīns Ozols, bundzinieks Kaspars Grigalis 
un kamerorķestris diriģenta Mārtiņa Berga vadībā;

pulksten 20.00 Saieta laukumā
minirallija „Madona 2014” apbalvošanas ceremonija;

no pulksten 22.00 līdz rīta gaismai Madonas pilsētas 
estrādē

Lielā svētku ballīte.
Muzicēs: „Klaidonis”, „Bet Bet”, DJ Roberts 

Lejasmeijers.
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