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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 6 (238) JŪNIJS 2014. G.

PUTNI,  KAD  AIZLIDO  PROJĀM  NO  MĀJĀM…
14. jūnijā  A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā izlaidumu svinēja 9. un 12.klase. 12. klases skolēni ir noslēguši 

kādu posmu un gatavi doties lielajā dzīvē.

Ir aizvadīta gada maģiskākā nakts - Līgo nakts. 
Līgo laiks un vasaras Saulgrieži sevī patiesi ietver ko 
maģisku un mistisku. Vēl vairāk šo sajūtu pastiprina 
tradīcijas, ko piekopjam - jāņuzāļu lasīšana, smaržīgo 
meiju ienešana mājās, siera rituļu gādāšana, 
ugunskura kurināšana un lekšana pāri tam. Un atkal 
ir laiks pabūt ar sevi - starp svētku burzmu un līgo 
dziesmām, ko skandē radio aparāts, - iebrist pļavā, 
ieklausīties dabā un ieskatīties ugunskura liesmām 

acīs. Ceru, ka jums izdevās notvert Līgo svētku 
maģisko burvību...

Vasaras  saulgrieži nosvinēti -  vasara pašā 
pilnbriedā, jāspēj vien tvert, kamēr daba zied, 
kamēr vasaras liegais vējš  plivina matus un no 
rītiem aiz loga modina putni. 

 Lai  izdodas  izbaudīt vasaru,  lai tā paliek atmiņā 
kā krāšņs, ziedošs, prieku nesošs piedzīvojums!

Signe 

Signes Prušakevičas teksts un foto

     No kreisās: 12. klases pirmā  audzinātāja Selga Balode, Edgars Rizgis, skolotāja Anita Kidala, 
Mārtiņš  Krusietis, Viktorija  Mincāne, Emīls  Veikšāns, Zita  Tropa, Kristaps  Jakubjaņecs, Lolita  Kaulača, 

Mārtiņš  Stūrainis, skolotāja Lelde Elijāse.
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Ārijs bērnību kopā ar vienīgo brāli  pavadījis Tukuma pusē, 
uz Ļaudonu atnācis pēc kara, jo šeit dzīvojuši tēva radi. Ārijs 
skolas gaitas uzsācis  Ilaukstes  8. gadīgajā skolā, absolvējis 
Sabiles vidusskolu. Pēc vidējās izglītības iegūšanas iesaukts  
armijā. Dienējot Ukrainā, beidzis Aviācijas skolu un nokļuvis 
aviācijas pulkā, kļūstot par pilotu. Jubilāram vēl tagad ir spilgtas 
atmiņas par kara laiku. Ir bijuši daudzi brīži, kad Ārijam blakus 
stāvējusi veiksme un viņš izglābies par mata tiesu.  Pārnākot 
no armijas, Ārijs ļoti labi pratis runāt ukraiņu valodā, arī tālāk 
dzīvē labi padevusies svešvalodu apguve. Jubilārs daudzām 
lietām dzīvē pieiet ar humoru,  stāstot, ka viņš ir stilīgs vectēvs,  
jo vēl aviācijas  laikos ticis pie lidmašīnu tetovējumiem, kas 
vēl tagad rotā viņa roku un atsauc  atmiņās tos laikus.

Ārijs no armijas atgriežas 1957. gadā uz uzsāk darba gaitas 
Ļaudonas vidusskolā.  Skolā  Ārijs pasniedza traktormācību.  
Šis darbs tika pārtraukts, jo tika pieņemts lēmums, ka 
traktorista tiesības skolā  nav obligāti jāiegūst. Pēc darba skolā 
Ārijs  Ļaudonā strādājis par fiziķi - ķīmiķi, laborantu un šoferi. 
Ilgus gadus Ārijs Mūrmanis nostrādājis celtniecībā. Pagastā 
bijis labi zināms būvdarbu meistars. Cilvēki novērtējuši  viņa 
profesionalitāti, turklāt celtniecību Ārijs apguvis pašmācības 
ceļā. Ārijs piedalījies arī Ļaudonas bērnudārza celtniecībā. Uz 
darbu Ārijam bija jāmēro vairāki kilometri, kurus viņš veica 
ar motociklu, kā rezultātā tika sabojāta veselība un no šī darba 
bija jāatsakās.

Atgriežoties no armijas, Ārijs apprecējās. Kopā ar sievu 
izaudzinātas 3 meitas - Arita, Baiba un Vineta, jubilāra prieks 
ir 3 mazbērni.

Ārija hobiji vienmēr bijuši zvejošana un tehnika. Ārijs 
ļoti daudz remontējis dažādu tehniku, lielākoties mopēdus. 
Pieprasījums bijis tik liels, ka Ārijs strādājis pat  pa naktīm. 
Vietējie viņu zināja kā meistaru ar zelta rokām. Īpašs klients 
Ārijam bijis kolhoza priekšsēdētājs, kuram bieži lūzis mocis, 
un Ārijs atteikt viņam neesot varējis. Ārijam kā tehniskam 
cilvēkam ir visu kategoriju autovadītāja tiesības. Otrs hobijs 
- zvejošana, ar ko gan beidzamajos gados vairs tik bieži 
nenodarbojas.  Ārija zvejas vietas bijušas Ļaudonā, Upes 
ielā dzīvojis brālēns Jānis Bērziņš, kas arī bijis kaislīgs 
makšķernieks. 

Ārija talants ir zīmēšana. Sūtot vecākiem vēstules no armijas, 
katras lapas stūrītī tapa arī kāds skaists zīmējums. Turklāt  
jubilārs ne tikai ātri apgūst valodas, bet  viņam ir arī muzikālā 
dzirde, kas ļauj viegli iegaumēt  tikko  dzirdētas  dziesmas un 
apgūt dažādu instrumentu spēli.

Jubilāra dzīve piepildīta ar daudz un dažādiem 
piedzīvojumiem. Kā vienu no spilgtākajiem Ārijs min ceļojumu 
uz  Ameriku  80. gadu beigās. Ārijs šajā valstī   Indiānas štatā 

MĒNEŠA JUBILĀRI

Signes Prušakevičas teksts un foto

Sirsnīgi  sveicam  un  vēlam  veselību 
OLGAI  APSĪTEI,  kura 12. jūnijā sagaidīja 

cienījamo 95 gadu jubileju.
  

Sirsnīgi  sveicam  arī  VELTU  LIEPIŅU,  
kura 85 gadu jubileju atzīmēja 18. jūnijā.

viesojies pie radiem, guvis ļoti daudz iespaidu. Viesošanās 
laikā tapuši apmēram 300 foto. Atgriežoties mājā, Ārijs atzīst, 
ka nedēļu nav varējis pievērsties darbam, jo mājiniekiem ļoti 
interesējis uzklausīt Ārija piedzīvojumu un spilgto iespaidu 
stāstus, aplūkot fotogrāfijas.

Jubilārs caur dzīvi devies ar dzīvesprieku, pozitīvu skatu un 
ticību  Dievam. Tas ļāvis piedzīvot tik daudz spilgtu momentu, 
kas izkrāsojuši Ārija gadus.

10. jūnijā 80 gadu jubileju atzīmēja  
ĀRIJA  PUJĀTE

Ārijas dzimtās mājas ir Sāvienas „Upmalas”. Tur pavadīta 
bērnība kopā ar 2 māsām un 2 brāļiem. Skolas gaitas Ārija 
uzsāka Sāvienas skolā, kur  pavadīti 4 gadi. No mājām līdz 
skolai bija jāmēro 4 km garš ceļš, kas veda pāri Aiviekstei. 
Vasarā skolēni  pāri upei tika pārvesti ar laivu, bet ziemā pār 
ledu zirga kamanās. Skolas dienas tika pavadītas internātā. 1950. 
gadā  Ārija skolas gaitas turpināja Jaunkalsnavā, kur ieguva 
pamatskolas izglītību. Pēc tam Ārija iestājās Rīgas Pārtikas 
tehnologu tehnikumā, bet skolu diemžēl nepabeidza līdzekļu 
trūkuma dēļ. Atgriežoties dzimtajā pusē, Ārija sāka strādāt 
Kalsnavas spirta rūpnīcā. Šajā darbavietā jubilāre iepazinās ar 
savu vīru Antonu, kas Kalsnavā bija ieradies komandējumā. 
1966. gadā tika svinētas kāzas, un jaunā ģimene uzsāka dzīvi 
Sauleskalnā. Ārija strādājusi Madonā vairumtirdzniecības 
bāzē, bijusi grāmatvede, dispečere. Pēc Atmodas  laika  Ārija 
kopā ar vīru un diviem  dēliem atgriezās Sāvienā, kur iegādājās 
māju un zemi. Piemājas saimniecībā pagāja 10 gadi. Ģimeni 
papildināja 5 mazbērni - 3 mazdēli un 2 mazmeitas, tādēļ mājā 
kļuva visiem par šauru.  Nu Ārija ar vīru dzīvo savās Ļaudonas  
mājās „Sapņi”. 

 Āriju savulaik aizrāvusi adīšana, nu prieku sagādā puķkopība, 
rūpīgi tiek veidots piemājas dārziņš. Jubilāre atzīst, ka dzīvē ir 
bijis viss – gan labs, gan slikts. Viņas stiprais plecs allaž bijis 
vīrs Antons,  ar kuru saticīgi un humora gaisotnē tiek pavadītas 
dienas gandrīz  jau 50 gadus.
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turpinājums 4. lpp.

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

PUTNI,  KAD  AIZLIDO  PROJĀM  NO  MĀJĀM…
Raksta turpinājums no 1. lpp.

  
9. klase pēc svinīgas apliecību  saņemšanas kopā ar savām skolotājām. 

No kreisās: Edgars Kalniņš, Igors Plaunovs, Māra Karlsone, Emīls Tauriņš, Edmunds Janbergs, skolotāja Biruta Bokta, 
Niks Vilciņš, skolotāja Iluta Biķerniece, Saivis Kalniņš, Reinis Zālītis, Dmitrijs Šmeiss, Emīls Mincāns, Osvalds Krusietis.

SKOLAS  GADA  NOSLĒGUMS
Tiek  sumināti  labākie  skolēni

29. maijā skolā - Sporta dienas aktivitātes. Bet šo dienu 
iesākām ar svinīgo līniju, kurā pateicāmies tiem skolēniem, 
kuri 2. semestrī  mācījušies labi un teicami. Skolēni saņēma 
skolas Goda rakstus un piemiņas pildspalvas ar skolas logo.

Goda rakstus saņēma: 
2. klase:  I. Bārbale, L .Drava, A. Kalniņš, I.G. Kapturs; 
3. klase: R.A. Pētersons; 
4. klase: V. Biķernieks, R. Bucenieks, M. Demkovs, M. 

Dreimane, M.L. Gredzens, U.N. Kapturs, I. Karlsone, V. 
Korlaša, D.G. Krūmiņš, R. Miškinis, K. Mozga, A. Nagle, 
M.T. Veikšāns, S. Siliņa; 

5. klase: A. Asmus, R. Bērziņš, R. Ostrovskis, E. Rizga, D. 
Strode, V. Šveds; 

6. klase:  L. Pommere, A.S. Skrupska, V. Kriškāns; 
7. klase:  A. Biķernieks, A. Avotiņa, N. Šmeisa; 
8. klase:  K.M. Kļaviņa; 
9. klase:  M. Karlsone, R. Zālītis, S. Kalniņš,D. Šmeiss;  
10. klase:  E.Rizga; 
11. klase: I.Celiņa; 
12. klase:  K.Jakubjaņecs. 
Pēc   skolēnu  prēmēšanas nolikuma 2.  semestrī dāvanu karti 

4.-8. kl. grupā ar 235 punktiem (1. vieta) izcīnīja 7. kl. skolniece 
Diāna Cīrule, ar 200 punktiem (2. vieta) - 8. kl. Kristīne Kuprane, 
ar 183 punktiem (3. vieta) - 6. kl. Anita Sindija Skrupska, bet 
9.-12. kl. grupā ar 246 punktiem ( 1. vieta) - 9. kl. skolniece 
Māra  Karlsone, ar 231 punktu (2. vieta) - 10. kl. Egita  Rizga, 
ar 217 punktiem - 12. kl. skolnieks  Kristaps Jakubjaņecs. Tika 
uzteikti arī skolēni, kuri nebija kavējuši nevienu skolas dienu, 
un tie bija 2. kl. skolēni A. Gurskis, G. Pētersons, 3. kl. - A. 
Mugurevičs. 

Protams, tika noteiktas arī labākās klases, pēc nolikuma 4.-
8. kl. grupā ar 160 punktiem autobusu ekskursijai izcīnīja 6. 
klase, bet 9.-12. kl. grupā ar 137 punktiem – 10. klase.

Bet  dienas  turpinājumā  sekoja sportiskas  aktivitātes - 
ļoti nopietna vieglatlētikas 3-cīņa.  60 m skrējiens, bumbiņas  

mešana, 300 m / 500m (5.-8. kl.) skrējiens un tautas bumbas 
spēle. 

Tātad  individuāli 1.-4. kl. grupā  uzvarēja: (meitenes ) 1.v. - 
Justīne Kalniņa, 2. v. - Kadrija Zālīte, 3. v. - Viktorija  Korlaša; 
(zēni) 1.v. - Daniels  Krūmiņš, 2.v. - Rihards Bucenieks, 3.v. 
- Segejs Plaunovs. 5.-8. kl. grupā: (meitenes) 1.v. - Natālija  
Šmeisa, 2.v.-  Lauma  Gaidlazda, 3.v. - Lineta Kārkla; (zēni) 
1.v.  - Artūrs Biķernieks, 2.v. -  Ralfs Miškinis, 3.v. - Emīls 
Zemītis. 

Klašu kopvērtējumā 1.-4.kl.grupā pārliecinoši uzvarēja 
4.kl., bet 5.-8.kl.grupā uzvaru izcīnīja 7.klase! 

Pēdējā skolas diena - pēc katras klases ieskatiem
Savukārt  30. maiju, skolas pēdējo mācību dienu,  katram 

klašu kolektīvam bija iecerēts pavadīt īpašāk. Kā  tas notika, 
lūk, neliels ieskats! 

2. klase rīkoja “Salātu ballīti” skolā. Skolēni paši meklēja 
salātu receptes, kuras, protams, ar aizrautību gatavoja arī 
turpat uz vietas. Pēc darbošanās virtuvē  izkustējās sportiskās 
aktivitātēs. Pēc tam sumināja vasaras jubilārus, kā arī degustēja 
pašu gatavotos salātus. Audzinātāja Iveta  Tole saka lielu 
paldies vecākiem  par  produktu  sagādāšanu. Salāti esot 
garšojuši labi.

3. klase pēdējo skolas dienu pavadīja skolā. No rīta skolēni 
stāstīja par pēdējo izlasīto grāmatiņu. Kuriem nebija veicies tik 
labi, nācās grāmatiņu vēl palasīt. Tad sekoja uzdevums - skolas 
apkārtnē sameklēt tādas lietas, kuru īpašības bija uzrakstītas 
uz lapiņas. Izrādījās, katrs var atrast kaut ko citu! Pēc tam tika 
sveikti vasaras  jubilāri, spēlētas dažādas spēles, kuras varēja 
izvēlēties apsveiktie jubilāri. Sevišķi aizrautīga bija spēle  
“Izdzīvotājs” kopā ar  7. kl. skolēniem.

4. klases pēdējā skolas diena notika z/s”Bieles”. Dodoties 
turp, skolēniem vajadzēja veikt dažādus uzdevumus, kurus bija 
sagatavojuši  Irbes vecāki - Anete un Māris Karlsoni. Ierodoties 

Signes Prušakevičas teksts un foto



                      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 6 (238)                           JŪNIJS  20144

turpinājums no 3. lpp.

gala punktā,  skolēni rādīja priekšnesumus TV raidījumā 
“Raibie sākumskolas gadi”. Katrs priekšnesums bija unikāls un 
vienreizējs. Skolēni bija gatavojušies, lai  pārsteigtu vecākus. 
Pēc  raidījuma skolēni  kopā ar vecākiem devās apskatīties z/s 
ar interesantajiem putniem un pārsteidzošajiem dzīvniekiem. 
Paldies skolotāja Iluta Biķerniece teic  z/s ”Bieles” saimniekiem 
par uzņemšanu, atsaucību un Irbes vecākiem par izdomu, kā 
arī paldies pārējiem vecākiem par kopā pavadītajiem mirkļiem 
4. klasē! Ar klases vecāku aktīvu dalību tika noorganizēta  
pēdējā  skolas diena ar lielisku izziņas un izklaidējoša rakstura 
programmu. 

5. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt “Sveķu” dzīvo 
dārzu Bērzaunes pagastā. Skolēnus piesaistīja arī izklaides 
iespējas: nelielais koka tornis, no kura paveras zālājā veidotā 
Latvijas kontūra, koka trepju trase un batuts. Atpakaļceļā  
ekskursanti apskatīja K. Ulmaņa stādīto ozolu, uzkāpa skatu 
tornī. Noslēgumā kustību spēles un spēles ar bumbu. Skolotāja  
Lilija  Jakubjaņeca  saka lielu paldies vecākiem par atsaucību.

6. klases skolēniem šī diena bija kā pārsteigums. Vecāki bija 
noorganizējuši orientēšanos pa Ļaudonu. Pirmais  posms sākās 
ar karoga zīmēšanu  skolā, pēc tam skolēni devās uz skolas 
bērzu birzīti, kur meklēja savus vārdus. Tālāk  ceļš veda uz 
PII  “Brīnumdārzs”, pēc tam uz mežacūku dārzu, iepazinās 
arī ar Smirnovu  ģimenes veco lietu muzeju.  Pie Aiviekstes  
izdziedāja visas 6. kl.dziesmas, kā arī ar labām domām katrs 
palaida upē savu laiviņu. Tad ceļojums turpinājās jauniešu 
centrā “Acs” un Teiču dabas rezervāta informācijas centrā. 
Diena noslēdzās estrādē. Skolotāja Antra  Punovska saka lielu 
paldies vecākiem par jauki noorganizēto pārsteiguma dienu, tā 
tik tiešām bija lieliska!

„ESAM UN BŪSIM!” 7. klasē aizraujošu un pārdomātu 
notikumu pilna diena. Diena sākās ar dažādu dzīvības drošības 
situāciju un pareizākās rīcības, veselības jautājumu un 
atbildības pārrunāšanu. Pateicības ziedu pušķu sagatavošana 
un pasniegšana skolas direktoram, 1. audzinātājai, apkopējām, 
garderobistēm un virtuves kolektīvam. „JOKA  PĒC  33x!” 
- klases pašraksturojums    ar katru latviešu alfabēta burtu, 
dziesmas „Joka pēc alfabēts!” izpildījums ekspertu uzraudzībā. 
„Meistarklase NR.7” - matemātiskas darbības ar skaitļiem 
(individuālie gada vērtējumi savienošana augošā secībā, summas 
aprēķināšana), gatavošanās meistarlidojumam -  lidmašīnu 

konstruēšana, atšķirības zīmola izvēle un manevri pa skolas 
gaiteni, kā arī meistarīgāko pilotu noteikšana. „KRĀSAINI 
SAPŅI!”  - kvēlāko sapņu,  vēlmju, ieceru rakstīšana dziesmas 
pavadījumā, to ievietošana krāsainos balonos un lai piepildās! 
„MĒS VARAM!” – klases  rekorda uzstādīšana, lecot vairākiem 
kopā ar lecamauklu. „UZMANĪBU - REKLĀMA!” - sadaloties 
divās grupās, skolēni vienojās par visu labo, ko var gūt , mācoties 
A.  Eglīša  Ļaudonas vidusskolā. Reklāmas saturu cenzēt 
aicinājām skolas direktoru, ar kura parakstu saņemta atļauja 
reklāmas publiskošanai. „PILNĪGI SLEPENI!” - pārdomu 
brīdī  - ikdienas melno punktu dzēšana (grēksūdzes ievietotas 
kapsulās, kuras paredzēts  iznīcināt!). „7. LIECĪBA!”- par 
liecību saņemšanu autogrāfs atmiņai uz gaismas laternas - „UZ  
SATIKŠANOS 1. SEPTEMBRĪ!” Interesantos pārbaudījumus 
skolēniem sagatavoja skolotāja Lelde Elijāse.

8. klase mācību gada noslēgumā sapulcējās skolā, skatījās 
VUGD sagatavotās mācību filmas par drošību vasarā - uz 
ūdens, velodrošību u.c. Dienas turpinājumā devās uz Vestienu, 
atpūtas vietu pie Kāla ezera, kur skolēni spēlēja sporta spēles 
un izbrauca ar katamarāniem. Paldies skolotāja Rita Avotiņa 
saka Linetas  mammai  Vēsmai, kura  palīdzēja noorganizēt šo 
braucienu.

10. un 11. klases skolēni mācību noslēgumu pavadīja skolas 
teritorijā. Skolēni tika iepazīstināti ar drošības noteikumiem 
vasarā. Pēc vasaras jubilāru sveikšanas sekoja pikniks - 
ugunskurs un spēles. 16-18 gadus veci jaunieši atcerējās savu 
bērnību, izspēlējot tā laika iemīļotākās spēles.

1. klases  mācību gada noslēgums tika svinēts 31. maijā, 
sestdien, kopā ar PII “Brīnumdārzs” audzēkņiem, piedaloties  
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītajā koncertā 
“Meklējam draugus!”. Koncertu vēroja un ar savu klātbūtni 
atbalstīja vecāki. Pēc koncerta kopā ar vecākiem skolēni devās 
ekskursijā uz Kalsnavas  arboretumu, gids pastāstīja un parādīja 
interesantus augus, skolēni arī redzēja brīnišķīgi  ziedošo 
rododendru  kolekciju, uzkāpa  skatu  tornī. Pēc ekskursijas 
sekoja pikniks atpūtas vietā. Diena bija fantastiska, arī labais 
laiks lutināja. Skolotāja Sintija  Bašķere  saka lielu paldies 
vecākiem par atsaucību un līdzdalību.

Mums visiem kopā  lai jauks vasaras brīvlaiks! Uz tikšanos 
septembrī!

Visu apkopoja un pierakstīja direktora vietniece 
audzināšanas  darbā  skolotāja Sarmīte Sīle

6. KLASE  DODAS  PELNĪTĀ  EKSKURSIJĀ  UZ  CĒSĪM
Šā  gada 10. jūnijā mēs, 6. klases 

skolēni ar klases audzinātāju Antru  
Punovsku, devāmies ekskursijā uz 
Cēsīm. Šo  iespēju  mēs  nopelnījām,  
jo, noslēdzot mācību gadu,  ieguvām 
labākās klases titulu.

Mēs  apskatījām „Z(in)oo” centru. Tur 
mēs izmēģinājām dažādus izgudrojumus 
-  xbox, lielais jojo, kosmonauta testu,  
līdzsvara trosi,  kustīgās kāpnes u.c. 
Puiši pierādīja savas spējas staigāt ar 
ķekatām. Kad bijām apguvuši jaunās 
tehnoloģijas „Z(in)oo”  centrā,  tad 
devāmies uz atpūtas kompleksu „Rakši”. 
Tur mēs apskatījām  kamieļus, lamas, 
alpakas, suņus,  trusīšus, aitas un āžus.  
Dzīvniekiem  bija  ļoti interesanti vārdi, 
piemēram,  Pako, Pirāts, Topiņš un  
Metsija. Bija  arī  cilvēku vārdi: Alfrēds, 
Pēteris, Valdis, Matilde un Bruno. 
Ekskursijas programmā bija  ietverta  arī 
pastaiga ar lamām līdz Gaujai un filmas 
skatīšanās par kamieļu dzimtas dzīvniekiem. Pēc  ekskursijas 
pa „Rakšiem” atpūtas laukumā mēs varējām šaut ar peintbola 
bumbiņām  pa mērķi. Skolotājai tas ļoti labi izdevās. Mums  
visiem īpaši patika iespēja izbraukt ar neparastu transporta 
līdzekli - segway. 

Mēs sakām  lielu paldies pagasta pārvaldei par 
samaksātajiem  ceļa  izdevumiem uz Cēsīm. Ekskursija bija  
aizraujoša, jo uzzinājām daudz jauna un interesanta. 

6. klases vārdā  Lauma  un Loreta
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Ļaudonas 117. mazpulka  čaklākie  biedri - Reinis  Veikšāns, 
Nauris  Pelsis un  Kristīne Kuprane.

ĻAUDONAS  MAZPULCĒNI  SAŅEM  AUGSTĀKO  NOVĒRTĒJUMU - 
SUDRABA  KAROTĪTI

 Ļaudonas 117. mazpulka uzņēmīgākie mazpulcēni - Nauris  
Pelsis, Kristīne  Kuprane, Reinis  Veikšāns 23. maijā saņēma 
biedrības “Latvijas mazpulki” Goda nomināciju “Augsim 
Latvijai!”. Goda raksti un apbalvojums - Sudraba karotītes 
- skolēniem tika pasniegti skolas pasākumā „Panākumu 
kliņģeris”, taču ceļš līdz šai nominācijai mērāms piecu gadu 
garumā.  Kā tas sākās?

2009. gadā  Līga  Grāvīte Ļaudonas  vidusskolā nodibināja 
mazpulku pulciņu, kas pēc vēstures datiem tika nosaukts 
par 117. Ļaudonas mazpulku. Pulciņā sākotnēji darbojās 
12 skolēni, kuri savas mazpulka gaitas uzsāka, audzējot 
kartupeļus. Nauris, Reinis un Kristīne ir vienīgie, kas tik 
tālu tikuši,  ar apņēmību, interesi un rūpību  šo gadu garumā 
darbojoties  mazpulkā.

Katru gadu tika realizēts kāds projekts, kurā bija jāizzina 
gan teorija, gan jāmācās apgūtais pielietot praksē un prast 
prezentēt gala rezultātu. Kristīne  Kuprane  ir audzējusi  
kartupeļus, bietes, bet pēdējos gados ar īpašu aizrautību 
izstrādā projektus par liliju audzēšanu. Reinis  Veikšāns  arī 
sācis ar kartupeļu audzēšanu, realizējis  tirgotāja projektu, kad  
kopā ar mammu piedalījies vairākos tirgos, pārdodot ģimenes 
saimniecībā audzēto produkciju. Reinis audzējis arī ķirbjus 
un tomātus, veicis mikro - makro jauno pētnieku projektu. 
Nauris  Pelsis audzējis kartupeļus, bet vēlāk nodevies liliju 
audzēšanai. Šie projekti  Naurim ir īpaši mīļi, jo  šo gadu 
laikā jaunajam cenosim izdevies izaudzēt apmēram 60 
dažādu šķirņu lilijas. Nauris un Kristīne tikuši uzaicināti 
arī uz Salaspils botānisko dārzu prezentēt savus projektus. 
Šajā pasākumā, ko organizēja biedrība „Lilium  Balticum”,  
pulcējās  liliju  audzētāji  un selekcionāri no visas Latvijas.

Katrs projekts ticis veiksmīgi realizēts un prezentēts, kā 
rezultātā par katru projektu saņemts sertifikāts. Saņemot piecus 

sertifikātus,  mazpulcēniem jāveido gala projekts par visiem 
projektiem, kas paveikti piecu gadu laikā. Šis gala projekts 
mazpulcēniem bija  jāprezentē Rīgā, Zemkopības ministrijā, 
kur 9. aprīlī pulcējās 17 mazpulki no visas Latvijas. Visi trīs 
mazpulcēni atzīst, ka piedalīšanās mazpulcēnu forumos, savu 
projektu aizstāvēšana un prezentēšana ir devusi lielu pieredzi 
sevis izaugsmē un pašvērtējumā. Ir augusi  drošības sajūta, 
pārliecība par saviem spēkiem un prasme uzstāties auditorijas 
priekšā. Tā  kā  visi trīs skolēni veiksmīgi aizstāvēja savus 
gala projektus, tad  viņu darbs un ieguldījums tika novērtēts 
ar Latvijas  mazpulku Goda nomināciju, par ko ir gandarīti 
gan skolēni, gan viņu skolotāja  Līga Grāvīte. Darbs  ar 
projektiem skolēniem  aizņem daudz  brīvā laika un tas prasa  
ieinteresētību un vēlmi  strādāt. Prieks par  ļaudoniešiem, 

Biedrības „Latvijas mazpulki”  Goda nominācija „Augsim Latvijai!” 
un  Sudraba karotītes, kurās iegravēti mazpulku vārdi. 

kuri to ar aizrautību  veic! Nauris un Kristīne septembrī 
uzsāks skolas gaitas 9. klasē, tādēļ visticamāk no mazpulku 
pulciņa izstāsies, taču tas nebūt nenozīmē, ka tiks pārtraukts 
jau iesāktais darbs. Visi trīs saka, ka arī nākotnē labprāt 
nodarbotos  ar  zemes  darbiem.

 Ļaudonas mazpulcēni atzīst, ka viņiem  daudz palīdzējusi  
skolotāja  Līga Grāvīte   gan ar gudru padomu, gan ar  
pareizajiem vārdiem, motivējot  turpmākajam darbam. 
Jautājot, kāpēc skolēniem vajadzētu iesaistīties mazpulkos,  
Nauris, Reinis un Kristīne teic, ka, tur darbojoties,  var apgūt 
jaunas iemaņas un zināšanas. Tiek  iegūta  pārliecība par 
saviem spēkiem, kautrīgumu  aizstāj  drošības sajūta.

Paldies  Ļaudonas 117. mazpulka vadītājai Līgai Grāvītei 
par ieguldīto darbu un izdomu!  Lai Ļaudonas mazpulcēniem  
sasniegtie rezultāti ir kā lieliska motivācija turpmākajam 
darbam!

Signes  Prušakevičas teksts
Līgas  Grāvītes foto

SPILGTIEM  IESPAIDIEM  BAGĀTS  MAZPULCĒNU  SALIDOJUMS  LIEZĒRĒ
No  4. līdz 6. jūnijam  Ļaudonas 117. mazpulka dalībnieki 

devas uz ikgadējo pavasara salidojumu „Darbs dara darītāju”, 
kas norisinājās Liezēres pamatskolā „Ozolos”.

Nometnē mēs pavadījām trīs jaukas dienas. Katru dienu 
mazpulcēniem un skolotājiem bija dažādas aktivitātes. 

Notika  radošās darbnīcas: veidojām konfekšu ezīšus, 
gaismas lukturīšus, mazpulka simbolu - āboliņlapu. 
„Kvilinga pasaulē” veidojām apsveikumu un interesantu 
gaili,  kārumu darbnīcā cepām cepumus,  ar kuriem 
cienājāmies pie ugunskura. 

Pie draudzības  ugunskura  mēs iepazinām cits citu un 
spēlējām spēles, kuras  bijām izdomājuši jau mājās.

Nakts  trasītē sadalījāmies dažādās grupās: veidojām kori, 
palīdzējām spokam, likām puzli, lecām pāri riepai, minējām  
mīklas un meklējām apslēpto mantu. Bija jauki!

5. jūnijā  mazpulcēni ar skolotājiem devās ekskursijā uz 

maizes ceptuvi „Ķelmēni”. Tika  iepazīts maizes tapšanas 
ceļš no miltiem līdz gatavam un izceptam maizes kukulītim.  
Kā dāvanu saņēmām siltu maizīti, kuru varējām atvest 
mājiniekiem.

Pēc tam devāmies uz  Piebalgas porcelāna fabriku 
Inešos, kur iepazināmies ar porcelāna ražojumu tapšanas un 
apgleznošanas  procesu. Porcelāna galerijā  varēja nopirkt  
kādu nelielu dāvaniņu. Un, protams, kā pārsteigums mums 
tika uzdāvināts suvenīrs  - kaķis.

Ekskursijas  noslēgumā braucām uz interešu klubu 
„Henomele” Liezēres pagasta  Mēdzūlas „Akmentiņos”.  
Šeit  mēs paplašinājām zināšanas par zirgiem un to kopšanu, 
par jāšanas sportu. Katrs, kas vēlējās, varēja izmēģināt  jāt 
uz mazāka  vai lielākā zirga.
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VĒSTIS  NO  SKOLAS  BIBLIOTĒKAS
Atkalredzēšanās  ar  „pirmīšiem”
Ir pagājis kāds laiciņš kopš mūsu pēdējās tikšanās, 

un man ļoti gribējās uzzināt,  kā ,,pirmīši” tikuši galā ar 
manis uzdotajiem mājas darbiem. Jāteic, ka bija veicies 
tīri labi. Par centību bērni un skolotāja Sintija tika pie 
saldām balviņām.

Tā kā mūsu tikšanās notika Zaļajā pirmslieldienu 
ceturtdienā, tad nolēmu ,,pirmīšus” iepriecināt. Vispirms 
katram skolēnam bija jāizlasa kāds no latviešu tautas 
ticējumiem par Lieldienām. Man radās iespēja  nedaudz  
novērtēt bērnu lasīšanas prasmes. Iedevu atkal nākamo 
darbiņu -  skaisti izkrāsot Lieldienu tematikas zīmējumu. 
Ceru, ka būs jauki darbiņi. Tad draudzīgā pulciņā izlasījām 
ļoti jauku bērnu grāmatiņu -  Ingrīda un Dīters  Šūberti  
„Lāča olas”. Beigās iepriecināju bērnus un skolotāju ar 
mazām, saldām Lieldienu oliņām. Skolotāja  Sintija mūs 
cītīgi sabildēja.  Man bija prieks par jauko tikšanos! 

Radošās  darbnīcas  dekupāžā 5. klasei
Kad 5. klases audzinātāja  skolotāja Lilija uzrunāja 

mani ar lūgumu novadīt radošās darbnīcas dekupāžā  
5. klases skolēniem, lai pagatavotu dāvanu māmiņām, 
nevarēju atteikt. Ir jauki, ka bērni vēlas iepriecināt savas 
māmiņas svētkos. Tā nu trīs dienas (6.-8. maijs) ik pa 
brīdim tikāmies radošajās darbnīcās dekupāžā, jo darba process 
nav paveicams viss uzreiz. Rezultāts sanāca jauks. Ceru, ka 
skolēniem izdevās iepriecināt savas māmiņas Māmiņu dienā. 

Vislabākie vēlējumi visām mammām ne tikai svētkos, bet ik 
dienu, veicot vissvarīgāko darbu pasaulē!

Divas izstādes skolas bibliotēkā
8., 9. maijā skolā viesojās mūsu sadraudzības skolas no 

Igaunijas  Juuru ģimnāzijas delegācija. Gaidot viesus, skolas 
bibliotēkā izliku divas savu darbu izstādes - dekupāžas darbus 
un fotogrāfijas, kas tapušas Ļaudonā. 

Stāsts ar labām beigām „Tikšanās ar Vinniju Pūku - 
grāmatās, pasakās, mūzikā, radošajā darbnīcā!”

Pirmdien, 19. maijā, zvanīju  Ļaudonas pagasta bibliotekārei 
Ievai, lai noskaidrotu dažus ar darbu saistītus jautājumus, un 
uzzināju, ka viņai izjūk labi plānots pasākums. Un man radās 
doma, ka mēs ar 1. klases skolēniem varētu šo pasākumu 
atbalstīt. Arī skolotāja Sintija piekrita. Tāpēc jau pirmdienas 
pēcpusdienā  devos uz pagasta bibliotēku izrunāt pasākuma 
norisi, lai saprastu,  kā es varu palīdzēt. 

Un tā 21. maijā  pirms desmitiem  devāmies uz pasākumu 
„Tikšanās ar Vinniju Pūku - grāmatās, pasakās, mūzikā, 
radošajā darbnīcā!” Ļaudonas pagasta bibliotēkā. Bibliotekāre  
Ieva vispirms iepazīstināja „pirmīšus” ar pagasta bibliotēku, 
un tad jau viss par un ap Vinniju Pūku. Vispirms  aplūkojām 
daudzās grāmatiņas par Vinniju Pūku, kas bija atvestas no 
Madonas  novada bibliotēkas, iepazināmies arī ar pašu Pūku 
un viņa labāko draugu Sivēntiņu, noskatījāmies bibliotekāres 
Ievas sagatavoto prezentāciju par bibliotēku, tad noskatījāmies 

multfilmas par Vinniju Pūku. Man un skolotājai Sintijai  tā 
bija brīnumjauka atkalredzēšanās ar vienu no iemīļotākajiem 
pasaku un multfilmu varoņiem,  bet  lielākajai daļai  bērnu tā 
bija jauka iepazīšanās ar omulīgo, apaļīgo lācēnu Pūku. Tad 
sekoja radoša darbošanās - uz lielas, baltas papīra lapas bērni 
varēja uzzīmēt un uzrakstīt savas spilgtākās emocijas. Sanāca 
ļoti labi! Un pirms mielošanās ar lācēna Pūka lielāko gardumu 
-  medu, izlasīju bērniem vienu no Vinnija Pūka stāstiņiem  
par labām manierēm. Un tad jau medus ar maizīti un pienu! 
Gardi! Liels paldies virtuves meitenēm par pienu! Taču arī mēs 
nebijām aizgājuši ar ”tukšām rokām”.  Ziedus un dāvaniņas 
bibliotekārei  Ievai sadāvinājām jau sākumā, bet „pirmīši” 
kopā ar skolotāju Sintiju bija sagatavojuši vasarīgi muzikālu 
sveicienu. Tas bija mīļi, jautri un nebēdnīgi! Noslēgumā 
bibliotekāre  Ieva mums katram uzdāvināja krāsainu balonu 
ar Vinnija Pūka laimīgajām domām. Liels  paldies Ievai par šo 
jauko dāvaniņu un brīnišķīgo pasākumu!

Katra  diena ir vēl viena iespēja izdarīt kaut ko labu
Saku lielu paldies visiem jaukajiem, atsaucīgajiem un 

saprotošajiem - gan lieliem, gan maziem -  par grāmatu 
dāvinājumiem skolas bibliotēkai. 

PALDIES: Danielai Strodei, Martai Dreimanei, Renāram 
Bērziņam, Ritai Avotiņai, Mārai Karlsonei, Reinim Veikšānam, 
Līgai Calmānei, Alisei Avotiņai, Kristoferam Bilinskim, 
Inesei Pommerei, Inesei Vaiderei, Indulim  Rankam, Mārai  
Strautmanei, Rēzeknes  Augstskolai un citiem. 

Ļaudonas 117. mazpulka dalībnieki pēc viesošanās maizes 
ceptuvē „Ķelmēni”.

6. jūnijā viesojāmies z/s „Mežvidi” pie Šķēļu ģimenes. 
Mums saprotamā valodā mājas saimniece pastāstīja  par  
biškopja  darba  specifiku, bija arī  praktiska  darbošanās  
svešu  liešanā no vaska.

Salidojumā  arī  sportojām  un piedalījāmies  talantu 
konkursā.

Man  patika, ka šajās dienās varēja iegūt daudz draugu, 
dažādas amatu darba iemaņas, pavadīt vairāk laika ar citiem 
mazpulcēniem un skolotājiem.

Visi mazpulcēni, kas bija salidojumā, teica atzinīgus 
vārdus Liezēres  mazpulcēniem  un viņu vadītājai. 

Nometne  ilga 3 jaukas un saulainas dienas. Mums patika. 
/Nauris/

Vislabāk patika radošās darbnīcas un ekskursija. /Viktorija/
Bija ļoti interesanti, es uzzināju un iemācījos daudz ko 

jaunu. /Lāsma/
Diānas   Podnieces,

117. Ļaudonas mazpulka dalībnieces,teksts
Līgas  Grāvītes foto
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P.S. Atvainojos, ja kādu netīšām esmu palaidusi  garām.  
 „Bērnu  un  jauniešu  žūrija  2014”
Kad 2012. gadā pirmo reizi iesaistījāmies lasīšanas 

veicināšanas programmā ,,Bērnu/jauniešu žūrija”, guvām 
daudz jaunu iespaidu, pozitīvas emocijas un citādu pieredzi 
- gan lielie, gan mazie. Un mums visiem kopā gribējās 
turpinājumu. Dažādu nopietnu iemeslu dēļ 2013. gadā 
mums turpināt nesanāca, bet mēs to darīsim šogad. Paldies  
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājai  Ilzei  Dreimanei  un 
skolas direktoram Guntim Lazdam  par „Jā!” šim pasākumam. 

Pašreiz tiek sarūpēta žūrijas grāmatiņu kolekcija. Līdz ko 
tā būs pieejama, došu ziņu Ļaudonas pagasta  mājaslapā 
un  „Ļaudonas Vēstīs”. Cerams,  arī šogad gūsim jaunas un 
pozitīvas emocijas no grāmatiņu lasīšanas. Lai mums kopā 
viss izdodas! Ar  „Bērnu un jauniešu žūrijas 2014” grāmatu  
sarakstu  var  iepazīties  Ļaudonas  mājaslapā un skolas  
bibliotēkā.

Jauku, siltu, saulainu, priecīgu un interesantiem notikumiem 
bagātu jums visiem vasaru!

Dzintra  Viļeviča,
A. Eglīša  Ļaudonas  vidusskolas  bibliotekāre

IR  VĒRTS  IEGRIEZTIES  ĻAUDONAS  BIBLIOTĒKĀ
Visi  ļaudonieši  tiek aicināti  uz Ļaudonas pagasta bibliotēku apskatīt  “dzīvo gleznu” un dekoriņus  “Līgo” noskaņās,  

ko 18. jūnijā  Dzintras  Viļevičas vadībā darināja  viņas  ilggadējās  mīļās floristes  un citi interesenti. Paldies  par jauko 
bibliotēkas telpu noformējumu Dzintrai, Ivetai, Zentai, Diānai, Taņai,  Inārai un Gitai!

Ieva  Skušķe,
Ļaudonas pagasta bibliotekāre

PII „Brīnumdārzs”
BRAŠIE  ZĒNI  GATAVI  SKOLAI

29. maijā „Brīnumdārzā” bija svētku diena - sagatavošanas grupas izlaidums. Skolotājas Dace Zepa un Irita Akmentiņa kopā 
ar 12 brašiem zēniem ar dziesmām, dejām, dzejoļiem un pateicības vārdiem teica atvadas „Brīnumdārzam”.

Signes Prušakevičas  teksts un foto

Pirmajā  rindā  no kreisās: Daniels Gurskis, Nikolass Kretovs, Renārs Atvars, Niks Mežīts, Valters Veikšāns;
otrajā  rindā  no kreisās: Dāvids  Mugurevičs, Daivars  Kristiāns Bērziņš, Rūsiņš Emīls Gotfridsons, Kaspars  Bute, Rodrigo  Kalniņš, 

Juris  Solovjovs, Ernests  Jonāns;
trešajā  rindā  no kreisās: skolotāja  Dace  Zepa, skolotāja Irita Akmentiņa, skolotājas  palīdze  Nadježda  Jegorova.

„Brīnumdārza” 
darba laiks vasarā

Ļaudonas  pagasta  pirmsskolas 
izglītības iestāde „Brīnumdārzs” 
2013. gada vasarā strādā līdz  21. 
jūnijam.

No 25. jūnija līdz 4. augustam  
iestāde slēgta.

Atsākam darbu apvienotā 
vecuma grupā no 5. augusta.

Patīkamu vasaru!

	 	 Aicinājums pievienoties
Ļaudonas  pagasta  pirmsskolas izglītības iestāde ,,Brīnumdārzs” ir un būs vieta,  

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

Ja esam 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
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Nekad nav par vēlu sākt aktīvu dzīvesveidu. Cilvēkam 
ir jābūt  aktīvam visā dzīves garumā. Tas ir noderīgi sirdij, 
ķermenim un prātam.

6. jūnijā veco ļaužu sporta spēļu diena tika organizēta 
Cesvaines sociālās aprūpes centrā. Tajā  piedalījās tuvākās 
apkaimes pansionātu ļaudis, tai skaitā arī Ļaudonas pansionāta 
iemītnieki un darbinieki.

VECO  ĻAUŽU  SPORTA  DIENA  CESVAINĒ
Sociālās  aprūpes centra vadītājs un sociālā darbiniece 

sagaidīja sportistus ar uzmundrinošu svētku runu.
Sekoja  sportiskās  aktivitātes komandās un individuāli 

atbilstoši vecumam, spējām un sirds  aicinājumam.  
Piemēram, bumbiņu  ripināšana, zābaka  mešana  tālumā, 
soda metieni, riņķu mešana, šautriņu mešana, puzles  likšana  
u.c.  Dalībnieku vidū azarts un cīņas spars bija liels. Jāsaka 
gan, ka darbinieki palīdzēja sportistiem aktīvi  piedalīties, 
kas  prieku sagādāja  gan  sportistiem, gan  darbiniekiem. Bet 
tāds jau arī ir šī pasākuma mērķis  -  kļūt aktīvākiem un gūt 
pozitīvas emocijas. Sporta  spēļu dalībnieki un līdzjutēji visā 
sacensību laikā varēja atjaunot spēkus ar dažādiem našķiem 
un dzērieniem, vēlāk arī ar sātīgām pusdienām.

Protams, sporta spēļu nobeigumā tika apkopoti rezultāti 
un apbalvoti uzvarētāji.  Pasākums  bija pilns jautrības un 
smieklu un deva  atziņu,  ka šādas dienas mūs  dara jaunākus 
un laimīgākus, jo kustības veicina  veselības  saglabāšanu  
un smiekli dara skaistākus.  Paldies  Cesvaines sociālās 
aprūpes centra darbiniekiem par jauki pavadīto dienu!  
Paldies  Ļaudonas pagasta pārvaldei un autobusa šoferītim 
par braucienu!

Ināras Vaniņas,  Ļaudonas sociālās darbinieces, teksts

 VĒSTIS  NO  PANSIONĀTA

KONCERTUZVEDUMS  „MEKLĒJAM  DRAUGUS”

31. maijā  Ļaudonas  estrādē 
notika  koncertuzvedums 
„Meklējam draugus”,  kas  
bija veltīts Starptautiskajai 
bērnu  aizsardzības dienai. 
Šo jauko koncertu veidoja  
PII „Brīnumdārzs” kolektīvs, 
tajā  piedalījās visi iestādes  
audzēkņi, viesojās arī A. 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
1. klase. Ar  ļaudoniešiem  
sasveicinājās kaķēns  Muris  
(skolotāja Dina Simsone), 
kurš bija noskumis, jo viņam 
nebija draugu. Kaķēns devās 
ceļā, sastopot taureņus un 
putnēnus, vardītes un čaklas 
bitītes, muzikantus, cirka 
trupu. Šī  krāšņā kompānija 
priecēja  ķaķēnu   Muri un pelīti  Pīkstīti (skolotāja  Irita  
Akmentiņa) ar skaistiem priekšnesumiem. Koncerta izskaņā 
kopīgi tika dziedāta draugu dziesma, satīts draudzības  
kamolītis. Saulīte  lutināja, ziepju burbuļi  lidoja debesīs un 
bērni bija priecīgi.  Paldies „Brīnumdārza” kolektīvam par 
skaisto uzvedumu!

KULTŪRAS DZĪVES NORISES

Signes Prušakevičas teksts un foto

Ļaudonas estrāde saulainajā sestdienas rītā piepildījās ar skanīgām dziesmām un dejām, ko izpildīja „Brīnumdārza” lielāki un mazāki audzēkņi.

Uzstājas A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 1. klase 
(skolotāja Sintija  Bašķere).

Kaķēns  Muris un pelīte  Pīkstīte priecājas par ceļā sastaptajiem 
vardulēniem.
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„Spicās spalvas” dalībnieku kopbilde, kas tapusi Varakļānu pils 
parkā uz teikām apvītā akmens.

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Jauniešu centriņā notika prāta spēle „Brīnumu lauks”. 
Jautājumi  šoreiz  bija  par mazāk pazīstamiem sporta veidiem.  
Vislabāk šoreiz veicās Viktorijai  Kalniņai, kura sapelnīja 
visvairāk saldumu.

Jūnija  sākumā  projekta „Meklējot labāko Eiropas praksi 
jauniešu noziedzības novēršanā” ietvaros notika pikniks  kopā 
ar netradicionālām  sporta  spēlēm. Slēpošana ar  piecvietīgām  
slēpēm  pa asfaltu, skriešana kāpurķēdē, meiteņu  nešana kalnā 
un citas aktivitātes jauniešos rosināja  apetīti, tāpēc arī sarūpētais 
cienasts  garšoja labi.

Jūlijā   esam iesaistījušies projekta „Velovēstnieku  
ekspedīcija” realizēšanā. Sīkāku informāciju par šo projektu var 

„SPICĀ  SPALVA”  PULCĒ  AVĪŽNIEKUS  VARAKĻĀNOS

Ik gadu notiek pasākums „Spicā spalva”, uz kuru tiek aicināti 
Madonas novada (un kādreizējā rajona pagasti) pagastu avīžu 
pārstāvji, lai tiktos neformālā gaisotnē, iepazītu pagastu 

Dažādas  aktivitātes, sagaidot vasaru

izlasīt  Madonas  pašvaldības un Ļaudonas pagasta mājaslapā. 
Vien atzīmēšu to, ka šim pasākumam var pieteikties jaunieši 
no 13 līdz 25 gadu vecumam. Dalībniekam  jābūt vakcinētam 
pret ērču encefalītu un ir jābūt apliecībai par tiesībām braukt ar 
velosipēdu. Pieteikšanās līdz 29. jūnijam.

Audzinātājas  atvaļinājuma  dēļ (16.06.-30.06) ir mainīts 
Centriņa darba laiks. Šai laikā Centriņš apmeklētājiem  atvērts 
no  plkst.10:00 līdz plkst. 17:00 darba dienās, sestdienās un 
svētdienās - slēgts. Sekojiet reklāmai! 

Birutas  Calmanes, 
BJIC „Acs” vadītājas, teksts un foto

skaistākās vietas un dalītos pieredzē. Šogad, 23. maijā, 
tikāmies Varakļānos, kur avīžniekus laipni uzņēma Varakļānu 
avīzes „Varakļōnīts” enerģiskā redaktore Aina Jaunzeme. Diena 
sākās ar nelielu ekskursiju pa Varakļāniem, kur gida lomā 
iejutās Varakļānu pašvaldības priekšsēdētājs Māris Justs. Pēc 
ekskursijas devāmies uz vietējo lepnumu - Varakļānu pili, kur 
mūs sagaidīja pils saimniece  Terese  Korsaka, laipni izrādot 
pili un pils parku. Neiztrūka arī nostāstu par pils iemītniekiem 
un parka noslēpumiem. Pēc interesantās pastaigas pa pils 
parku uzkavējāmies pils lielajā zālē, kur norisinājās pasākuma 
svinīgā daļa. 

Pēc novadu izveidošanas vietējo avīžu liktenis ir dažāds 
- kāda tiek izdota reizi pusgadā vai divos mēnešos, daļai 
avīžu  saglabāta izdošana reizi mēnesī, redkolēģijas - lielākas, 
mazākas -, ir arī redaktori. Saturs - dažāds, bet tajā pašā laikā 
līdzīgs. Bet pats svarīgākais un vienojošais - pagastu avīzes 
ir īstena vēstures grāmata, kas ļauj iedzīvotājiem saglabāt un 
uzturēt sava pagasta dzīvības pulsu.

Signes Prušakevičas teksts
Jāņa  Zavala foto

ĻAUDONAS  PAGASTĀ  DURVIS  CIEMIŅIEM  VĒRIS  JAUNS  
TŪRISMA  APSKATES OBJEKTS

 Savvaļas zirgi, Vjetnamas lielvēdercūkas, truši, putnu dārzs ar eksotiskām vistu 
un pīļu šķirnēm, murkšķis un zaļā iguāna -  to visu var redzēt piemājas zoodārzā, 
kas  izveidots  Ļaudonas pagasta „Bielēs” (autobusa pietura „Pupuri”). 

Papildus tam ciemiņiem tiek piedāvāts basām kājām izstaigāt enerģētisko 
spirāli, kas palīdzēs atslēgties no ikdienas rūpēm, steigas un pabūt vienatnē ar 
sevi, attīrīt sevi no traucējošām emocijām un domām, tā vietā gūstot mieru, spēku 
un harmoniju.

Dārza  mīļiem  saimnieki  var pastāstīt par savu savādāko saimniekošanas veidu 
dārzā  -  permakultūru. 

Ciemiņiem saimniecība ir atvērta katru dienu. Savu apmeklējumu iepriekš 
jāpiesaka  pa  tālruņiem: 29454458, 29353754. 

Maksa par apmeklējumu  -  ziedojums vai ciemakukulis.
Adrese: „Bieles”,  Ļaudonas pagasts (autobusa  pietura „Pupuri”).  Informācija 

par saimniecību pieejama arī internetā: www.spirale.lv 

VALSTS  IEŅĒMUMU  
DIENESTS  INFORMĒ

Mainīsies VID informatīvā tālruņa 1898 
numurs

Valsts  ieņēmumu  dienests  (turpmāk - VID)  
vērš uzmanību, ka no  2014. gada 3. jūlija VID 
nodokļu un muitas informatīvā tālruņa numurs 
būs  67120000 līdzšinējā 1898 vietā. Turpmāk 
iedzīvotājiem būs pieejams VID informatīvais 
atbalsts vēl augstākā kvalitātē, profesionālākā 
līmenī un par draudzīgāku cenu, jo VID nodokļu 
un muitas informatīvais tālrunis 67120000 
nebūs paaugstinātas maksas numurs un turpmāk, 
zvanot uz to, zvanītājam tiks piemērots standarta 
tarifs zvanam uz stacionāro tālruni.

Mirkļi no netradicionālo spēļu dienas.
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Izsaku īpašu paldies  KRISTIĀNAM   

KALNIŅAM, NAURIM  PELSIM, ANDRIM  
PĒTERSONAM  UN REINIM  VEIKŠĀNAM 
par apzinīgu pienākumu izpildi izlaiduma 
dienā un viņu vecākiem par augstas atbildības 
ieaudzināšanu bērnos.

Rita Avotiņa, klases audzinātāja

MANS PALDIES

“Ļaudonas  superpuika”  12. jūlijā  plkst. 11:00  
Ļaudonas estrāde

Dažādi uzdevumi, kas jāveic puišiem (8.-14.g.), lai 
noskaidrotu,  kurš ir Ļaudonas superpuika.

Dalībnieki aicināti pieteikties līdz 7. jūlijam  pie 
kultūras nama vadītājas.

PAGASTA SPORTA DIENA   19. jūlijā  A. Eglīša  
Ļaudonas vidusskolas sporta laukumā
Sportiskas aktivitātes lieliem un maziem.

Baltinavas  pagasta  teātris „Palādas” ar atraktīvo un 
humora pilno  teātra izrādes „ONTONS  I  ANNE”  
3. daļu “Ontans   izaklaidej”   20. jūlijā viesosies  

Ļaudonas  kultūras  namā.
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.

Ieeja: iepriekšpārdošanā pie kultūras nama vadītājas 
(tel.nr. 26590186) -  4,50 €, 

izrādes dienā  - 6 € ,
bērniem līdz 16 gadu vecumam - 1,50 €, pirmsskolas 

vecuma bērniem ieeja  - bez maksas

BĒRNU  RADOŠAIS  KONKURSS „IZKRĀSO 
VASARU!” 26. jūlijā  Ļaudonas kultūras namā

Aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 8  līdz 15 
gadiem.  Iespēja bērniem un jauniešiem radoši izpausties 

un saturīgi pavadīt brīvo laiku,  veidojot konkursa 
priekšnesumus, iesaistot organizēšanas procesā arī 

ģimeni.
Dalībnieki aicināti pieteikties līdz 14. jūlijam pie 

kultūras nama vadītājas.

ĻAUDONAS  PAGASTA  SVĒTKI   2. augustā 
Ļaudonā

Dažādām aktivitātēm piepildīta diena  -  svētki 
Ļaudonai un ļaudoniešiem!

Sekojiet pasākumu sīkākai informācijai!

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  JŪNIJA JUBILĀRUS

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves 
sparu, visu sapņu piepildījumu!

 50 gadu jubilejā
Romanu  Donu                                 7. jūnijā
Vjačeslavu  Kuļikovski                    11. jūnijā
Ilmāru  Bārbalu                                27. jūnijā

            55 gadu jubilejā
Andri   Bardovski                             20. jūnijā
Jāni   Calmānu                                20. jūnijā

 60 gadu jubilejā
Marisu Māri   Kaufeldu                    26. jūnijā

 65 gadu jubilejā
Allu   Zommeri                                 11. jūnijā
Mariju   Zeltiņu                                 14. jūnijā
Rūtu   Priedi                                      22. jūnijā

 70 gadu jubilejā
Jāni  Marānu                                    9. jūnijā

 75 gadu jubilejā
Āriju  Pujāti                                       10. jūnijā

 85 gadu jubilejā
Veltu  Liepiņu                                   18. jūnijā
Ausmu  Bērziņu                                30. jūnijā

 95 gadu jubilejā
Olgu  Apsīti                                      12. jūnijā

KAPUSVĒTKI
Ļaudonas kapos
29. jūnijā plkst. 15:00. (Evaņģēliski luteriskā draudze.)

Pārupes kapos
12. jūlijā  plkst. 14:00. (Ekumēniskais - katoļu un 

luterāņu draudzes.)

Laikā  no 14. augusta līdz 3. septembrim 
Ļaudonas  pagasta bibliotēka būs slēgta  

bibliotekāres atvaļinājuma dēļ.

Nākamais “Ļaudonas Vēstu” numurs 
iznāks augustā.


