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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 2 (234) FEBRUĀRIS 2014. G.

ŽETONVAKARS – TĀ IR SADERINĀŠANĀS AR ATMIŅĀM

Raksta turpinājums 6. lpp.

21. februārī Ļaudonas kultūras namā norisinājās A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 12. klases Žetonvakars. 
Tradicionālais pasākums, kura laikā, šķirot Atmiņu grāmatu, tika teikti pateicības vārdi, saņemti sveicieni.

Gada īsākais mēnesis pavadīts sportiskā garā – zem 
Ziemas olimpisko spēļu karoga. Šķiet, sportiskajām 
aktivitātēm sekoja līdzi pat tie, kas ikdienā par sportu 
neinteresējas. Un kāpēc gan ne? Laika posmā no 
7. līdz 23. februārim norisinājās pasaules mēroga 
olimpiāde, kas Krievijā, Sočos, pulcēja gan veterānus 
ar vairākām medaļām bagāžā, gan jaunos sportistus 
ar sapni par olimpisko medaļu. Šis olimpiādes laiks 
bija vērtīgs Latvijai  ne tikai izcīnīto vietu ziņā, bet 
arī apziņā, ka mēs varam! Kopīga līdzi jušana, īkšķu 
turēšana, gaviles līdz ar sportistu veiksmīgajiem 
finišiem un smagas nopūtas pēc zaudējumiem. Tas 

veicināja  patriotismu un vienotības sajūtu, kas, 
cerams, tik ātri neizzudīs. Sportisti  līdz ar medaļām  
uz mājām Latvijā  pārveda  ticību un spēku, 
pierādījumu tam, ka sapņi piepildās. 

Dažādi sasniegumi  vērojami arī mūsu pagastā, 
un būtu tik jauki, ja mēs prastu par tiem no sirds 
priecāties, līdzi just un atbalstīt cilvēkus, kas rīkojas, 
darbojas, mēģina. 

 Ārā jau smaržo pavasaris... Lai tas arī jūs iedvesmo 
jauniem mērķiem un sasniegumiem! Lai izdodas!

Signe 

Signes Prušakevičas teksts un foto

Žetongredzenus saņēma: 2. rindā no kreisās puses: Mārtiņš Stūrainis, Kristaps Jakubjaņecs;
1. rindā  no kreisās puses: Mārtiņš Krusietis, Lolita Kaulača,  sk.Anita  Kidala, Zita Tropa, Emīls Veikšāns, 

Viktorija Mincāne, Edgars Rizgis.
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MĒNEŠA JUBILĀRI

Signes Prušakevičas teksts un foto

HELĒNA  RUSIŅA
24.februārī atzīmēja 85.gadu jubileju

8. februārī 75 gadu jubileju atzīmēja 
ANASTASIJA  REINBAHA

Preiļi ir Anastasijas dzimtā puse, kur viņa mācījusies 7gadīgajā 
Pieniņu skolā. Jubilāre nāk no 8 bērnu ģimenes. Bērnība pavadīta 3 brāļu 
un 5 māsu kompānijā. Īsi pirms pilngadības sasniegšanas Anastasija 
jau  sāka strādāt par bērnu auklīti, vēlāk skolā par apkopēju. Pēc skolas 
absolvēšanas Anastasija turpināja izglītoties Višķu lauksaimniecības 
skolā, kuru 1959. gadā beidza. Atgriežoties tēva mājās, Anastasija 
strādāja pienotavā. 1964. gadā pārnāca uz Ļaudonu pie māsas un 
uzsāka darbu Ķikuru fermā par slaucēju. Strādājot Ļaudonā, 1965. 
gada Sieviešu dienā iepazinās ar vīru Jāni, kas strādāja par šoferi. Pēc 
gada tika nodibināta ģimene un iekārtota tagadējā mājvieta. Strādājot 
lauku brigādē, Anastasija izmācījās par šuvēju un sāka strādāt šajā 
profesijā. Savukārt 1978. gadā, iegūstot frizieres profesiju, Anastasija 
10 gadus nostrādāja Ļaudonas frizētavā. Pēc šīs darbavietas  līdz pat 
pensijai Anastasija strādāja veikalā par pārdevēju. Laulībā ar vīru Jāni 
izaudzināti trīs bērni – Ainārs un meitas Aiga un Vēsma. Bērni dāvājuši 
5 mazbērnu pulciņu, kam pievienojies pirmais mazmazdēliņš. 

Savulaik jubilāres lielākais hobijs bija adīšana, bet nu ikdienā labprāt 
lasa grāmatas.

Vēlam jubilārēm veselību un gaišu garastāvokli!

JEZUPATE  KAULACE
85.gadu jubileju atzīmēja 9.februārī

Sāvienas ezera nākotne
12. februārī Ļaudonas pagasta pārvaldē notika Madonas 

novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijas 
izbraukuma sēde, uz kuru tika aicināti Sāvienas ezera zemes 
īpašnieki. Sēdē piedalījās arī Vides risinājumu institūta 
vadošais pētnieks Matīss Žagars. Sēdes tēma: „Sāvienas ezera 
apsaimniekošana, ūdens līmeņa paaugstināšana, ko rosinājis 
viens no īpašniekiem”.

Uz sēdi no kopā 28 zemes īpašniekiem bija ieradušies tikai 
deviņi, trīs savu viedokli pirms tam  bija pauduši rakstiski.

Tika nolemts uzsākt Sāvienas ezera vispārēju izpēti, veicot 
regulārus ūdens līmeņa un ūdens kvalitātes mērījumus, šo 
uzdevumu uzticot Vides risinājumu institūta pētniekiem un 
finansējumu piesaistot no Eiropas Savienības Zivsaimniecības 
fonda.

VĒSTIS NO PAGASTA PĀRVALDES
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turpinājums 4. lpp.

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Tra – la –lā, tra – la – lā! Ceļojošais cirks „Brīnumdārzā”! 
Uz cirka izrādi bija sapulcējušies lieli un mazi mākslinieki. 
Aplausiem skanot, tika sagaidīti pirmie mākslinieki no „Zaķu” 
grupas – vingrotāji, kuri izpildīja dažādus uzdevumus jautrā 

PII „Brīnumdārzs”
BRĪNUMI „BRĪNUMDĀRZĀ”

solī. Savukārt zaļās vardītes laidās jautrā 
dejā. Bija ieradusies arī dāma ar dresētu 
sunīti. Ar lieliem soļiem zālē iesoļoja 
spēkavīri, kas cēla dažādus smagumus. 
Burvji ar īstām burvju cepurēm rādīja 
šķietami neiespējamus trikus. Uzstājās arī 
māksliniece, kas skatītājus pārsteidza ar 
savu krāšņo tērpu – tā bija čūsku pavēlniece. 
Akrobātes veica trikus uz virves un meta 
kūleņus gaisā. Arī bumbiņmetēji aizrāva 
klātesošos ar savām krāšņajām bumbiņām. 
Krūzīšu pavēlnieka krūzītes laidās augšā 
lejā. Pat jautrie cirka klauni bija pārsteigti. 
Cirka mākslinieku vidū bija čūsku dresētāji, 
uguns pūtēji, lentes dejotājas. Arī mazie 
tīģerēni paklausīgi izpildīja dresētājas 
pavēles. Vēlās caur degošiem riņķiem un 
dejoja.

Nobeigumā uzradās noslēpumainā laika pavēlniece, kas veikli 
apstādināja un iedarbināja laiku. Pasākuma izskaņā mazie cirka 
mākslinieki saņēma Atzinības rakstus un mazas balviņas

Skatītājiem bija jautri un interesanti! Gaidīsim vēl tik drošus 
un atraktīvus māksliniekus.

AKTUALITĀTES FEBRUĀRĪ
„Stipru Latviju veido sirsnīgas ģimenes” – ar šādu moto 

esam uzsākuši šo mācību gadu „Brīnumdārzā”. Tāpēc tiek rīkoti 
pasākumi, kuros mums ir iespēja piedalīties kopā ar saviem 
bērniem, darbojoties, mācoties, veidojot, pretī saņemot bērnu 
prieku, sajūsmu par paveikto.

Bērnu veidota cirka izrāde
7. februārī „Brīnumdārzā” notika cirka izrāde, kurā piedalījās 

visi bērni  gan grupu priekšnesumos, gan kopā veidotos 
priekšnesumos ar vecākiem, gan individuāli. Šeit nu varēja 
redzēt, cik izdomas bagāti un talantīgi ir gan grupu skolotāji, gan 
bērni, gan vecāki. Ar šiem cirka priekšnesumiem 14. februārī 
bērni iepriecināja arī pansionāta iedzīvotājus. Atliek vien novēlēt 
aizrautīgu skatīšanos.

 Atklātās nodarbības grupās
 Februārī arī notika atklātās nodarbības grupās, kur vecākiem 

bija iespēja vērot savus bērnus ikdienas gaitās. Bērnu ikdiena 
ir ļoti krāsaina. Viņi mācās rakstīt, krāsot, dziedāt, dejot, spēlēt 
teātri un vēl, un vēl... Audzinātājas ir ļoti radošas, pacietīgas un 

enerģijas bagātas. Vislielākais  paldies viņām par ieguldīto darbu 
mūsu bērnos.

  Dalība konkursā „Tīrai Latvijai”
  Šajā mēnesī turpinās arī dalība konkursā „Tīrai Latvijai”, kur 

katrs pagasta iedzīvotājs tiek aicināts pārskatīt savas atvilktnītes. 
Varbūt izdodas atrast izlietotās baterijas, kuras varat nest uz 
veikaliem, aptieku, pastu un citām iestādēm un tās ievietot šim 
nolūkam paredzētajos traukos. Atbalstīsim mūsu bērnus!

 Vecāku padomes sēde
 11. februārī notika vecāku padomes sēde. Sēdē tika runāts par 

grupiņu vēlmēm un vajadzībām. Šī gada aktuālākais jautājums 
ir bērnu laukumiņu atjaunošana un jaunu nojumīšu uzcelšana. 
Darbus nolēmām sākt ar „Kaķu” grupas nojumītes nojaukšanu. 
Tādēļ vecāki tiek aicināti uz talku. Talkas diena tiks precizēta. 
Sekojiet informācijai PII pie ziņojuma dēļa!

Mazais burvju mākslinieks Māris kopā ar savu mammu.
Vecāku vārdā - Sanita Baranova

Foto: Signe Prušakeviča

„Brīnumdārza” laika pavēlniece – Ināra Krasnova.
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turpinājums no 3. lpp.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

 Tiks rīkota „Andele” 
 No 3. līdz 7. martam PII telpās rīkosim „ Andeles” nedēļu. 

Aicinām vecākus mainīties, dāvināt, par simbolisku naudiņu 
tirgoties ar lietām, kas mūsu bērniem ir par mazu, ir apnikušas 
vai vienkārši nav nepieciešamas, bet vēl ir labā stāvoklī, tīras 
un lietojamas. Varbūt izdodas kādam sagādāt to, kas vajadzīgs, 
vai atrast vajadzīgo sev. Piemēram, grāmatas, spēles, rotaļlietas, 
apģērbs, apavi u.c. Pārskatīsim bērnu lietas un radīsim iespēju 
piedalīties!

Vecāki aicināti piedalīties teātra uzvedumā
Aprīlī esam ieplānojuši pārsteigt bērnus ar teātra uzvedumu, 

kurā galvenās lomas spēlēs vecāki. Lūgums vecākus, kuri vēlas 
piedalīties, pieteikties pie grupu skolotājiem vai PII vadītājas. 
Centīsimies katram piemeklēt atbilstošu lomu.

    Vecāki, esiet atsaucīgi, jo arī ar mazumiņu mēs varam daudz! 
Nekas mūsu sirdis nespēj iepriecināt patiesāk  kā mūsu bērnu 
atzinība un smaids. Izmantosim katru mums dāvāto mirkli, ko 
pavadām kopā ar viņiem!

Arita Lācīte, 
Vecāku padomes priekšsēdētāja

ĀBECES  PĒCPUSDIENA  PIRMKLASNIEKIEM
„Kas visu izteic bez mēles?”
 Atbildi uz šo jautājumu pirmklasnieki 

meklēja un pārdomāja 6. februārī klases 
tematiskajā  pēcpusdienā, kas bija veltīta 
grāmatām un lasīšanai. 

1. klasei ir izveidojusies ļoti laba 
sadarbība ar skolas bibliotekāri Dzintru 
Viļeviču. Arī šoreiz bērni bija ļoti 
priecīgi par kārtējo tikšanos ar Dzintriņu 
(kā viņu mīļi dēvē mazie lasītāji), kura 
bija ļoti pacentusies, lai pasākums 
būtu gan interesants, gan izzinošs, 
gan arī izklaidējošs. Bibliotekāre  bija 
sagatavojusi interesantu informāciju, 
uzdevumus un pārsteigumus bērniem, kā 
arī bukletiņus bērnu vecākiem.

Liels pārsteigums bērniem bija Ābecīšu 
kolekcija.  Dzintriņa par tām pastāstīja, 
parādīja, bērniem bija iespēja tās aplūkot, 
pārlapot un salīdzināt citu ar citu. 
Noklausījāmies arī divas jaukas pasakas 

un dzejolīšus par lasīšanu 
un grāmatām, sekoja āķīgi 
jautājumi, uz kuriem nebija 
nemaz tik viegli atbildēt.

Ar lielu aizrautību 
pirmklasnieki pildīja arī 
bibliotekārītes sagatavotās 
darba lapas ar dažādiem 
uzdevumiem, neiztikām arī 
bez mājas darbiņiem, kuri bija  
jāpaveic brīvlaika nedēļā.

Īpašs prieks par  vecākiem 
izveidoto bukletu, kurā 
sakārtota noderīga informācija 
un padomi par lasīšanu, bērnu lasītprasmes 
un lasītprieka veicināšanu, kā arī jauki 
citāti no bērnu rakstītā par lasīšanu un 
grāmatām.

Tikām iepriecināti ar jaukām sirsniņām 
un atgādinājumu: “Sirsniņa prasa, lai 
bērniņš lasa”.  Pēcpusdienas turpinājumā 

Projektu nedēļā skolēni pēta dažādas profesijas

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā no 10. līdz 14. februārim 
notika projektu nedēļa. Šī gada tēma -„Karjeras izvēles iespējas”. 
Projektu nedēļas mērķis veidot radošas darbības pieredzi, mainīt 
mācību darba metodes un formas, kā arī sniegt iespēju mainīt 
mācību priekšmetu stundu tradicionālo ritmu,  radīt pamatu 
apzinātai personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību 
un karjeras izvēli.

 Visas nedēļas garumā klašu audzinātāji kopā ar savas klases 
skolēniem pētīja un apzināja profesijas, kādas nepieciešamas, lai 
strādātu uz kruīza kuģa – 5. klase, bankā – 6. klase, televīzijā – 7. 
klase, saldumu ražotnē – 8. klase, lidostā – 10. klase un slimnīcā 
– 11. klase. Katrai klasei bija jāsagatavo informatīvs materiāls par 
profesijām, kā arī radoši jāprezentē savs nedēļas darbs. Piektdien 
projektu nedēļa noslēdzās ar darbu prezentācijām skolas muzejā. 
Skolēni un skolotāji vērtēja skolēnu prezentācijas, bet par 
interesantāko tika atzīts 11. klases darbs. 

 Sākumskolas skolēni šajā nedēļā izzināja glābšanas dienestu un 
policistu darba specifiku un ikdienu. Skolēni varēja iejusties gan 
ārsta, gan pacienta lomā, gan arī apjaust ugunsdzēsēju mašīnas 
apmērus un uzdot neskaitāmus jautājumus policijas darbiniekiem. 

Arī sākumskolas skolēni kopā ar savām audzinātājām prezentēja 
savus darbus, gan stāstot par padarīto, gan dziedot un parādot 
latviešu tautas rotaļu par dažādiem amatiem.

 9. un 12. klases skolēni  intensīvi gatavojas valsts pārbaudes 
darbiem. 12. klasei tie sāksies jau 17. martā.

Projektu nedēļa noslēdzās ar ļoti labi sagatavotu Valentīna 
dienai veltītu pasākumu, par ko lielu paldies sakām skolotājai 
Leldei Elijāsei un 7. klases skolēniem.

Šī nedēļa bija iespēju nedēļa, kad gan skolotāji, gan skolēni 
varēja  izvēlēties savas darba metodes un formas un padarīt savu 

sekoja spēles un rotaļas.
Liels paldies skolas bibliotekārei 

Dzintrai par jauko radošo sadarbību un 
interesanto pasākumu!

Teksts un foto: Sintija Bašķere, 
1. klases audzinātāja

Sākumskolas klases gatavas pastāstīt par projektu nedēļas 
laikā paveikto.

dienu netradicionālāku un interesantāku, veidojot un attīstot 
dažādas prasmes un iemaņas, kuras noteikti būs nepieciešamas 
katra jaunieša turpmākajā dzīvē un darba tirgū. 

Sakām lielu paldies visiem ciemiņiem: G. Kupranei, A. 
Šmugajam, V. Trusovam, R. Calmānam, I. Vāverei un A. 
Biķerniecei, kuri veltīja savu laiku, padarot mūsu projektu nedēļu 
interesantāku.

Teksts un foto:
A. Ostrovska, direktora vietniece izglītības jomā

5.klases skolēni izzināja darba jomas, kādās var strādāt uz kuģa.
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PAR LASĪŠANU UN NE TIKAI …
,,Māja bez grāmatas ir kā miesa bez dvēseles.” 

/Cicerons/ 

Rakstīt šo rakstu mani pamudināja vairākas lietas – gan 
tas, ka šis gads Latvijā ir lielās lasīšanas gads, gan pozitīvās 
emocijas, ko guvu, vērojot grāmatu pārceļošanu no vecās 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas uz jauno Gaismas pili, gan 
negatīvās emocijas, kas saistās ar daudzu skolēnu nesekmību, 
gan tas, ka saprotu, cik daudz iedvesmas, ideju var sniegt 
grāmatas u.c. Man patīk lasīt grāmatas. Izmantoju tam ne gluži 
katru brīvo brīdi, bet cenšos lietderīgi izmantot, piemēram, 
pavadāmo laiku slimnīcā vai kaut kur kaut ko gaidot. Manuprāt, 
ir jauki kādā darba dienas vakarā vai brīvdienā pagatavot siltu 
tēju, sarūpēt kādu našķi, ieritināties pūkainā sedziņā un palasīt 
grāmatu. Grāmatas lasu pēc noskaņojuma un vajadzības. Tās 
ir gan daiļliteratūras grāmatas, gan dzeja, gan psiholoģiska vai 
filozofiska rakstura grāmatas u.c. Tie, kas lasa, domāju, ka man 
piekritīs, ka grāmatās var atrast atbildes uz jautājumiem, gūt 
atziņas, padomus, noderīgu informāciju, idejas, iedvesmu un 
vienkārši prieku. Jā, mēs pašreiz dzīvojam laikā, kad ir pieejams 
internets un informāciju tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Ir ļoti 
daudz iespēju un tās vajag izmantot, pilnīgi noteikti. Bet, ja 
man ir jāizvēlas lasīt kādu jauku romānu datorā vai turēt rokās 
reālu grāmatu, es izvēlētos otro variantu. Taču ļoti novērtēju arī 
mūsdienu tehnoloģiju iespējas un, teikšu godīgi, gribētos pat 
labāk tās pārzināt. Man ir, kur augt. Bet tagad vairāk par pašas 
lasīšanas nozīmi. Dzīves posms no piedzimšanas līdz septiņu 
gadu vecumam ir viens no nozīmīgākajiem cilvēka personības 
attīstībā, jo veidojas sava „es” apzināšanās, vērtību orientācija. 
Ģimene šajā periodā ir galvenā bērna audzinātāja un izglītotāja. 
Bērna intelektuālās attīstības procesā liela loma ir saskarsmei ar 
grāmatām, sarunām, priekšā lasīšanai. Ļoti svarīgas ir lasīšanas 
tradīcijas ģimenē. Esiet labs paraugs saviem bērniem! Lasiet 
paši un māciet to saviem bērniem! Jūs visi noteikti vēlaties, 
lai  bērni būtu zinoši, veiksmīgi, radoši, laimīgi utt. Jūs, vecāki, 
varat palīdzēt viņiem par tādiem kļūt. Un tas nozīmē būt labiem, 
mīlošiem, atbalstošiem, saprotošiem, būt zinošiem pašiem, 
reizēm arī stingriem vecākiem. Ļoti bieži no bērnu vecākiem 
nākas dzirdēt vārdus: ,,man nav laika!”. Un man gribas jautāt: 
kā nav? Jūs taču zinājāt par sava bērniņa ierašanos pasaulē, un 
tas nozīmē, ka jums ir jābūt laikam savam bērnam. Nu nevar tas 
mazais cilvēkbērns bez jums! Bērnam ir jāsajūt jūsu mīlestība, 
gādība un rūpes jau no tā brīža, kad viņš sevi ir pasaulei pieteicis. 
Kad Latvija atguva neatkarību, tad grāmatu veikali vēl nevarēja 
lepoties ar tādu grāmatu pārbagātību kā mūsdienās. Tagad, ja 
vien maciņš atļauj, var nopirkt visu, ko sirds kāro. Ir ļoti plašs 
grāmatu klāsts, kas domāts bērnu un jauniešu auditorijai. Ja 
veikalā jūtaties apjucis, varat konsultēties ar pārdevējām. Ir 
iespēja doties uz bibliotēku, un arī bibliotekāri ieteiks jums ko 
piemērotu un atbilstošu. 

Jau 2008. gadā pirmo reizi biju izveidojusi Ļaudonas 
vidusskolas bibliotēkas bukletu ar padomiem vecākiem par 
lasīšanas nepieciešamību. Un šogad to izdarīju vēlreiz. Bukletā 
centos īsi apkopot gan kursos un semināros gūto informāciju, 
gan no dažādiem informācijas avotiem gūtās atziņas un arī savu 
pieredzi. Lai gan šo jaunizveidoto bukletu pirmajiem uzdāvināju 
1. klases skolēnu vecākiem, ļoti labprāt uzdāvinātu arī citiem, 
kurus tas interesē, īpaši pirmsskolas izglītības iestādes bērnu 
vecākiem. Ir ļoti svarīgi bērnos attīstīt lasītprasmi, lasītkāri un 
lasītprieku. 

Daži no padomiem: lasiet skaļi bērniem jau pirmajos 
dzīves gados; ielieciet savā balsī visas emocijas, ko izraisa 
teksts; kopīgi skaļi lasiet un pārrunājiet izlasīto, kopīgi 
dzīvojiet līdzi literārā darba varoņiem un notikumiem; rosiniet 
bērnu attēlot pārdzīvoto rotaļās, zīmējumos un citās radošās 
izpausmēs; neuzmācieties ar lasīšanu, ja bērns to negrib, 
labāk parotaļājieties, līdz brīdim, kamēr bērns vēlēsies palasīt; 
lasīšana nedrīkst būt kā sods; lasiet bērnam pirms gulētiešanas; 
abonējiet bērnu žurnālus. 

Iemesli, kāpēc bērniem jālasa priekšā:  lasīšana ir jebkuras 
izglītības sākums un pamats; lasīšana ir kvalitatīvi pavadīts 

laiks; bērnam, kurš no mazotnes bieži klausās stāstus, pasakas, 
dzejoļus, veidojas bagāta valoda; lasīšana nostiprina uzmanību 
un koncentrēšanās spējas; lasīšana veicina bērna fantāziju un 
radošo attieksmi pret pasauli; lasīšana un sarunas ar bērnu 
attīsta saskarsmes un pasaules izzināšanas spējas; skaļa lasīšana 
trenē dzirdi; priekšā lasīšana veido bērnā lasīšanas ieradumu.

Kādam varbūt radīsies jautājums, kāpēc es to visu rakstu. 
Labu vēlot jums un jūsu bērniem, kā arī lai atgādinātu un vēlreiz 
liktu aizdomāties, cik svarīga jūsu bērniem ir lasītprasme. 
Kā jums šķiet, vai bērns varēs izrēķināt teksta uzdevumu 
matemātikā vai izpildīt kādu citu uzdevumu, ja nevarēs tekoši 
izlasīt un saprast izlasīto tekstu? Padomājiet par to! 

,,Bērns jūtas drošībā, kad viņš zina, ka jūs kā vecāki 
viņu mīlat un interesējaties par viņu. Mīlēt ir darbības 
vārds – vērsts uz darbību. Kad jūs kā vecāki ieguldāt 
savu laiku attiecību veidošanā ar bērnu, viņš to redz kā 
mīlestību.’’ /R.Svāmī/

Un vēl par laiku! Ja jums joprojām gribas teikt, ka jums 
nav laika, padomājiet, cik īsti laika no visas dienas, nedēļas 
jūs atvēlat saviem bērniem? Cik laika jūs vai jūsu ģimene 
pavada pie TV ekrāniem, pie datora? Vai jūsu ģimenē ir kopīgs 
vakariņu laiks, kas ir veltīts sarunām par aizvadīto dienu un 
bez TV šajā laikā? Vai jūs interesējaties par to,   kā bērns ir 
pavadījis šo dienu, kādas prasmes ieguvis, ko jaunu uzzinājis 
vai iemācījies? Vai arī jūs, labākajā gadījumā, pajautājat, kādu 
atzīmi bērns saņēmis kontroldarbā? Un, ja atbildē skan ļoti 
pozitīvs vērtējums, jums šķiet, ka viss ir kārtībā gan ar jums, 
gan ar bērnu. Bet vai vienmēr tā ir? 

 Atcerieties – laiks ir tas vērtīgākais, kas mums pieder, un 
tas ir neatgriežams. Un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, ar ko 
mēs šo laiku aizpildām. Mēs nevaram atgriezties vakardienā 
vai tālākā pagātnē un nezinām, ko sagaidīsim rīt vai  nākotnē. 
Mēs dzīvojam šeit un tagad. Centieties nezaudēt kontaktu ar 
saviem bērniem, jo tā var palaist garām ko ļoti būtisku, ko 
var arī neatgūt. Un tad ierastākā frāze būs: es netieku ar viņu 
galā. Neizšķērdējiet savu dārgo laiku strīdos, nesaskaņās, 
melos un citās negācijās! Dzīvojiet mīlestībā, labestībā un 
patiesībā! Labais vairo labo, bet sliktais slikto. Atcerieties 
– jums vienmēr ir izvēle. Mūsu bērni ir daļiņa no mums. Katrs 
mazais cilvēkbērns ienāk pasaulē ar tīru dvēseli. Rūpēsimies 
par to, lai tā viņa dzīves laikā pilnveidojas un piepildās ar 
labo.  Tā ir mūsu – vecāku – atbildība, vai mēs saviem bērniem 
dodam iespēju būt laimīgiem, mīlētiem, veseliem, saprastiem, 
zinošiem, varošiem, radošiem. Izbaudiet šo laiku kopā ar savu 
bērnu, jo bērni jau mums ir uzticēti tikai uz laiku. No maziem, 
nevarīgiem ,,kunkulīšiem” viņi izaug par pieaugušiem un 
neatkarīgiem cilvēkiem, kuri dodas savā dzīvē tālāk patstāvīgi. 
Mūsu visu - vecāku, vecvecāku, skolotāju, draugu un visas 
sabiedrības - rokās ir iedot viņiem vislabāko ,,ceļamaizi” 
nākotnei. Mīlēsim savus bērnus un būsim viņu labākie draugi!

Iedvesmai jums visiem: ,,Ikviens cilvēks, kas dzīvo uz mūsu 
planētas, ir pasaules brīnums. Ikviens no mums tādā vai citādā 
veidā uzskatāms par varoni. Ikvienā no mums rodams potenciāls, 
lai gūtu apbrīnojamus panākumus, iemantotu laimi un 
ilglaicīgu dzīves piepildījumu. Un vienīgais, kas nepieciešams, 
ir pamazām, soli pa solim īstenot savu sapni. Pilnskanīga dzīve, 
tieši tāpat kā Tadžmahals, tiek veidota dienu no dienas, liekot 
ķieģeli pie ķieģeļa. Nelielas uzvaras ved pie lielām uzvarām. 
Neievērojamas un pakāpeniskas pārmaiņas un uzlabojumi 
ļaus izveidot pozitīvus paradumus. Pozitīvi paradumi savukārt 
novedīs pie taustāma rezultāta. Bet rezultāts tevi iedvesmos vēl 
lielākām personības izmaiņām. Sāc dzīvot tā, it kā katra diena 
tavā mūžā būtu pēdējā. Maini savu dzīvi jau šodien! Apgūsti 
ko jaunu, vairāk smejies un dari to, ko patiešām vēlies!  Neļauj 
nevienam citam kļūt noteicējam pār tavu dzīvi, jo tas, kas 
atrodas pagātnē, un tas, kas atrodas nākotnē, salīdzinot ar to, 
kas slēpjas tevī, kļūst visai maznozīmīgs.” 

/ Robins S. Šarma ,,Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari.”/

Dzintra Viļeviča,
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre
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21. februārī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 12. 
klases audzēkņiem notika Žetonvakars.

Kas ir Žetonvakars? Tā ir spēju pārbaude, jo viens ir 
sēdēt skolas solā, bet pavisam kas  cits atrasties uz skatuves. 
Žetonvakars -  tā ir saderināšanās ar atmiņām. Atmiņām par 
ģimeni, skolu, draugiem...

Divpadsmitie šajā vakarā atcerējās, kā nobijušies un 
nedroši vecākiem pie rokas 1. septembrī devās uz 1. klasi, 
kur viņus sagaidīja pirmā skolotāja - klases audzinātāja 
Selga Balode. Vēlāk viņu audzinātājas bija Lelde Elijāse un 
Vija Toča. Tagad 12. klasi audzina Anita Kidala.

Divpadsmitie savus piedzīvojumus skolā bija izveidojuši 
video sižetos, kuros ar humoru paskatījās uz sevi.

ŽETONVAKARS – TĀ IR SADERINĀŠANĀS AR ATMIŅĀM
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 

direktors G. Lazda savā uzrunā audzēkņiem 
norādīja, ka galvenie pārbaudījumi - eksāmeni 
- vēl priekšā un no to veiksmīgas nokārtošanas 
būs atkarīga turpmāko dzīves ceļu izvēle.

Žetongredzenus un apsveicēju ziedus 
saņēma: Kritaps Jakubjaņecs, Lolita Kaulača, 
Mārtiņš Krusietis, Viktorija Mincāne, Edgars 
Rizgis, Mārtiņs Stūrainis, Zita Tropa un Emīls 
Veikšāns.

Visu šo gadu laikā skolēniem ir bijuši labvēļi 
un stiprie pleci, kas atbalstījuši viņus skolas 
gaitās. Lai arī nemanāmi un klusām, kā starp 
grāmatas rindiņām lasot, var saredzēt devumu, 
kas saņemts no Ļaudonas pagasta pārvaldes. 
Tās ir izremontētās telpas, sagādātie mācību 
līdzekļi, ekskursiju prieks un daudz kas cits, 
kas veido skaistās atmiņas par skolu. Šajos 
svētkos jauniešus sveica Ļaudonas pagasta 

pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane.
Vēl godināt un sveikt 12-tos bija ieradušies skolas biedri 

no skolēnu pašpārvaldes, 10. un 11.klases skolēni, kā arī 
deju grupa „Lindo”.

Pēc svinīgās daļas 12. klase spēlēja lugu “Īsa pamācība 
mīlēšanā” un vakara turpinājumā bija diskotēka, ko vadīja 
Kriškānu ģimene.

12. klases audzēkņi un audzinātāja saka lielu paldies 
Žetonvakara vadītājai Signei Prušakevičai par lielo atsaucību 
un palīdzību šī pasākuma tapšanā un norisē.

12. klases audzinātājas Anitas  Kidalas teksts
Ritas Avotiņas foto

Zirga gadu Jauniešu centrs uzsācis ar daudzām aktivitātēm

Gada sākumā jauniešiem notika radošās darbnīcas, ko 
vadīja Iveta Tropa. Jaunieši apguva elementāro galda kultūru, 
gatavoja dažādus salātus, cepa ābolkūku. Pozitīvais moments 
bija tas, ka šajā  nodarbē  bez iebildumiem iesaistījās  arī 
puiši. Pēc darba notika degustācija. Atzinums - visgaršīgāk 
izdevušies bija grieķu salāti. Paldies Ivetai!

Otra tikpat „garšīga” nodarbība bija pankūku cepšana. 
Tika izmēģinātas vairākas pankūku receptes. Te gan vairāk 
strādāja meitenes, bet degustācijā aktīvi iesaistījās arī puiši. 

Laikā no 13. līdz 23. janvārim notika novusa turnīrs. 
Rezultāti tika vērtēti jauniešu un bērnu grupās. Jauniešu 
grupā uzvaras laurus plūca Jānis Lācītis, bet bērnu grupā 

– Artis Kalniņš. Uzvarētāji saņēma atzinības balvas.
24. janvārī Centriņā projekta ietvaros notika sporta 

aktivitāte, kurā skolotāja Anita Kidala visiem projekta 
dalībniekiem mācīja pareizu novusa spēli, tās noteikumus.

Paldies skolotājai Anitai Kidalai!
Projektā iesaistīto jauniešu vecākiem bija tikšanās ar 

Ingu Strausi, kura pastāstīja par imūnsistēmas stiprināšanu, 
organisma attīrīšanu un prezentēja  tam noderīgus 
produktus.

  Februārī jaunieši un bērni radošajās darbnīcās lēja sveces, 
bet Valentīndienā gatavojām nu jau tradicionālos mīlestības 
salātus. 

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Garšīgas un sadzīvē noderīgas lietas jauniešiem iemācīja 
Iveta Tropa.

BJIC „ACS” vadītājas  
Birutas Calmanes teksts un foto

Anita Kidala izskaidro novusa spēles noteikumus.



    FEBRUĀRIS  2014                           “Ļaudonas Vēstis” Nr. 2 (234)                               �

BRĪVPRĀTĪGĀ  DARBA  IESPĒJAS  MADONAS  
NOVADA  JAUNIEŠIEM

Brīvprātīgo darbs ir laika un 
prasmju ziedojums sabiedriski 
lietderīgiem mērķiem. Brīvprātīgo 
darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs 
veids, kā iedzīvotāji pēc savas brīvas 
gribas,  bez finansiālās ieinteresētības 
iesaistās sabiedriskajā dzīvē un 
pārveido, uzlabo savu un apkārtējo 
dzīves kvalitāti. Brīvprātīgo darbu var 
veikt dažādās dzīves jomās – sociālā 
aprūpe un veselības aizsardzība, vides 
aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, 
kultūra, izklaides pasākumi u.c. 
Brīvprātīgo darbs var būt dažu stundu, 
vienas vai vairāku dienu pasākums, 
vairāku nedēļu vai mēnešu darbs. 
Darbu var veikt klātienē, arī neklātienē  
kā e-brīvprātīgo darbu.

Organizācijas un pašvaldības 
iestādes var pieteikt iespējamos 
brīvprātīgos darbus, aizpildot anketu 
jauniešu brīvprātīgā darba devējiem 
un atsūtot uz e-pastu: bjc@madona.
lv. Brīvprātīgā darba vakances tiks 

SPORTA AKTUALITĀTES

2013. gads tika noslēgts ar Ziemassvētku galda tenisa 
turnīru, kas notika 26. decembrī. Turnīrā piedalījās 10 
dalībnieki, viņu vidū 2 dalībnieki no Jaunkalsnavas. Bronzas 
medaļu ieguva Sandris Jakubjaņecs, sudraba – Nauris 
Driksna un zelta – Edijs Dzenis.

26. janvārī tika rīkots galda tenisa turnīrs, diemžēl turnīra 
dienā, pieteikšanās laikā, neieradās neviens spēlētājs.

8. februārī notika pirmais Mix volejbola turnīrs, kurā 
piedalījās 3 komandas no Ļaudonas un 1 uzaicinātā komanda 
no Mārcienas. 3. vietu ieguva komanda „Mārciena” (Igors 

apkopotas datubāzē, kura būs apskatāma 
mājaslapā: www.madona.lv.

Madonas novada jauniešu brīvprātīgo 
darbu organizē Madonas novada 
pašvaldība sadarbībā ar Madonas novada 
bērnu un jauniešu centru. Šīs aktivitātes 
mērķis ir veicināt jauniešu interesi par 
brīvprātīgo darbu, sekmēt jauniešu 
iesaistīšanos sabiedrības dzīvē un 
popularizēt brīvprātīgā darba veikšanu 
Madonas novadā.

Jaunietis (13 – 25 g. v.), brīvprātīgā 
darba veicējs:

1) iepazīstas ar piedāvājumu, izvēlas 
savu organizāciju;

2)sazinās ar izvēlēto organizāciju, 
pastāsta par savām vēlmēm;

3)saņem apstiprinājumu no 
organizācijas par iesaistīšanos;

4)noslēdz vienošanos un saņem 
brīvprātīgā darba grāmatiņu Madonas 
bērnu un jauniešu centrā  Skolas ielā 8a  
no 2014. gada 3. marta;

4)īsteno brīvprātīgā darba aktivitātes;

5)apzinās, ko  ieguvis, iemācījies;
6)līdz 2014. gada 28. novembrim 

atnes aizpildītu brīvprātīgā darba 
grāmatiņu uz Madonas bērnu un 
jauniešu centru Skolas ielā 8a;

7)piedalās  Starptautiskajai 
brīvprātīgo dienai veltītajā pasākumā 
2014.  gada 5. decembrī un saņem 
Apliecinājumu.

Madonas mājaslapā  www.madona.
lv ir iespējams iepazīties ar Madonas 
novada jauniešu brīvprātīgā darba 
organizēšanas kārtību un ar anketu, kas 
jāaizpilda jauniešu brīvprātīgā darba 
devējiem. 

Papildu informācijas iegūšanai 
iespējams rakstīt Madonas bērnu un 
jauniešu centram uz e-pastu: bjc@
madona.lv vai zvanīt direktorei Gunitai 
Kļaviņai, tālr. nr. 29333762.

Informāciju apkopoja Signe 
Prušakeviča

Goločanskis, Andris Cvetkovs, Lelde Akmene, Kristaps 
Kačs), 2. vietā komanda „Ananāsi” (Lana Barbane, Edijs 
Dzenis, Ventis Stradiņš, Rūdolfs Beļaunieks) un 1. vietu 
izcīnīja komanda „Andris” (Dace Cīrule, Edijs Simsons, 
Andis Jermakovs, Oļģerts Smalkais).

Turpmāk trešdienās plkst. 18.00 spēlēt gribētāji ir 
aicināti uz galda tenisa treniņiem.

Edijs Dzenis, pagasta sporta darba organizators,
Gitas Zablockas foto
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turpinājums 9. lpp.

Ar Pēteri esam klasesbiedri no 
pirmās skolas dienas 1947. gadā līdz 
vidusskolas izlaidumam 1958. gadā.

Esam vienaudži – kara laika bērni, 
pēckara gadu skolēni. Skolēni, kuriem 
bija jāpieredz gan klasesbiedru 
aizbraukšana liktenīgajā 25. martā, 
gan vecāku iestāšanās kolhozā.

Taču skolā mēs jutāmies pasargāti. 
Bijām draudzīgi, dzīvespriecīgi, 
zinātkāri. Visi līdzīgi – pašaustās vai 
no vecāku apģērbiem pāršūtās drēbēs.

 Mīlējām un cienījām savu klases 
audzinātāju Mildu Apsīti. Viņa 
mums mācīja gandrīz visu, – sākot ar 
glītrakstiem un beidzot ar tautiskajām 
dejām. Čakli mācījāmies, strādājām 
skolas izmēģinājuma lauciņos, 
zīmējām programmas skolas eglīšu 
vakariem, vācām makulatūru un 

metāllūžņus. Daudz 
sportojām – slēpojām 
gan skolā, gan mājās. 
Nobrauciens no 
Šaujamkalna – tas 
gan bija nopietns 
pārbaudījums! Bet 
līdzko nokusa sniegs 
un kaut cik apžuva 
volejbola laukums, pie tā 
stāvēja spēlētājgribētāju 
rinda.

Neiztikām arī, 
protams, bez 
palaidnībām. Pavasarī, 
kad tuvojās ledusiešana 
Aiviekstē, bija grūti 
mierīgi nosēdēt solos. 
Tā vien spicējām ausis 
un, protams, reizēm 
bez atļaujas skrējām uz 
upi. Arī plostus gājām 
skatīties.

Pēteris atceras, kā 
plostnieki viņiem, 
puikām, rādījuši milzu 
samu, kas bija iestrēdzis 
starp baļķiem.

Eksāmenus likām jau 
no ceturtās klases, un 
nevienam tas nelikās 
kaut kas sevišķs. 
Ļaudonas vidusskolā 
allaž ir bijis lielisks, 

prasmīgu, prasīgu skolotāju kolektīvs. 
Tajos tālajos pēckara gados skolas 
direktors bija Aleksandrs Salenieks ar 
kundzi, dziedāšanas skolotāju. Skolā 
strādāja brīnišķīgā, stingrā literatūras 
skolotāja Aleksandra Zvaigzne, ķīmiķe 
Elza Lubāne, izcilā matemātiķe Skaidrīte 
Dzērve, vācu valodas skolotāja Elza 
Kalniņa, krievu valodas pasniedzēji 
Maruta Židova un Vladimirs Kaušs. 
Jaunās lieliskās skolotājas Austra Meķe, 
Baiba Latere, Marija Lepeniece, Irēna 
Elksnīte un Marija Strode. Skolā ieradās 
ļoti gudrais, interesantais ģeogrāfs Pēteris 
Mihailovs, elektrotehnikas pasniedzējs, 
fiziķis Vilnis Holšteins. Un, protams, 
leģendārais Alfrīds Indriksons, mūsu 
vidusskolas gadu klases audzinātājs, ar 
dzīvesbiedri, darbmācības skolotāju.

Pēteris bija vismērķtiecīgākais no 

Atmiņās par izcilo medicīnas darbinieku dalās Pētera 
klasesbiedrene Astrīda Aizsilniece

mums visiem. Kamēr mēs, pārēji, 
vēl bezrūpīgi lēkājām kā jēri aplokā, 
Pēteris jau zināja, ka viņš būs ārsts.

Bet tas nebūt nenozīmēja, ka viņš 
visu laiku, degunu grāmatās iebāzis, 
mācītos. Pēterim bija daudzpusīgas 
intereses – sports un mūzika. Vasarā 
– velosipēds, ziemā – slēpes. Pēteris 
jau agri apguva akordeonu un vasaras 
brīvlaikos spēlēja tolaik slavenajā Jāņa 
Eglīša orķestrī, kas bija ļoti populārs 
apkārtējo pagastu zaļumballēs un 
dažādos pasākumos.

Lielais brālis Jānis no tēva bija 
mantojis interesi par tehniku. 
Vēl mācoties skolā, viņš beidza 
mehanizatoru kursus un vasarās 
strādāja kolhozā par traktoristu. Arī 
Jāņa dzīves ceļš bija skaidri iezīmēts. 
Viņš absolvēja LLA Mehanizācijas 
fakultāti un visu savu dzīvi veltīja Cēsu 
autoremontu rūpnīcas izveidošanai, 
tās attīstībai.

Pētera muzikanta talants noderēja 
mūsu klases vakaros. Mēs, skolēni, 
sagatavojām mākslinieciskās 
pašdarbības programmu – 
deklamācijas, dziesmas, dejas un 
vingrojumus ar piramīdām, iestudējām 
ludziņas. To visu klases vakarā rādījām 
skolasbiedriem un vecākiem.

Mūsu klase iedrošinājās ar savu 
programmu uzstāties arī apkārtējo 
ciemu klubos – Sāvienā, Medņos un 
Ļaudonā. Viss bija ļoti nopietni – ar 
afišām, biļetēm un, mums pašiem par 
pārsteigumu, arī skatītājiem.

Nopelnīto naudu krājām ekskursijām. 
Ar meijām izpušķotās kravas mašīnās 
braucām skolas ekskursijās uz Siguldu 
un Rīgu. Taču bija arī mūsu pašu 
braucieni ar velosipēdiem. Braucām 
uz Gaiziņkalnu. Pēteris stāstīja, 
kā audzinātājs Indriksons zēnus 
instruējis, ka braucot jāskatās, vai 
meitenes tiek līdzi.

Kopā ar toreizējo skolas direktoru 
Modri Gundegu braucām arī uz 
Igauniju, bet diemžēl netikām tālāk 
par Lejasciemu.  Daudziem no mūsu 
velosipēdiem radās nopietnas ķibeles.

„Gada cilvēks medicīnā” – ļaudonietis 
PĒTERIS  OŠS

Pēteris Ošs dzimis 1940. gada 27. februārī Ļaudonas 
pagasta „Beļaviņās” turīgu zemnieku ģimenē. Māte 
beigusi  Kautsmindes mājturības skolu, tēvs – enerģisks 
lauksaimnieks. Pirms kara Kalnāju apkārtnē „Beļaviņas” 
bija priekšzīmīga saimniecība. Karš daudzsološo ražošanu 
un bērnu skaisto dzīvesvietu izspostīja līdz pamatiem. 
Ģimene paliek krāsmatās un gruvešos. Sētmalā palikusi 
tikai tumšā un šaurā pirtiņa. No šīs  pirtiņas sākas Pētera 
izglītošanās un  pieredzes apgūšana līdz  darbam Paula 
Stradiņa reanimācijas nodaļas plašajās, ar medicīnas 

moderno tehnoloģiju aprīkotajās telpās.
Veselības ministre I. Circene, pasniedzot  balvu Ārstu 

biedrības rīkotajā pasākumā, nominēja P. Ošu kā vienu no 
trim 2013. gada labākajiem ārstiem.

Ļaudonieši ir lepni un droši, jo ikreiz, nonākot veselības 
sastrēguma brīdī, palīdzību sniedz Pēteris un Biruta Oši. 
Blakus Pēterim dzīvesceļā iet tikpat zinoša un labestīga 
dzīvesbiedre – Biruta, bērnu redzes ārste. Lai viņu darbs ir 
svētīts! 

Ausma Dārziņa
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Kad tiekamies, atceramies arī 
savus kolhoza rudeņus. Toreiz nebija 
transporta, kas mūs, talciniekus, katru 
vakaru atvestu mājās, tāpēc dzīvojām 
veselu nedēļu tur, kur strādājām. 
It kā pavisam netālu – „Siliešos”, 
„Suņupos”, „Dupenos”. To māju 
saimnieces ļoti centās – ēdināja mūs 
ar sātīgām zupām, šmorētu jēra gaļu, 
pašceptu maizi, pienu un medu. 
Protams, reizēm nācās iztikt ar veikalā 
pirktu rupjmaizes ķieģelīti un kolhoza 
dārzniecības gurķiem. Bet arī tas bija 
garšīgi! Rakām kartupeļus, novācām 
cukurbietes. Reizēm pat iesalām un 
iesnigām. Taču vakari bija mūsu ziņā, 
un atkal noderēja Pētera akordeons.

Skolā iegūtās zināšanas bija tik 
pamatīgas, ka visi, kas stājāmies 
augstskolā, izturējām gan eksāmenus, 
gan pamatīgos konkursus. Sevišķi 
nopietna konkurence bija Pēterim. 
Togad Medicīnas institūtā kandidēja 
septiņi cilvēki uz vienu vietu. Tolaik, 
50. gados, ārsta profesija bija ļoti 
prestiža.

 Pēteris studēja sešus gadus, gadu 
ilgāk nekā mēs, pārējie, – RPI un 
LLA. Tikt galā ar pamatīgo mācību 
slodzi, šķiet, Pēterim palīdzēja sports. 
Pēteris regulāri startēja RMI studentu 
komandās. Velosportā visus gadus 
tā arī palika nepārspēts institūta 
čempions slēpošanā.

Pēteris bija sasniedzis tādu 
fizisko rūdījumu, ka pāris reizes ar 
velosipēdu devās ceļā no Rīgas uz 
savām „Beļaviņām”, nobraucot vairāk 
nekā 150 km – turp un atpakaļ.

Studiju gados Pēteris iepazinās ar 
savu dzīvesbiedri Birutu. Arī viņa tolaik 
mācījās RMI. Interesanti, ka Birutas 
dzimtas saknes ir Sāvienā.

1964. gadā abi dakteri, terapeits un acu 
ārste, devās uz Kuldīgu. Tur Pēteris trīs 
gadus strādāja par iecirkņa ārstu. Strādāja 
un mācījās, studēja anestezioloģiju, 
kas tajā laikā attīstījās un kļuva par 
patstāvīgu medicīnas nozari.

1967. gadā dakteri Ošu aicināja 
uz Rīgu strādāt Stradiņu slimnīcā 
par anesteziologu. Protams, Pēteris 
piekrita, un sākās aizraujošs darbs 
kopā ar izciliem sirds ķirurgiem. Šajā 
laikā daktera Oša darbavieta bija arī 
Sanitārā asociācija. Brigāde - ķirurgs un 
anesteziologs - sarežģītos, steidzamos 
gadījumos ar visparastāko kukuruzņiku  
lidoja uz rajonu slimnīcām, kuru tuvumā 
bija lidlauks – uz Madonu, Api, Alūksni, 
Rēzekni, Daugavpili, Skrundu.

 70. gados par sasniegumiem asinsvadu 
ķirurģijas attīstībā Pēteris Ošs saņēma 
Valsts prēmiju.

Pēterim intensīvs darbs šajā jomā 
turpinājās līdz 80. gadiem. Stradiņa 
slimnīcā sirds ķirurgi veica aizvien 
sarežģītākas operācijas. Vienmēr 
ķirurgiem pie operāciju galda bija 
anesteziologs Pēteris Ošs – zinošs, 
uzticams un vērīgs kolēģis.

   1980. gadā pēc Stradiņu slimnīcas 
jaunā korpusa uzcelšanas dakteri Ošu 
uzaicināja kļūt par intensīvās terapijas un 
reanimācijas nodaļas vadītāju. Ilgā darba 
gados viņš ir kļuvis par reanimatoloģijas 
leģendu un ir gandrīz visu pašreiz 
strādājošo anesteziologu skolotājs.

    Īstu pārbaudījumu dakteris izturēja 
pagājušajā vasarā, kad 2. augustā 
slimnīcā notika skābekļa balona 
eksplozija. Pēteris Ošs prasmīgi vadīja 
savas nodaļas smagi slimo pacientu 
sarežģīto evakuāciju, jo nodaļā bija 
radusies uguns un sprādzienbīstama 
situācija.

Pa šiem gadiem izaugušas Pētera 
meitas Dace un Ieva. Arī mazbērnu 
pulciņš kupls – Edgars un Baiba studē, 
Elīza un Rūdolfs mācās vidusskolā.

    Nu jau ir laiks arī ceļošanai, taču 
Pētera lielā mīlestība ir tēva mājas 
„Beļaviņas”. Kad pienāca laiks tur 
saimniekot abiem brāļiem, Jānis 
smējās,  ka, lai gan pēc papīriem viņš 
esot diplomēts lauksaimnieks, zemes 
darbi tomēr labāk padodas dakterim.

Zinām, ka Pēteri „Beļaviņās” 
vienmēr satiksim Ļaudonas 
kapusvētku dienā un svecīšu vakarā. 
Visai bieži arī tad viņam jābūt dakterim 
– neatteiks taču palīdzību kaimiņiem 
vai apkārtnes cilvēkiem, kuri speciāli 
gaidījuši atbraucam Ošu ģimeni. Ne 
viens vien ļaudonietis, daktera Oša 
pamudināts un iedrošināts, ir devies 
uz  Stradiņu  klīniku.

   Zinām, ka Pēteris vienmēr ieradīsies 
klases un skolas salidojumos, būs 
vienmēr klāt, kad viņu aicina.

Pēteris ir pienākumu cilvēks, liels 
savā mīlestībā, cilvēciskumā. Tituls 
„Gada cilvēks medicīnā” ir godam 
nopelnīts! No sirds apsveicam!

Teksts Astrīda Aizsilniece,
 foto no personīgā arhīva

turpinājums no 8. lpp.

Pirms vairāk nekā 60 gadiem… 
Vidū – audzinātāja Milda Apsīte; 1. rindā trešais no kreisās p. – Pēteris Ošs;

3. rindā ceturtais no labās p. – Jānis Ošs;  2. rindā ceturtā no labās p. – raksta autore Astrīda Aizsilniece.
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23. martā plkst. 15:00  A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā
Teodora Reitera 130 gadu jubilejai veltīts koncerts

Koncertā piedalās Madonas koru apriņķa jauktie, sieviešu, 
vīru kori un vieskolektīvi

Ieeja – bez maksas
    Latviešu mūzikas mākslas lielmeistara Teodora Reitera 

130 gadu jubilejai veltīts pasākums, kuru caurvīs četru 
gadalaiku tēma. Vasara, rudens, ziema, pavasaris - arī cilvēka 
mūžu var pielīdzināt gadalaiku ritumam. Četru gadalaiku 
ciklos izdziedātās dziesmas mīsies ar Teodora Reitera dzīves 
gājumu - bērnība, jaunība, darba gadi un sasniegumi mūzikā.

   Mūzikas karuselis, kas ieraus savā burvībā gan ilggadējus 
mākslas cienītājus, gan tos, kas tikai pamazām iepazīstas ar 
mūzikas mākslas  plašo un dažādo pasauli.

Pie piemiņas akmens Ļaudonā
25.martā plkst.11:00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts 
atceres brīdis

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!

Laiks ir ne tikai labākais ārsts, 
bet arī lielākais mākslinieks. 
Cik pelēku notikumu tas nav 
apzeltījis mūsu atmiņās!

SVEICAM  FEBRUĀRA  JUBILĀRUS

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājis:

POLIHRONIJS PLAUNOVS 
10.02.2014. 82gadu vecumā.

Pie mātes krūtīm dusēja tas maigs, 
Kā rasas piliens agrā rītā svaigs,
Vai tā kā eņģeļspārna spalviņa,
Kas pārspēj varavīksni skaistumā.

RAFAELS HOHLOVS 
dzimis 07.02.2014. 

mātei Olitai Hohlovai

AMANDA MATEŠA 
dzimusi 03.02.2014. 

vecākiem Ritai Bušai un Ritvaram Matešam.

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves 
sparu, visu sapņu piepildījumu!

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

50 gadu jubilejā
Dzintaru Kalniņu 11.februārī
Aleksandru Prušakeviču 20.februārī

            55 gadu jubilejā
Nadeždu  Mugureviču 5.februārī
Aiju Jakubjaņecu 12.februārī
Kārli Miķelsonu 12.februārī
Gunti Retko 13.februārī
Ilgu Brutāni 20.februārī

60 gadu jubilejā
Jāni Dimbeli 11.februārī

70 gadu jubilejā
Pauli Judinu 3.februārī
Āriju Liepiņu 22.februārī

75 gadu jubilejā
Anastasiju Reinbahu 8.februārī

85 gadu jubilejā
Jezupati  Kaulaci 9.februārī
Helēnu Rusiņu 24.februārī

Sirsnīgi sveicam vecākus ar mazulīša 
nākšanu pasaulē!

Ļaudonas pagasta pārvalde aicina darbā dārznieku 
(nepilna slodze)

Galvenie amata pienākumi:
• esošo apstādījumu kopšana;
• pagasta ainaviskās vides veidošana.
Prasības pretendentam:
• interese par puķkopību, ainavu arhitektūru;
• komunikācijas prasmes; 
• spēja uzņemties atbildību, strādāt patstāvīgi;
• spēja strādāt radoši, izrādīt iniciatīvu, plānot un organizēt 

darbus, tiem nepieciešamos resursus.
Kā priekšrocības tiks uzskatītas:
• izglītība puķkopībā, ainavu arhitektūrā.
Piedāvājam:
stabilu atalgojumu,
iespējas profesionāli pilnveidoties.
 
CV, motivētu pieteikumu ar pagastā esošo apstādījumu 

izvērtējumu un priekšlikumiem par iecerēm pagasta ainaviskās 
vides veidošanā var iesniegt līdz 2014. gada 17. martam 

plkst. 17.00
Ļaudonas pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 2, Ļaudonā. 
Tālrunis uzziņām 26577486

Piedāvā ēdināšanas pakalpojumu Ļaudonā.
Galdu klāšana godos. 

Sīkāka informācija pa tel.nr. 20266550 (Marita)

DARBA SLUDINĀJUMS


