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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 1 (233) JANVĀRIS 2014. G.

Esiet sveicināti pirmo reizi 2014. gadā!

ĻAUDONAS   HOKEJA  LAUKUMA   ATKLĀŠANA

Atzīmējot Vispasaules sniega dienu, 18. janvārī notika a/s „Aldaris” un LTV 7  raidījuma „Tautas sports” rīkotās 
akcijas „Ierīko savu hokeja laukumu!” Ļaudonas hokeja laukuma atklāšanas pasākums. Laukuma atklāšana 
pulcēja vietējos sporta entuziastus, projekta labvēļus un 7 komandas, kas atklāja hokeja spēles turnīru jaunajā  
hokeja laukumā.

Signes Prušakevičas teksts un foto

 
Jaunais, Zirga, gads iesācis savu skrējienu. Kā 

jau zirgam pienākas, tas reizēm aulekšo, bet reizēm 
dipina maziem solīšiem. Kur tas mūs aizvedīs, 
tas atkarīgs gan no tā, kas sēd sedlos, gan no paša 
zirga. Varam ieķerties krēpēs vai maigi pieglausties. 
Galvenais, nezaudēt pamatu zem kājām un lieki 
nesatraukties par kalniem un lejām, kas ir pa ceļam 
uz ikvienu  mērķi. Un mērķi jau ir katram savi: kāds 
tos cītīgi pieraksta un gada laikā seko līdzi izaugsmei, 
kāds klusi nodomā pie sevis, bet kāds izsaka skaļi, lai 
līdzgaitnieki var atgādināt. Tik pierasta frāze: „Jauns 
gads – jauna dzīve!” Varbūt labi, ka ir šāds noteikts 
laiks, kas mūs sapurina, liek paskatīties uz savu dzīvi 
no malas, izvērtēt padarīto un ielūkoties nākotnē.  
Tomēr, lai arī kā būtu vai nebūtu, - jaunu dzīvi vai 
mazliet savādāku var sākt ne tikai no 1. janvāra, bet 

jebkurā  citā gada dienā. Galvenais, lai šī vēlme ir 
patiesa un saistoša sev pašam ilgtermiņā.

   Lai ikvienam no jums šī gada ceļojums kopā 
ar Zilo koka zirgu sniedz laimes, gandarījuma un 
piepildītu sapņu sajūtu! Esiet laimīgi!

Signe 
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MĒNEŠA JUBILĀRI

Signes Prušakevičas teksts un foto

10. janvārī 
75 gadu jubileju atzīmēja 

JUZEFA OZOLIŅA

Grietas bērnības takas vijās caur 
Sāvienu. Dzimtas mājas „Ezerlejas” 
ir vieta, kur Grieta atgriezusies pēc 
vairāku gadu prombūtnes. Grieta 
augusi 5 bērnu ģimenē. 2 brāļu un 2 
māsu pulciņā viņa bijusi jaunākā. Pēc 
Sāvienas 7.gadīgās skolas mācības 
tupinātas Ļaudonas vidusskolā. Grieta 
izvēlējusies bibliotekāres profesiju, 
to apguvusi Kultūras darbinieku 
tehnikumā. Pēc tehnikuma absolvēša-
nas Grieta darba gaitas uzsākusi 
Latgalē. Par bibliotekāri strādājusi 
Rikavā, Varakļānos un Viļānos. 
Latgalē Grieta iepazinusies ar vīru 
Antonu Putniņu, ar kuru nosvinētas 

Gada pirmajā dienā savu 
75 gadu jubileju atzīmēja 

NATĀLIJA  KLAUŽA
Natālijas dzimtene ir Baltkrievija. 

Uz Madonas pusi Natālija atbrauca kā 
strādniece. Blakus mājā saimniekojis 
kāds stalts puisis. Tā jubilāre noskatījusi 
sev vīru. Uzsākot kopdzīvi, Natālija ar 
vīru paši uzcēluši savu ģimenes māju. 
Rūpīgi celtā un iekārtotā dzīvesvieta 
„Lejasbrieži” arī šodien ir ģimenes 
miera osta. Natālijas darba gadi 
pagājuši, strādājot fiziski smagu darbu. 
Arī vīrs visu mūžu strādājis ar smago 
tehniku. Dzīve Natālijas ģimeni nav 
žēlojusi. Kapu kalniņā pavadīti dēls 
un meita. Palielais mazbērnu pulciņš 
priecē svētkos, tāpat arī saimnieciskie 
dēli, kas strādā policijā un saimnieko 
savā saimniecībā.

Natālija ar vīru labprāt vēl turētu 
lopiņus, saimniekotu un rosītos pa 
māju, tad ātrāk tiek pavadītas dienas un 
nav jādomā drūmas domas.

jau Zelta kāzas. Drīz pēc vīra aiziešanas 
armijā Grietu iepriecina pirmais dēls 
Normunds. Lai vieglāk tiktu galā ar 
ikdienas darbiem, Grieta ar dēlu pošas 
uz dzīvi pie vīramātes Rīgā. 1979. gadā 
ģimenei pievienojas dēls Ventis. Grietas 
darba gadi paiet Tehniskās informācijas 
institūtā. Laikā, kad Grieta ar vīru Antonu 
dodas pelnītā atpūtā un kad arī bērni jau 
izauguši, Rīgas mājas paliek tukšākas. 
Rodas vēlme pēc miera un klusuma, tādēļ 
ģimene nolemj atgriezties Grietas dzimtas 
mājās Sāvienā. Tā kopš 2001. gada Grieta 
ar vīru un iemīļoto suni Peksi par savām 
mājām sauc „Ezerlejas” Sāvienā.

 Grieta lepojas ar saviem mazdēliem. 
Rūdolfs absolvējis LU Filozofijas fakultā-
ti, mazmeita Rūta strādā par juristi. 
Jubilārei brīvajā laikā tīk lasīt biogrāfiska 
rakstura romānus un iepriecināt 
mājiniekus ar gardiem ēdieniem.

MIRDZA AĻEKSEJEVA 80 
gadu jubileju atzīmēja 

17. janvārī
Mirdza nāk no kaimiņu pagasta 

– Mētrienas, kur pavadījusi bērnību un 
mācījusies pamatskolā. Uzaugusi kopā 
ar 2 brāļiem un 2 māsām. Arī pirmie 
darba gadi pavadīti Mētrienā, strādājot 
lopkopībā. Darbā Mirdza iepazinusies 
ar vīru Ivaru, un jaundibinātā ģimene 
pārcēlusies uz dzīvi Ļaudonā. Te Mirdza 
strādājusi savā saimniecībā, kā arī līdz 

pat pensijas vecumam par virtuves 
saimnieci bērnudārzā. Dēls Vladimirs 
Mirdzai dāvājis 6 mazbērnus. Ikdienā 
jubilāre dara dažādus mājas darbus un 
priecājas par svētku mirkļiem, kas tiek 
pavadīti kopā ar ģimeni un kaimiņiem.

18. janvārī 
85 gadu jubileju svinēja 
IMANTS SMIRNOVS

ĀRIJA KUKLIČA 
80. dzimšanas dienu atzīmēja 

23. janvārī
Ārija nāk no Alūksnes puses 

– Liepnas pagasta. Skolzinības Ārija 
apguvusi Viesītē, turpat, kur 3 brāļi 
un abas māsas. Darba gaitas uzsākusi 
Liepnas internātskolā par noliktavas 
pārzini. 1970. gadā drīz pēc tam, kad 
Ārijas ģimene atvadījās no tēta, notika 
pārcelšanās uz Ļaudonu, kur Ārija 
strādāja kolhozā par sekretāri. Kad 
kolhozi tika apvienoti, darbs turpinājās 
saimniecībā par lopkopības brigadieri. 
Pēdējos divus gadus pirms došanās 
pensijā Ārija strādāja Ļaudonas 
ēdnīcā.

   Kopā ar vīru Aleksandru izaudzi-
nāti 3 bērni – meitas Edīte un Elita, 
dēls Rihards. Piecu mazbērnu pulciņu 
nu papildina arī divi mazmazbērni. 
Agrāk Ārija bijusi liela adītāja. Nu, 
kad rokas vairs neklausa smalkajām 
adatām, jubilāre savas dienas kavē, 
minot krustvārdu mīklas.

Paldies jubilāriem par laipno 
uzņemšanu!

Vēlam veselību un možu 
garastāvokli arī turpmāk!
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SVĒTKU  LAIKĀ
Atzīmējot svētkus, „Brīnumdārza” 

audzēkņi kopā ar skolotājām bija sagatavo-
juši skaistus priekšnesumus, kas priecēja 
bērnu vecākus un iestādes darbiniekus.

„Zaķu” grupas bērni, pārtapuši par 
maziem kaķēniem, priecēja ar iemācītajām 
dejām un dziesmām, ar jautru pikošanos 
iekštelpās.

„Kaķu” grupas bērni bija iestudējuši 
iemīļoto ludziņu „Cimdiņš”. Aiz krāšņā 
cimdiņa slēpās vāveres un peles, zaķi, lāči 
un vilki.

Arī „Rūķu” grupas bērni bija pārtapuši 
dažnedažādos tēlos – bija gan meža zvēri, gan 
džungļu iemītnieki, gan jautri muzikanti.

Kad priekšnesumi bija galā, bērnu acis 
lūkojās durvju virzienā, cerot ieraudzīt 
Ziemassvētku vecīti. 

Un kā ikkatru gadu, Ziemassvētku vecītis bija klāt, lai uzklausītu dzejoļus un iepriecinātu mazos bērnus ar saldiem gardumiem.
Iepriecināti tika arī pieaugušie. Šogad, kad „Brīnumdārzā” iegādāta cepeškrāsns, tika piepildīts lolotais sapnis par kopīgu piparkūku 

cepšanu. Un tā iestādes labvēļiem tika pasniegtas gardās, bērnu rūpīgi ceptās un noformētās piparkūkas.

Signes Prušakevičas teksts un foto

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Ziemassvētki ir brīnumu laiks - brīnumu gaidīšanas laiks: 
brīnums sveces liesmiņā, brīnums egles zariņā, brīnums sirsniņā. 
Arī PII „Brīnumdārzs” audzēkņi, gaidot Ziemassvētkus, radīja 
paši savu brīnumu - savu Ziemassvētku eglīti. Visdažādākās, 
visskaistākās eglītes tapa PII mazajām sirsniņām, kas tika 
gatavotas kopā ar vecākiem. Un cita pie citas eglītes stājās rindā. 
Tik skaisti - lieli un mazi, zaļi un krāsaini, papīra un auduma, sūnu 
un pērlīšu, lentīšu, konfekšu un zariņu, koka mizu un kreppapīra 
brīnumi - bērnu lepnums par savu darbu, par savu un vecāku 
kopdarbu. Katra eglīte bija kā stāsts - stāsts par Ziemassvētkiem, 
stāsts par bērna sapnīti, stāsts par fantāziju. Aiz katras eglītes bija 

PII „Brīnumdārzs”
MANA  EGLĪTE

sava pasaka, savs brīnums... Nav izvērtējams neviens darbiņš, jo 
katrs ir ielicis tajā savu dvēselīti, savu izdomu. Lai arī turpmāk 
rodas daudz, daudz brīnumu un brīnumiņu, kas priecē mūsu 
sirdis, atmodina smaidu un liek apstāties un atskatīties! Būsim 
lepni par sevi un saviem paveiktajiem darbiem! Lai prieks kopā 
darīt!

Paldies visiem par Ziemassvētku noskaņas radīšanu!
 Foto ar krāšņajām eglītēm iespējams apskatīt mājaslapā: www.

laudona.lv sadaļā „Pirmskola”.

Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” audzēkņu vecāki

VEDIET BĒRNUS UZ SNIEGA!
19. janvārī visā pasaulē bērni un viņu vecāki kopīgi baudīja 

ziemas priekus dabā Vispasaules sniega dienas ietvaros. Arī mēs, 
Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” audzēkņi un darbinieki, atbalstījām 
šo pasākumu, kura devīze bija „Vediet bērnus uz sniega!”. 

17. janvārī Kaķu grupas bērnus apciemoja kaķēns Sniedziņš, 
kas aicināja visus uz rotaļām laukumā, kur vajadzēja zīmēt 
sniegpārsliņas, veidot sniega eņģeļus un sacensties ragaviņu 
vilkšanā.

Rūķu grupā ielidoja Ziemeļzemes vārna un atnesa āķīgus 
uzdevumus - slēpot bez slēpēm, uzburt sniegpārsliņu, uzzīmēt 

savu burtiņu uz lielās sniega lapas, sapikot mērķi u.c.
 Pašus mazākos audzēkņus aukstums nelaida ārā, bet viņi aktīvi 

sportoja telpās - meta lielās pikas (bumbas), slēpoja ar kartona 
slēpēm, leca zaķu pēdās.

Sniega dienai beidzoties, visi lieli un mazi tika pie sārtiem 
vaigiem, jautra garastāvokļa un vēlmes nākamajā dienā doties uz 
lielo hokeju skolas laukumā, kā arī saņēma medaļas un vitamīnus 
možumam.

Skolotāja Dace Zepa

Pēc sagatavotajiem priekšnesumiem un gardo tūtu saņemšanas bērni labprāt fotografējās ar Ziemassvētku vecīti.
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SVINĪGAIS  MĀCĪBU  PUSGADA  NOSLĒGUMS
 18. decembrī A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā svinīgi tika 
noslēgts pirmais mācību pusgads, sveicot teicamniekus un 
priecējot vecākus ar iestudētajiem priekšnesumiem.

Jau tradicionāli skolas svētku egli iededz skolēni, kuri 1. 
mācību pusgadā sasnieguši teicamus rezultātus mācībās un 
sabiedriskajā darbā. Sākumskolas klašu grupās šo pienākumu 
godam nopelnīja 4. klases skolnieces Marta Dreimane un Irbe 
Karlsone un 4. kl. skolēns Rihards Bucenieks. Savukārt 5. - 
12. klašu posmā egli iedegt aicināja Katrīnu Melāniju Kļaviņu 
(8.kl.) un Ivitu Celiņu (11. kl.).

1.- 4. klašu skolēni kopīgi bija iestudējuši ludziņu, kurā 
darbojās dažādi meža dzīvnieciņi un pasaku tēli. Kopīgi izspēlētā 
ludziņa vēstīja par to, ka, lai arī reizēm ziemā ļoti auksti, tomēr 

ZIŅAS NO 117. ĻAUDONAS MAZPULKA
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Pašreiz mazpulkā darbojas 27 mazpulcēni, no tiem aktīvi 
vasaras darbu projektos iesaistījās 27 skolēni, bet savu darbu 
aizstāvēt varēja tikai 17. Šajā mācību gadā mazpulcēnu 
nodarbībām pieteikušies 23. 

Vēlējos uzzināt dažu skolēnu domas par mazpulka darbu, 
tāpēc veicu anketēšanu.

Uzdevu jautājumus:
-Vai tev patīk darboties mazpulkā?
-Vai tu iemācies ko jaunu?
-Vai tevi interesē mazpulks?
-Vai esi bijis mazpulku forumā? Vai tev patika?

-Vai tev vasarā patīk strādāt, rakstīt savu projektu?
-Vai patīk mazpulku veidotie pasākumi?

Aptaujāju trīspadsmit 4.,5.,6. un 8. klašu skolēnus. Secināju, 
ka vislabāk nodarbībās patīk darboties 4. klašu mazpulcēniem 
un 8. klašu skolēniem vasaras darbu projektos. Nodarbībās var 
iemācīties veidot apsveikumus, gatavot dažādas dāvaniņas, 
svētku noformējumus, izcept vafeles.

Darbošanās mazpulkā interesē visus. No 13 skolēniem 
forumos bijuši 5 (daži vairākas reizes). Vasarā strādāt pie 
projektiem patīk visiem, bet negribas sīki pierakstīt darbu 
gaitu. Turpretī dažiem mazpulcēniem patīk vērot, pētīt un 
secināt, darbs pie projekta liekas interesants un aizraujošs. 
Visiem aptaujātajiem patīk mazpulku dažādās aktivitātes, īpaši 
nometnes, salidojumi un forumi.

Secināju, ka iesaistīties mazpulkā vairāk interesē 4. klases 
skolēniem, bet vēlāk rodas citas intereses, tāpēc daudzi 
mazpulcēni sāk darboties citos pulciņos.

Jau tradicionāli decembris mazpulkā ir jauno biedru 
uzņemšanas laiks. Mazpulka kandidāti šajā vasarā krietni bija 
pastrādājuši pie saviem individuālajiem projektiem, rudenī 
apmeklējuši nodarbības un iemācījušies dažādas noderīgas 
lietas. 16. decembrī septiņi skolēni svinīgi tika uzņemti 
mazpulka saimē.

Sveicam jaunos mazpulcēnus: Juri Iesalnieku, Valteru 
Biķernieku, Amandu Nagli, Tomu Veikšānu, Tomu Pētersonu, 
Viktoriju Korlašu un Ralfu Gurski.

Nauris Pelsis, 
117. Ļaudonas mazpulka dalībnieks

Decembrī skolēni tiek svinīgi uzņemti mazpulku saimē.

Sākumskolas klašu grupā svētku eglīti aizdedza Marta Dreimane, 
Rihards Bucenieks, Irbe Karlsone. turpinājums 5. lpp.

Mirklis no 1.- 4.klašu Ziemassvētku ludziņas uzveduma.

5. – 12. klašu grupā svētku egli aizdedza Ivita Celiņa un 
Katrīna Melānija Kļaviņa.
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Akreditēta   A. Eglīša  Ļaudonas  vidusskola
LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienests 21.01.2014., ņemot vērā akreditācijas 

komisijas priekšlikumu, pieņēmis lēmumu akreditēt A .Eglīša Ļaudonas vidusskolu un tajā īstenotās izglītības 
programmas - pamatizglītības programma un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  
- uz sešiem gadiem - līdz 2020 .gada 26. janvārim.

   Apsveicam A. Eglīša  Ļaudonas vidusskolas kolektīvu, skolēnus un viņu vecākus un sakām paldies par ieguldīto darbu 
sekmīgā akreditācijas procesa norisē.

Signe Prušakeviča

turpinājums no 4. lpp. ziema ir skaists gadalaiks un to nevajag mainīt, jo gan meža 
zvēriem, gan rūķiem ziemā jāpadara dažādi darbiņi. Paldies 
skolotājām par ludziņas sagatavošanu un bērnu vecākiem par 
krāšņajiem tērpiem!

Vecāko klašu skolēniem tika dots uzdevums sagatavot 
priekšnesumu par to, kā Ziemassvētkus atzīmē citviet pasaulē. 
Katrai klasei tika iedalīta kāda valsts, kuras tradīcijas bija 
jāizpēta. Tā klātesošajiem bija iespēja vienā vakarā apceļot 
lielākās pasaules valstis un iepazīties ar svētku tradīcijām 
Francijā, Krievijā, Amerikā, Japānā un citur. Priekšnesumi bija 
atraktīvi, ar humoru, ļaujot vērot arī klašu saliedētības garu.

Pēc īsa atelpas brīža jaunais mācību gads iesācis savu 
skrējienu. Vecāko klašu skolēniem tas noslēgsies ar eksāme-
niem, izlaidumu un pirmā izglītības dokumenta saņemšanu. 
Lai šajā mācību gadā gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu 
vecākiem nepietrūkst laika, motivācijas un enerģijas turpināt 
iesākto! Lai arī aiz loga valda ziema, pavisam nemanot pienāks 
pavasaris. Lai 12. klases skolēniem un skolotājai skaists un 
vērtīgs šis laiks, kad kopīgi iesoļosiet finiša taisnē!

Signes Prušakevičas teksts un foto

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA „ACS”
AIZGĀJUŠĀ  UN  JAUNĀ  GADA   AKTIVITĀTES

Aizvadītā gada nogale Jauniešu centrā 
bija ļoti darbīga: Ziemassvētku eglītes 
iedegšana un tam veltīti pasākumi, spēles 
un atrakcijas. Steidzām pabeigt savas 
virtuvītes iekārtošanu, jauniegūtajā 
cepeškrāsnī cepām piparkūkas, ar 
to fantastisko smaržu piepildot visu 
Centriņu. Laikā starp Ziemassvētkiem 
un Jauno gadu viesojāmies Ļaudonas 
pansionātā. Jaunieši bija sagatavojuši 
mīklas un veiksmīgi novadīja pansionātā 
Mīklu pēcpusdienu. Bijām sagatavojuši 
arī nelielas saldumu paciņas, tā ienesot 
pansionāta iemītnieku ikdienā jaukas 
pārmaiņas.

Projekta „Meklējot labāko Eiropas 
praksi jauniešu noziedzības novēršanā” 
ietvaros jauniešiem un arī viņu vecā-
kiem bija tikšanās ar psiholoģi Inetu 
Seili. Prezentācijas nolūkā projektā 

iesaistītie jaunieši ieguva savā īpašumā 
apdrukātus T kreklus un cepurītes. Projekts 
turpinās arī jaunajā gadā. Janvārī vecāki tiekas 
ar speciālisti veselības jautājumos, bet jaunieši 
Ivetas Tropas vadībā gatavos grieķu salātus un 
ceps ābolkūku.

Laikā no 13. līdz 23. janvārim Centriņā 
notika novusa čempionāts, rezultāti tika vērtēti 
divās grupās: bērniem (līdz 13 gadu vecumam) 
un jauniešiem (vecākiem par 13 gadiem). 
Bet 24. janvārī - Pankūku pēcpusdiena, kur 
jaunieši sacentās par to, kuram izdosies izcept 
visgaršīgāko pankūku.

Aicinām bariņā!
Biruta Calmane,

                                              BJIC vadītāja

12. klases skolēni ar audzinātāju Anitu Kidalu pēc sagatavotā 
priekšnesuma.
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Pirms kāda ilgāka laika piedalījāmies Lattelecom 
programmā „Seniori apgūst datorprasmes”. Nedaudz jau 
zaudējām cerības par to, ka varētu saņemt datorus un apgūt 
kaut ko jaunu un interesantu. Bet nu, jaunam gadam iesākoties, 
datori piegādāti, un mēs varam sākt mācīties strādāt, apgūt, 
kas ir pele, dators, klaviatūra un vispār ko, strādājot ar datoru, 
var iemācīties. Interese par datoru radās uzreiz un jau tūlīt pēc 
pieslēgšanas sākām apgūt, kas ir kas. Visi darbinieki kopīgiem 
spēkiem apmācām pansionāta iemītniekus datorprasmēs. 

JAUNAIS GADS IESĀCIES AR PATĪKAMIEM JAUNUMIEM
VĒSTIS NO ĻAUDONAS PANSIONĀTA

Un vēl mums pārsteigumu sagādāja Madonas Sociālais 
dienests, piešķirot pacēlāju projekta „Aprīkojuma iegāde 
Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālo 
pakalpojumu sniegšanai” ietvaros.

Projekta mērķis:Ieviest jaunu sociālo pakalpojumu Mado-
nas novadā personām ar invaliditāti, iegādājoties tehniskās 
palīgierīces personu ar invaliditāti un kustību traucējumiem 
pārvietošanai un gulošo klientu aprūpei.

Īstenojot šo projektu, Madonas novadā tiks izveidots jauns 
un ļoti nepieciešams pakalpojums un nodrošināta personu ar 
kustību traucējumiem pārvietošanās. Madonas novadā tiks 
ieviests inovatīvs sociālais pakalpojums, kas būs kā labais 
piemērs rūpēs par ikvienu novada iedzīvotāju.

Tagad Ļaudonas pansionāta iemītnieki, kuri paši nevarēs 
nokāpt lejā, ar darbinieku palīdzību varēs nobraukt un uzbraukt 
ar pacēlāju. Šādā veidā klientiem tiek dota iespēja pabūt ārā 
svaigā gaisā. Daži drosmīgie jau izmantoja iespēju nokļūt ar 
pacēlāja palīdzību lejā. Pansionāta iemītnieki pārvietošanos ar 
pacēlāju uztvēra ar bažām, bet, nobraucot lejā, atpakaļ - augšā 
braukšanu - jau uztvēra ar smaidu un jokiem.

  Paldies Madonas Sociālajam dienestam par iespēju!

Ļaudonas pansionāta vadītāja,
Tatjana Kriškāne

Signes Prušakevičas foto
Pansionāta sociālā darbiniece iemēģina jauno pacēlāju, iedrošinot 
arī pansionāta iemītniekus izmantot iespēju nokļūt svaigā gaisā.

Jauniegūtie datori ir labs laika pavadīšanas veids, kas sniedz arī 
iespēju pansionāta iemītniekiem iemācīties ko jaunu.

KŪP ATMIŅU UGUNSKURI

Janvāris iezīmē kādu zīmīgu posmu Latvijas vēstures 
lapaspusēs, kas pārklātas ar drosmi, cēlsirdību un cerību, kas 
mijās ar bailēm un neziņu. 20. janvārī tiek atzīmēta 1991. 

gada barikāžu aizstāvju atceres diena. Ir aizritējuši 23 gadi 
kopš laika, kad uz Rīgu plūda latvieši no visām Latvijas 
malām, lai aizstāvētu savu valsti. Ļaudonieši var būt lepni, 
ka toreiz Rīgā bija daudzi pagasta iedzīvotāji, kas tagad ir šo 
dienu aculiecinieki. Aukstās janvāra dienas un naktis nomodā 
par savu valsti pavadīja Valdis Beļaunieks, Jānis Birnītis, 
Jānis Dimbelis, Anna Iesalniece, Emerita Beļauniece, Ērika 
Pommere, Dace Tindovska, Māris Trušus, Jānis Stumps, 
Guntis Akmentiņš, Andris Bērziņš, Agne Biķerniece, Aldis 
Bondars, Uldis Drava, Dunduru ģimene, Valdis Grundmanis, 
Mārtiņš Kalniņš, Jānis Kuprans, Jānis Pusplatais, Raitis 
Razgalis, Imants Trops, Agris Veikšāns.

Šobrīd izaugusi jauna paaudze, kas par Barikādēm uzzina 
no saviem vecākiem un no aculiecinieku stāstiem. Šobrīd, 
kad dzīvojam jau citā laikā, atliek vien uzdot sev jautājumu: 
vai es darītu tāpat kā viņi toreiz?

Signe Prušakeviča
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KULTŪRAS DZĪVES NORISES
JAUKA IZRĀDE BĒRNIEM

21.decembrī uz svētku pasākumu tika aicināti bērni, 
lai kopīgi noskatītos Sarkaņu amatierteātra „Piņģerots” 
izrādi „Brēmenes muzikanti Ziemassvētkos” un sagaidītu 
Ziemassvētku vecīti. Izrāde bērniem un vecākiem patika, jo 
tajā darbojās spilgti un pamanāmi tēli – ēzelis, suns, gailis, 

Krāšņās maksas izraisīja patiesu apbrīnu mazajos skatītājos.

Bērni kopā ar Ziemassvētku vecīti  un draugiem no Sarkaņiem.

KOPĪGA PĒCPUSDIENA 
PAGASTA VECĀKAJAI 

PAAUDZEI

kaķis. Izrādes notikumi aizritēja nemanot, un aiz durvīm jau 
klaudzēja Ziemassvētku vecīša soļi. Sagaidījuši vecīti, bērni 
ar prieku devās rotaļās. 

Signes Prušakevičas teksts un foto

Laikā, kad Ziemassvētku un Jaunā gada kņada aiz 
muguras - 10.janvārī, uz svētku pasākumu pulcējās pagasta 
vecākā paaudze. Pasākums pulcēja nelielu daļiņu no pagasta 
senioriem, tomēr tas bija patīkamu mirkļu pilns -  vēlējumi, 
dāvaniņas, smiekli un jauka kopā būšana.

Signes Prušakevičas teksts un foto

ĻAUDONAS HOKEJA LAUKUMA ATKLĀŠANA

turpinājums 8. lpp.

Projekts iekļūst labāko vidū
Projektu par Ļaudonas hokeja laukuma a/s „Aldaris” un 

LTV „Tautas sports” rīkotajā konkursā „Ierīko savu hokeja 
laukumu!” iesniedza ļaudoniete Sigita Tropa ar draugu 
Kristapu Kantānu. Sigita vēlējās izmēģināt spēkus, rakstot 
projektu. Uzzinot par šo konkursu, saprata, ka tas būtu tieši 
laikā – projekta veiksmīgs galarezultāts sniegtu iespēju 
maziem un lieliem ļaudoniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku 
ziemas mēnešos. Projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot 
veselību Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem, veicināt vēlmi 
iesaistīties daudzveidīgās sporta aktivitātēs svaigā gaisā un 
popularizēt lietderīga brīvā laika pavadīšanu ziemas mēnešos 
Ļaudonas pagastā. Projekta pieteikuma sagatavošana prasīja 
ne mazums darba: jāizveido projekta apraksts, tāme. Ar savu 
pieredzi projektu rakstīšanā jauniešiem palīdzēja Ļaudonas 
pagasta pārvaldes darbinieki. Savukārt noderīgus padomus, 
sastādot izmaksu tāmi, sniedza Valdis Beļaunieks un Armands 
Ducens. Savu palīdzību pie hokeja laukuma grafiskās skices 
izstrādes neatteica Edijs Simsons. Negaidīts, taču patīkams 
pārsteigums bija ziņa no konkursa organizatoriem par to, 
ka projekts ir iekļuvis to septiņu laimīgo vidū, kas saņems 

finansējumu hokeja laukuma izveides realizācijai. Vairāk nekā 
50 iesniegto projektu vidū žūrijas komisijas locekļi   ievēroja 
ļaudoniešu iesniegto projektu. Žūriju pārliecināja situācija, 
kas tika aprakstīta projekta pieteikumā. Iepriekšējos gadus 
skolas teritorijā pašrocīgi tika veidota slidotava A.Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas direktora Gunta Lazdas vadībā – liets 
ledus, borti veidoti no sniega. Arī par šādu iespēju priecājās 
ļaudonieši. Tradicionālajā  Sniega dienā  daudzi ļaudonieši 
izmantoja iespēju paslidot vai uzspēlēt hokeju. 

Laukuma izveidē iesaistās uzņēmēji un pagasta 
entuziasti

Ceļš uz jaunizveidoto hokeja laukumu/slidotavu bija 
piepildīts ar darbu, neskaitāmām stundām un labvēļiem, kas 
atsaucās uz Sigitas Tropas aicinājumu atbalstīt šī laukuma 
izveidi Ļaudonā.

Pusotru tūkstoti eiro hokeja laukuma izveidei deva galvenais 
konkursa rīkotājs un sponsors a/s „Aldaris”. Līdzfinansējumu 
sniedza arī Ļaudonas pagasta pārvalde un Madonas novada 
pašvaldība. Paldies jāteic arī vietējiem uzņēmējiem, kas ar 

Pēc atraktīvās pārģērbšanās spēles.

Ar humoristisku skeču iepriecināja Ginta Zenčonoka un Dace Zepa.
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turpinājums no 7. lpp.

prieku atbalstīja laukuma izveidi un atklāšanas pasākumu 
– I/U „Dīvari”, personīgi Dacei Vulfiusai, Vizmai Jonānei, 
Skaidrītei Stepanovai, Nikolajam Hačatrjanam. Vairāki 
ļaudonieši iesaistījās laukuma izveidē – gādāja gan 
kokmateriālus, gan instrumentus un citus nepieciešamos 
materiālus, neatteica savu palīdzību kādā konkrētā jomā. 
Galvenie darba vadītāji bija Valdis Grundmanis un Armands 
Ducens, kokmateriālus sagādāja Agris Dauģis un Mārtiņš 
Stūrainis, lielās betona plāksnes atgādāja Salvis Stradiņš, 
Guntis Džeriņš sagādāja hokeja vārtus.

 Šodien mūs priecē jauns un skaists hokeja laukums, kas 
tapa neatlaidīgā darbā. To visu paveica mūsu pašu jaunieši 
un cilvēki ar pieredzi, kuriem mēs no sirds sakām lielu, 
lielu paldies. Par atsaucību, entuziasmu, ieguldīto laiku un 
darbu paldies: Ventim Stradiņam, Kristeram Kupranam, 
Kalvim Kupranam, Jānim Krasnovam, Raivim Veneram, 
Valtam Zvaigznem, Krišjānim Beļauniekam, Rūdolfam 
Beļauniekam, Alvim Strodam, Oskaram Čakānam, Gintam 
Vizānam, Gatim Strodam, Jānim Krasnovam, Baibai Dauģei, 
Samantai Stradiņai, Lanai Barbanei, Jānim Tropam.

Laukuma atklāšanas pasākums pulcē tuvus un tālus 
viesus

18. janvārī notika hokeja laukuma atklāšana, kad tika 
sumināti projekta labvēļi un ļaudonieši, kas iesaistījās 
laukuma izveidē. Uz šo atklāšanas pasākumu bija ieradušies 
arī organizatori – a/s „Aldaris” un LTV 7 raidījuma „Tautas 
sports” pārstāvji, kas ar lielu prieku izbaudīja dienu Ļaudo-
nā. Īpašs notikums bija arī „Dinamo Rīga” hokejistu 
Ginta Meija un Oskara Cibuļska ierašanās Ļaudonā. A/s 
„Dinamo Rīga” Ļaudonas jauniešiem bija sarūpējuši īpašu 
dāvanu - 26 slidu pārus, kas daudziem jauniešiem ļaus 
pilnvērtīgi baudīt ledus laukumu. Talantīgie hokejisti vēlēja 
arī Ļaudonas jauniešiem trenēties un, kas zina, – nākotnē 
papildināt hokeja izlases „Dinamo Rīga” rindas. Gints Meija 
un Oskars Cibuļskis nesteidzās doties prom no atklāšanas 
pasākuma, bet labprāt dalīja autogrāfus, fotografējās ar 
saviem Ļaudonas faniem.

Kad projekta autors Kristaps Kantāns un a/s „Aldaris” 
pārstāvis Artūrs Gabaliņš svinīgi pārgrieza lenti, hokeja 
laukums Ļaudonā tika oficiāli atklāts un varēja sākties pirmā 
hokeja spēle.

Pirmais hokeja turnīrs – par draudzību un 
uzdrīkstēšanos

Pirmajā Ļaudonas hokeja turnīrā piedalījās a/s „Aldaris”, 
LTV „Tautas sports” un Ļaudonas komandas, kā arī komandas 
no Raunas, Madonas, Mētrienas un Mārcienas. Pēc vairāku 
stundu hokeja spēles tika sveiktas visas komandas, nosakot 
arī komandu, pie kuras nokļūs Ļaudonas hokeja ceļojošais 
kauss. Savā pirmajā hokeja spēlē Ļaudonas spēlētāji 

LTV 7 raidījuma „Tautas sports” vadītājs Uģis Joksts sveic 
ļaudoniešus hokeja laukuma atklāšanas dienā.

ierindojās 6. vietā, Mētrienas komanda „Mazie milži” 
ieguva 5. vietu. A/s „Aldaris” un „Tautas sports” dalīja 4. un 
3. vietu, 2. vietu ieguva viesi no Raunas, bet ceļojošo kausu 
izcīnīja Madonas hokeja komanda „Skandibus”.

Tomēr šajā hokeja turnīrā galvenais nebija vietu sadalī-
jums, bet gan kopīgais sporta gars un pozitīvais noskaņojums, 
kas caurstrāvoja šo dienu.

Hokeja laukuma atklāšanas pasākums nebūtu izdevies 
bez atsaucīgu cilvēku palīdzības. Tādēļ paldies jāsaka 
ļaudoniešiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā, 
– Aigai  Reinbahai, Guntim Lazdam, Ilzei Dreimanei, PII 
„Brīnumdārzs” kolektīvam, skolas virtuves saimniecēm, 
Maritai un Karīnai Circenēm, Amandai Prušakevičai, 
Kristapam Jakubjaņecam, Sandrai Dauģei, Kristapam 
Brutānam, Linardam Dunduram.

Paldies jums visiem!

Pateicības saņem jaunieši, kas dienu un nakti strādāja pie hokeja 
laukuma izveides.

Kas sekos tālāk?
Projekts ir noslēdzies. Hokeja laukums Ļaudonā 

izveidots. Vislielākais paldies jāsaka Sigitai Tropai un 
Kristapam Kantānam - cilvēkiem, kas prātoja, domāja, kas 
strādāja dienu un nakti pie laukuma izveides, kas aicināja 
ļaudoniešus atbalstīt šo projektus, cilvēkiem, kas izloloja 
Ļaudonas hokeja laukumu. Var teikt, ka Sigita un Kristaps 
savu darbu ir padarījuši. Tagad ļaudoniešu kārta novērtēt šo 
laukumu, izmantot tā piedāvātās iespējas. Laukums atvērts 
visiem – lieliem un maziem, hokejistiem un slidotājiem. 
Uz laukumu var doties gan tie, kas pirmo reizi uz slidām, 
gan tie, kas ar slidām uz „tu”. Lai nerastos pārpratumi un 
laukuma izmantošana būtu ērta visiem, ir izstrādāts laukuma 
izmantošanas grafiks un kārtības noteikumi, ko lūgums 
ievērot laukuma apmeklētājiem. Ļaudonieši ir ieguldījuši 
lielu darbu, veidojot šo hokeja laukumu. Novērtēsim un 
saudzēsim to! Izbaudīsim ziemu un šī gadalaika piedāvātās 
iespējas! Lai droša un patīkama atpūta, apmeklējot Ļaudonas 
hokeja laukumu!

Signes Prušakevičas teksts
Lanas Barbanes foto

Projekta vadītāji Sigita Tropa un Kristaps Kantāns kopā ar Latvijas 
hokeja izlases „Dinamo Rīga” spēlētājiem Gintu Meiju un 

Oskaru Cibuļski.
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turpinājums 10. lpp.

Hokeja laukuma/slidotavas 
izmantošanas grafiks

Kārtības noteikumi
1.Vispārējie noteikumi, kas attiecas uz visiem, kas 

uzturas slidotavā un tās apkārtnē
1.1. Slidotavas teritorijā aizliegts:
     - smēķēt
     - lietot alkoholu un atrasties alkohola, narkotisko vai    

           psihotropo vielu reibumā
     - lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt slidotavas   

           aprīkojumu, inventāru
     - lietot necenzētus vārdus
     - bez atļaujas pārvietot slidotavas aprīkojumu
1.2. Apmeklētāji uzņemas pilnu atbildību par savu 

veselību un drošību
1.3. Par atstātām mantām atbildību uzņemas katrs pats 

personīgi
1.4. Visus priekšmetus, kas var apdraudēt savu un 

apkārtējo drošību, atstāt ārpus slidotavas teritorijas un 
ledus laukuma

1.5. Uzturēt tīrību, kārtību slidotavā un tās apkārtnē
1.6. Uz ledus laukuma uziet un iziet tikai pa norādīto eju
1.7. Ja ir nepieciešams sakārtot slidas, ieteicams to darīt 

pie laukuma apmalēm vai uz soliņa
1.8. Neslidot, ja ledus nav pietiekami sasalis. Tīši 

nebojāt ledu
1.9. Par nepilngadīgu personu drošību un uzturēšanās 

laiku ir atbildīgi bērnu vecāki vai aizbildņi (izņemot skolas 
sporta stundu laikā)

1.10. Ejot prom no slidotavas teritorijas, diennakts 
tumšajā laikā izslēgt laukuma apgaismojumu 

(ja teritorijā nepaliek citi apmeklētāji)
1.11. Ievērot sastādīto laukuma izmantošanas grafiku
1.12. Uzturēties slidotavā un tās apkārtnē atļauts tikai 

norādītājos laikos, izņemot īpaši organizētus pasākumus, 
kuru norise saskaņota Ļaudonas pagasta pārvaldē un A. 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā

2. Noteikumi, kas attiecas uz hokeja spēlētājiem
2.1. Masu slidošanas laikā kategoriski aizliegts spēlēt 

hokeju
2.2. Pirms hokeja spēles pārbaudīt, vai slidas un 

aizsargekipējums ir kārtīgi nostiprināts
2.3. Bez hokeja vārtsarga ekipējuma vārtos stāvēt 

aizliegts
2.4. Organizētiem turnīriem vai sacensībām tiek noteikta 

atbildīgā persona
2.5. Pēc hokeja spēles notīrīt laukumu
3. Noteikumi, kas attiecas uz slidotājiem
3.1. Pirms slidošanas uzsākšanas pārbaudīt, vai slidas ir 

kārtīgi nostiprinātas
3.2. Gadījumā, ja slidošana notiek ar apaviem, – pirms 

došanas uz ledus apavu zoles kārtīgi notīrīt (lūgums laika 
gaitā iegādāties slidas, jo slidošana ar apaviem bojā ledus 
klājumu)

3.3. Slidojot ievērot un respektēt citus slidotājus

Slidojot ieteicams izmantot aizsargķiveri!
Priecāsimies, ja bez aicinājuma iesaistīsieties 

slidotavas uzkopšanas darbos.
Lūgums ievērot iepriekš minētos noteikumus un 

neļaut tos pārkāpt citiem.
Patīkamu un drošu atpūtu!
Kontakttelefoni neskaidrību gadījumā: Kristaps Kantāns: 

26596595; Guntis Lazda: 26532395

Ļaudonas pagasta pārvaldes apbalvojums
Gada cilvēks Ļaudonas pagastā” - par nozīmīgiem 

darbiem un nopelniem Ļaudonas pagasta attīstībā, 
saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citā 

pagastam nozīmīgā jomā.

Tradiconālais pasākums “Mans paldies” ieguvis jaunu 
formu - izstrādātais nolikums ļaus veiksmīgāk gan nominēt, 
gan izvērtēt pretendentus Ļaudonas pagasta pārvaldes 
apbalvojuma saņemšanai.

NOLIKUMS
1. Organizētājs
Ļaudonas pagasta pārvalde sadarbībā ar Ļaudonas 

pagasta kultūras namu

2. Mērķi
2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu nolikumā 

izvirzītajās nominācijās.
2.2. Motivēt iedzīvotājus piedalīties pagasta tālākā 

attīstībā.
2.3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu.
2.4. Godināt labākos sava aroda, radošā darba veicējus 

individuāli vai grupās.
2.5. Godināt pagasta attīstības un pozitīvā tēla veidotājus 

individuāli vai grupās.
2.6.Celt pagasta iedzīvotāju pašapziņu, motivēt darbam 

un veidot piederības izjūtu Ļaudonas pagastam.

3. Nominācijas
3.1. Pretendenti tiek izvirzīti šādām nominācijām:
3.1.2. „Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu 

pagasta labā un tā atpazīstamības veicināšanā.
3.1.3. „Gada cilvēks izglītībā” – par nozīmīgu 

ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā.
3.1.4. „Gada cilvēks kultūrā” – par nozīmīgu 

ieguldījumu kultūrā, amatiermākslā un pagasta vārda 
popularizēšanā ārpus novada robežām.

3.1.5. „Gada cilvēks sportā” – par nozīmīgu 
ieguldījumu sportā un pagasta vārda popularizēšanu ārpus 
novada robežām.

3.1.6. „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – par nozīmīgu 
ieguldījumu pagasta uzņēmējdarbības attīstībā.

3.1.7. „Gada cilvēks labdarībā” – par nesavtīgu 
ieguldījumu pagasta, tā iedzīvotāju labā.

3.1.8. „Gada cilvēks savā amatā” – par godprātīgu 
attieksmi pret veicamo darbu, sava pagasta sabiedrību.

3.1.9. „Gada jaunietis” – (vecumā no 13 līdz 25 
gadiem) par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, 
ārpusklases darbā, sasniegumiem, kas veicinājuši pagasta 
atpazīstamību plašākā mērogā.

3.1.10. „Mūža ieguldījums Ļaudonas pagastā” 
– ilggadējs, godprātīgs darbs un ieguldījums sava pagasta 
un tā iedzīvotāju labā.

3.1.11. „Gada sakoptākā īpašuma saimnieks” – par 
ieguldījumu vides sakopšanā, vizuāli pievilcīgas pagasta 
ainavas veidošanā.

3.2. Katrā nominācijā tiek godināts 1 cilvēks.
3.3. Viena persona var tikt izvirzīta uz vairākām 

nominācijām.
3.4. Nominācijas tiek piešķirtas:

Hokeja laukuma/slidotavas izmantošanas grafiks 

Pirmdienas, otrdienas, trešdienas,
ceturtdienas, piektdienas

8:00 – 15:00 Sporta nodarbības skolēniem
15:00 – 16:00 Publiskā slidošana bez nūjām
16:00 – 17:00 Publiskā slidošana ar nūjām
17:00 – 19:00 Publiskā slidošana bez nūjām
19:00 – 21:00 Hokeja treniņš jauniešiem

Sestdienas, sv tdienas un sv tku dienas
8:00 – 12:00 Publiskā slidošana bez nūjām
12:00 – 15:00 Publiskā slidošana ar nūjām
15:00 – 18:00 Hokeja treniņš jauniešiem
18:00 – 20:00 Publiskā slidošana
20:00 – 22:00 Hokeja treniņš jauniešiem

K rt bas noteikumi 
1.Visp r jie noteikumi, kas attiecas uz visiem, kas uzturas slidotav  un t s apk rtn
1.1. Slidotavas teritorijā aizliegts: 

smēķēt
lietot alkoholu un atrasties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā
lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt slidotavas aprīkojumu, inventāru 
lietot necenzētus vārdus
bez atļaujas pārvietot slidotavas aprīkojumu 

1.2. Apmeklētāji uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un drošību
1.3. Par atstātām mantām atbildību uzņemas katrs pats personīgi 
1.4. Visus priekšmetus, kas var apdraudēt savu un apkārtējo drošību, atstāt ārpus slidotavas teritorijas un 
ledus laukuma 
1.5. Uzturēt tīrību, kārtību slidotavā un tās apkārtnē
1.6. Uz ledus laukuma uziet un iziet tikai pa norādīto eju 
1.7. Ja ir nepieciešams sakārtot slidas, ieteicams to darīt pie laukuma apmalēm vai uz soliņa
1.8. Neslidot, ja ledus nav pietiekami sasalis. Tīši nebojāt ledu 
1.9. Par nepilngadīgu personu drošību un uzturēšanās laiku ir atbildīgi bērnu vecāki vai aizbildņi (izņemot 
skolas sporta stundu laikā)
1.10. Ejot prom no slidotavas teritorijas, diennakts tumšajā laikā izslēgt laukuma apgaismojumu  
(ja teritorijā nepaliek citi apmeklētāji) 
1.11. Ievērot sastādīto laukuma izmantošanas grafiku 
1.12. Uzturēties slidotavā un tās apkārtnē atļauts tikai norādītājos laikos, izņemot īpaši organizētus
pasākumus, kuru norise saskaņota Ļaudonas pagasta pārvaldē un A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā
2. Noteikumi, kas attiecas uz hokeja sp l t jiem 
2.1. Masu slidošanas laikā kategoriski aizliegts spēlēt hokeju 
2.2. Pirms hokeja spēles pārbaudīt, vai slidas un aizsargekipējums ir kārtīgi nostiprināts 
2.3. Bez hokeja vārtsarga ekipējuma vārtos stāvēt aizliegts 
2.4. Organizētiem turnīriem vai sacensībām tiek noteikta atbildīgā persona 
2.5. Pēc hokeja spēles notīrīt laukumu 
3. Noteikumi, kas attiecas uz slidot jiem
3.1. Pirms slidošanas uzsākšanas pārbaudīt, vai slidas ir kārtīgi nostiprinātas 
3.2. Gadījumā, ja slidošana notiek ar apaviem, – pirms došanas uz ledus apavu zoles kārtīgi notīrīt (lūgums 
laika gaitā iegādāties slidas, jo slidošana ar apaviem bojā ledus klājumu) 
3.3. Slidojot ievērot un respektēt citus slidotājus 

Slidojot ieteicams izmantot aizsarg iveri! 
Priec simies, ja bez aicin juma iesaist sieties slidotavas uzkopšanas darbos. 
L gums iev rot iepriekš min tos noteikumus un ne aut tos p rk pt citiem. 
Pat kamu un drošu atp tu! 
Kontakttelefoni neskaidrību gadījumā: Kristaps Kantāns: 26596595; Guntis Lazda: 26532395 
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3.4.1. par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par 
nopelniem ilgākā laika posmā;

3.4.2. nozīmīgu ieguldījumu pagasta attīstībā, tās izpētē, 
kultūrmantojuma apzināšanā;

3.4.4. ieguldījumu pagasta un iedzīvotāju labklājības 
nodrošināšanā;

3.4.5. personas, kuras kļuvušas par autoritātēm pagastā, ar 
savu darbu, darbību, ieguvušas popularitāti iedzīvotāju vidū.

4. Pretendentu pieteikšana
4.1. Pretendentu nominācijai var pieteikt:
4.1.1. darba kolektīvi; 
4.1.2. reģistrētas biedrības un nodibinājumi; 
4.1.3. iestādes vai uzņēmuma vadītājs par savas iestādes 

darbiniekiem;
4.1.4. iedzīvotāju grupas.
4.2. Pieteikumā jānorāda:
4.2.1. pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, 

ieņemamais amats vai nodarbošanās;
4.2.2. nominācija, kurā pretendents tiek pieteikts, un 

pamatojums par panākumiem vai ieguldījumu pagasta 
labā, sabiedriskās aktivitātes, izvirzīšanas motivāciju 
un izvirzāmās personas īss raksturojums, padarītā darba 
novērtējums;

4.2.3. pamatojuma apjoms nevar būt mazāks par 200 
rakstu zīmēm (apmēram ½ A4 lapa);

4.2.4. pieteicēja vārds, uzvārds, dzīvesvieta (fiziska 
persona) vai nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese 
(juridiska persona).

4.3. Pieteikumu iesniedz Ļaudonas pagasta pārvaldē 
Dzirnavu ielā 2 vai nosūtot elektroniski uz e-pasta 
adresi: gada.cilveks@laudona.lv līdz kārtējā gada 20. 
decembrim.

5. Pretendenta izvērtēšana
5.1. Pieteikuma atbilstību šim nolikumam izvērtē 

Apbalvojumu vērtēšanas komisija, pēc nepieciešamības 
pieaicinot neatkarīgus ekspertus vai speciālistus bez balss 
tiesībām.

5.2. Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā 
nominācija netiek piešķirta.

5.3. Par nominācijas piešķiršanu, aizklāti balsojot, lemj 
komisija. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas 
priekšsēdētāja balss.

5.4. Komisijai ir tiesības pretendentam piemērot citu 
nomināciju, nekā ieteicis pieteikuma iesniedzējs.

5.5. Katru gadu Ļaudonas pagasta pārvalde veido 
Apbalvojuma vērtēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā, tās 
dalībniekus nomainot.

6. Nomināciju godināšana
6.1. Apbalvojuma vērtēšanas komisijas lēmums tiek 

rakstveidā paziņots nominācijas saņēmējiem.
6.2. Apbalvojamo personu saraksts tiek publicēts 

Ļaudonas pagasta mājaslapā: www.laudona.lv, kā arī 
pagasta informatīvajā izdevumā „Ļaudonas Vēstis”.

6.4. Apbalvojumu saņēmēji tiek godināti pagasta 
pārvaldes organizētā pasākumā. 

7. Apbalvojums
7.1. Nominācijas gada balva.
7.2. Apbalvošanas faktu apliecinošs dokuments 

– Apliecinājuma raksts.
7.2. Ziedi.

turpinājums no 9. lpp.

DEJU FITNESS - ZUMBA - ATGRIEŽAS ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMĀ
Zumba visā pasaulē turpina savu uzvaras gājienu, savukārt 

Latvijā šis fitnesa paveids daudziem vēl ir jaunums. Tomēr 
daudzi fitnesa, aerobikas nodarbību pasniedzēji arī pie mums 
sāk ieviest zumbas elementus savās nodarbībās. Madonā un 
Ļaudonā ik nedēļu deju studijas „Mantigra” vadītāja Sandra 
Šarma vada zumbas nodarbības.

Jautāta par zumbas izcelsmi, Sandra Šarma pastāstīja, ka tā 
saistāma ar Latīņameriku un ka tā balstās uz latino kustībām 
un mūziku. Tā kā Sandru vienmēr saistījušas eksotiskās un 
arī Latīņamerikas dejas, loģiska bijusi viņas interese arī par 
šo stilu.

- Izrādās, ka zumbu pasniedzu jau aptuveni divus gadus, 
taču iepriekš nezināju, ka tas ir atsevišķs fitnesa paveids, 
tāpēc aktīvās nodarbības, ko vadīju apmeklētājām, vienkārši 
saucu par projektu „Nodejosim lieko!”. Kad izdzirdēju, ka 
pastāv zumba, sākumā paklausījos tās mūziku, tad izpētīju 
internetā, kā tad zumbas fitnesa nodarbības notiek. Kopš 
2010. gada septembra pasniedzu zumbas nodarbības. Šķiet, 

ka arī ļaudonietēm šis fitnesa veids tīri labi iet pie sirds, - 
secināja Sandra.

Zumbas deju formu veido visdažādāko deju stilu sajau-
kums, piemēram, ča-ča-ča, flamenko, vēderdejas, Cumbia, 
Bhangra, Merengue, Reggaeton, tango, samba, hiphops 
u. c. Zumbas nodarbību laikā deju ritms mainās, līdz ar to 
uzlabojas sirdsdarbība un attīstās visas nozīmīgās ķermeņa 
muskuļu grupas. Enerģiskas kustības palīdz atbrīvoties 
no stresa un aizmirst ikdienas rūpes ritmiskas mūzikas 
pavadībā. Zumbas nodarbības intensitāti var izvēlēties katrs 
pats atbilstoši savam sagatavotības līmenim. Tas ir ieteicams 
kā lielisks kardio treniņš, muskuļu tonusa un garastāvokļa 
uzlabotājs. Zumbas nodarbības tiek apvienotas ar pilates 
vingrojumiem, tādēļ rezultāts ir dubulti pozitīvs!

Zumbas nodarbības notiek trešdienās plkst. 18:00 
Ļaudonas kultūras namā.

Jauniešiem līdz 18 gadiem maksa par nodarbību 2 eiro, 
pieaugušajiem 3,50 eiro.

ATGĀDINĀJUMS ĻAUDONIEŠIEM PAR ŪDENS MAKSĀJUMIEM
Maksājuma saņēmēja rekvizīti un tarifi ir atrodami līgumā starp pakalpojuma sniedzēju un saņēmēju.
Līgumi tika pārjaunoti 2011. gadā. Ja vēl ir kāds, kuram tas nav izdarīts, to var izdarīt pagasta pārvaldē pie  

    komunālās saimniecības vadītāja J.Simsona.
Rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saņēmējs: Madonas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000054572
Banka: A/S “SEB banka”
Konts: LV83 UNLA 0050 0167 2574 6
Maksājumus iespējams veikt arī pagasta pārvaldes kasē.
Pakalpojuma cenas nav mainījušās un joprojām ir spēkā vēl Ļaudonas pagasta padomes apstiprinātie tarifi:
0,53 EUR (0,37 Ls) + 21% PVN par m3 ūdens;
0,53 EUR (0,37 Ls) + 21% PVN par m3 notekūdeņu. 
Notekūdeņu daudzums tiek noteikts 80% apmērā no patērētā ūdens daudzuma.
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Kā brīnumsvecīte es izdzisīšu,
Kad pieskāries būs likteņpirksts,
Bet ļoti gribas, lai aiz manis paliek
Kaut viena tumsai neatdota dzirksts.

Lai paliek ābele, ko iestādīju,
Un vārds, ko kādam teicu mierinot,
Lai godīgs darbs bez skaļuma ir vainags
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot!

/Kornēlija Apškrūma/
Skumju brīdī, kad izdzisusi Mairitas dzīvība, mēs ar patiesu gaišumu un lepnumu 

sirdī varam vērot to, ko mums atstājusi Mairita. Tā ir sakoptā Ļaudona, tas ir 
vēstījums, kas paliek aiz katra Mairitas darba. 

Mairita ļoti vēlējās darīt cilvēkus labākus – savest kopā tos, kas iestiguši ikdienas 
vientulībā, iemācīt darbu tiem, kas zināja tikai gausties, iemīlēt Ļaudonu tiem, kas 
neredzēja tās skaistumu. Un viņai tas patiesi izdevās, jo katru viņas darbu un ideju 
pavadīja nesavtība un degsme par rezultātu. 

Mairita bija Ļaudonas patriote, kas nežēloja savu laiku, lai darītu pagastu skaistāku. Ikvienā sakoptā vietā Ļaudonā 
ieguldīts Mairitas darbs.  Viņas ideju kauss bija neizsmeļams. Daļa no tā ir realizēta, daļa iesākta, vēl daļa iegūlusi 
Mairitas pierakstos un redzējumos… Mūsu visu pienākums ir saglabāt un turpināt šo Mairitas iesākto sirdsdarbu, lai 
izdarītais nepazūd, lai izsapņotās idejas tiktu realizētas, lai mēs būtu kopā  sarunās, darbos, bēdās un priekos.

Dziļi skumstam, zaudējot Mairitu Ducenu. Izsakām līdzjūtību un vēlam spēku Mairitas tuviniekiem.

Darba biedri Ļaudonas pagastā

INFORMĀCIJA
Ļaudonas pagasta pārvaldes darba laiks 

ar 2014. gada 1. februāri
Pirmdienās
8:30 - 18:00
Otrdienās - ceturtdienās
8:30 - 17:00
Piektdienās
8:30 - 16:00
Sestdienās, svētdienās  - brīvs
Pusdienlaiks katru darba dienu - 12:00 - 12:30 

Atgādinājums nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem

SLUDINĀJUMI
Pārdod meža un ūdens dzīvnieku slazdus 

(bebru, jenotu ūdeļu, lapsu) kvadrātveida un 
būrveida. Iespējams izsūtīt pa pastu.

 
Pārdod plastmasas konteinerus 1000 l ar 

dzelzs rāmi un 200 l mucas. 
Zvanīt pa tālruni 29227761.

Piedāvā ēdināšanas 
pakalpojumu Ļaudonā

Galdu klāšana godos. 
Sīkāka informācija pa tel.nr. 

20266550 (Marita)

 Ja jums ir e-pasts un vēlaties saņemt maksāšanas 
paziņojumu elektroniski, tad lūgums par to informēt 
Ļaudonas pagasta pārvaldes NĪN administratori 
Lailu Petrovsku  (tel.nr. 64860893, mob.tel. 
26528041) vai rakstīt uz e - pastu laudona@
madona.lv.

ĀRSTNIECISKĀS VINGROŠANAS 
NODARBĪBAS

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas sporta zāles telpās 
notiek ārstnieciskās vingrošanas 
grupu nodarbības. Nodarbības vada 
diplomēta fizioterapeite Anita 
Kidala.

Katram cilvēkam tiks 
veltīta īpaša uzmanība. Pirms 
nodarbībām tiks apzinātas katra 
cilvēka veselības problēmas un tām arī tiks pievērsta 
īpaša uzmanība.

60 min. gara nodarbība fizioterapeita vadībā muguru 
problēmu novēršanai un profilaksei.

Piemērotas ikvienam:
• Ar muguras sāpēm.
• Ar vieglām mugurkaula deformācijām.
• Stājas korekcijai.
• Pēc operaciju rehabilitācijas periodā.
• Ar sēdošu dzīvesveidu.
• Ar lielu ikdienas slodzi.
• Profilakses nolūkos u.c.
Nodarbības laikā galvenokārt tiks stiprināta 

dziļā muguras muskulatūra, kas ir galvenais palīgs 
mugurkaulam, kā arī tiks strādāts pie pareizas muskuļa 
koordinācijas, līdzsvara un stiepšanās vingrinājumiem. 
Izpildot vingrinājumus, fizioterapeits palīdzēs veikt 
nepieciešamās korekcijas, tādējādi novēršot nepareizu 
pozīciju un nepiemērotu slodzi, kas bieži ir problēmu 
avots vingrošanai mājas apstākļos.

Nodarbību laiki:
Pirmdienās plkst.17:45
Dalības maksa 2EUR
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Ļaudonas kultūras namā 
14. februārī plkst. 21:00
Valentīndienas diskotēka

Ieeja - 1,50 eiro

21. februārī 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 12. klases 

Žetonvakars

1. martā plkst. 19:00
jauktā kora „Lai top!” 

15 gadu jubilejai veltīts koncerts
„Cits koris”

Ieeja: bezmaksas
 

1. martā plkst.  21:00
masku karnevāls – balle

Ieeja -  2 eiro
Rūpīgi gatavotām maskām - 1 eiro

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!
Tas ir laiks, kad tavu gadu pūrā
Atkal viens kā dzintarlāse krīt,
Kad par visiem aizgājušiem domā,
Nācies dienu vainagā ko vīt.

SVEICAM JANVĀRA JUBILĀRUS

Pārtrūcis ir darba pavediens,
Izirusi mīlestības dzija.
Tomēr sirdis mūžam kopā sien
Gaisma tā, kas dzīvē kopā bija.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:

ARNIS MARKVARTS 
15.12.2013. 79 gadu vecumā;

MĀRIS PORTNOVS 
15.12.2013. 50 gadu vecumā;

MAIRITA DUCENA 
20.12.2013. 44 gadu vecumā;

KĀRLIS BRUŅENIEKS 
30.12.2013. 69 gadu vecumā;

BIRUTA BIRNĪTE 
18.01.2014. 87 gadu vecumā.

Tik daudz tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai ir sācies tavs rīts,
Ej pasaulē, mazulīt,
Tev vecāku mīla ies līdz!

MARKUSS LAVRENOVS 
dzimis 09.12.2013. 

vecākiem Aigaram Lavrenovam 
un Jekaterinai Ciselonikai;

LONIJA DUCENA dzimusi 20.12.2013. 
vecākiem Armandam un Mairitai Duceniem;

LĪVIJA LEJIŅA dzimusi 21.12.2013. 
vecākiem Edgaram Lejiņam un Vitai Seļmai.

Sirsnīgi sveicam vecākus ar mazulīša 
nākšanu pasaulē!

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves 
sparu, visu sapņu piepildījumu!

   Skaidrītei un Aleksandram Stepanoviem par 
dāvāto saldumu mūsu bērniem.

Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” 
audzēkņu vecāki

MANS PALDIES

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

  Vizmai Jonānei par labvēlību un dāvāto  iespēju 
organizēt un pilnveidot apmācības, rotaļu vidi 
“Rūķu” grupā.

PII „Brīnumdārzs” “Rūķu” grupa

50 gadu jubilejā
Andreju Kļimoviču  5. janvārī
Agitu Balodi  10. janvārī
Aivaru Mincānu  24. janvārī

55 gadu jubilejā
Aiju Murinu   8. janvārī
Andri Brutānu  16. janvārī

60 gadu jubilejā
Ausmu Banderi  16. janvārī
Aivaru Vārsbergu  17. janvārī
Tatjanu Stepanovu   28. janvārī

65 gadu jubilejā
Ilgu Brālis  2. janvārī
Vizmu Jonāni  12. janvārī

70 gadu jubilejā
Annu Praskeviču  10. janvārī
Mārīti Geidu  30. janvārī

75 gadu jubilejā
Natāliju Klaužu  1. janvārī
Grietu Putniņu   17. janvārī

80 gadu jubilejā
Juzefu Ozoliņu  10. janvārī
Mirdzu Aļeksejevu  17. janvārī
Āriju Kukliču  23. janvārī                        
           

85 gadu jubilejā
Imantu Smirnovu  18. janvārī


