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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORES SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 3 (235) MARTS 2014. G.

LAI DZIESMA CEĻ SPĀRNOS!

Raksta turpinājums 4. lpp.

23. martā Ļaudonā izskanēja novadnieka Teodora Reitera 130 gadu jubilejai veltīts koncerts, kurā piedalījās 
Madonas koru apriņķa kori.

    Ziema, pavasaris, vasara, rudens... Katrs gadalaiks iezīmēja kādu T. Reitera dzīves posmu.
Paldies skanīgajām balsīm, kas ļāva ielūkoties mūzikas krāsu karuselī! Koriem, kuru dziedātās dziesmas apgāja 

apli - apli dabā un cilvēka mūžā.

Vai jūti? Gaisā virmo pavasaris! Lai arī ziema 
šogad mūs aplaimoja ar pavisam nelielu klātbūtni, 
pavasara atnākšana allaž sagādā prieku. Pavasara 
svaigais gaiss un brīdis, kad daba mostas, arī cilvēkā 
atmodina kādu daļu no aizmigušās enerģijas un 
saulainā dzīvesprieka.

 Martā aizvadīta mūsu novadnieka Teodora Reitera 
130. jubileja, kad Ļaudona pārtapa par novada 
dziesmoto centru, pulcējot vienuviet novada korus. 
Bet tepat, tepat min jau mums uz papēžiem nākamie 
svētki – Lieldienas, pavasara saulgrieži, kad tiek 
svinēta saules atnākšana un  celtas godā  dažādas 
tautas tradīcijas. 

Lai arī priekšā vēl aprīļa avīzes numura 
sagatavošana un izdošana, jāsāk jau plānot 
maija avīzīte. Kādēļ? Tā būs īpaša, jo maijā jūsu 
pastkastītēs būs „Ļaudonas Vēstu” jubilejas numurs. 
Aprit 20 gadi kopš avīzes pirmā numura! Neticami, 

ka jau 20 gadus ar ļaudoniešiem ik mēnesi kopā ir 
mūsu avīzīte. Tas ir ievērojams notikums! Novada 
avīze ir vēstures lieciniece un atmiņu glabātāja. 
Tieši tādēļ vēlos uzrunāt ļaudoniešus piedalīties 
jubilejas numura veidošanā. Ar prieku saņemšu jūsu 
sūtītās vēstules par interesantiem atgadījumiem, 
atmiņu stāstiem, kas saistīti ar „Ļaudonas Vēstīm” 
šo 20 gadu garumā. Varbūt zināt cilvēku, kam rūpīgi 
saglabāti un īpaši noformēti visi iznākušie avīzes 
numuri? Gaidīšu jūsu stāstus elektroniski: laudonas.
vestis@inbox.lv vai pa pastu: Madonas nov., 
Ļaudonas pag., Dzirnavu iela 2, LV-4862.

Mēs dzīvojam fantastiskā vietā, kur pavasari 
var patiesi ieelpot un sajust ar visām maņām. 
Lai pavasaris virmo gaisā un dāvā saulainu 
noskaņojumu!

Signe 

Signes Prušakevičas foto
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MĒNEŠA JUBILĀRI

Signes Prušakevičas foto

19. martā cienījamo 90 gadu jubileju atzīmēja 
VLADISLAVS ZUKULS

Sveicam jubilāru skaistajos svētkos, vēlot veselību, 
dzīvessparu un vieglām domām piepildītas dienas!

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒM

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

11. klases skolēni baudot Siguldas dabas krāšņumu.

Skolēni apmeklē izstādi 
„Skola 2014”

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 8. klases skolēni kopā 
ar 12. klases skolēniem 28. februāra pēcpusdienā devās uz Rīgu, 
lai apmeklētu izglītības iespēju izstādi Skola 2014. Ķīpsalas 
izstāžu zālē un hokeja spēli starp Rīgas Dinamo un   Maskavas  
Spartak.

Izstādē Skola 2014 skolēnus interesēja un piesaistīja 
informācija par turpmākajām mācību iespējām un nākotnes 
profesiju. Brauciena tematika sasaistījās ar skolā notikušo 
projektu nedēļu, kurā bērni izzināja informāciju par dažādām 
profesijām. Skolēni ieguva dažādus materiālus, bukletus par sevi 
interesējošām izglītības iespējām. Izmantoja arī dažādas izklaides 
un sevis pilnveides iespējas. Izveidojās komanda, kura piedalījās 
un parādīja zināšanas Valtera Frīdenberga vadītajā viktorīnā par 
Eiropas Savienību. Gribētāji pieteicās biļešu izlozei uz festivālu 
Summer Sound. Daži piedalījās fotosesijā ar pārģērbšanos. Puiši 
izmēģināja savu prasmi metināt ar jaunākajām tehnoloģijām, kas 
viņiem lieliski veicās, jo saņēma vērtējumu - 10!

Pozitīvo emociju uzkrāšana turpinājās arī arēnā Rīga, kur 
Rīgas Dinamo guva pārsvaru pār Maskavas Spartak ar rezultātu 
3:2.

Skolēnu atsauksmes:
Brauciens izdevies, bija vērts. (Katrīna)
Forša ekskursija un labi pavadīts laiks! (Lineta)
Izcili, aizraujoši, jautri! (Kristofers)
Paldies  pagasta  pārvaldei par sniegto  iespēju braucienā  

doties ar skolas autobusu!
8. klases skolniece 

Kristīne  Kuprane

11. klases  skolēni  dodas  nopelnītā  atpūtā  uz  Siguldu

 15. martā A. Eglīša  Ļaudonas  vidusskolas 11. klases skolēni 
devās nopelnītā ekskursijā uz Siguldu. 15. marta laikapstākļi 
nebija visai iepriecinoši, taču tas neatturēja baudīt šo dienu. Bija  
ieplānots  apskatīt vairākus objektus, tādēļ ceļā devāmies jau 
agri no rīta.

Pirmais apskates objekts, ierodoties Siguldā, bija Livonijas 
ordeņa pilsdrupas, kuras mēs izstaigājām un ar interesi vērojām 
katru rakstu pie pilsdrupu sienām un skatus, kas pavērās apkārt. 
Mums tika dota iespēja piemērīt  arī dažādas galvas bruņas. Šī 
iespēja tika izmantota ar diezgan lielu ieinteresētību.

Apskatījuši pilsdrupas, devāmies izmantot fantastisko 
iespēju braukt ar Siguldas trošu vagoniņu. Šajā vagoniņā 
iespējams vienlaicīgi braukt 21 personai. Vagoniņa maršruts: 
Sigulda – Krimulda, kas ir 1060 metru garš. Bija interesanti 

visu pavērot no augšas.
Nākamais mūsu apskates objekts bija Turaidas mūra pils. 

Apskatījām trīsstāvīgo muzeju, kas iekārtots šajā pilī, kā arī pašu 
pils torni, kas nogurdināja mūs, līdz mēs tikām torņa augšējā 
stāvā, kur atrodas galvenā torņa skatu platforma (apmēram 
120 metru virs jūras līmeņa). No šīs skatu platformas pavērās 
gleznaina ainava uz Gaujas senleju, pils pagalmu un Turaidas 
muzejrezervāta teritoriju.

Dodoties ārā no pils, pakavējāmies  arī  pie Turaidas rozes 
piemiņas vietas, kur kopīgi atcerējāmies meitenes - Turaidas 
Maijas - skaisto mīlas stāstu.

Apskatīta tika arī Gūtmaņa ala,  kas sākusi veidoties pirms 
aptuveni 10000 gadiem, kā arī Mazo alu, kas atrodas netālu. 

Viens no pēdējiem mūsu apskates objektiem bija bobsleja 
trase. Mums pastāstīja par bobsleja un kamaniņu sporta 
pirmsākumiem. Aizraujoši ir tas, ka apmeklētājiem tiek dota 
iespēja izmēģināt bobsleja un kamaniņu trasi, kas ir 1420 metru 
gara.

Mūsu pēdējais pieturas punkts Siguldā bija t/c Šokolāde, kurā 
atrodas burvīgs kinoteātris Kino Lora. Šajā kinoteātrī   mums  tika  
piedāvāta  asa  sižeta,  dramatiska    filma  – 47 ronini. Šīs  filmas 
seanss ilga 2 stundas, taču pati filma bija fantastiska, tā sniedza 
neaprakstāmas emocijas un uzrunāja katru no skatītājiem. 
Personīgi mēs paši ieteiktu šo filmu noskatīties arī citiem.

Tas bija mūsu  ekskursijas noslēgums. Dodoties mājās, visi bija 
apmierināti par spīti tam, ka  laikapstākļi nebija no labākajiem, 
taču mēs bijām priecīgi un gandarīti. 

11. klases vārdā vēlamies teikt lielu paldies skolas autobusa 
šoferim Vitoldam Smelteram.

Ekskursijas iespaidos dalījās Renāte Šašimova,
11. klases skolniece,

skolotājas Ingas Avotiņas foto
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19. martā A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā norisinājās Atvērto 
durvju diena. Atvērto durvju dienas 
pasākums ir iespēja potenciālajiem 
skolēniem iepazīties ar skolu. 19. 
martā skolas durvis vēra 9. klašu 
skolēni no Lazdonas, Dzelzavas, 
Degumniekiem, Murmastienas  un 
citiem novada pagastiem.

Šajā dienā jaunieši un viņu 
vecāki varēja iepazīties ar mācību 
programmām un skolotājiem, 
ārpusstundu darbu, skolas internātu, 
skolas “Volejbola akadēmiju”, 
saņemt interesējošo informāciju.

Pēc prezentācijas  atbraukušie 
skolēni pildīja Ļaudonas vidusskolas 
skolēnu pašpārvaldes sagatavotu 
uzdevumu - orientēšanās pa skolu, 
kur atraktīvā veidā varēja iepazīt 
skolas teritoriju.

Skolēni atzinīgi novērtēja gan 
skolu, gan jaunatklāto skolas 
internātu.

 Nav vairs tālu laiks, kad 9. klašu skolēniem būs jāizlemj par 
labu kādai mācību iestādei, kur turpināt izglītoties. Ceram, ka 

ATVĒRTO  DURVJU  DIENA

kaut daļa izlems par labu A. Eglīša Ļaudonas vidusskolai un 1. 
septembrī papildinās skolēnu rindas.  

Andas Bicāles stila padomi

Klubiņam “Mežrozīte” februāra nodarbībā bija ieplānota 
tikšanās ar stilisti Andu, kur gari un plaši runājām par gaumes 
lietām.

Pavasaris daudzām sievietēm ir tas zīmīgais gadalaiks, kad  
kārojas  veikt  pārmaiņas  savā  garderobē. Tiek dota zaļā gaisma 
košākām krāsām un drosmīgākiem salikumiem, no plauktiem 
tiek vilkti ārā ziemā piemirstie  svārki, gaisīgas  blūzītes  un  
šallītes. Kas tad īsti ir modē šopavasar un ko skapī tomēr atstāt 
no vecā?

Kā uzsvēra stila lietpratēja Anda Bicāle, lai gan mode kopš 20. 
gadsimta pēdējās desmitgades ļoti strauji mainās un ir tik dažāda, 
galvenais visos laikos ir bijis atrast to, kas katram individuāli 
vislabāk piestāv un kādā apģērbā cilvēks vislabāk jūtas.

- Līdz  90. gadiem mode mainījās tikai 
reizi desmitgadē, tāpēc arī padomju laikos 
bija tā: ja modē bija pusgarie svārki, 
tos nēsāja visas. Kolīdz modē parādījās 
mini, gandrīz ikviena sieviete centās 
vecos svārkus saīsināt. Tagad tomēr sevi 
ir jāiepazīst, jāsaprot, kādi piegriezumi 
un silueti piestāv konkrētajam auguma 
tipam, kādi krāsu toņi piemērotākie. Jo, 
piemēram, nav bijis tāda gada, kad modē 
nebūtu baltā krāsa, bet tās nokrāsas ir 
tik dažādas - vilnas, vaniļas, sniega un 
tamlīdzīgi. Šīs nianses pārbauda skatoties, 
vai šādā apģērbā  seja  bez  kosmētikas 
„nepazūd”, neizskatās blāva, - to, kā 
uztvert stila jauninājumus, pastāstīja Anda  
Bicāle. Savukārt, ja arī modē ir kāds tonis, 
kas, iespējams, lielākā laukumā cilvēkam 
tik ļoti nepiestāv, modes efektu var panākt 
ar detaļām šajā krāsā. Viens variants 
ir šādā krāsā ietērpties no galvas līdz 
kājām, koptēlu balansējot ar neitrāliem 
aksesuāriem, savukārt otrs veids, kā 

izmantot modes aktualitāti, ir stilīgo toni piekombinēt aksesuāros 
- šallītē, jostiņā, rotās un tamlīdzīgi.

- Jāsaprot arī, kā šo modi pielietot. Ja reiz dzīvojam laukos, 
diez vai katru dienu sanāks staigāt, ietērptai „augstajā modē”. 
Labāk tad nopirkt vienu šallīti moderni zaļajā krāsā un ar to savu 
koptēlu atsvaidzināt. Ne viss, kas moderns, ir skaists, - akcentēja 
stiliste. 

   Šajā nodarbībā mēs guvām daudzas jaunas idejas, darbojāmies 
arī pašas praktiski. Piemēram, kādos tik veidos nevar izveidot 
vienu un to pašu šallīti, lai izskatītos skaisti un moderni.

SK „Mežrozīte”  vadītājas  
Nellijas Gaidlazdas teksts un foto

KULTŪRAS DZĪVES NORISES
SIEVIEŠU KLUBIŅŠ „MEŽROZĪTE”

Signes  Prušakevičas  teksts  un  foto
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LAI  DZIESMA  CEĻ  SPĀRNOS!

Teodora Reitera dzīve bijusi piepildīta ar daudziem 
sasniegumiem. Viens no lielākajiem ir Reitera kora izveidošana 
un tā nozīmīgie panākumi Latvijā un ārpus tās. Mūzikas mākslas 
lielmeistara dzimtā vieta ir Ļaudona, tādēļ 23. martā, dienā, 
kad T. Reiteram ir 130. jubileja, Ļaudona pārtapa par novada 
dziesmoto centru, kur sapulcējās Madonas koru apriņķa kori, lai 
sniegtu koncertu.

 Koncertā piedalījās lielākā daļa no Madonas koru apriņķa 
koriem - Ļaudonas pagasta jauktais koris „Lai top!” (diriģente 
Anita Melnupa), Madonas jauktais koris „Madona” (diriģents 
Jānis Rijnieks), Praulienas pagasta jauktais koris (diriģents 
Jānis Rijnieks), Madonas Valsts ģimnāzijas koris (diriģente Ija 
Voiniča), Kalsnavas pagasta sieviešu koris „Silvita” (diriģente 
Antra Āboltiņa), Cesvaines jauktais koris „Cesvaine” (diriģente 
Ija Voiniča).

 Vēl pirms koncerta ļaudonieši tika aicināti apmeklēt Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja izstādes ““GAISMA  
LĪGO  LATVIJĀ”, Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem - 140; 
1873 - 2013” atklāšanu A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzejā. 
Izstādes veidotāji: Jānis Bērziņš, Dace Zvirgzdiņa, Aina Pidika, 
Danute Vēze, izmantoti Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja un personīgo kolekciju materiāli.

Izstādes atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja viens no 
izstādes autoriem, novadpētnieks Jānis Bērziņš, kas ar entuziasmu 

stāstīja par Latvijas koru vēsturi, arī par T. Reitera nozīmi koru 
mūzikas attīstībā.

Drīz vien pēc izstādes atklāšanas A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas sporta zālē varēja sākties koncerts. Zāli gan bija 
grūti atpazīt, jo tā bija pārvērtusies par skaistu koncertvietu ar 
profesionāli būvētu skatuvi, apgaismojuma un apskaņošanas 
tehniku. Par to bija parūpējusies Madonas novada pašvaldība, kas 
piešķīra līdzekļus, lai skatītāji varētu pilnvērtīgi baudīt koncertu. 
Diemžēl jāatzīst, ka ļaudoniešu interese par šo pasākumu bija 
gaužām maza. Tomēr tie, kas savu laiku veltīja, lai atnāktu, kopā  
ar koriem izdzīvoja četrus gadalaikus – ziemu, pavasari, vasaru, 
rudeni, kas  simbolizēja kādu noteiktu laika posmu T. Reitera 
dzīvē un iekrāsojās ar dažādo dziesmu izpildījumu.

 Kad dabas cikls un cilvēka mūža ritums bija apgājis apli, kori 
saplūda vienā svētku kopkorī, lai izpildītu kopdziesmas. Kopkori 
diriģēja Madonas koru apriņķa koru virsdiriģents Ārijs Šķepasts. 
Koncerta izskaņu pavadīja šādi vārdi:

Teodora Reitera dziesma ir izskanējusi -  Maestro vairs nav, 
bet dziesma joprojām virmo gaisā...

Dziesma ceļ spārnos! Lai dziesma skan! Lai skaņa vibrē un 
pārņem mūs visus!

 Teodors Reiters nemitīgi savus koristus mudināja ieklausīties. 
Ieklausīties klavieru akordu tīrskaņā, ieklausīties savā un 
kaimiņa balsī, ieklausīties tālumā esošajās citu balsu virzībās. 
Tā vairākkārt ieklausījušies,  koristi pat nepamanīja, ka klavieres 
nu jau vairs neskan. Ka Maestro spēlē uz kori. Pamazām atraisot 
īsto tempu, sāk veidot visas tēlam nepieciešamās nianses un tad 
jau beigu beigās paveic galveno -  it kā ielej kopīgi radītajā skaņu 
celtnē dziesmas dvēseli…

Dziesma tiešām ceļ spārnos - gan tos, kas dzied, gan tos, kas 
klausās.  23. marts bija apliecinājums tam, ka Madonas novads ir 
dziesmots novads!

 Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei par pasākuma 
atbalstīšanu! Paldies diviem talantīgiem un atsaucīgiem puišiem 
no kora „Lai top!” - Rolandam Radionovam un Kārlim Kumsāram, 
kuru radošais talants papildināja koncertu. Tāpat silti pateicības 
vārdi lai sasniedz visus tos, kas atsaucās un iesaistījās pasākuma 
organizēšanā. Paldies Aigai Reinbahai, Linardam Ducenam, 
Lilijai Jakubjaņecai, Aldai Ostrovskai, skolas tehniskajiem un 
virtuves darbiniekiem, 8. klases skolniecēm Diānai Cīrulei un 
Linetai Kārklai.

  4. aprīlī Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē, 
plkst.19:00 norisināsies Teodora Reitera fonda organizēts 
pasākums - T. Reitera Lielās balvas pasniegšanas ceremonija un 
Teicamnieku mūzikā apbalvošana, veltīta Teodora Reitera 130. 
dzimšanas dienas piemiņai. Ieeja  - brīva.

Signes Prušakevičas teksts un foto

“Mežrozītes” kopā ar “Ābeles” 
vadītāju Ligitu Tumanovu (trešā no kreisās).

Novadpētnieks Jānis Bērziņš stāsta par Latvijas koru vēsturi.

Ciemos pie kaimiņiem

  Mūsu pagasta sieviešu klubiņš “Mežrozīte” saņēma ielūgumu 
no kaimiņiem - uz  klubiņa “Ābele” virtuvītes atklāšanas svētkiem. 
Par to bijām, protams, ļoti priecīgas. Mētrienas pagasta sieviešu 
biedrība klubs „Ābele” ir īstenojusi Madonas novada fonda 
konkursā apstiprināto Leader projektu „Virtuves aprīkojuma 

iegāde lauku sieviešu biedrībai „Ābele”. Jaukā, pavasarīgā  6. 
marta dienā mūsu uzticīgā šoferīte  Skaidrīte  Stepanova  mūs 
aizvizināja uz šo jauko pasākumu. Prieks tikties ar sirsnīgiem, 
darbīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem. “Ābele”, tāpat kā mēs,  rīko 
dažādas pēcpusdienas - gan salātu, gan pankūku, sien garšīgus 
sierus un cep kūkas... Visu pat grūti nosaukt! Arī mums todien 
vajadzēja baudīt, degustēt dažādus viņu gatavotos gardumus. 
Agrāk mētrēnietes ēdienus gatavoja mājās, sapulcējoties pie 
kādas no klubiņa kolēģēm,  bet nu viņām pašām tagad ir sava 
virtuvīte ar visiem tās aprīkojumiem. Mēs viņām novēlējām, lai 
katru jaunu receptīti patur gan sev, gan mums. Bet  mētrēnietes  jau 
todien pat padalījās ar savām receptēm, kuras bija ļoti interesantas 
un nedzirdētas, kā, piemēram, cara pankūkas. Mēs apsolījām, ka 
nākamreiz pie viņām ieradīsimies uz pankūku degustāciju, jo 
tikai lāsi mīlestības jāpieliek savam darbam klāt, lai spētu laimes 
mirkļus daudzām sirdīm dāvināt. To arī dara čaklās kaimiņu 
klubiņa dalībnieces ar savu klubiņa vadītāju Ligitu.

SK „Mežrozīte” vadītājas 
Nellijas Gaidlazdas teksts un foto

Turpinājums no 1. lpp.
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KOMUNISTISKĀ  GENOCĪDA  UPURU  PIEMIŅAS  DIENA

Stingst asins lāses dzīslās skarba marta rītā, kliedz doma neziņā -  kas būs, ko teiks  un kurā brīdī Liktens ceļā dzīs?
Zied neredzēti ziedi Sibīrijā, tie nāves aukstā krāsā plaukst,
Pūš taigas meži moku sviedru smārdu, liek cerībām kā vilku mātēm kaukt - vīd domās sapnis balts par Latviju…
Atgriezies ir ceļa gājējs sirms ar smagu atmiņsāpi sirdī.
Ir atkal marts, deg svece piemiņai tiem mirušiem, kas svešā zemē mīlestību svēto neatstāja.

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni klausās Olgas Grundmanes stāstījumu.

 25. marts ir liktenīgs datums latviešu tautai. Tā ir vēsture, 
fakti. Un, protams, tās ir emocijas un likteņstāsti.

 Dzīve kā ar milzu cirvi tika pārcirsta divās daļās. Sākās cita 
dzīve -  nereti ar badu, salu, ar mīļu cilvēku un māju zaudējumu. 
Māju, kuras nevar novērtēt materiāli - tās mājas, kas ir cilvēka 
vismazākā, bet visdārgākā dzimtene.

Kā  ik  gadu 25. martā pie piemiņas akmens Ļaudonā tika 
pieminēti cilvēki ar skaudriem likteņiem un patiesu dzimtenes 
izjūtu, cilvēki, kuriem pirms 65 gadiem vilciena dunoņa 
atbalsojās sāpīgos un satrauktos sirdspukstos.

 Runājot no sirds uz sirdi, mēs varam cerēt uz savstarpēju 
sapratni starp paaudzēm un tautām. Izrādot cieņu pret represijās 
cietušajiem, uz piemiņas mirkli bija atnākuši arī A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas skolēni un skolotāji. 

Dzīvie vēstures liecinieki - tās ir ceļazīmes šim mums 
nezināmajam notikumam.

Mūsu, Ļaudonas, pagastā šobrīd dzīvo 24 šo baiso notikumu 
aculiecinieki. Skolēni varēja klātienē iepazīties ar dažiem no 
viņiem, kas bija ieradušies: Zigrīdu Kalniņu, Olgu Grundmani, 
Laimu Bucenieci, Annu Kaminsku, Zentu Bērziņu, Skaidrīti 
Andersoni, Lidiju Šalajevu, Rutu Vizāni, Jāni Bērtuli, Andri 
Smuidri.

Pēc  piemiņas  brīža  represētie  ļaudonieši  tika  aicināti  uz  
PII „Brīnumdārzu”, kur varēja vērot bērnu sarūpēto cirka izrādi 
un kavēties atmiņstāstos pie tējas tases.

Sirsnīgs paldies PII „Brīnumdārzs” kolektīvam par atsaucību 
un laipno uzņemšanu!

Signes  Prušakevičas  teksts un fotoPie  piemiņas  akmens  Ļaudonā.
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Cītīgākie Ļaudonas pagasta bibliotēkas apmeklētāji droši 
vien būs pamanījuši izmaiņas. Jauko bibliotekāri Sarmīti 
Bārbali ir nomainījusi jauna bibliotekāre. Ieva Skušķe 
pamazām iepazīstas ar jauno darbavietu. Lai arī ļaudonieši 
labāk iepazītu jauno bibliotēkas vadītāju, vēru bibliotēkas 
durvis un aicināju Ievu uz nelielu sarunu.

Lūdzu, pastāsti mazliet par sevi! Kāda bijusi tava 
ikdiena līdz šim?

-Iepazīstinot pagasta iedzīvotājus ar sevi, vēlos pastāstīt, 
kas esmu, ar ko nodarbojos līdz šim. 

Mani sauc Ieva Skuške (dzimusi Zandberga). Dzimusi esmu 
Kurzemes pusē Talsos, dzīves pirmie gadi pavadīti Kolkā. 
Taču jau no bērnības esmu ļaudoniete. Ļaudonā  pavadītas 
gan bērnudārza, gan skolas gaitas. Dzīve iekārtojās tā, ka pēc 
vidusskolas beigšanas drīz vien apprecējos, piedzima vecākā 
meita Diāna. Saprotot, ka bez izglītības dzīvē tālu netiksi, 
nolēmu turpināt mācīties. Pabeidzu Rēzeknes Augstskolu, 
kur ieguvu augstāko ekonomisko izglītību. Paralēli studijām 
bija darbs AS „Lazdonas piensaimnieks” grāmatvedībā, kur 
nostrādāju sešus gadus. Tiecoties pēc jaunām lietām, radās 
iespēja mainīt arī darbavietu. Tā  no 2006. gada  strādāju  
pilnīgi  citā nozarē – būvprojektu  izstrādē  privātfirmā SIA 
„Cers projekti”, vēlāk  SIA „C projekti”, kur esmu strādājusi 
gan par lietvedības sekretāri, gan vēlāk jau par projektu 
koordinatori.  No 2012. gada  audzinu  savu  jaunāko  meitu  
Paulu  Esteri. 

Kā nolēmi pieteikties Ļaudonas bibliotēkas vadītājas 
amatam?

-Pieteikšanās uz Ļaudonas  pagasta  bibliotekāres  vietu – tā,  
man gribas teikt, drīzāk ir sagadīšanās, likteņa pieskāriens, 
nevis mērķtiecīgs ceļš... Bija pienācis brīdis atgriezties darba 
tirgū, kad pēkšņi radās šis negaidītais pavērsiens. Izlasot 
„Starā” izsludināto konkursu uz bibliotēkas vadītāja amatu 
Ļaudonas pagastā, nodomāju, ka tā taču ir reāla iespēja dabūt 
darbiņu tepat uz vietas Ļaudonā. Attiecīgi sāku rīkoties: 
iepazinos ar bibliotēku darbu, pastudēju Bibliotēku likumu, 
pat paguvu apciemot vienu no kaimiņpagastu bibliotēkām, 
lai vairāk uzzinātu par bibliotekāru darbu, jo esmu radusi 
lietas izprast, nevis kaut ko darīt darīšanas pēc. Mani 
centieni vainagojās panākumiem un konkursa kārtībā tiku 
apstiprināta šajā amatā.

Kādas bija pirmās emocijas, kad tiki apstiprināta 
jaunajā amatā?

-Saņemot ziņu par apstiprinājumu jaunajā amatā, pirmās 
emocijas bija divējādas - neviltots prieks mijās ar apjukumu. 
Vai tiešām es? Kā nu būs, vai es to varēšu? Bibliotekāra amats 

VEROT BIBLIOTĒKAS DURVIS…
tomēr ir kaut kas pilnīgi jauns, 
nesaistīts ar manu līdzšinējo darba 
pieredzi, taču esmu apņēmības pilna 
apgūt šo zinātni, apmeklējot visus 
piedāvātos saistošos seminārus 
un apmācību kursus. Bet, jau 
uzsākot darba gaitas, šīs šaubas 
pilnībā manī iznīdēja kāds gudrs, 
cienījams bibliotēkas apmeklētājs, 
atgādinot sen zināmo patiesību: 
„Pirmos piecus gadus cilvēks 
mokās, nākamos  piecus -  mācās 
un tikai tad ir „zirgā”...” Tādēļ, 
pieturoties pie šiem vārdiem, gribu 
lūgt bibliotēkas apmeklētājus būt 
saprotošiem, ja kaut kas sākumā 
neies tik gludi, kā iecerēts, jo man 
vēl ir laiks.... 

Ar kādām domām tika uzsākts 
jaunais darbs bibliotēkā?

-Šobrīd cenšos iejusties 
jaunajā amatā: veicu tiešos darba 
pienākumus, izeju jau pirmo 
obligāto apmācību kursu, jau šobrīd 
apmeklēti 2 semināri, kā arī cenšos 

veidot pozitīvu sadarbību ar bibliotēkas apmeklētājiem, lai 
lasītājam aizvien būtu vēlme bibliotēkā iegriezties. Ir prieks 
par „mantojumā” saņemto sakārtoto darba vidi, kas ļauj veikt 
ikdienas darbu, uzreiz nedomājot par kaut kādām kardinālām 
pārmaiņām. Par to liels paldies manai priekštecei Sarmītei 
Bārbalei!

Kādi ir tavi mērķi, vīzija attiecībā uz bibliotēkas darbu 
turpmāk?

-Nupat kā būs apritējis mēnesis, kopš esmu jaunajā amatā. 
Šā brīža situācija mazliet pārsteidz ar ļoti mazo bibliotēkas 
apmeklētāju skaitu. Varbūt tas saistīts ar bibliotekāra 
maiņu, kas bibliotēkas apmeklētājos raisījusi neskaidrību 
par bibliotēkas turpmāko darbu. Patiesībā jau nekas nav 
mainījies, arī bibliotēkas darba laiks paliek tāds pats, kā bijis 
līdz šim:  pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās 
no 9.00 līdz 16.30.

    Izvērtējot esošo situāciju, saprotu, ka lielākās pūles būs 
jāvelta tieši apmeklētāju piesaistīšanai. Šobrīd mēģinu saprast, 
kas ir tas, kas lasītāju interesē, kādas aktivitātes viņš labprāt 
sagaida no bibliotēkas. Lai būtu raitāks šis izziņas process, 
aicinu visus Ļaudonas pagasta iedzīvotājus būt atsaucīgiem 
un nākt ar saviem ierosinājumiem, vēlmēm, idejām, jo tikai 
sadarbībā ar lasītāju bibliotēku spēsim izveidot par lasītājam 
tīkamu vidi - vietu, kur saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, 
gūt zināšanas, dalīties pieredzē. Ir iecere iespēju robežās 
rīkot tematiskus un izglītojošus pasākumus, piesaistot 
konkrētu nozaru speciālistus, kas varētu būt saistoši dažāda 
vecuma cilvēkiem. Strauji tuvojoties pavasarim, kā viens no 
pirmajiem iecerētajiem pasākumiem ir lekcija ar prezentāciju 
par dārzu apzaļumošanu un labiekārtošanu, kas notiks 11. 
aprīlī. Pārskatot bibliotēkas grāmatu krājumu, jāpiekrīt, 
ka  trūkst nozaru un mācību literatūras, jo esošā literatūra 
ir diezgan novecojusi. Jāatzīst, ka šī brīža iespējas ir stipri 
ierobežotas jaunu grāmatu iegādei. Taču gribu uzsvērt, ka ir 
citas iespējas, kā saņemt vajadzīgo literatūru. Ir iecere aktīvi 
izmantot starpbibliotēku abonementu, ko esmu sākusi jau 
praktizēt. Lasītāja uzdevums ir vērsties ar konkrētu vēlmi, 
mans darbs - nodrošināt lasītāja vajadzības.  

Kādu tu apmēram iedomājies jeb kādu vēlētos redzēt 
bibliotēkas apmeklētāju Ļaudonā?

-Runājot par bibliotēkas apmeklētāju, šobrīd tie pārsvarā 
ir pensijas vecuma ļaudis, kas ļoti labprāt nāk uz bibliotēku, 
jo patiesībā šī ir gandrīz vienīgā vieta pagastā, kur ikdienā, 
pēc ārsta, aptiekas vai veikala apmeklējuma, iegriezties 

turpinājums 7. lpp.
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Šajā mēnesī daba mūs lutināja gan ar siltām pavasara 
dienām, kad pēdējo, sniegoto atvadu sveicienu no ziemas. 

 18. martā uz Aiviekstes tilta gozējās smaidīgs sniegavīrs  kā 
atvadu sveiciens ziemai un iepriecinošs skats ļaudoniešiem.

Nav gan zināms, kas cēla un vēla sniegavīru, tomēr  
prieks, ka ļaudonieši ir izdomas bagāti un prot iepriecināt  
līdzcilvēkus ar šādu it kā nenozīmīgu lietu. Bet  cik daudzos 
tas izraisīja labvēlīgu smaidu! Paldies!

Signes  Prušakevičas  teksts  un  foto

vecāka gada gājuma cilvēkiem. Ir patīkami ar šiem ļaudīm 
komunicēt, jo katru reizi var uzklausīt kādu vērtīgu atziņu, 
pārdomas par izlasītajām grāmatām.  Nāk arī bērni..., skumji, 
jo dators ir vienīgais, kas viņus te saista, kaut arī plauktos ne 
mazums atrodamas interesantas grāmatas gan bērniem, gan 
jauniešiem. Ļoti maz bibliotēku apmeklē strādājošie pagasta 
iedzīvotāji, iespējams, ka liela daļa no viņiem izmanto 
citu bibliotēku pakalpojumus, jo retajam darbs ir pagastā. 
Gribu uzrunāt visus vecākus, kam ir skolas vecuma bērni: 
runājiet ar saviem bērniem, pastāstiet par bibliotēku, tās 
piedāvātajām iespējām (tiek piedāvātas grāmatas un prese 
katra interesēm un gaumei, iespēja izmantot bez maksas 
datoru, internetu, www.letonika.lv, iespēja vienkārši pavadīt 
savu brīvo laiku), jo te ir lieliska vieta, kur, piemēram, 
gaidot autobusu vai vecākus pārrodamies no darba, izpildīt 
skolā uzdotos mājas uzdevumus. Augstākais vērtējums sev 
man būs, ja pēc gada varēšu droši apgalvot, ka ik dienu mūsu 
bibliotēku apmeklē dažādu paaudžu cilvēki, kur katrs spēj 

saņemt nepieciešamo informāciju un zināšanas atbilstoši 
savai gaumei un vēlmēm. 

Kāda, tavuprāt, ir bibliotēkas nozīme Ļaudonā?
-Laikam ritot, daudz kas mainījies arī attiecībā uz 

bibliotēku. Šī  noteikti vairs nav vieta, kur paņemt vien sev 
vajadzīgo lasāmvielu, bet gan vieta, kur izglītoties, atpūsties, 
izmantot datoru un internetu, satikt savus domubiedrus. 
Tādēļ aicinu visus ļaudoniešus būt aktīviem un izmantot 
bibliotēkas piedāvātās plašās iespējas. Ja neesat droši par 
savām datorlietošanas prasmēm, bet, ja vien ir vēlme, tad 
droši nāciet uz bibliotēku, jo iespēju robežās katram tiks dots 
padoms. Plašāk par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, 
jaunumiem un aktualitātēm var izlasīt Ļaudonas pagasta 
mājaslapas  sadaļā - bibliotēkas.

Uz tikšanos bibliotēkā!

Paldies Ievai par sarunu! Ļaudoniešu vārdā vēlu Ievai 
veiksmi jaunajā darbavietā. Lai izdodas viss iecerētais! Lai 
bibliotēkā ierodas aktīvi apmeklētāji!

Signes Prušakevičas teksts un foto

SMAIDĪGAIS  SNIEGAVĪRS

turpinājums no 6. lpp.

Lūgums pagasta iedzīvotājiem - juridiskām un 
fiziskām personām iespēju robežās ziedot līdzekļus 
(materiālas un finansiālas vērtības) jauniešu 
makšķernieku skolas „Zelta asarītis” darbības 
nodrošināšanai.

Kluba „Savieši” valde

AICINĀJUMS

Paldies  ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDEI,  
SIA “AUSMUPE” KOLEKTĪVAM un visiem citiem 
labas gribas cilvēkiem par sveicieniem dzimšanas 
dienā!

MANS PALDIES

No 1. aprīļa veikalā “KATRAM”  tiks  
piedāvāti  skaidras  naudas  izmaksas  darījumi. 
Sīkāka informācija uz vietas veikalā vai pa 
telefonu  26444608.

SLUDINĀJUMS

Kora “Lai top!” dziedātāji un diriģente
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Informatīvā pēcpusdiena par dārzu un piemājas 
teritoriju labiekārtošanu 11. aprīlī plkst. 14.00 

Ļaudonas pagasta bibliotēkā.
Paredzēta tikšanās ar ainavu tehniķi Andru Dundu. 

Būs apskatāma arī pavasara ziedu fotoizstāde. 
Laipni aicināti visi interesenti.

Dalība - bezmaksas

Pūpoldienas pasākums „Virpuļo palsā pūpolā zeltaina 
mīlestība” Ļaudonas  kultūras  namā

12. aprīlī plkst. 14:00
Koncertā piedalās:  Mētrienas dāmu deju grupa 

“Saulgriezes”, Bērzaunes deju grupa “Oreo”, dziesmu 
draugi “Sietiņš” no Meirāniem,  klubiņa “Mežrozīte” 

ansamblis, kā arī klubiņa dāmu uzstāšanās ar teatralizētu 
uzvedumu iz dzīves.

Pēc koncerta visi pasākuma apmeklētāji tiek mīļi aicināti 
uz kopēju  kafijošanu  ar pašu  sarūpētu  cienastu.

Radīsim svētkus paši sev un mūsu ciemiņiem, lai sirdis 
draudzību kā dzintars sauli glabā!

Ieeja -  bezmaksas
Pasākumu organizē - SK „Mežrozītes”

Lieldienas Ļaudonā Ļaudonas estrādē (neatbilstošu 
laikapstākļu gadījumā kultūras namā) 

20. aprīlī plkst. 15:00
Lieldienas ieskandinās Barkavas folkloras kopa 

„Madava”
Dziesmas, rotaļas, olu ripināšana, šūpošanās šūpolēs.
No plkst.14:00 pavasara tirdziņš. Aicināti piedalīties 

vietējie stādaudzētāji, rokdarbnieki, dažādu amatu meistari.
Ieeja - bezmaksas

Izstāde „GAISMA LĪGO LATVIJĀ” - Latviešu 
Vispārējiem dziesmu svētkiem - 140;  1873 – 2013

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā  
no 23. marta līdz 18. aprīlim

Izstādes veidotāji: Jānis Bērziņš, Dace Zvirgzdiņa, Aina 
Pidika, Danute Vēze

Izmantoti Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 
un personīgo kolekciju materiāli

Ieeja - bezmaksas

Baltinavas teātra „Palādes” izrāde 
„Kuozu goda jubileja” 

Ļaudonas kultūras namā  1. maijā plkst. 12:00
Baltinava ir izrādes Latgola.lv dzimtene. Baltinavieši 

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

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

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

izrādes dienā – 6 € (4,20 Ls).
Bērniem līdz 16 gadu vecumam - 1,50 €  (1 Ls), 

pirmsskolas vecuma bērniem ieeja - bez maksas

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
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Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam

APSVEICAM!

Laiks atritina šodien gadu jostas,
Tās dziesmu jostas, kurās austs Tavs mūžs.
Nav skaita atmiņām, kas sirdī mostas,
Un zelta mirkļiem, vējš ko neaizpūš.

SVEICAM  MARTA  JUBILĀRUS

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

 Saulaini sveicieni jaunajiem vecākiem!

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves 
sparu, visu sapņu piepildījumu!

 50 gadu jubilejā
Anitu Elksnīti        12. martā

 55 gadu jubilejā
Jāni Fjodorovu        4. martā

 60 gadu jubilejā
Solvitu Virku        6. martā
Inesi Vilnīti        15. martā

 65 gadu jubilejā
Spodru Kržanoviču    2. martā

 70 gadu jubilejā
Leonu Zepu        14. martā

 90 gadu jubilejā
Vladislavu Zukuli       19. martā

 MARKUSS KRAUKLIS
 dzimis 18.02.2014.

vecākiem Kristīnei Mincānei
 un Jānim Krauklim 


