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Zinību dienu sagaidot

Nu jau par tradīciju ir kļuvusi ceļu krustojuma pārvēršana 1. septembra zīmē. No parasta krustojuma, kas 
krusto ceļus dažādos debess virzienos, tas ir kļuvis par simbolisku krustojumu zinībām. 

Atvērtās grāmatas liek ikkatram no mums atcerēties savus skolas gadus. Iespējams, ka kādu tās vedina uz 
domām par atkal atgriešanos skolas solā, kādam liek atcerēties savus skolas gadus, taču ikvienam no mums tas 
atgādina mūžseno patiesību par to, ka mācīties, iegūt jaunas zināšanas nekad nav par vēlu. „Mūžu dzīvo, mūžu 
mācies”.

Kristapa Šķēla teksts un foto

Ar zeltainu rudens lapu gaišumu ir atnācis 
septembris. Ir skaidrs - saules pulksteņi neapstājas.

Kādam šis septembris noteikti ir īpašs ar to, 
ka jāuzsāk pirmās skolas gaitas, kādam ar to, ka 
izdevies pārrasties mājās no meža ar pilniem sēņu 
groziem, kādam ar to, ka pilnus ir izdevies piepildīt 
visus apcirkņus. Lai arī rudens katram no mums ir 
iesācies citādāk, ikkatram no mums ir skaidrs -  šī 
vasara nu ir beigusies. 

Pirmie rudens vēstneši līdz ar vēso laiku, salnām 
un dzeltenajām lapām „Ļaudonas Vēstīm” ir 
atnesuši jaunu redaktoru, kas, turpinot iesākto, arī 
turpmāk apņemas gādīgi rūpēties par „Ļaudonas 
Vēstīm” un Jums, dārgo lasītāj. Cerams, ka mūsu 
savstarpējā sadarbība būs tikpat ražena kā kārtīga 
rudens raža.

 
Kristaps, redaktors
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*****
27. augusta  pašvaldības domes sēdē notika Madonas 

novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšana. Saskaņā ar 
Bāriņtiesu likumu bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja  vietnieka  un bāriņtiesas locekļu pilnvaru 
termiņš ir 5 gadi, kas lielākajai daļai 2009. gadā ievēlēto  
Madonas novada bāriņtiesas locekļu beidzās  šogad.

 Izmaiņas skāra četrus Madonas novada pagastus, jo viens 
bāriņtiesas loceklis pildīs amata pienākumus divos pagastos  
(Bērzaunē-Vestienā un Lazdonā-Sarkaņos).

Attiecībā uz bāriņtiesas darbu Ļaudonas pagastā izmaiņu 
nav. Līdzšinējā novada bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagastā 
Ruta Vizāne  atkārtoti ievēlēta šajā amatā uz pieciem 
gadiem. 

*****
10. septembrī  Madonas  novada pašvaldības  domes 

ārkārtas sēdē tika apstiprināti  noteikumi „Par minimālo un 
maksimālo izglītojamo skaitu  Madonas novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības 
iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās 
un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības 
grupās”.

Noteikumi  nosaka  šādu minimālo izglītojamo skaitu 
novada pagastu izglītības iestādēs:

 • pirmsskolas izglītības iestādes grupās dažādos   
    vecumos  - 8;

 • pamatskolas klasēs  - 8;
 • vidusskolas klasēs - 12.
Būtiski, ka izglītojamo skaits noteikts atšķirīgs Madonas 

pilsētas un novada pagastu izglītības iestādēs. Noteikumi 
paredz, ka izglītojamo skaita noteikšanā var tikt izdarīti 
izņēmumi, saskaņojot ar Madonas novada pašvaldības domes 
Izglītības un jaunatnes lietu komiteju.

MĒNEŠA JUBILĀRE

Sveicam  jubilāri skaistajā 
dzīves jubilejā!

9. septembrī 75 gadu jubileju atzīmēja  
BENEDIKTA  KĀRKLIŅA

19. augustā Madonas novada pašvaldības ārkārtas 
domes sēdē tika skatīts jautājums par finansējuma 
piešķiršanu Āfrikas cūku mēra apkarošanai Madonas 
novadā.

2014. 12.08. visā Madonas  novada teritorijā tika izsludināta  
ārkārtas situācija saistībā ar Āfrikas  cūku mēra izplatību un 
konstatētiem saslimšanas gadījumiem arī Madonas novada 
teritorijā. 

Ļaudonas  un Kalsnavas pagastā saskaņā ar Pārtikas un 
veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) rīkojumu noteikta 
karantīnas zona. Lai palīdzētu Ļaudonas un Kalsnavas 
medību kolektīviem nodrošināt sanitāro normu ievērošanu 
karantīnas teritorijā, dome lēma piešķirt 4000 EUR no 
novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem 
Āfrikas cūku mēra apkarošanas  pasākumu  veikšanai 
Madonas novada teritorijā saldētavu, plēves maisu, cimdu, 
savilču, dezinfekcijas līdzekļu u.c. palīglīdzekļu iegādei, 
nododot tos lietošanā medību  kolektīviem,  par prioritāriem   
nosakot  mednieku kolektīvus, kuru medījamā platība atrodas 
Ļaudonas un Kalsnavas pagastā.

Ļaudonas pagastā šāda veida atbalstu saņēma trīs mednieku 
kolektīvi: biedrība „Sāviena”,  mednieku un makšķernieku 
klubs „Kalnāji” un  mednieku un makšķernieku klubs 
„Ļaudona”.

Saskaņā ar oficiālo PVD informāciju Ļaudonas pagasts 
ir vienīgais Madonas novadā, kurā konstatēta meža cūku 
saslimšana ar Āfrikas cūku mēri. Laikā līdz 19. septembrim 
laboratorijas analīzes slimību apstiprinājušas sešām meža 
cūkām, bet saslimšana nav konstatēta  mājas  cūkām  nevienā 
saimniecībā Ļaudonas  pagastā.

PVD savā interneta  mājas lapā www.pvd.gov.lv publicējis  
karti ar papildu skaidrojošo informāciju par mājas un meža 
cūku un citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas 
ierobežojumiem, kā arī mājas un meža cūku gaļas un to 
izstrādājumu un produktu  izplatīšanas ierobežojumiem  
attiecīgajā  teritorijā. 

Papildu  jautājumu gadījumā sazināties ar PVD 
Austrumvidzemes  pārvaldi. Kontaktinformācija: 

Adrese: Lauku iela 5, Gulbene, LV-4401
Tālrunis: 644 71105, 644 73039

Fax: 644 71393
e-pasts: Austrumvidzeme@pvd.gov.lv

Madonas novada pašvaldības 
domē, pagasta pārvaldē

VĒstis  no   Pagasta  
PĀRVaLdes
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Informācija par 12. Saeimas  vēlēšanām

2014. gada 4. 
oktobrī Latvijā notiks 
kārtējās Parlamenta 
vēlēšanas. Saeimas 
vēlēšanas  notiek  
piecos vēlēšanu 
apgabalos, un tajās 
tiks ievēlēti 100 
Saeimas deputātu.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības  piedalīties  

Saeimas vēlēšanās ir 
visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 
18 gadu vecumu. 

Saeimas  vēlēšanās vēlētāju  uzskaitei  nelieto vēlētāju 
reģistru. Balsotājus reģistrē vēlēšanu iecirknī, izdarot atzīmi 
vēlētāja pasē. Vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas 
apliecības, ir aicināti laikus noformēt Latvijas pilsoņa 
pasi vai no 2014. gada 22. septembra  līdz 3. oktobrim 
izņemt vēlētāja apliecību. Vēlētāja apliecību varēs saņemt 
bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
teritoriālajā nodaļā, kur tika izsniegta vēlētāja personas 
apliecība.

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 

7.00 līdz 20.00. Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās vietai  
tuvākajā  iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, vēlētājs var 
nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas - 
1., 2. un 3. oktobrī.  Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi 
glabāšanā, atradīsies pilsētās un novados, kuros ir vismaz 
7500 balsstiesīgo. 

Madonas novadā balsi glabāšanā varēs nodot tikai 
vēlēšanu iecirknī Nr.653 Madonas kultūras nama filiāles “ 
Vidzeme”  vēlēšanu iecirknī Tirgus ielā 5, Madonā. 

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties 
balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu 
aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. 
Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 29. septembra līdz 4. 
oktobrim.

Madonas novadā tiks atvērti 18 vēlēšanu iecirkņi.
Vēlēšanu iecirknis Ļaudonas pagastā  - Ļaudonas 

kultūras namā, Dzirnavu ielā 7
No  29. septembra vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties 

ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un  
priekšvēlēšanu  programmām.

Iecirkņi tiks atvērti:
29. septembrī no 17.00  līdz  20.00;
30. septembrī no 8.00 līdz 11.00; 
1. oktobrī  no 17.00 līdz  20.00; 
2. oktobrī no  9.00  līdz 12.00;
3. oktobrī  no 10.00 līdz 16.00;
4. oktobrī, vēlēšanu dienā,  no 7.00  līdz  20.00.

2014.  gada 4. oktobrī uz vēlēšanu  iecirkni Ļaudonas  
kultūras namā  un no tā kursēs pagasta pārvaldes oranžais 
autobuss šādos maršrutos:

 Tālruņa Nr. Mobilais T. 
Nr. 

e-pasts 

audonas pagasta p rvalde    
Vadītāja  26577486 laudona@madona.lv 
Sekretāre 64860895 

Fax.64860892 
29337185  

Sociālais darbinieks 64860894 20255619  
Bāriņtiesa 64860896 26530400  
Zemes ierīcības speciālists 64860897   
Komunālās saimn. vadītājs 64860897 28689291  
Grāmatvedība  64860893 26528041  
Lauku konsultants 
Otrdienas, ceturtdienas  
1000-1400

64860895   

Ļaudonas kapu pārzinis  22447230  
Pārupes kapu pārzinis  26349959  
Mētrienas kapu pārzinis  26349959  
    
A. Egl ša audonas 
vidusskola

   

Direktors  64860905 26532395 laudonassk@inbox.lv
Lietvede   26541730  
Skolotāju istaba 64860906   
Internāts   26517531  
Apvienotā virtuve 64860908 26415847  
Saimnieciskā darba vadītāja  28348598  
Skolēnu autobusa vadītājs  26439962  
    
Pirmsskolas izgl t bas iest de    
Vadītāja  64860915 26425048 laudonapii@inbox.lv
    

audonas pansion ts 64860917 26390513 sac.laudona@inbox.lv 
   

audonas bibliot ka 64860916 25620017 laudonasbiblioteka@inbox.lv
S vienas bibliot ka  26362446  

   
B rnu un jauniešu iniciat vu
centrs 

64823458 26146765 biruta.c@inbox.lv 

   
Kult ras nams 64823464 26590186 laudona_kultnams@inbox.lv 

   
Aptieka 64823174   

imenes rsta prakse 64823392   
Pasts 64823240   

audonas iecirk a
inspektors 

 26167174  

Pašvaldības kārtībnieks Darba laikā 26663239 kartibnieks@madona.lv
Madonas policijas iecirkņa
dežūrdaļa

64801700 
vai 110 

1. Ļaudona - Kalnvirsa - Ļaudona 9.30
 Leitāni    9.40
 Kalnvirsa    9.45
 Tīlāni    9.55
 Ļaudona    10.15

2. Ļaudona - Beļava - Ļaudona                10.20
 Pagrieziens uz Ļūmāniem                10.40
 Ļaudona    11.00

3. Ļaudona - Kalnvirsa - Ļaudona                11.05

4. Ļaudona - Kalnāji - Ļaudona                11.55
 Pagrieziens uz  „Mežkalni”                12.10  
 Kalnāji    12.15
 Pagrieziens uz „Purnavieši”                  12.25 
 Ļaudona    12.40

5. Ļaudona - Beļava- Ļaudona  12.45

6. Ļaudona - Sāviena - Ļaudona                13.30
 Aburti    13.40 
 Ķunci    13.50
 Sāviena    14.05
 Autobusa  pietura  „Sāviena”                 14.10
 Zīliņi    14.15
 Ļaudona    14.35

7. Ļaudona - Kalnāji - Ļaudona                14.40
8. Ļaudona -  Sāviena  -  Ļaudona                15.25

Kontaktinformācija
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turpinājums 5. lpp.

1. sepembrī PII „Brīnumdārza” telpas piepildīja priecīgas 
bērnu čalas. Plkst. 9:30 visi darbinieki, bērni kopā ar saviem 
vecākiem pulcējās iestādes pagalmā. Pie PII ”Brīnumdārza” 
bērniem bija atnākusi burtu Feja - mūzikas skolotāja Judīte 
Gūte, kura gribēja uzzināt par burtu pazīšanu, pārbaudīja bērnu 
dziedātprasmi, dejotprasmi, vingrotprasmi. Burtu  Feja dāvāja 
katrai grupai grupas nosaukuma pirmo burtu Z – „Zaķu” grupai 
(1-3 gadi), R – „Rūķu” grupai  (apvienota vecuma 4-5 un 5-6 
gadi), K – „Kaķu” grupai (apvienota vecuma 4-5 un 6-7 gadi),  
kurš  bērniem laika  gaitā  jāizdaiļo. Visus  audzēkņus un viņu 
vecākus uzrunāja iestādes vadītāja Ināra Krasnova, viņa kopā 
ar burtu Feju dāvināja sagatavošanas grupas audzēkņiem viņu 
pirmās grāmatas.

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Pii „brīnumdārzs”

ZINĪBU diena „Brīnumdārzā”

  Visus klātesošos sveica un laba vēlējumus izteica Ļaudonas 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane.

Bērni kopā ar vecākiem devās uz savām grupiņām, kur 
viņus sagaidīja pārsteigums.

Dina Simsone,  skolotāja

„Zaķu”  un „Rūķu” grupas kopā ar burtu Feju, vecākiem un skolas darbiniekiem.

Sagatavošanas grupas bērni ar savām pirmajām mācību 
grāmatām.

Burtu Feja - mūzikas skolotāja Judīte Gūte. 

„Brīnumdārzā” sācies jaunais mācību gads
Ir klāt septembris ar rudenim raksturīgiem laika 

apstākļiem, krāsām, smaržu un, protams, skolas gaitām. Mūsu 
„Brīnumdārza”  ēkā šis ir jau 35. mācību gada sākums, bet 
kādam no aptuveni 50 audzēkņiem - pirmais.

2014./2015.  mācību gadā  darbojas 3 grupas,  vislielākie ir 
14 sagatavošanas (apvienota vecuma 4-5 un 6-7 gadi) ”Kaķu” 
grupas audzēkņi. Šogad audzēkņu izglītošanā pamatā tiks 
izmantota izdevniecības „Lielvārds” grāmata un darbalapas 
,,Sākam mācīties!’’ .

Darba laiks paliek  nemainīgs - darba dienās no plkst.7.30 
līdz plkst. 18.00. Dežūrgrupa  katru nedēļu cita, darbosies  no 
plkst. 7.30 līdz 8.00 un no plkst. 17.00 līdz 18.00. 

Vasaras mēnešos mūsu iestādes 6 pedagogi (iestādē strādā 
8 pedagogi) mācījās un ieguva sertifikātus ar tiesībām skolot 
speciālās izglītības programmās. Mācību gada laikā īpašu 
uzmanību pievērsīsim biežāk slimojošiem bērniem un kopā ar 

viņu vecākiem mēģināsim rast labāko veidu, kā palīdzēt viņu 
bērniem labāk apgūt pirmsskolas izglītības programmu.

 Šajā mācību gadā palīdzību tiem bērniem, kam nepieciešams, 
sniegs arī mūsu speciāliste  skolotāja logopēde Vita Stradiņa. 
Mūzikas pasaulē mūs  aicinās  skolotāja Judīte Gūte.  

 Ir akceptēta arī interešu izglītības programma  tautiskajās 
dejās, tā ka deju skolotājas Aijas  Kreiles vadībā, sākot  ar 
oktobra mēnesi, aktīvi  gatavosimies deju kolektīvu skatei, 
kas norisināsies Madonā 19. aprīlī, par tiesībām piedalīties XI 
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā 2015. 
gada vasarā.

Esam īpaši priecīgi, ka šovasar ir izdevies izremontēt sporta 
zāli un tās priekštelpu, veikti dažādi kosmētiskie remonti 
grupās, kā arī ir nomainītas durvis.
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turpinājums no 4. lpp.

Liels PALDIES par ieguldīto 
finansējumu Ļaudonas pagasta pārvaldei 
un visiem čaklajiem palīgiem, kas 
pavasarī un vasarā  saimniecības daļas 
vadītājas Anitas  Dundures vadībā  tik 
daudz paveikuši.

Mācību grāmatu un līdzekļu iegādei 
piecgadīgo un sešgadīgo apmācības 
procesam esam saņēmuši 458,00 EUR 
lielu finansējumu no valsts, bet savukārt 
no Madonas novada pašvaldības mācību 
līdzekļu iegādei bērniem līdz 5 gadu 
vecumam esam saņēmuši 320,00 EUR 
un tautisko tērpu auduma iegādei 242,00 
EUR lielu finansējumu. 

Ēdināšanas  izmaksas  par vienu 
apmeklēto dienu (brokastis, pusdienas, 
launags) - 1,32 EUR,  Madonas  novada 
pašvaldība sedz 0,57 EUR par apmeklēto 
dienu katram bērnam, tas nozīmē, ka  
VECĀKIEM  jāmaksā (brokastis, pusdienas, launags) - 0,75 
EUR. Maksājumi  par audzēkņa  ēdināšanu veicami skaidrā  
naudā Ļaudonas  pagasta  pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu   
par iepriekšējo mēnesi no 10. līdz 25. datumam. Informāciju 
par ēdināšanas maksas pakalpojuma apmēru var uzzināt 
grupas vecāku stūrītī.

Šajā mācību gadā esam izvirzījuši galvenos darba virzienus, 
kas noteiks izglītojošo darbu „Brīnumdārzā”. Lai notiktu 
attīstība, vispirms ir jāapzinās, kur atrodamies pašreiz, tādēļ 
uzmanība tiks veltīta padziļinātai izvērtēšanai un kustību 
priekam, kas sekmē fizisko attīstību.

Lūgums vecākiem. Esiet vērīgi, ielūkojieties informācijas 
stendos un vecāku stūrīšos, kur tiek  ievietota aktuālākā 
informācija (pasākumu plāns, afišas, ieteikumi  utt.),  
apmeklējiet grupiņas, lai vērotu savus bērnus nodarbībās 
atklātajos mēnešos. Aicinām apmeklēt iestādes rīkotos 
pasākumus, jo ticiet, bērnu acis skatītāju rindās vienmēr 
meklē savu vecāku acis. Būsim priecīgi, ja mācību gada laikā 
piedalīsieties radošo darbnīcu aktivitātēs,  jo kopā ģimenē un 
iestādē pavadītais laiks būs ieguvums ne tikai bērniem.

 Jau septembrī iestādē aplūkojamas vairākas izstādes. Mūsu 
iestādes pagalmā saradušies un katru dienu pievienojas kāds  
jauns audzēkņu ģimeņu un darbinieku gatavots darbiņš par 
tēmu ,,Rudentiņš - bagāts vīrs”. Te ir,  ko redzēt! Izdoma, 
daudzveidīgi materiāli tapuši par tik interesantām lietām un 
personāžiem…

Cik  skaisti! Šīs  emocijas  rodas,  ienākot  Ļaudonas  PII 
,,Brīnumdārzs”,  jo pretim  paveras  burvīgs  skats  no  Dzintras  
Viļevičas  personālizstādes  ,,Savam un citu priekam”.  Mūsu  
pateicība  Dzintrai  par sadarbību  un  iespēju izbaudīt  šo 
skaistumu. 

Vieta, kur  gribas pakavēties, pavērot un  uzsmaidīt,  ir 
izstāde ,,ES un mans TĒTIS”. Tā  atrodas iestādes  garajā 
gaitenī, kur  ikviens  no bērniem vēlas apstāties un citiem 
lepni parādīt  sava tēta foto.  Katra  ģimene ir  sameklējusi  
foto un  personīgi to noformējusi ar uzrakstiem, vārdiem, 
uzlīmēm, sirsniņām un bučām…

 Ar  ziediem, apsveikumiem,  pārsteigumiem, urrāšanu tika  
nosvinētas  mēneša un vasaras jubilāru  dzimšanas dienas. Par  
pasākuma organizēšanu bija parūpējusies mūzikas skolotāja  
Judīte  Gūte, tik pārliecinoši  iejūtoties  Gaiļa lomā. 

Jau tagad sākam gatavojamies pasākumam,  kas notiks 
mēneša beigās, -   Miķeldienai. 

Lai labas  domas un darbi  iedvesmo  attīstīt, izglītot un 
audzināt  mums kopīgi ikvienu  bērnu! Lai  pietiek  labo vārdu 
un smaidu,  gan  tos  saņemot,  gan  citiem  dāvājot!

Uz tikšanos ikdienā un svētkos! 
 

 Ināra Krasnova, 
Ļaudonas pagasta PII vadītāja

Septembra otrā svētdiena - TĒVA diena
 Sveiks, tēt!

 Šodien ir Tēva diena. 
Nerunāsim par pienākumiem. 

Parunāsim  par  tiesībām.
Tev ir tiesības būt kopā ar mani.

Tev ir tiesības atbalstīt mani.
Tev ir tiesības saprast mani.

Tev ir tiesības mīlēt mani.
 Es priecājos, ka Tu tās izmanto.

Es priecājos, ka Tu man esi.

P.S. Es arī Tevi mīlu.
 Tavs bērns. 

/ Unas  Kalniņas  „Vēstule tēvam”/ 
 
Gatavojoties Tēvu dienai,  PII „Brīnumdārza” audzēkņi 

vēlējās iepriecināt savus tēvus. Katra grupa aicināja vecākus 
atnest fotogrāfiju, kur bērns ir kopā ar savu tēti. Grupiņās  
apskatījām  šīs  fotogrāfijas, katrs bērns atpazina savu tēti, 
daži bērni prata pastāstīt, ko kopā ar tēti darījuši  vai arī kur 
braukuši, gājuši. No šīm fotogrāfijām tapa izstāde „Es un 
mans tētis”.

„Zaķu” grupas bērni mācījās pateikt tētiem šādus vārdus:

„Tēti Tu man esi labs draugs no galvas līdz papēžiem....” 
un kā jau labam draugam gatavoja dāvanas tētim. Katrs bērns 
dāvanā pagatavoja krāsainu savu plaukstiņu ar piebildi „Mana 
plaukstiņa šinī vecumā bija tāda”. 

„Reiz pasaki man vēlreiz, ka mīli  mani stipri, stipri” -  šādas 
dzejoļa rindas, veltītas tētim, mācījās „Rūķu” grupas bērni.  
Bērni pašu rokām gatavoja  dāvanu. Rezultātā parasta dakšiņa 
pārtapa par zīmēšanas otu un izgreznoja jaukas kaklasaites.

„Mans tētuks ir visgudrākais, vismīļākais uz pasaules...” 
tā sākās dzejolis, kuru mācījās „Kaķu” grupas bērni. Katrs 
iemācījās dzejoli no galvas, tas  bija  jānoskaita  tētim 
svētdienas rītā un jāuzdāvina apsveikums „Jauns krekls ar 
kaklasaiti”. Apsveikumu pagatavoja  paši  bērni, kaklasaiti  
izrotājot ar saviem pirkstu nospiedumiem, kreklu izlocīja no 
papīra.

Bet, lai neaizmirstos apsveikt tēti, kopīgi uzrakstījām 
vēstuli māmiņām ar lūgumu: „Lūdzu,  palīdzi man  atcerēties, 
lai es samīļoju un apsveicu Tēti.” Bērni  piektdien šo vēstuli 
ar lielo noslēpumu aiznesa māmiņām. Emocijām bagāti bērni 
devās mājās, lai sagaidītu svētdienu un svinētu Tēvu dienu 
savā ģimenē.

Valentīna  Venere, Dace  Zepa, 
Dina  Simsone, skolotājas
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andreja eglīša Ļaudonas vidusskola

“Lūdzam  rītam baltu  dienu  aust ar laimes pavedienu  
un  ar pirmo saules staru reizē pasmaidīt lai varam…”  Tik  
tiešām  -  ar smaidiem sejās un prieku acīs  šogad ir sācies 
174 skolēniem  jaunais mācību  gads. Kādiem  gads  sācies 
jau kuro  reizi, bet kādiem tas būs tikai pirmo  reizi. Ar  
aplausiem skolas sporta zālē sagaidījām gan divpadsmitās 
klases skolēnus,  gan pirmās klases vienpadsmit  brašus  
zēnus. Svinīgajā pasākumā izskanēja laba vēlējumi, izturības, 
zināšanu iegūšanas mudinājuma vārdi visai skolas saimei 
gan no skolas direktora  G. Lazdas, gan no pagasta pārvaldes 
vadītājas I. Dreimanes. Katrīna  Melānija Kļaviņa  un  Ivita 
Celiņa  - labākie skolēni no izlaiduma klasēm - tika uzaicināti  
(nu jau tradicionāli)  nolasīt  skolēnu svinīgu   apņemšanos,  
svinīgu  solījumu  dzejnieka,  Latvijas patriota  Andreja 
Eglīša vārda  godam  turēšanai. Tika teikts  arī skolas  saimes 
vārdā  PALDIES par skolas  sagatavošanu  sekmīgam  mācību 
darbam, par aktīvu  līdzdalību dažādās  norisēs,  kuras saistītas 
ar skolu,  Ļaudonas  pagasta pārvaldes vadītājai  I. Dreimanei,  
kā arī visiem pagasta darbiniekiem  par nesavtīgu  palīdzību.  

PALDIES  arī - Andreja  Eglīša Latviešu Nacionālajam 
fondam par finansiālu atbalstu internātā  dzīvojošo bērnu  
ēdināšanas  nodrošināšanai,  par iegādātajiem  datoriem, kā  
arī par skolas vestu iegādi 1., 2. klases  skolēniem.  Pateicība  
par nesavtīgu darbu skolas vides uzlabošanā tika izteikta  8. 
klases  skolēniem - Raivim  Veneram, Gintam  Borisjonokam, 
kā arī skolēnu vecākiem - Ilmāram  Žitkovam. Rudenīgi  
muzikāls sveiciens  izskanēja no  8. klases skolēna Artūra 
Biķernieka.  Paldies  atsaucīgajam  puisim  ar skanīgo balsi! 
Skolas  saime tika iepazīstināta ar katru pirmklasnieku, 
nosaucot  viņa vārdu, uzvārdu un saņemot no skolas direktora  
pirmo nopietno  dokumentu  - skolēna apliecību. Tas vēlreiz 
apstiprināja  piederību mūsu skolai.

Izskanēja  krāšņi  sveicieni  pirmklasniekiem  arī  no 
divpadsmitajiem.  Un visbeidzot arī pirmklasnieku  balstiņas  
ieskanējās, gan skandējot  pirmos  svētku pantiņus,  gan 
kopīgajā dziesmā  ”Dar’ man, tēvis,  pastaliņas!”.  Skolas  zvana  
dzirkstošās  skaņas aicināja uz pirmajām audzinātājstundām, 

bet  vecākus  - uz pirmo kopsapulci.  Klašu  pārstāvji  devās 
uz  mūsu Andreja  Eglīša  atdusas vietu  Ļaudonas  kapsētā, lai 
godinātu  Dzejnieka  piemiņu un sveiktu viņu  ar rudenīgajiem  
asteru  pušķiem  pirmajā skolas dienā.

Sarmīte Sīle, 
 A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktora vietniece 

 Zinību diena Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā

1. klases skolēni kopā ar audzinātāju Ilutu Biķernieci.

12. klases skolēni kopā ar audzinātāju Anitu Kidalu.

Jauno  mācību  gadu  iesākot 
2014./15. mācību gads Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 

iezīmējās ar patīkamiem jaunumiem, jauniem mērķiem un 
jauniem notikumiem. 

12. klases  absolventi  uzrādījuši labus rezultātus 
centralizētajos  eksāmenos un ir uzsākuši mācības dažādās 
mācību iestādēs Latvijā. 

1. septembrī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā sāka 
mācīties 174 skolēni, no tiem 12 pirmklasnieki, strādā 26 
pedagoģiskie darbinieki. 

Ar prieku varu teikt, ka skolā darbu uzsākuši 3 jauni 
pedagogi. Aivars Piruška  8.-12. klašu  skolēniem  mācīs  
ķīmiju. Laila  Antanoviča  5.-9.  klasēs mācīs mūziku, vadīs 
1.-6. klašu vokālo ansambli un 5.-9. klašu  kori. Ligita Elksnīte  
mācīs  dabaszinības  5.-6. klasēs, bet 7.-11. klasēs bioloģiju.

Šajā mācību gadā skolotāji turpinās pievērst uzmanību 
informācijas tehnoloģiju resursu izmantošanai, padarot 
interesantākas un saistošākas mācību priekšmetu stundas. 

   Centīsies iesaistīt  pamatskolas un vidusskolas posma 
skolēnus  konkursos, projektos, kā arī zinātniski pētniecisko 
darbu izstrādē.

Regulāri tiks vērtēti mācību darba rezultāti un iegūtā 
informācija izmantota mācību procesa uzlabošanai.  Lai 
skolas dzīvi padarītu interesantāku un notikumiem bagātāku, 
arī šajā mācību gadā aicināsim  skolēnus  iesaistīties vismaz 
vienā interešu izglītības  pulciņā.  Interešu izglītības  pulciņu 
sarakstu, vadītājus un nodarbību laikus skolēnu vecāki varēs 
atrast mūsu skolas mājas lapā. 

 Ar Ļaudonas  pagasta pārvaldes  atbalstu esam sagatavojuši 
skolu jaunajam mācību gadam. Veikts kosmētiskais remonts 
amatu mācības, vizuālās mākslas un logopēda  kabinetā. 
Vēl sakoptāka kļuvusi skolas apkārtne. Joprojām ceram  
uz  Madonas novada domes  atbalstu dabaszinību  kabineta 
remontam, kā  arī vēlamies sajust  un dzīvot  siltinātas skolas  
telpās.

Lai darbīgs, veiksmīgs  un pozitīvs  jaunais mācību gads 
visiem skolā un ar skolu saistītajiem! 

Guntis Lazda, skolas direktors
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Ļaudonieši  Karoga  svētkos „Liepsalās”
A. Eglīša  Ļaudonas  vidusskolas  8.-

11. klašu  skolēni  12. un 13. septembrī  
piedalījās 16. Karoga svētkos  pulkveža  
Oskara  Kalpaka dzimtas mājās Ošupes 
pagasta „Liepsalās”.

Pasākums  tika  organizēts, lai saglabātu 
kultūrmantojuma vērtības un stiprinātu 
nacionālo pašlepnumu,  popularizējot  
Tēvzemes  sargu nozīmi.

Saskaņā  ar nolikumu  tika  izveidota  
komanda  7.-9. klašu grupā un vidusskolas 
komanda (katra 10 skolēnu sastāvā).

Ierodoties  pasākuma vietā, draudzīgi 
iekārtojāmies  t.s. armijas teltī, kurā 
pavadījām lietaino nakti.

Skolu  karognesēji  tika apmācīti svētku 
atklāšanas ceremonijai, kā arī pēc stingra 
reglamenta tika nostādītas dalībnieku 
komandas.

Komandas  veica militāras, sportiskas, 
ar tūrisma elementiem papildinātas  
stafetes, kurās laika kontrolē bija 
jāapliecina ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī spēja 
sadarboties komandā, kopīgi  pieņemot  stratēģiski  pareizo 
darbību. Ar augstu atbildību un spēcīgu komandas garu tika 
veikta  „naktstrasīte”, spītējot  lietum, rasai un izrakumiem  
pļavā. Savu erudīciju  vēsturē, latviskajā  dzīvesziņā, prasmi 
netradicionāli skandēt  latviešu tautas dziesmas, kā arī nosaucot 
un atpazīstot  patriotiskās dziesmas, komandas  lielākā vai 
mazākā konkurencē  cīnījās  par augstākajiem  rādītājiem. 
Emocijām pārbagātas bija futbola un volejbola spēles.

 Par godu svētku moto „Sadosimies  rokās Baltijas ceļa 25. 
gadadienas atcerei!” komandas  veidoja  no līdzpaņemtajiem  
dabas materiāliem  simbolisku veltījuma fragmentu, iepriekš 
izlozējot tēmu.

Kopības  sajūta  tika izdzīvota, dziedot un dejojot estrādē, 
kā arī sarunās pie ugunskura.

No pasākuma  atgriezāmies  ar gandarījumu,  ka  izskanējis 
mūsu skolas  vārds, esam ieguvuši  jaunu pieredzi un 10.-12. 
klašu grupā izcīnīts  godalgas kauss.  Ir apņemšanās piedalīties 
arī  nākamgad.

 Paldies  sakām  Ļaudonas  pagasta pārvaldei  par transportu 
un  par  ēdināšanas izdevumu segšanu. Paldies  par līdzi 
jušanu,  pārdzīvošanu un  izturību  skolotājiem  - L. Elijāsei 
(8. kl. audz.),  R. Avotiņai  (9. kl. audz.),  A. Krišānam (11. 
kl. audz.)!

Pasākuma  dalībnieki

Fukšu nedēļa
Andreja  Eglīša Ļaudonas 

vidusskolā  no 15.  līdz 18. 
septembrim  notika Fukšu 
nedēļa, kuras  ietvaros 
12. klases skolēni bija 
sagatavojuši pārbaudījumus 
10. klases audzēkņiem.

Katru dienu viņiem skolā 
bija jāierodas tematiskos  
tērpos. Tā viņi pārtapa par 
indiāņiem, mūkiem un 
mūķenēm, atslēdzniekiem 
un santehniķiem.  Katru 
dienu viņiem bija nelieli 
pārbaudījumi, lai sagatavotos 
18. septembra iesvētību 
pasākumam. 

 Iesvētību dienā  
divpadsmitie  bija  izveidojuši 
šķēršļu trasīti, kurā no ūdens 
bļodas ar muti bija jāizvelk 
ābols, miltu šķīvī ar degunu 
jāsameklē šokolāde,  jāizlien  
caur notekcauruli, ar ūdeni 
jāpielej caurā muca, jāmet 
baloni, kas pielieti ar ūdeni. 
Visiem kopīgi darbojoties  
komandā,   jāpārvar 
„elektriskais žogs” un jāveic citi pārbaudījumi.

  Pēc  fiziskajiem  pārbaudījumiem,  ko desmitie kopā ar savu 
audzinātāju A. Iesalnieci  godam veica, tika  nodots  svinīgais 
zvērests. Desmitie, tupot uz ceļiem, zvērēja godāt un cienīt 
gan skolotājus,  gan divpadsmitos.  Zvērestu  apstiprināja ar 
savu plaukstas nospiedumu.

 Sertifikātus  kā  pilntiesīgi  Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas skolēni  saņēma: Viktorija  Jaundzema, Marija  
Kricka, Edmunds Janbergs, Osvalds Krusietis, Ričards Strods, 
Dmitrijs  Šmeiss un Niks Vilciņš.

                     
  Andis Miglons, 12. klases  skolnieks 
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Sākoties jaunajam mācību gadam, bērnu un jauniešu centra 
apmeklējumi  galvenokārt  ir vēlāk pēcpusdienā  -  pēc mācību 
stundām un nodarbībām skolā. Tā kā mācību gada laikā Centrs 
strādā līdz 18.00, laiks aktivitātēm  ir neilgs. Taču septembrī  
vienas  nedēļas garumā notika galda  biljarda  turnīrs  (pēc 
pašu jauniešu iniciatīvas). Pavisam  turnīrā  piedalījās 12 
jaunieši,  uzvaras laurus sīvā cīņā guva  Rovens  Miškinis.      

Notika diskusija par vasaras fotoizstādi un  apbalvošanas 
ceremonija. Tajā mēs pārrunājām vasaras fotoizstādes  
„Ļaudonas  vasara”  rezultātus,  noteicām šī konkursa TOP 10 
labākos attēlus un  apsveicām  uzvarētājus.  

Jauno  mācību  gadu  sācis BJIC „Acs”
Labākos TOP 10 fotoattēlus  izvietojām īpašā galerijā un to 

var apskatīt  BJIC telpās.
  No 22.  septembra  notiek  novusa turnīrs  -  arī pēc 

jauniešu iniciatīvas. Tas ilgs līdz mēneša beigām. Nāciet un 
piedalieties!Vasaras nogalē  Centriņa  malkas šķūnis tika pie 
jauna  jumta, bet  sētas  vietā  (kura regulāri tika izlauzta)  ir 
radīta laukakmeņu  apmale.  Paldies Mārtiņam Kalniņam  un 
Linardam  Dunduram  par šīm  pozitīvajām pārmaiņām!

                                                    
  Biruta Calmane,  

BJIC „ACS” vadītāja

Jau atkal pīlādži sārto un 
dzērves aizbēg no salnām.

Bet mums vēl daudz  
jāsakārto, lai  kāpt varam 
zinību kalnā.

Un ejam mēs septembrim 
pretī  pārpilni  vasaras 
spara.

Un skola mums panāks 
pretim, lai ātrāk satikties 
varam.

VĒstis  no  bĒRnu  un  JaunieŠu  iniCiatīVu  CentRa  „aCs”

VĒstis  no  Ļaudonas  Pagasta  bibLiotĒKas

 Sākoties jaunajam mācību 
gadam, sveicu visus skolēnus 
un  studentus, novēlot 
labas sekmes mācībās un  
lai  izdodas viss iecerētais! 
Sveicu  arī bērnu vecākus 
un pedagogus, novēlot  
pacietību, izturību, mīlestību 
un sapratni. Atbalstīsim un 
iedvesmosim  mūsu bērnus! 

 Līdz  ar skolas sākšanos 
arī uz pagasta bibliotēku 
daudziem bērniem ceļš nav 
svešs, tādēļ īpaši nākas 
parūpēties par atmosfēru, kas bērnus uzrunātu apmeklēt 
bibliotēku, lai kavētu laiku ne vien pie datoriem, bet liktu 
ieskatīties arī grāmatu plauktos. Varbūt kādam liekas, ka 
pagasta bibliotēka ir kā „bubulis”, kas bērniem neko vairāk 
par sēdēšanu pie datoriem nepiedāvā, bet  ticiet man  -  tā 
nav,  jo  daudzi  bērni ļoti labprāt lasa grāmatas arī bibliotēkā 
uz vietas,  liek puzles, zīmē, reizēm pilda arī mājas darbus, 
kuru veikšanai  nepieciešams dators, kā arī nāk vienkārši 
parunāties. Esmu pārliecināta, ka daļai bērnu pavadītais laiks 
bibliotēkā ir vērtīgāks  nekā kur citur, piemēram, uz ielas  vai 
„tukšās” mājās, kur vecāki vēl nav atgriezušies no darba. 
Vienmēr  jaunāko klašu skolēniem stāstu, ka skolas darbi ir 
vērtīgāki  nekā laika pavadīšana pie datora.     

 Atgriežoties pie atbilstošas noskaņas radīšanas, esmu 
pamanījusi, ka bērnus  īpaši uzrunā vizuālas lietas un jauki 
pārsteiguma mirkļi  - gan jaunas, skaistos vākos noformētas 
grāmatas, gan arī citas skaistas lietas, par ko liecina gan bērnu, 
gan pieaugušo atzinīgi novērtētā  pildspalvu  izstāde. Tādēļ  
aicinu  visus, kuri vēl nav paguvuši apmeklēt bibliotēku, lai 
apskatītu Ļaudonas vidusskolas bijušās direktores Lidijas 
Kaufeldes pildspalvu  kolekciju,  kas arī ir kā sveiciens, 
atsākot skolas gaitas. Izstādē var ne vien aplūkot  pildspalvu 
dažādību, bet var iepazīties arī ar to vēsturi, kas patiešām ir 
ļoti sena un interesanta. Paldies Lidijai Kaufeldei par doto 

iespēju arī citiem ielūkoties viņas rūpīgi vāktajā kolekcijā!
Mācību gada sākumā neizpalika arī mazs pārsteiguma 

mirklis čaklākajiem mazajiem lasītājiem  -  skaisti  noformēts  
zīmulis  ar laba vēlējumiem..., jo... reizēm jau nevajag daudz, 
pavisam maz, pavisam nieku, lai izjustu prieku. 

Uz tikšanos bibliotēkā!
                                                         Bibliotēkas vadītājas 

Ievas  Skušķes  teksts un foto

INFoRMĀCIJAI!
Bibliotekāres profesionālās pilnveides 

apmācību kursu sakarā Ļaudonas pagasta 
bibliotēka būs slēgta no 13. līdz 17. oktobrim.
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Sākas  laikraksta  Diena  un  telekompānijas  TV3  rīkotais  projekts
Latvijas  lepnums 2014

Jau 11. gadu laikraksts Diena un telekompānija TV3, 
piedaloties draugiem.lv, organizē projektu Latvijas 
lepnums, kurā tiek godināti pašaizliedzīgie un apņēmīgie 
cilvēki, kas kādam ir nesavtīgi palīdzējuši nelaimē, devuši 
cerību, iedvesmojuši vai piepildījuši klusu sapni. No 13. 
augusta līdz 15. oktobrim projekta organizatori gaida 
pieteikumus Latvijas lepnumam 2014.

Laikrakstā Diena  akcijas laikā līdz gada beigām tiks 
publicēti stāsti par Latvijas lepnumam pieteiktajiem 
cilvēkiem. Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, Latvijas 
lepnums 2014 noslēgsies ar godināšanas ceremoniju kanālā 
TV3, kurā simboliskā Latvijas lepnuma balva -  Zelta ābele 
-  tiks pasniegta desmit nominācijās. 

Par Latvijas lepnuma balvas laureātiem argumentētā 
diskusijā lemj Latvijas lepnuma žūrija.

MTG TV un radio vadītāja Latvijā  Baiba Zūzena: 
«Pateicoties projektam Latvijas lepnums, mēs ik gadu 
pārliecināmies, cik daudz Latvijā ir gaišu, krietnu un nesavtīgu 
cilvēku. Viņi dzīvo tepat mums līdzās un ik gadu iedvesmo 
ikvienu no mums labiem darbiem.»

AS Diena valdes  priekšsēdētājs  Edgars  Kots uzsver, 
ka Diena vienmēr ar gandarījumu un lielu atbildības sajūtu 

KULTŪRAS DZĪVES NORISES

piedalās projekta 
rīkošanā, jo Latvijas 
lepnums ceļ gaismā 
to, kas mūsu  dzīvēs  
ir  patiesi vērtīgs. 
«Latvijas  lepnums  
jau iegājis otrajā gadu 
desmitā, un nu jau 
droši var teikt, ka tas 
ir kļuvis par vērtīgu 
tradīciju un katru gadu 
no jauna atgādina, ka 
laba sirds, cilvēcīga 
rīcība un drosme ir 
zelta vērtē.»

Šogad projekts Latvijas lepnums notiek ar valsts akciju 
sabiedrības Latvijas dzelzceļš un Rīgas brīvostas pārvaldes 
gādību. Latvijas lepnuma kandidātus var pieteikt,  sūtot 
vēstules uz latvijaslepnums@dienasmediji.lv vai pa pastu, 
adrese: Latvijas lepnums, Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004, 
kā  arī  aizpildot  pieteikuma anketu portālos www.diena.lv, 
www.tv3.lv un www.draugiem.lv/latvijaslepnums.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolai pastāv ilgstoša 
sadarbība ar Andreja Eglīša Latviešu Nacionālo fondu. Fonds 
daudzu gadu garumā dažādi ir atbalstījis skolu.

Mēs, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas saime, no 
sirds gribam pateikties visiem fonda darbiniekiem un 
fonda priekšsēdei Mārai Strautmanei par nesavtīgo un 
nenovērtējamo atbalstu, ko saņemam arī šobrīd. 

Pagājušajā mācību gadā (un arī šogad) skolas internāta 
skolēniem  no  fonda līdzekļiem  tika  apmaksātas  brokastis  
un vakariņas. Tas bija un ir ļoti liels atbalsts internātā 
dzīvojošo bērnu vecākiem.

Skolā pakāpeniski tiek ieviesta skolas forma. Un atkal 
fonda palīdzība: ar fonda līdzekļiem  skolas formas vestes 

Skolas  direktors  G. Lazda ar AELN fonda  pārstāvjiem.

MANS PALDIES

tika iegādātas 1. un 2. klases skolēniem. Par to esam no sirds 
pateicīgi  gan mēs, skolas skolotāji, gan skolēni, gan skolēnu 
vecāki. 

Ar Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā fonda svētību  
pavisam nesen skola saņēma 10 jaudīgus un labā  lietošanas 
kārtībā esošus  datorus. 

No sirds vēlam  fonda  darbiniekiem un personīgi Mārai 
Strautmanei veselību, izturību, dzīvesprieku. Drūmo rudens 
un tumšo ziemas laiku pārvarēt, sirdī saglabājot siltumu, 
gaišumu un labestību. Dieva svētību jums visiem ik dienas!

Guntis Lazda,  
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors



                      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 8 (240)                       SEPTEMBRIS  201410

	 		 	

Dzejnieka Andreja Eglīša atceres pasākums  
21. oktobrī

PASĀKUMU AFIŠA

APSVEICAM!
Kaut  gadi  kā  gājputni  traucas
Un ātri  ziedošas  vasaras  skrien,
Kas  jaunībai  atdevis  sevi,
Tas  jaunībā  paliks  aizvien.

SVEICAM  SEPTEMBRA  MĒNEŠA  JUBILĀRUS
	 50 gadu jubilejā
Jāni Apšu  29. septembrī

														55 gadu jubilejā
Valentīnu Brutāni 16. septembrī

 60 gadu jubilejā
Gunti Zagorski                   6. septembrī
Zinaidu Kalniņu                 18. septembrī

 65 gadu jubilejā
Valentīnu Bērziņu              3. septembrī
Arnoldu Grīsli                     20. septembrī

 70 gadu jubilejā
Andu Plato                         8. septembrī
Zitu Dunduri                       10. septembrī
Aleksandru Ciršu              15. septembrī

 75 gadu jubilejā
Benediktu Kārkliņu           9. septembrī

 85 gadu jubilejā 																																			
         Emīliju Bukovsku               28. septembrī

Un negrib sirds ticēt,
Ka cilvēks var tā:
No gaišas dienas 
Aiziet mūžībā.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:

LŪCIJA LŪSE 
mirusi 23.08.2014.  
95 gadu vecumā;

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

APSVEICAM!

Aijaijā, mans dēliņ,
Mans  bērniņ mīļais,
Māmiņa  tev’ aijā
Un dziesmiņu dzied.

TOMS  EDIJS  DZENIS 
dzimis 23.08.2014. 

vecākiem Edijam un Gitai Dzeņiem;

REINIS  JĀNIS ANTUŽĀNS 
dzimis 03.09.2014. 

vecākiem Jānim un Anitai Antužāniem;

MATĪSS CĪRULIS 
dzimis 16.09.2014. 

vecākiem  Kasparam Cīrulim un 
Mārītei  Āboliņai.

Sirsnīgi sveicam vecākus ar bērniņa 
nākšanu pasaulē!

OJĀRS  IMANTS  VEISS  
miris 14.09.2014.  
80 gadu vecumā.

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves sparu, 
visu sapņu piepildījumu!

Veikalu tīkls „Maxima” jau 
devīto gadu pēc kārtas izsludina 
gadskārtējo pieteikšanos Latvijas 
lielākā ķirbja čempionātam, 
kurā piedalīties aicināts  ikviens 
Latvijas iedzīvotājs, kura  dārziņā  
šosezon  izaudzis ražena izmēra 
ķirbis. Pieteikties  čempionātam 
iespējams līdz 16. oktobrim. 

Latvijas lielākā ķirbja čempionāts  norisināsies jau 9. gadu 
pēc kārtas, lai noskaidrotu raženākos  Latvijā  izaudzētos  
dārza  karaļus  -  ķirbjus.  Šogad čempionāts notiks 23. oktobrī 
ierastajā vietā - Rīgas Zooloģiskajā dārzā, kur ikviens varēs 
noskaidrot, vai iepriekšējā  gada rekords - dagdēnietes Innas 
Kozlovskas izaudzētais 214 kilogramus smagais ķirbis - tiks 
pārspēts vai nē.

Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem jānomēra sava ķirbja 
apkārtmērs gan horizontāli, gan vertikāli.  Šie  dati  kopā ar 
ķirbja atrašanās vietu un savu tālruņa  numuru  jādara zināmi, 
zvanot  pa  bezmaksas  tālruni  80002020 (katru dienu no 
plkst. 8.00 līdz 22.00) vai rakstot uz e-pasta adresi: info@
maxima.lv ar norādi „Pieteikums konkursam „Latvijas lielākā 
ķirbja čempionāts””.

Pieteikties iespējams arī „Maxima” mājaslapas www.
maxima.lv sadaļā - Jaunumi. Par kvalificēšanos  finālam  katrs 
dalībnieks tiks informēts personīgi.

Aicina pieteikt raženākos ķirbjus jau 
9. Latvijas lielākā ķirbja čempionātam

AKTUĀLI

Par notikumiem sīkāk sekojiet līdzi informācijai.
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