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ĻAUDONASĻAUDONAS
Vēstis

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 11 (264) DECEMBRIS 2016. G.

Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes,
Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks,
Lai vēji visas bēdas projām aiznes
Un pats sev nejūties kā parādnieks.

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.
                                               /J. Tabūne/

Mierpilnus, gaišām domām bagātus 
un ģimeniskus Ziemassvētkus!

Gaišu un stipru ticību skaistajam un 
labajam pasaulē!

Cerību piepildījumu, veselību, labes-
tību Jaunajā -2017. - gadā!

Signe, redaktore
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Ļoti straujā ritmā, gadalaikiem un notikumiem mai-
noties,  ir aizvadīts 2016. gads. Ļaudoniešiem tas no-
teikti zīmīgs ar neērtībām un nedrošību, ko radīja ģime-
nes ārsta pakalpojumu neesamība pagastā faktiski visa 
gada garumā. Šobrīd problēma ir atrisināta. Ģimenes 
ārste - jauna speciāliste - ir uzsākusi savu darbu, arī 
aptieka  Ļaudonā būs pilnā darba režīmā, sākot  jau 
ar 2017. gada sākumu. Pieredzētas visplašākā spektra 
emocijas, kas saņemtas gan tiešās sarunās ar iedzīvotā-
jiem, gan viedokļu izklāstos, dzirdētas daudzas baumu 
versijas par to, kāpēc ir tā un kā būs patiesībā. Tas viss 
ir saprotams, jo tam pamatā visticamāk bija nedrošības  
sajūta, jo pamatpakalpojums  - veselības aprūpe - vairs 
nebija tik tuvu, tik viegli un ērti sasniedzams.

Jauno ģimenes ārsti Ļaudonā gaidīja arī liela daļa 
Mētrienas pagasta iedzīvotāju, par ko liecināja regulāri 
saņemtie telefona zvani. Arī šis pagasts bija bez sava 
ģimenes ārsta, tagad - arī bez aptiekas. 

Vēlreiz paldies Ingai  Bogdanovai par to, ka 2015. 
gada  rudenī dotais vārds Ļaudonai tika turēts, neņe-
mot vērā  daudzus, iespējams, vilinošākus darba pie-
dāvājumus! Lai izturība, pacietība un darba mīlestība 
ik dienu! 

Vēlu ikvienam stipru veselību, vēlmi un uzņēmību  ik 
dienas  rūpēties  par sevi, neatlikt  ārsta apmeklējumu 
uz pēdējo brīdi, uzklausīt un ievērot ārsta norādījumus!

Ģimenes ārsta prakses telpās ir veikts remonts, ne-
daudz mainot arī telpu plānojumu, ierīkojot  prasībām 
atbilstošu sanitāro mezglu, kas pielāgots cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Bez šīm izmaiņām prakses ser-
tifikācija nebūtu iespējama. Līdzekļus remontdarbiem 
piešķīra Madonas novada dome.

Salīdzinoši nelieli ieguldījumi bija nepieciešami ap-
tiekas remontam, ko pagasta pārvalde varēja finansēt 
no sava budžeta.

2016. gadā paveikti darbi arī citās jomās, ne tikai me-
dicīnā. Tā pagasta dārznieces Ingas Zālītes uzraudzībā  
turpinās  estrādes  parka labiekārtošana. Rūpīgu ikdie-
nas darbu prasa gan parka teritorijas, gan apstādījumu 
pie citām pašvaldības iestādēm kopšana. Ar katru šo 
darbu Ļaudonas pagasta teritorija kļūst sakoptāka, kaut 
arī darāmā vēl ir ļoti daudz. 

Ceļu saimniecība ir Jāņa Zavala  pārziņā. Vajadzību 
ceļu apsaimniekošanā ir ļoti daudz, bet nelielā pieejamā 
finansējuma dēļ paveicami vien ikdienas uzturēšanas 
darbi un avārijas situāciju novēršana. Katru gadu tiek 
uzstādītas no jauna vai nomainītas bojātās apmēram 30-
40 ceļazīmes, regulāri veikta ielu nomaļu un grāvmalu 
appļaušana, krūmu  izgriešana  autoceļu sāngrāvjos, 
ielu apgaismojuma uzturēšana, protams, sniega tīrīša-
na, t.sk., uz viensētām, divas reizes  sezonā veikta au-
toceļu un grants seguma ielu  brauktuvju  greiderēšana. 
Šī gada vasarā veikti brūkoša ceļa posma neatliekami 
avārijas novēršanas darbi, sabrukušas caurtekas nomai-

2016. gads Ļaudonas pagastā – kāds tas bijis?
ņa, trīs caurteku skalošana un pārtīrīšana. Vasarā SIA 
“Arborists” izzāģēja pašus bīstamākos kokus Sāvienas 
centrā. Tomēr darāmā alejas izkopšanā vēl ļoti daudz. 
Vienīgā iespēja ir šos darbus darīt pakāpeniski, jo  ar-
boristu  pakalpojumi  ir ļoti dārgi.

Diemžēl  arvien  vēl  pastāv klaiņojošu suņu problēma 
pagasta teritorijā. Šī gan, kā zināms, ir aktuāla problē-
ma ne tikai visā Madonas novadā, bet pat visā Latvijā. 
Arī Madonas novada pašvaldības dzīvnieku patversme 
ir pārpildīta. Ne vienmēr suni var ievietot arī Madonas 
Dzīvnieku draugu biedrības patversmē, kas ir maksas 
pakalpojums, jo tajā vienkārši visas vietas jau ir aiz-
ņemtas. Šogad  no Ļaudonas  pagasta patversmē ievie-
toti trīs klaiņojoši suņi, diviem veiksmīgi izdevies atrast 
citus saimniekus vēl pirms aizvešanas  uz  patversmi. 
Manuprāt, tas ir ļoti liels skaits Ļaudonai. Turklāt, aiz-
vien biežāk nepieskatītu  suņu  problēmu  risināšanai  
jāpiesaista   pašvaldības  kārtībnieki. Tas nozīmē, ka 
cilvēki aizmirst uzņemties atbildību par tiem, kurus ir 
pieradinājuši, par kuriem rūpēties liek gan likums, gan 
pašvaldības saistošie noteikumi. Turklāt, jebkura māj-
dzīvnieka pieņemšana savā mājā un aprūpē taču ir katra 
brīva izvēle!  

2016. gada vasarā paveikti vairāki remonti pašval-
dības iestādēs. Jau iepriekš avīzītē rakstīts par dabas-
zinību kabineta iekārtošanu skolā, izremontēta un ar 
jaunām mēbelēm aprīkota arī klase šī gada pirmklasnie-
kiem, veikti nelieli uzlabojumi bērnudārzā, bibliotēkā. 

Noteikti labas pārmaiņas juta arī pagasta bibliotēku 
apmeklētāji, jo šajā gadā dubultojās finansējuma ap-
mērs bibliotēku grāmatu krājumu papildināšanai.

Decembra sākumā tika saņemts apstiprinājums di-
viem projektiem - Ļaudonas kultūras nama atjaunošanai 
un vidusskolas ēkas energoefektivitātes  paaugstināša-
nai (siltināšanai). Šobrīd  jau izsludināts  iepirkums  par 
projektēšanas darbiem.

2017. gadā notiks arī lifta izbūve Ļaudonas pansionā-
tā, kas ir nozīmīgs  ieguldījums  pansionāta iemītnieku  
dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pansionāta pastāvēšana 
Ļaudonā nekādā veidā nav apdraudēta, to neietekmē arī 
jaunā pansionāta atklāšana Mārcienā, jo pēc šī pakalpo-
juma pieprasījumam diemžēl ir tendence strauji augt.

Uzdevumu  mums  ir daudz, tādēļ arī nākamais gads 
Ļaudonā solās būt dažādiem notikumiem un darbiem 
bagāts!

Lai izdodas sajust un izbaudīt gan svētku gaidīšanas 
burvību un rosību, gan piepildītus svētku mirkļus sev 
tuvo un mīļo cilvēku lokā!

Jaunajā gadā katram jaunas ieceres, sapņus, kā arī 
iespējas un spēku tos visus pārvērst realitātē!

                 
Ilze   Dreimane, 

Ļaudonas  pagasta pārvaldes vadītāja
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Prakses darbinieki:
Inga Bogdanova - ģimenes ārste,
Inese Kalniņa - medicīnas māsa.
Kontakti: 
Telefona numurs - 68622775 
E-pasts: arsts.bogdanova@inbox.lv
Mājas vizītes var pieteikt darba dienās ģimenes ārsta 
darba laikā līdz plkst.15:00.

Pagājušā gada izskaņā savu darbu pārtrauca ģimenes ārs-
ta prakse un ilggadējā Ļaudonas daktere Valda Dimbele, 
kas devās pelnītā atpūtā. Šis laiks ļaudoniešiem bijis gana 
saspringts, jo bija jāpielāgojas esošajai situācijai, kad ārst-
niecības pakalpojumi nebija pieejami tepat pagastā un pie 
ārsta bija jādodas uz citu pagastu vai novada centru. Pagasta 
pārvalde nodrošināja transporta pieejamību, lai ikviens ļau-
donieties varētu nokļūt pie ārsta. Paralēli tam noritēja saru-
nas ar topošo ārsti un, saņemot apstiprinājumu par prakses 
izveidi, sākās darbi pie telpu  iekārtošanas atbilstoši mūs-
dienu prasībām un normām. Tas viss varēja notikt, pateico-
ties Ļaudonas pagasta pārvaldes un Madonas novada paš-
valdības atbalstam. Pagasta pārvalde darīja visu, lai jaunā 
daktere darbu varētu uzsākt patīkamās telpās  ar atbilstošu 
aprīkojumu  un inventāru, savukārt topošā daktere kārtoja 
formalitātes, kuru nav maz, lai varētu atvērt savu ģimenes 
ārsta praksi. 

15. decembrī, klātesot Madonas novada pašvaldības iz-
pilddirektoram Ārim Vilšķērstam un Ļaudonas pagasta pār-
valdes iestāžu vadītājiem, tika sveikta Ļaudonas pagasta 
ģimenes ārste Inga Bogdanova.

Plašāku interviju ar ārsti varēsiet lasīt kādā no nākama-
jiem  numuriem, kad pirmās darba dienas būs aizvadītas un 
pacienti pamazām iepazīti. 

Ļaudoniešiem lai veidojas abpusēji veiksmīga sadarbība 
ar ārsti, laipna saprašanās un uzņemšana. 

Jaunajā gadā darbu atsāks arī Ļaudonas aptieka. Par darba 
laiku informācija sekos.

Ģimenes ārste Inga Bogdanova nu rūpēsies 
par ļaudoniešu veselību.

DARBU UZSĀK ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE

1. I. Bogdanovas  ģimenes  ārsta 
prakse (turpmāk tekstā - Ārsta prakse) 
atrodas Ļaudonas pagastā, Avotu ielā 
3, 1. stāvā.

2. Ārsta praksē ir nodrošināta vides 
pieejamība personām ar funkcionāliem 
traucējumiem.

3. Veselības aprūpes pakalpojumi 
personām ar funkcionāliem traucēju-
miem tiek nodrošināti uz vietas Ārsta 
praksē.

4. Personām ar funkcionāliem trau-
cējumiem iekļūšanu  un pārvietošanos 
pa Ārsta prakses telpām nodrošina pati 
persona vai Ārsta prakses personāls.

VĒSTIS NO PAGASTA PĀRVALDES

Vides pieejamība 
Ingas Bogdanovas  

ģimenes ārsta praksē

5.  Ārsta praksē ir pieejama tualete personām ar funk-
cionāliem traucējumiem.

6. Lai  informētu  Ārsta  prakses  personālu  par iera-
šanos Ārsta praksē, personas ar funkcionāliem traucēju-
miem var zvanīt pa tālruni: 68622775. 

7. Lai nodrošinātu ērtāku un savlaicīgāku veselības 
aprūpes pakalpojumu saņemšanu Ārsta praksē, personas 
ar funkcionāliem traucējumiem var iepriekš pieteikties 
veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai pa tālruni - 
68622775 vai nosūtot pieteikumu uz Ārsta prakses elek-
tronisko pasta adresi: arsts.bogdanova@inbox.lv

8. Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem Ārsta 
prakses telpas aprīkotas ar labi uztveramām norādēm un 
labi izgaismotu vizuālo informāciju.

9. Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, 
tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai sa-
raksti.

10. Personām ar garīga  rakstura  traucējumiem ve-
selības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti pacientam 
viegli uztveramā valodā.

Signes Prušakevičas teksts un foto

Tiek aizpildīta anketa un līdz ar to reģistrēts pirmais pacients Ingas Bogdanovas 
ārsta praksē  - Vairis Viļevičs.
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turpinājums 4. lpp.

24. novembrī A. Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolā notika izzinošs un vērtīgs pa-
sākums - Sāvienas ekspedīcijas atskaites 
pasākums „Sāvienas ezera kultūrvēstu-
riskais mantojums”.

Šovasar, pateicoties Valsts Kultūrka-
pitāla fonda un Vidzemes plānošanas re-
ģiona atbalstam, Sāvienas ezera krastos 
notika ekspedīcija, kuru rīkoja Latvijas 
Kultūras akadēmija arheologa profesora 
Jura Urtāna vadībā.

Sadarbībā ar Zemūdens kultūrvēsturis-
kā mantojuma asociāciju Sāvienas ezerā 
tika veikti pētījumi, pirmoreiz Latvijā 
izmantojot zemūdens sūkni - ežektoru. 
Ekspedīcijas dalībnieki izzināja arī Sā-
vienas apkārtnes ainavas un Sāvienas 
muižas vēstures liecības. Tika pētīti arī  
apkārtnes vietvārdi un pierakstītas atmiņas un stāsti gan par 
Sāvienas ezeru, gan arī dažādiem notikumiem šai pusē se-
nākos laikos. Ekspedīcijas laikā tika satikti 38 vietējie ie-
dzīvotāji, kuru atsaucību ekspedīcijas dalībnieki joprojām 
mīļuprāt atceras.

Ir neiespējami atstāstīt visu dzirdēto, jo tas ir jāredz un 
jādzird pašiem. Tādēļ tikai neliels ieskats no katras tēmas, 
par kuru tika stāstīts pasākuma laikā.

Arheologs Juris Urtāns  (Latvijas Kultūras akadēmija) 
stāstīja par jaunākajiem atradumiem  Sāvienas ezerā.

Sāvienas ezerā tika atrasti dažādi sadzīves priekšmeti, 
senās rotas. Tika atrasti arī vairāki deguši koka baļķi, kas  
sākotnēji  radīja minējumus par iespējamu ūdens mītnes 
atrašanu. Tomēr, veicot ekspertīzi, tika secināts, ka koks 
un deguma paliekas ir krietni senākas par pirmajām ūdens 
mītnēm Latvijā. Tādēļ  jautājums joprojām atklāts, kad un 
kāpēc Sāvienas ezerā nonākuši šie koka baļķi.

Juris Urtāns klātesošajiem ļāva paturēt savās rokās arī ci-
tus atradumus Sāvienas ezerā.

Nirēji  Laimnesis  Markūns  un Ainars Rancāns, pārstāvji 
no Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācijas, pa-
stāstīja tuvāk par zemūdens  pētījumiem Sāvienas ezerā.

TIKŠANĀS  AR  SĀVIENAS  EKSPEDĪCIJAS  DALĪBNIEKIEM

Nirēji stāstīja par paša plosta izveidi - kā noticis šis pro-
cess no idejas līdz rezultātam. Latvijā līdz šim nebija pie-
ejams plosts ar grunts sūkni artefaktu izpētei, pacelšanai. 
Tāds bija tikai redzēts Discovery kanālos un ārzemju inter-
neta portālos, tādēļ bija jāiegulda liels darbs, lai to izveido-
tu  pašu spēkiem. 2015./2016. gadā notika teorētiskās bāzes 
izstrāde. Amerikas  zeltraču  mājaslapā  iespējams redzēt 
attēlus, bet agregātam  nav doti konkrēti izmēri un aprēķini. 
Tika  nolemts, ka nepieciešams ežekcijas sūknis ar jaudu 
1600 l/min. Paralēli sūknim tika veidots arī plosts - ponto-
na tipa plosts ar saliekamu rāmi. Plosts un sūknis, un visas 
nepieciešamās konstrukcijas svēra  apmēram 700 kg. Tādēļ 
bija nepieciešams piedomāt arī pie pārvietošanas, iekrauša-
nas un izkraušanas.

Šis unikālais  plosts  artefaktu izpētei tika rūpīgi veidots 
un attaisnoja ieguldīto laiku un līdzekļus. Tika demonstrēti 
arī video, kur sūknis redzams darbībā.

Valodniece  Renāte Siliņa-Piņķe  (Latvijas Universitā-
tes  Latviešu valodas institūts) iepazīstināja ar senākajiem 
māju vārdiem  Sāvienā.

Valodniece atzīmēja, ka pirmie mājvārdi Sāvienā atroda-
mi jau 17. gs., 1638. gadā minēti 10 mājvārdi. Pētījumā tika 

mēģināts  latviskot šos vietu nosaukumus un 
pētīt to izcelsmi, nozīmi. Piemēram,  Ansull  
(Anzuļi), Kiunze (Ķunci), Muttzeneeck  (Mu-
cenieki)  kartēs iekļauti no 1681. līdz  1896. 
gadam. 

Sava stāstījuma izskaņā valodniece aici-
nāja pastāstīt, iesūtīt māju vai to nosaukumu 
stāstus, lai varētu tos iesaistīt savos Sāvienas, 
Ļaudonas, Mētrienas mājvārdu rašanās stās-
tos.

Valodniece  Sandra  Rapa stāstīja par uz-
zināto par Sāvienas vietvārdiem un sāvē-
niešiem.

Viens no pirmajiem secinājumiem, ka vie-
tas nosaukumus  ietekmējusi ezera klātbūtne 
un muiža - kungs. Vietvārdi tiek iedalīti vai-
rākās kategorijās: ģeogrāfiskā objekta, floras, 
faunas, formas izteicēju kategorijās.

Vēl vietvārdu veidošanu ietekmē iedzīvo-
tāju nodarbošanās un sociālais statuss. Valod-
niece atzīmēja, ka, lai arī sāvēnieši ir lietišķi 
un praktiski vārdos, Sāvienas pusē pastāv 
arī nostāstu radīti vietvārdi un tēlaini nosau-
kumi. Tāpat raksturīga bijusi arī iesauku 

Skolēni izmanto iespēju aplūkot tuvāk vienu no zemūdens sūkņa sastāvdaļām.
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turpinājums no 4. lpp.

Ļusja nāk no Latvijas 
pārrobežas  -  Pskovas  
apgabala. Uz Latviju jubi-
lāres ģimene pārcēlās, kad 
mazā Ļusja uzsāka skolas 
gaitas - 1. un 2. klasi pa-
beidza Mētrienā, savukārt  
3. un 4. klases mācību 
vielu apguva Mārcienas 
krievu skolā. Ļusjai ir 
jaunāka māsa, kura par 
savu dzimteni sauc Lat-
viju, jo šeit ir dzimusi.  
Ļusjas  bērnības  atmiņas 
ir pārklātas ar kara ainām  
-  bērnībā  piedzīvotais  
spilgti iespiedies atmiņā.  
Ļusja  joprojām  atceras, 
kā ar ģimeni bēgusi mežā, 
kā viena pati četru gadu 
vecumā meklējusi ģime-
ni…

14 gadu vecumā Ļusja sāk strādāt Mārcienas linu fabrikā. 
Kad to likvidēja,  pārcēlās uz Ļaudonu, kur kolhozā „Toce” 
strādāja lauku brigādē. Jubilāres darba gadi pavadīti Madonas 
novadā  arī kā šuvējai. Joprojām patīk dažādi rokdarbi  - tiek 
adītas zeķes, cimdi  (īpaši pirkstaiņi), no saviem veciem kos-
tīmiem ir sašuvusi skaistu, dekoratīvu gultas segu. 

Ļaudonā Ļusja iepazinās ar savu vīru, ģimenē dzimis dēls, 
un nu dzimta sazarojusi  -  ir 
divi  mazdēli  un viens maz-
mazdēls. Jubilāre atzīst, ka 
puiši ir lieli palīgi.

Ļusjai  prieku  sagādā  
mazdārziņa  kopšana, arī 
istabas augi tiek īpaši aprū-
pēti. Par to liecina daudzie 
orhideju podiņi, kas zied 
krāšņiem ziediem. Jubilā-
re labprāt min krustvārdu 
mīklas un ir kaislīga lasītāja 
- plaukti ir pilni ar bibliotē-
kas grāmatām, jo ik nedēļu 
izlasa pa vienam romānam.

MĒNEšA jubILĀRES

16. decembrī  85 gadu jubileju atzīmēja 
ZENTA BĒRZIŅA

80 gadu jubileju atzīmēja 
VELTA KRĒSLIŅA

Tā kā jubilāre savā dzim-
šanas dienā bija izbraukusi, 
tad sveicienus saņēma, tik-
līdz atgriezās.

Signes Prušakevičas teksts un foto

došana, piemēram, blākšis - mīlējis daudz  runāt, velna 
zirdziņš - kalpus pat naktī dzinis strādāt,  Bliņčukmuiža - 
muižas māja, kur „bliņas vien ēduši”.

Ģeogrāfe  Zane  Cekula  (Latvijas  Ģeotelpiskās informā-
cijas aģentūra)  stāstīja par Sāvienas apkārtnes vietvār-
diem un kartes sagatavošanu.

Latvijas  Vietvārdu  datubāzē  ir reģistrēti  375 Ļaudonas 
pagasta vietvārdi un 12 Ļaudonas pagasta mežu nosaukumi. 
Ģeogrāfe vēlreiz pateicās visiem sāvēniešiem - teicējiem, 
kas palīdzēja, lai varētu sagatavot karti. Pie kartes vēl tiek 
strādāts, jo ir dažas neskaidrības kā, piemēram, - vienai vie-
tai figurē divi vietvārdi.

Par Sāvienas kultūrainavas slāņiem un identitāti stās-
tīja ainavu arhitekte  Māra Urtāne  (Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte).

Sāvienas ainavai raksturīgi - ezers un avoti, Aiviekste, 
ceļš gar ezeru, muiža. Sāvienas kultūras slāni veido vairāki 
faktori, daži no tiem - mājas, muiža, koki un alejas, drupas. 
Ainavu  arhitekte  savā prezentācijā  rādīja arī studentu vei-
dotos  fotomontāžas darbus, kur vienā fotogrāfijā apvienots  
senais ar tagadējo ainavu. Tādējādi labāk varēja iztēloties, 
kā Sāvienā izskatījies.

Mākslas vēsturniece no Latvijas Kultūras akadēmijas 
Zane Grigoroviča  iepazīstināja ar lielo stilu atskaņām Sā-
vienas muižas kompleksā.

Šajā prezentācijā tika stāstīts arī par gadskārtu ieražām 
un dziesmām. Mākslas vēsturniece kopā ar kolēģēm ekspe-
dīcijas laikā tikās ar sāvēnieti  Mārīti Brutāni, kura daudz 
pastāstīja par Sāvienu. Viņas iedziedātās dziesmas tika ie-
kļautas pētījumā un atskaņotas arī klātesošajiem.

Noklausīties vēsturnieku stāstījumu par to, kas tika atklāts 
un uzzināts pētījumos Sāvienas ezerā un tā apkārtnē, bija 
patiesi interesanti. Ikdienā  neaizdomājamies par to, kāda 
kultūrvēsture mums ir tepat līdzās. Jo īpaši interesanti klau-
sīties un atkal satikt ekspedīcijas dalībniekus bija pašiem  
sāvēniešiem.

Vairāki atradumi no Sāvienas ezera dzīlēm tika nodoti 
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam.

Pasākuma izskaņā ekspedīcijas vadītājs Juris Urtāns iztei-
ca cerību, ka pēc gada pētījumi varētu tikt apkopoti grāmatā. 

Gaidīsim ielūgumu uz grāmatas atvēršanas svētkiem un 
novērtēsim to skaisto un unikālo, kas ir tepat līdzās!

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
Signes Prušakevičas foto

***
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turpinājums 7. lpp.

2. decembrī Sai-
kavas tautas namā 
notika Madonas no-
vada jaunatnes lietu 
gada balvu pasnieg-
šanas ceremonija 
pasākumā „Sudraba 
gailis”. Pasākumā 
piedalījās arī Centri-
ņa delegācija.

Pasākums, ko or-
ganizē Madonas no-
vada jauniešu dome, 
notiek jau ceturto 
gadu. Astoņās nomi-
nācijās tika sumināti 
novada aktīvākie 
jaunieši un jaunat-
nes darbinieki.

Ikvienam bija ie-
spēja pieteikt savu 
pretendentu kādā 
no nominācijām - 
„Gada brīvprātīgais”, „Gada pasākums jauniešiem”, „Gada 
jaunatnes darbinieks”, „Gada līderis”, „Gada izaugsme”, 
„Gada aktīvists”.

Tika noskaidrots arī, uz kura novada vai pagasta jauniešu 
centru  šogad aizceļos keramiķa Jāņa Seiksta darinātā ceļojošā 
balva.

Šogad nomināciju vidū arī jaunums  - „Gada uzņēmējs jau-
niešiem”. Kandidātus nominācijai izvirzīja  Madonas novada 
jauniešu dome, balstoties uz pozitīvo pieredzi - uzņēmēju at-
saucību jauniešu atbalstam.

Kopumā tika saņemta 181 anketa, kuras izvērtēja „Sudraba 
gailis 2016” žūrija - Madonas bērnu un jauniešu centra direkto-
re Gunita Kļaviņa, Madonas novada pašvaldības Izglītības no-
daļas speciāliste Vivita Vecozola, Madonas novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Veckalniņš, Madonas 
evaņģēliski luteriskās draudzes palīgmācītājs Guntars Agate 
Paeglis, Madonas novada Jaunatnes lietu gada balvu pasnieg-
šanas pasākuma „Sudraba gailis 2016” organizatore Solvita 
Vigule.

Žūrija katrā nominācijā izvirzīja trīs pretendentus, par ku-
riem bija iespēja balsot sociālajā portālā www.facebook.lv  (re-
zultātu veidoja žūrijas vērtējums un tautas balsojums), tādējādi 
nosakot vienu „Sudraba gaiļa” ieguvēju katrā nominācijā. Lau-
reātus sveica svinīgajā ceremonijā.

ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT
VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU 
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

“Zaķu” grupā
Kad naktis visgarākās un zvaigznes visspožākās, kad egles 

sāk izstarot brīnišķīgu gaismu, tieši tad ir klāt Ziemassvētki - 
brīnumu un pārvērtību laiks. Nāc līdzi un tu arī iekļūsi Ziemas-
svētku pasakā! Tā šajos Ziemassvētkos aicināja paši mazākie 
PII “Brīnumdārzs”  “Zaķu” grupas  audzēkņi  un uzbūra  īstu 
piparkūku balli. Viņi visi bija pārtapuši par greznajām, skais-
tajām piparkūkām. Tās gan rotaļājās, gan dejoja, gan spēlēja 
orķestrī. Kad  visi  tika  aicināti  mieloties  ar  piparkūkām, 
ieradās arī pats Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu. 

Valentīna Venere, “Zaķu” grupas  skolotāja

“Kaķu” grupā
Pirms  Ziemassvētkiem  Runcis  Francis  (skolotāja Dina 

Simsone)  klusi uz virtuvi zogas un gatavojas cept piparkūkas. 
Pie viņa ierodas  Mince  Munce  (skolotāja Ilze Barūkle) ar 
saviem kaķēniem  (“Kaķu” grupas bērni). Visi kopā, skaitot 
dzejoļus, dziedot dziesmas,  dejojot, cepa piparkūkas. Jautro 
darbošanos ar savu klātbūtni pārsteidz pelēns, kurš arī grib 
nogaršot smaržīgās piparkūkas.  Protams,  piparkūkas tiks vi-
siem  - gan pelēnam, gan kaķiem, gan viesiem.   Ziemassvētku 
smaržu apņemtajā zālē ierodas gaidītais viesis  -  Ziemassvētku 
vecītis ar lielo dāvanu maisu.

Dina Simsone, “Kaķu” grupas skolotāja

Pirms  Ziemassvētkiem  visur var satikt dažnedažādus rūķus. 
Es, konfekšu Rūķis, arī devos skatīties, kā bērni gaida svētkus. 
Gāju garām PII,, Brīnumdārzs” un saklausīju dīvainas skaņas. 

Klusiņām paskatījos pa loga maliņu un neticēju savām acīm.  
Rūķu grupā skan kosmiska mūzika un  atdzīvojušās rotaļlietas!

Pelēni, spīdinot lukturīšus, meklē Ziemassvētku  prieku un 
lelles princeses laižas jautrā dejā ar prinčiem. Un vēl!  Meža 
Laumiņas purina Sniega mātes palagus, bet Malvīne ar Bura-
tino  cēli iet polonēzi. Jautrais klauniņš runā dzeju un muzicē 
orķestrī. Visu to pats redzēju un dzirdēju,  Ziemassvētku vecī-
tim pastāstīju.

Konfekšu Rūķis  Ļaudonas PII „Brīnumdārzs”

VĒSTIS NO PII „bRĪNuMDĀRZS”

Ziemassvētku aicinājums 
ļaudoniešiem  un ciemiņiem

Meklēsim prieku mazākajā sīkumā! 
Atcerēsimies tās neatkārtojamās, neaizmirstamās izjūtas, ko 

mēs piedzīvojām bērnībā un ko tik ļoti reti spējam piedzīvot 
šobrīd… 

Tādēļ  aicinām  ciemos  uz Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs” ra-
dīto Ziemassvētku noskaņu  25. decembrī no plkst. 16:00  līdz 
plkst. 18:00.

Piedāvājam   ikvienam  iespēju  aplūkot un fotografēt Zie-
massvētku noformējumu.

,,Brīnumdārza” Rūķi

Atzīmējot  Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Cen-
triņā notika viktorīna. Sacensības notika starp divām koman-
dām: Mafija (vadītāja Linda ) un Pokemoni   vadītāja Kristīne). 
Jautājumi bija par Latviju, tās vēsturi, ģeogrāfiju un cilvēkiem. 
Komandas dziedāja gan patriotiskas, gan tautas dziesmas. Uz-
varēja Kristīnes vadītā komanda  Pokemoni, par ko nopelnīja 
saldas balvas.

Kā katru gadu, arī šogad  pēc pirmās adventes ciemojāmies 
pansionātā. Jaunieši kopā ar pansionāta iemītniekiem  spēlē-
ja dažādas galda spēles: Cirku, Domino, Dambreti. Uzvarētāji 
nopelnīja saldās balvas. Cienājām pansionāta iemītniekus ar 
jauniešu un Centriņa sarūpētām sirsnīgām un saldām dāvanām.

Biruta Calmane,
BJIC „Acs” vadītāja

Madonas novada jaunatnes 
lietu gada balvas pasākums 

„Sudraba gailis 2016”
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KuLTŪRAS DZĪVES NORISESZIEMASSVĒTKU  LAIKS  
PANSIONĀTĀ

Lai dažādotu  un padarītu priecīgāku mūsu aprū-
pējamo dzīvi, Ļaudonas pansionātā tiek rīkoti dažādi 
pasākumi. Tos organizējam gan pašu spēkiem, gan 
uzņemam pie sevis viesus. 

Un tā 20. novembrī pansionātā ar uzvedumu „Lēt-
ticīgie” viesojās Mārcienas pašdarbnieku teātris. Te-
atrāls, pamācošs uzvedums, kura darbība norisinās 
laukos, kur cilvēkus vieglāk apkrāpt, jo viņi  ir lēt-
ticīgāki.

Daudzi pansionāta iemītnieki  atplauka smaidā, 
vērojot jestro  aktieru  uzvedumu. Laiks pagāja ne-
manot, un vecie ļaudis saka paldies un aicina atkal 
atbraukt ar jaunu programmu. Īpašs paldies  Erikam  
Pudulim par garšīgajiem saldumiem.

Sākoties  adventes  laikam, mūs apciemoja Ļau-
donas jauniešu centra „Acs” jaunieši. Kopā ar iemīt-
niekiem izspēlēja  dažādas spēles - riču- raču, cirku, 
dambreti utt.

Iemītniekiem radās iespēja iepazīties ar jaunie-
šiem. Un tad vēl ir ilgi,  ko atcerēties spēles spilgtās 
emocijas. Paldies jauniešu  centra „Acs” vadītājai par 
atbalstu pansionāta iemītniekiem, par jaukām saru-
nām un rotaļām!

Decembra mēnesis ir pasākumiem bagāts.  Tas ir 
Ziemassvētku un budēļu laiks. 12. decembrī budēļos 
ciemojās Bērzaunes pamatskolas bērni, pieskandinot 
pansionātu ar dziesmām, dzejoļiem  un mīklu minē-
šanu. Paldies  Bērzaunes pamatskolas bērniem un so-
ciālajai darbiniecei Ilzei Kančai par jauko pasākumu 
un dāvanām!

Jau vairāku gadu garumā ap Ziemassvētkiem pan-
sionāta iemītniekus iepriecina Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolas pašpārvaldes rūķi ar nelielu koncertu 
un sarūpētām dāvanām. Paldies Andreja Eglīša Ļau-
donas vidusskolas skolotājiem un skolēniem!

Ziemassvētku laiks ir pārdomu, pasākumu un dā-
vanu laiks. Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei par 
sarūpētajām dāvanām Ziemassvētku vecīša maisā, 
par atbalstu visa gada garumā! 

Novēlam priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu jau-
no gadu.

T. Kriškāne, pansionāta vadītāja
 I. Vaniņa, pansionāta sociālā darbiniece

ZIEMASSVĒTKU  IESKAŅAS  KONCERTS  UN  
PAGASTA  SPOŽĀKĀS  EGLES  IEDEGŠANA

3. adventes svētdienā ļaudonieši un pagasta viesi tika aicināti uz Zie-
massvētku ieskaņas koncertu, kas ir pagasta pārvaldes dāvana iedzīvotā-
jiem. 

Koncertprogrammā  “Ciemos pie māsīcas Latvijā adventes laikā”  so-
liste Ieva Bistrova un pianiste Aija Bērziņa  klausītājus cienāja ar latviešu 
dzeju un mūziku un sajūtu veicinošām projekcijām, atspoguļojot vienu 
dienu Latvijā. Pasākuma laikā ikviens skatītājs varēja iejusties ciemiņa 
lomā un ieraudzīt savu Latviju no malas.

Koncertprogrammas  nosaukums  radies,  iedvesmojoties no Eduarda 
Aivara dzejoļa.

Miers, kopība,  skaņu burvība, draudzība, cilvēcība, zinātkāre, dzimte-
nes mīlestība - tās ir sajūtas, kas pārņem, lasot šo Eduarda Aivara dzejoli, 
kā arī baudot koncertprogrammu.

Koncertā izskanēja daudzas iemīļotas Ziemassvētku dziesmas, skaisti 
dzejoļi, sarunas ar skatītājiem. Tas viss patiesi radīja jauku svētku noskaņu 
un šķiet, ka ikviens koncerta apmeklētājs sasildīja savu sirdi.

Pēc koncerta ļaudonieši tika aicināti uzkavēties ārā pie kultūras nama. 
Iemirdzējās pagasta egle, lai svētku gaidīšanas laiks ir gaišs un priekpilns. 
Turpat egles lampiņu gaismā notika mielošanās ar piparkūkām un karsto 
Ziemassvētku dzērienu. Par to visu paldies čaklajiem rūķiem no A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas apvienotās virtuves un Linardam Dunduram! 

Šajā dienā kultūras nama zālē, krāšņi rotāta, jau mirdzēja svētku egle. 
Par eglīti sirsnīgs paldies Jūlijam Beļauniekam!

Signes Prušakevičas teksts un foto

    Iemīļotas melodijas, skanīgas balsis, skaista klavierspēle un interesanti 
rokas instrumenti - koncertprogramma „Ciemos pie māsīcas Latvijā adventes 

laikā” priecēja ar savu krāšņumu un radīto noskaņu.

Nominācijā „Gada aktīvists” - tas ir jaunietis, kas mierā ne-
sēž - vienmēr aktīvi iesaistās dažādos pasākumos, neatsakās 
palīdzēt un ir ieinteresēts dažādās norisēs, tika izvirzīta arī 
ļaudoniete Kristīne Kuprane. Viņa arī ieguva galveno balvu. 

Pieteikumā uz tautas balsojumu par Kristīni tika teikts: 
“Kristīne Kuprane ir meitene ar augstu atbildības sajūtu, kas, 
aktīvi darbojoties skolā, paspēj arī būt aktīva ārpus tās, darbo-
joties BJIC  ”Acs”. Kristīne ap sevi pulcē jauniešus un aicina 
viņus darīt līdzi. Viņa Ļaudonas jauniešiem ir labs paraugs, 
sava pagasta attīstībā dod un noteikti vēl dos daudz. (Apraksts 
izveidots no pieteikumu anketām.)

Prieks un lepnums par Kristīni. Lai arī turpmāk nezūd ak-
tivitāte un darbotiesprieks skolas un ārpusskolas aktivitātēs!

Nominācijā „Gada pasākums jauniešiem” tika pieteikts 21 
pasākums. Tie ir pasākumi, kuri gada laikā jauniešiem, ska-
tītājiem ir palikuši īpašā atmiņā, noteikti ir ko iemācījuši un 
devuši savu pozitīvo artavu ikviena emociju gammā. Prieks, 
ka nominantu vidū tika izvirzīts arī BJIC „Acs” 10 gadu ju-
bilejas pasākums. “Sudraba gaili” gan mums nepiešķīra, taču 
saņēmām pateicības rakstu, sponsoru dāvanas un ziedus. 

Bija patiess prieks pasākumā redzēt aktīvus, radošus, darbī-
gus, enerģiskus jauniešus.

Pasākumā mūs sveica arī Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītāja.”Sudraba gaiļa”  pasniegšanas ceremoniju vadīja 

Ļaudonas kultūras nama vadītāja Signe Prušakeviča, bet bal-
lē muzicēja Ļaudonas puisis Valters Kriškāns. Ļaudona rullē! 
Lai arvien vairāk mūsu pulkā aktīvu un enerģisku jauniešu!

Biruta Calmane, BJIC „Acs” vadītāja     
Signe Prušakeviča, Ļaudonas kultūras nama vadītāja

Lindas Rūtenbergas foto

turpinājums no 6. lpp.
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Mirkļi no bērnu satikšanās ar Ziemassvētku vecīti.

Vestienas amatierteātris ”Aušas” ar pamācošo pasaku par meža zvēriņiem.

18. decembrī uz Ļaudonas kultūras namu 
tika aicināti bērni, lai kopīgi noskatītos pasa-
ku par meža zvēriem, ietu rotaļās un sagaidītu 
Ziemassvētku vecīti. Īpašus ielūgumus uz šo 
pasākumu saņēma pagastā deklarētie bērni, kas 
vēl neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. 
Taču laipni gaidīti bija arī visi pārējie mazie 
ļaudonieši.

Pēc pamācošās pasakas noskatīšanās un 
cienāšanās ar zaķa sarūpētajiem veselīgajiem 
gardumiem (paldies Vestienas amatierteātrim 
”Aušas”) bērni kopā ar Rūķeni adīja vilkam 
zeķes un ķēra kaziņas, līdz pie loga parādījās 
Ziemassvētku vecīša koši sarkanā cepure un 
garā, baltā bārda. Viņš bija ieradies! Lielākie 
bērni droši devās sagaidīt Ziemassvētku vecīti 
un laipni ierādīja vietu pie eglītes. Nu vecītis 
varēja uzklausīt bērnu sagatavotos dzejolīšus. 
Pašiem mazākajiem ļaudoniešiem dāvaniņu 
palīdzēja nopelnīt vecāki vai brāļi un māsas. 

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS PAŠIEM MAZĀKAJIEM ĻAUDONIEŠIEM

Bailīgāk vai drošāk - tomēr ikviens vēlējās palūkoties Ziemas-
svētku vecītim acīs un pasēdēt mīļajā klēpī. Visi bērni par dze-
jolīšu skaitīšanu  saņēma gardumus no Ziemassvētku vecīša. 
Savukārt tie bērni, kas vēl neapmeklē bērnudārzu, dāvanā no 
vecīša saņēma košu grāmatu, piparkūku ar savu vārdu un Ma-
donas gardo karameli.

Kad dāvanu maiss iztukšots, Ziemassvētku vecītis aicināja 
bērnus kopīgi padejot. Pēc lielās samīļošanās ar bērniem Zie-
massvētku vecītis devās tālāk pa sniegoto taku un teica bērniem: 
”Uz redzēšanos!”

Sirsnīgs paldies Ziemassvētku vecītim, paldies visiem bēr-
niem un mammām, un tētiem, kuri ieradās uz pasākumu!

Signes Prušakevičas teksts 
Annas Kļaviņas foto

Prieks rada prieku
Novēlu  Jaunajā - Gaiļa -  gadā prieku, laimi, veselību. 

Mīlēt sevi un citus. Darīt  labu, saskatīt  labo un gūt labus 
panākumus dzīvē.

Mēs, dāmu deju grupa “MEŽROZĪTE”, dejojam  
sev un citiem  par prieku, un, ja kaut kas nesanāk, tad 
novēlu visiem ieraudzīt to, kas sanāk, un gūt prieku  pa-
smaidot. Nesēdiet  malā, nāciet  un dariet, tad  nebūs  
janopeļ citi. Darīsim visu ar prieku, lai citiem arī tiek 
prieks. Tāpēc visas dāmas, kuras vēlas dejot  un radīt 
prieku, lūdzu  nāciet mūsu pulkā katru trešdienu  plkst. 
19.00 kultūras namā. Gaidīsim 2017. gada 11. janvārī. 
Atnāciet, mēs būsim priecīgas un jūs būsiet  priecīgas; jo 
vairāk mēs būsim, jo labāk un skaistāk.

Ja kas neskaidrs, zvaniet  -  t. 26537078 (Laima).

Spīd saule. Snieg sniegs. Un lietus līst.
Lai stipri stāvam uz zemes šīs!
Kas dod mums tiesības teikt domas šīs?
Tā visiem viena saule debesīs
Un itin viss, kas pašiem veicams mums.
Mēs nesēžam te svešās viesībās -
Te mūsu dzīve, mūsu tiesības.

Mēs taču dzīvojam tikai vienu reizi tagad un šeit, tad 
arī darīsim to, ko vēlamies, dzīvosim  ar prieku  un ci-
tos saskatīsim tikai labo, un darīsim labus darbus, tad visa 
pasaule kļūs labāka, gaišāka, saulaināka. Paldies visiem, 
kas dāmu deju grupu “MEŽROZĪTE” atbalsta ar labiem 
vārdiem, tādēļ jau mēs esam un dejojam.

Domāsim labas un gaišas domas! Lai tās piepildās!
PALDIES!

 Laima Pudule, 
dāmu deju grupas “Mežrozīte” vadītāja
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turpinājums 10. lpp.

“ĻAUDONA SPORTO!”
Ar šādu saukli Ļaudonas pagasta svētkos pagasta bibliotēkā tika atklāta izstāde, kurā tika aicināti piedalīties pagasta  

sportiskie jaunieši,  pastāstot  par savām sporta gaitām un sasniegumiem. Ļaudonieši un pagasta viesi atzinīgi no-
vērtējuši  šo izstādi.

Tādēļ, lepojoties ar pagasta sportiskajiem  un uzņēmīgajiem jauniešiem, vairāku mēnešu garumā varējāt lasīt par 
šiem jauniešiem.

Šā gada pēdējā numurā arī noslēgsies rakstu sērija.
Lai ikvienu sasniedz šī degsme, sporta gars, nezūdoša motivācija un sevis pilnveidošana!
Sirsnīgs paldies vēlreiz visiem jauniešiem, kuri labprāt sniedza par sevi ziņas izstādes vajadzībām.

ARTŪRS PORTNOVS- ar basketbolu uz  „tu”

Trīskārtējais  čem-
pions  vasaras  strīt-
bola  (3 pret 3 basket-
bola)  turnīrā  “Top 
Bumba” Ļaudonas 
komandas sastāvā.

Basketbola kluba 
“Ķekari” (BK “Ķe-
kari”) izveidotājs 
(2008. gadā) un va-
dītājs arī šobrīd  (aiz-
vadītas 8 sezonas). 
Komandas sastāvā, 
sākot ar pirmo gadu, 
spēlējuši un spēlē 
vairāki ļaudonieši.

Kopš 2011. gada sākuma strādāju Latvijas Basketbola 
savienībā par komunikāciju daļas vadītāju.

Piedalījos pasaules U19  (vecuma grupa jauniešiem 
līdz 19 gadiem) čempionāta  basketbolā organizēšanā, 
kas norisinājās Latvijā.

Organizēju pirmo U18 3x3 čempionātu pie arēnas 
“Rīga”, biju pasākuma direktors.

BK “Ķekari” pārstāvētās komandas  kļuva par čem-
pioniem 3 pret 3 basketbolā pie Brīvības pieminekļa 2. 
Latvijas čempionātā U18 puišu grupā, kā arī sieviešu ko-
mandu konkurencē  (2013.).

Pasaules čempionātā 3x3 basketbolā  U18 grupā ar ko-
mandu BK “Ķekari” pārstāvēju  Latviju  (biju delegācijas 
vadītājs, treneris un menedžeris), 9. vieta (Džakarta, In-
donēzija) - 2013. gads.

Pārstāvēju Latvijas izlasi basketbolā Eiropas čempio-
nātos - 2011. (Lietuva), 2013. g. (Slovēnija), 2015. g. 
(Latvija, Vācija, Horvātija, Francija) - Latvijas izlases 
sastāvā kā preses atašejs (menedžeris).

Pārstāvēju  Latvijas  izlasi basketbolā  Rio  Olimpisko 
spēļu kvalifikācijas turnīrā  Serbijā  2016. gadā  (Latvijas 
izlases sastāvā kā preses atašejs (menedžeris)).

Latvijas basketbola līgas (LBL) sacensību organizēša-
na (sākot no 2010./2011. gada sezonas).

Katru gadu esmu organizatoru komandas sastāvā LBL 
Zvaigžņu spēļu pasākumā.

Jauniešu  izlašu komunikāciju menedžeris.
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) sacensību 

organizēšana (sākot no 2010./2011. gada sezonas).
LJBL dažādu projektu viens no organizatoriem - Ta-

lantu nedēļa, Talantu  spēles, Lielās talkas, fināli, dažādi 
turnīri, kausi utt.).

Dažādu līmeņu basketbola spēļu un pasākumu infor-
mēšana un vadīšana.

Oficiālais  Latvijas  čempionu  TTT  Rīga spēļu infor-

VĒSTIS NO ĻAUDONAS BIBLIOTĒKAS

mators un vadītājs  (vairākkārtējās Latvijas čempiones, 
Latvijas-Igaunijas līgas čempiones, Austrumu Eiropas 
basketbola līgas čempiones - TTT Rīga komandas sastā-
vā).

Vairāku Latvijas līgu basketbola komandu, tajā skaitā 
vadošo komandu un arī Latvijas čempionu, oficiālais in-
formators un spēļu vadītājs.

Basketbola spēļu TV tiešraižu  komentēšana  (tajā skai-
tā Latvijas basketbola līgas finālu, VTB vienotās līgas, 
Baltijas Basketbola līgas utt.  komentēšana) LTV, Sporta-
centr.som TV, best4sport TV, TV24 u.c. TV un interneta 
kanālos.

Sporta pasākumu reportieris Latvijas radio.
Esmu arī izdevis  (idejas autors + producents :) mūzi-

kas disku “Laba mūzika labam Basketbolam” - izmeklēta 
latviešu mūzika, ko atskaņot sporta pasākumu laikā.

KALVIS  KUPRANS  -  
asas izjūtas un adrenalīns BMX trasē

Sāku braukt  pirms 
9  gadiem  zem Cēsu 
kluba krāsām. Uz  
Cēsīm  braukājām  
trīs reizes nedēļā  di-
vus  gadus. Sapratām, 
ka ģimenes maciņam 
tas ir par “sālītu”,  
tādēļ mans tētis iero-
sināja ideju, ka varē-
tu uzbūvēt trasi Ma-
donā, jo tolaik šajā 
pusē nevienas trases 
nebija. Tā nu tapa 
BMX klubs “Mado-
na”, kura dalībniekus  
pašreiz trenēju un arī 
pats aktīvi sportoju 
BMX trasē  sporta 
bāzē “Smeceres sils”.

2009. gads - 3. vieta Olimpiskās cerības kausa izcīņā 
13 gadīgo zēnu grupā.

2012. gads - 2. vieta BMX Grand Prix Latvia kopvēr-
tējumā grupā Krūzeri 12+.

3. vieta 24. Latvijas Nacionālajā čempionātā.
2013. gadā  - 3. vieta BMX Grandprix Latvia kopvēr-

tējumā grupā Krūzeri 12+.
2. vieta  Latvijas  Riteņbraukšanas federācijas kausā 

BMX grupā Krūzeri 12+;
3. vieta  25. Latvijas Nacionālajā čempionātā.
2015. gadā  - 6. vieta  SMScredit.lv BMX čempionāta 

kopvērtējumā grupā Krūzeri 12+.
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turpinājums no 9. lpp.

pietnāk sportam sācis pievērsties jau no 2011. gada, kad 
mācījās vēl tikai 2. klasē.

Rezultāti - neskaitāmas godalgotas vietas dažādos 
sporta skolu rīkotajos vieglatlētikas čempionātos Ma-
donā, Jēkabpilī, Valmierā, Limbažos un citur.

Līdz šim augstvērtīgākie rezultāti sasniegti tieši 
2016. gadā, izcīnot iespēju gan ziemā, gan vasarā startēt 
Latvijas čempionātā U-14 grupā, kur izcīnītas līdz šim 
vērtīgākās medaļas: 

3. vieta 60 m barjerskrējienā Latvijas čempionātā 
U-14 grupā 2016. gada februārī; 

- 2. vieta 80 m barjerskrējienā Latvijas čempionātā 
U-14 grupā 2016. gada jūnijā. 

Mīļākā viegl-
atlētikas dis-
ciplīna – 60 m 
un 80 m barjer-
skrējiens.

S a v u k ā r t 
Jāņa dalība iz-
stādē tika pie-
teikta ar devī-
zi “Draugos 
ar sportu visa 
gada garumā”. 
Jo tik tiešām 
savus spēkus 
viņš ir iemēģi-
nājis visdažā-
dākajos sporta 
veidos. Un tie 
ir -makšķerēša-
na, dzinējs me-
dībās, BMX, 
hokejs, flor-
bols, volejbols, 
dalība dažādās 
sporta nomet-
nēs, jaunsargi.

Šobrīd visiem, kas piedalījās izstādes tapšanā, gribu 
teikt PALDIES un novēlēt jaunus panākumus turpmā-
kajās sporta gaitās. Un ticiet man, ka ikkatra dzirdētā 
ziņa par savējo gūtajiem panākumiem jebkurā jomā spēj 
iepriecināt un sasildīt mūsu sirdis. LAI VEICAS!

Ieva, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja
Foto no sportistu personīgā arhīva

Jānis - ceturtais no kreisās puses.

JĀNIS  ŽMUIDINS - 
no vieglatlētikas līdz ielu vingrošanai

Ar sportu sāku nodarboties jau sākumskolā, iestājo-
ties karatē klubā „Kadzan” Pļaviņās.

2000. gadā sāku nodarboties ar vieglatlētiku, pieda-
lījos tautas skrējienā „Apļi aicina” pavasara un rudens 
posmos. Labāki rezultāti bija 1000, 1500, 2000, 3000 
m distancēs. 

2001. gadā no Madonas BJSS uz Ļaudonas vidussko-
lu brauca trenere Lana Medne-Līcīte, kura mani arī tre-
nēja līdz pat vidusskolas beigām. 

2004. gadā izcīnīju iespēju piedalīties 34. Eiropas 
vieglatlētikas jauniešu olimpiādē Insbrukā, startēju 
2 km skrējienā un savā vecuma grupā  (13 g)  iegu-
vu pirmo vietu. Jau rudenī atkal devos uz Austriju, lai 
piedalītos Jaunatnes vieglatlētikas krosā „Trīs valstu 
maratons”, kas risinājās Austrijā  Brīgnacas  pilsētā pie 
Bodenas ezera. Tiesības piedalīties šajās sacensībās iz-
cīnīju Rīgā republikas mēroga sacensībās „Noķer  pir-
mo”  2004. gada pavasarī. Šoreiz savā vecuma grupā 2 
km skrējienā ierindojos 4. vietā. 

2005. gadā esmu piedalījies Rīgas pilsētas Jaunat-
nes meistarsacīkstēs telpās ar panākumiem, 2006. gadā  
Latvijas Republikas 59. Skolēnu spartakiādē, 2007. 
gadā Ventspilī Latvijas Jaunatnes olimpiādē, kur gūtas 
gan uzvaras, gan gandarījums par paveikto. 2009. gadā, 
pabeidzot vidusskolu, saņēmu arī no Madonas bērnu un 
jauniešu sporta skolas apliecību par profesionālās ievir-
zes izglītību vieglatlētikas programmā.

Kā vaļasprieks un sporta veids ir arī makšķerēšana. 
Šobrīd nodarbojos ar ielu vingrošanu Nīderlandē 

Amsterdamā. Izveidojām komandu Motivation Workout 
Amsterdam (MWA) un arī šīs pašas komandas treniņu 
laukumu, un vēl vienu Cross Fit vingrošanas laukumu.

Jaunākie no dalībniekiem, kas pieteica savu dalību 
izstādē “Ļaudona sporto”, bija Rihards Bucenieks un 
Jānis Krasnovs. Jādomā, ka šiem jauniešiem gan viss 
vēl priekšā, taču jau šobrīd ir redzams puišu talants un 
mīlestība uz sportu.

Rihardam ir 13 gadi. Sporta veids, ar ko nodarbojas, 
- vieglatlētika. Apmeklē Madonas bērnu un jaunatnes 
sporta skolu. Sporta trenere - Lana Līcīte. Rihards no-
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APSVEIKuMI

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums, 
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā, 
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu, 
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.
                                                     Imants Ziedonis
Skaistus svētkus!

Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” kolektīvs

Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā,
Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā!

Gaišu, līksmu, siltuma  un mīlestības pilnu Ziemassvētku 
noskaņu un sirdsmieru svētkos! 

Lai ir, ko mīlēt, un ir, kas mīl, lai ir, ko darīt, un ir, kas 
novērtē! 

Lai mūs visus sargā no debesīm un saprot uz zemes!  

SIA „Ausmupe” kolektīvs

Ļauj  gaismas  straumei  sirdij  tecēt cauri -
tam brīnumam, ko Ziemassvētki  nes,
No mīlestības silto vārdu auras
Lai atkal sasilst mūsu dvēseles!
                                                      K. Apškrūma

Gaišus, baltus Ziemassvētkus!
Iecerēm bagātu un veiksmīgu Jauno gadu!

Ļaudonas pansionāta kolektīvs

Caur  ziemīgu  tumsu, raizēm un postu
Audzēsim mirdzošu svecīšu jostu.
Liesma pie liesmas, stariņš pie stara
Rādīs ceļu, kurp ejams, kas darāms,
Lai nākotne tumsā vairs nepaliktu,
Kaut solīti tuvāk pie laimes tiktu.
                                                         A. Ķirškalne
Saviem  lasītājiem un bibliotēkas apmeklētājiem novēlu, 

lai Ziemassvētki ienāk jūsu mājās ar sveču liesmām, sirds 
mieru un ticību sev.

Lai panākumiem bagāts Jaunais gads!

Gunta Matīsa, Sāvienas bibliotēkas bibliotekāre

Novēlu brīnišķus saullēktus
Un saulrietus, Dieva dotos,
Dienas ar darbiem auklētās
Un naktis sudrabotās!
Vēl novēlu vārdus, kas sargātu,
Un svētīgus klusuma brīžus,
Tādas lietas – pavisam parastas,
Kas ikdienu piepildītu!
   /Autors nezināms/

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu 
cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā!

Ieva Skušķe, Ļaudonas bibliotēkas vadītāja
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    No 19. decembra līdz 25. janvārim Ļaudonas 
pagasta bibliotēkā aicinām apskatīt 

Jāzepa Alfrēda Puduļa gleznu izstādi. 
Gleznas iespējams iegādāties.

APSVEICAM!
Katra diena, ko gaidi un vadi,
Zelta mēteli plecos tev liek.
Sapņo! - tie tavi skaistākie gadi,
Kuros dvēsele bagāta tiek.

SVEICAM DECEMBRA MĒNEŠA JUBILĀRUS
 50 gadu jubilejā
Ivanu  Timahoviču                3. decembrī
Olitu  Ķepsi                            4. decembrī
Larisu  Pelsi                           15. decembrī
Diānu  Dambenieci                24. decembrī

             65 gadu jubilejā
Ausmu  Gailīti Upes ielā 7    12. decembrī
Stasiju  Matešu                     20. decembrī

 70 gadu jubilejā
Ilgu Prūsi                               6. decembrī

 75 gadu jubilejā
Valentīnu Atvaru                   25. decembrī

             85 gadu jubilejā 
Zentu  Bērziņu                       16. decembrī

PASĀKuMu AFIšA

Sirsnīgi sveicam jubilārus! 
Vēlam veselību stipru, allaž gaitu ņipru!

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese: Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktore - Signe Prušakeviča. Redaktora tālruņu nr.: 64823464, mob.t. 26590186, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests: SIA “Erante” Madonā, Saieta lukums 2, LV 4801, Madona

Metiens 500 eks. Datorsalikums. Ofsetspiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.

  
Piedāvā ēdināšanas pakalpojumu - galdu 

klāšanu godos. Sīkāka informācija - 20266550 
(Marita).

INFORMĀCIjAI

MANS PALDIES
   Madonas novada bāriņtiesa saka mīļu paldies 
SIA “Ausmupe” un Indrai Vīksnai, SIA “NG Lī-
nija” un Nikolajam Hačatrjanam par sniegto at-
balstu Madonas novada audžuģimeņu pasākumam.

Lai gaiši un mīlestības pilni Ziemassvētki! Veik-
smi, darba prieku un veselību Jaunajā gadā!

Zaļas, skaistas eglītes ienāk mūsu mājā…
Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” pateicība Jūlijam 

Beļauniekam  par dāvinātām  trīs Ziemassvētku eg-
lēm.

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai,
Mazus brīnumus ikdienā 
Un lielus brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus blakus,
Mīlestību pret Dievu, sevi pašu
Un mīlestību pret pasauli aiz loga!

Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs ”ACS”  novēl visiem 
ļaudoniešiem baltus, gaišus un  mīļus Ziemassvētkus, laimīgu 
un panākumiem pilnu Jauno gadu. 

Biruta Calmane, BJIC ”ACS” vadītāja Riti, laimes, kamolīti
Ziemassvētku vakarā.
Satin sāpes, attin prieku
Visa gada garumā!

                                          
Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru jūsu sirdīs un mā-

jās, dāvājot veiksmi, izdošanos, veselību un daudz gaišu noti-
kumu Jaunajā - 2017. - gadā!

Ļaudonas kultūras nama darbinieku kolektīvs, 
dziedātāji un dejotāji no pašdarbības kolektīviem


