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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 10 (263) NOVEMBRIS 2016. G.

Ļaudonas ceļu krustojums kā allaž tika saposts svētku rotā – šoreiz krustojuma vidū cēli 
stāvēja trīs sirdis valsts karoga krāsās.

Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur. 
Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm, 
kas kopā tur. 
                                                           (Andrejs Eglītis)

 Novembris - gada vienpadsmitais mēnesis, kas no-
zīmē, ka Jaunais gads ir tepat, tepat… Agrāk novem-
bris ir saukts par sala jeb salnu mēnesi. Un nav jau 
melots, jo novembris sevi pieteica ar baltajiem sal-
nu rītiem un aukstajām naktīm, balta sniega pārklāto 
zemi, kas tikpat ātri kļuva atkal pelēka un kaila. Daba 
nudien nav paredzama! Laika vērotāji ziņo par laik-
apstākļiem  pirms vairākiem gadiem un secina, ka šis 

varētu būt aukstākais novembris kopš 1998. gada, kad 
vidējā gaisa temperatūra bijusi  -4C grādi. Iepriekšējā 
gadā novembra vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija 
+4,6C grādi. Te salnas, te plusi, te sniegs, te dubļi - ne-
viens īsti nevar paredzēt, kāds būs konkrētais mēnesis. 
Tomēr ir lietas, kas nemainās un kas ir pastāvīgi no-
vembra vēstneši. Tie ir mūsu svētki! Novembris atnes 
latviskos Mārtiņus, valsts atzīmējamos svētkus - Lāč-
plēša dienu un mūsu valsts proklamēšanas gadadienu. 
Un lai kādi laikapstākļi būs ārā, tas nebūs svarīgi, jo 
visā Latvijā pie katras mājas plīvos Latvijas karogs, un 
mēs zināsim - ir novembris.

Signe, redaktore
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Mēneša jubilāre

21. novembrī cienījamo 90 gadu jubileju atzīmēja 
ZENTA MIKANOVA

Ruta un Steffens savā saimniecībā organizē ekskursijas, lai 
vietējie un pagasta ciemiņi varētu iepazīt siera darītavas ražošanas 

procesu  no kazām līdz sieram.

Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītājas Ilzes Dreimanes uzruna 

Valsts svētkos:
Mūsu tautas nozīmīgākos un gaišākos svētkus svinam gada 

vistumšākajā laikā, ne tad, kad visapkārt saules gaismas pār-
pilnība, plaukstoša, ziedoša vai rudens krāsās ietērpta ainava. 
Tas liek svētku sajūtu un gaismu meklēt un radīt pašiem gan 
katram savās mājās, gan pulcējoties uz kopīgu svētku svi-
nēšanu katrā Latvijas pilsētā un pagastā. Esmu pateicīga ik-
vienam, kas šajā svētku vakarā bija kopā ar mums Ļaudonas 
kultūras namā, lai teiktu un sadzirdētu spēka vārdus Latvijai.

Esam aizvadījuši trauksmainu gadu, kad vairāk vai mazāk 
satraucoši notikumi  Latvijā un pasaulē nomaina cits citu. 
Ziņu virpulis masu medijos griežas strauji, virsraksti nomai-
na cits citu, diskusijas, analīzes, spriedumi, jautājumi un at-
bildes. 

Valsts svētku mēnesis ir svētīgs brīdis domu attīrīšanai 
un sakārtošanai. Biežāk nekā ikdienā redzam karoga krāsas, 
dzirdam patriotiskas dziesmas, iedvesmojošus vārdus, pārci-
lājam un vērtējam vēsturiskos notikumus, pieminam un godi-
nām tos, kuriem pateicoties šobrīd dzīvojam brīvā un neatka-
rīgā valstī. Izsakām pateicības tiem mūsu līdzcilvēkiem, kuru 
darbs ikdienas veido mūsu Latviju, mūsu novadu stiprāku un 
labāku. Kaut uz brīdi viss pārējais paliek fonā...

Tieši pirms 98 gadiem, pasludinot Latvijas valsts izveidi, 
toreizējā Latvijas pilsoniskā elite piedāvāja jaunu turpmākās 
attīstības scenāriju. Tā bija demokrātiskas valsts platforma un 
alternatīva vairākiem citiem “projektiem”,  ko  atbalstīja da-
žādas nacionālas vai sociālas grupas. Kopš tā laika Latvija ir 
piedzīvojusi gan saimnieciskus panākumus, gan arī kritumus. 
Tomēr Latvijas šūpulī ieliktās idejas ir dzīvas un spēcīgas arī 
šodien. 

Un šobrīd tieši mēs esam atbildīgi par šo ideju un vērtī-
bu stiprināšanu, saglabāšanu un turpināšanu. Tam nav citu 
sabiedroto ne tuvākā, ne tālākā apkārtnē kā vien citu tautie-
šu plecs, atvērtās sirdis un skaidrās, tīrās domas. Katrā no 
mums šīs lietas ir, kaut arī bieži cieši noslēgtas un paslēptas 
aiz skaudības un nenovīdības pinekļiem, pārākuma un augst-
prātības rēgiem, slinkuma smaguma. No tā jātiek vaļā, lai šī 
smagā nasta netraucētu kopā virzīties uz priekšu.

Daži vēsturnieki un publicisti mēdz teikt, ka šobrīd dzīvo-
jam mazas, pelēkas vēstures laikmetā, ka lielā vēsture piere-
dzēta Latvijas Republikas dibināšanas laikā, Brīvības cīņās, 
Atmodas laikā. Bet es nekad negribētu, lai vēsture šodien tap-
tu liela caur kariem un asinīm. Mums tā jāveido liela ar mūsu 
darbu, mūsu mīlestību pret Latviju. 

Lai katram atsevišķi un visiem kopā tas izdodas!

Pieliec delnu pie acīm un skaties:
Līdz pat pēdējam olim viss tavs.
Neatdod, dzirdi, neatdod
Mazo Latviju- lielākas nav.   
                                            (L. Briedis)

„BURKĀNCIEMA”  SIERA 
DARĪTAVA  AICINA  CIEMOS

„Ļaudonas Vēstis” 2015. gada marta numurā varējāt lasīt 
interviju ar „Burkānciema” siera darītavas saimniekiem - 
Rutu un Steffenu, kuri Ļaudonu atzina par labu esam, lai šeit 
pārceltos un veidotu savu saimniecību, audzinātu un skolotu 
savus bērnus. 

Ģimenes pamatnodarbošanās ir kazkopība un siera gatavo-
šana. Ganāmpulkā  ir ap  150 kazas. Saimniecības sierotavā 
top svaigais siers, Fetas, Mocarellas un Camambert veida 
sieri, kā arī puscietie sieri, kas tiek nogatavināti  vismaz  di-
vus  mēnešus. Sierotavā top arī govs piena sieri no kaimiņos 
esošās nelielās saimniecības.

Arī  jums  ir iespēja aizbraukt ciemos uz „Lejas Ķunciem” 
un tuvāk iepazīties ar saimniecību un redzēt, kā top sieri, jo 
Ruta un Steffens piedāvā ekskursiju gan grupām, gan indivi-
duāli  pa bioloģisko kazkopības saimniecību, iepazīstina ar 
siera ražotni, notiek siera degustācija, to var arī iegādāties.

Sīkāku informāciju par piedāvājumu var iegūt, sazinoties ar 
Rutu (+37122188433; burkanciems.laudona@madona.lv) vai 
apmeklējot mājaslapu: www.burkanciems.lv

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
Publicitātes foto
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7. - 10. novembris
Skolas volejbola  turnīrs  9. - 12. klasei.
Sk. Anita Kidala

8. novembris
Zēnu kora kopmēģinājums Madonā.
Sk. Iluta Biķerniece

9. novembris
12 sākumskolas skolēni  bibliotekāres  N. Jefimovas 
vadībā devās uz Mētrienu, lai  tiktos ar dzejnieku  
Uldi Ausekli.

10. novembris
Mārtiņdienas tirdziņš.

11. novembris
7. klases  skolēni  Irbe Karlsone, Rihards Saliņš un 
skolotāja S. Sīle piedalījās dzejas konkursa noslēguma 
pasākumā Salacgrīvā.

12. novembris
 6.-7.  klases  skolēnu volejbola komanda piedalījās 
volejbola spartakiādē  Madonā. 
Sk. Anita Kidala.

14. novembris
Skolā “Mārītes fotokompānija” - klašu, skolas  un 
individuālie foto.
9. klases  skolnieces  Loreta  Ducena, Lāsma Pommere 
un Anita  Sindija  Skrupska  piedalījās  erudīcijas 
spēlē „Viss par Latviju”  Madonā. Līdzi brauca
skolotāja Ērika Pomere.

16. novembris
Sākumskolas skolēni veidoja darbus izstādei 
„Krāsainā Latvija”. 
Izstādi organizēja  bibliotekāre  Nadīne  Jefimova

17. novembris
Latvijas gadadienas atzīmēšanas pasākums skolā.

ĪSZIŅAS NO SKOLAS

Madonas novada pašvaldības pārstāvji atzinīgi novērtēja moderni  
iekārtoto dabaszinību kabinetu.

VēSTiS  nO  iZGlĪTĪbaS  ieSTāDēM
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

MAZPULCĒNU PROJEKTA FORUMS
15. oktobrī Madonas novada mazpulcēni devās uz Prieku-

ļiem, lai godam aizstāvētu savus izstrādātos projekta darbus.
Priekuļos  mūs  sagaidīja  tehnikuma  pašdarbnieki ar dzies-

mām un dejām. Projektu  forumu  atklāja  Latvijas Mazpul-
ku  priekšsēdētāja  Randa  Medne. Kā tradīcija - rīta cēlienā 
tirdziņš ar mazpulcēnu saražotajām un izaudzētajām lietām. 
Pārsteidza  saldumu  klāsts un rokdarbi, izpildīti dažādās tehni-
kās. Nākamais solis - aizstāvēt projektu komisijai. Šogad tajā 
piedalījās ne tikai Rīgas klubiņa jaunieši, bet arī pārstāvji  no 
Priekuļu selekcijas stacijas un Lauksaimniecības Konsultāciju 
centra. Pēc projekta aizstāvēšanas visi tika aicināti iepazīties ar 
Priekuļu tehnikumu, kā arī varējām piedalīties ZIINO centra 
sarīkotajos eksperimentos.

Šogad projektus sagatavoja:
Niklāvs Veikšāns  - ,,Kartupeļi”, saņemot atzinības balvu no 

Priekuļu selekcijas stacijas;
Ilze Pīpkalēja  - ,,Amarillis”;
Juris Iesalnieks  - ,,Ārstniecības augi”, saņemot  atzinību no 

Lauksaimniecības Konsultāciju centra;
Ralfs Gurskis  - ,,Sīpoli”;
Amanda  Nagle  - ,,Truši”;
Viktorija  Korlaša  - ,,Ārstniecības augi”;
Dāvis Kapturs  - ,,Garšaugi”.
Paldies ģimenēm par atbalstu un sākam domāt jau par nāka-

mās vasaras projektiem!
Sandra Zavale,

Ļaudonas 117. mazpulka vadītāja

SKOLĀ  VIESOJAS  IZGLĪTĪBAS 
NODAĻAS  PĀRSTĀVJI

7. oktobrī uz vizīti skolā bija ieradušies pārstāvji no Madonas 
novada pašvaldības - Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržā-
ne, vadītājas vietniece Sarmīte Jansone un Madonas novada 
pašvaldības deputāti – Jeuženija Adamoviča, Andris Trečaks.

Vizītes mērķis bija novērtēt skolas  sagatavotību  jaunajam 
mācību gadam. Domes pārstāvji īpaši interesējās par 1. klases  
mācību darbu un ar prieku novērtēja izremontēto un moderni 
labiekārtoto  dabaszinību  kabinetu. Tāpat atzinīgi novērtēja 
interaktīvās tāfeles, kas ir vairākos kabinetos un sniedz  sko-
lēniem un skolotājiem iespēju paplašināt mācību procesu ar 
dažādām mūsdienīgām metodēm.

Katra stāva gaitenī ir izveidots atpūtas stūrītis, kur skolē-
niem  ērti apsēsties un pavadīt laiku starpbrīžos. Domes  pār-
stāvji  atzinīgi vērtēja arī skolas  saimniecības daļas un skolēnu 
kopīgo veikumu  - 3. stāva gaitenī izveidoto atpūtas vietu, kur 
mēbeles gatavotas no koka paletēm.

Signes Prušakevičas teksts un foto

3. stāva atpūtas stūrītī mēbeles veidotas no koka paletēm, darbos 
iesaistoties arī pašiem skolēniem.
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MAKŠĶERĒŠANAS  SKOLAS  „ZELTA  ZIVTIŅA” AKTIVITĀTES
2016. gadā makšķernieku skolas  „Zelta zivtiņa” dalībnieki 

ir veikuši apmācības makšķerēšanā brīvā dabā pie ūdeņiem: 
Aiviekstē, Sāvienas ezerā, kā arī Ļaudonas centrā - Dambī. Iz-
vērtējot bērnu prasmi makšķerēšanā,  tika nolemts  piedalīties 
makšķerēšanas sacensībās  ne tikai Ļaudonas pagastā, bet arī 
citos pagastos un novados.

Vasarā  kopā  ar bērniem  bijām  daudzviet  -  Madonas 
novada  sacensības  pie Mūrnieku tilta, Preiļos, Salas novadā, 
Jēkabpilī, Ērgļos, Kalsnavā, Mārcienā.

Viena no aktīvākajām dalībniecēm  -  Tanita Paula Mincāne  
(vienīgā meitene) -, kura piedalījās sešās sacensībās ar teica-
miem rezultātiem, Madonas novada sacensībās dāmu konku-
rencē izcīnot godpilno  2. vietu.

Otrs sacensību dalībnieks - Sergejs Plaunovs - izcīnīja vai-
rākas reizes 1.vietu.

Jāpiemin arī Dāvis Strods, kurš vairākas reizes izcīnījis ap-
balvošanas vērtās otrās un trešās vietas.

Visiem dalībniekiem veicās ļoti labi, un medaļas, kausi ir 
godam nopelnīti.

Vairis Viļevičs,
makšķernieku skolas „Zelta zivtiņa” vadītājs

Signes Prušakevičas foto

LĀČPLĒŠA DIENA

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas līnijas laikā tika apbalvoti 
makšķernieku skolas „Zelta zivtiņa” dalībnieki, 

veiksmīgi noslēdzot sezonu.
     1. rindā no kreisās: Tanita Paula Mincāne, Armīns Gaidlazda, 

Dāvis Strods, Gatis Pētersons;  
2. rindā no kreisās: Sergejs Plaunovs, Renārs Bērziņš, 

makšķernieku skolas vadītājs Vairis Viļevičs, Dainis Kalniņš.

11. novembrī skolā valdīja svinīga svētku 
atmosfēra. Vairākas nedēļas gatavojušies, sko-
lēni bija gatavi atrādīt savu sniegumu ierindas 
skatē.

Katra  klase  bija  mēģinājusi un gatavoju-
sies, lai ierindas skatē parādītu pēc iespējas 
labāku sniegumu. Sākumskolas klasēm skati 
vadīja klases vai sporta skolotāja, taču vecā-
kajām klasēm skati vadīja no klases izvēlēts 
kapteinis, kas deva komandas un norādes.

Ierindas skati vadīja virsleitnants Jānis Pa-
eglis.

Žūrija (sporta skolotāja Anita Kidala, pa-
gasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane, direk-
tora vietniece izglītības jomā Ērika Pomere) 
vērtēja klašu un kapteiņu sniegumu -  precizi-
tāti, ritmiskumu, stāju  utt.

Pēc ierindas skates sekoja jau tradicionālais 
Gaismas ceļš - vienots gājiens pa Ļaudonu, 
kurā ar lāpām un svecēm piedalījās gan skolo-
tāji, gan skolēni un viņu vecāki.

Lāpu gājiena dalībnieku pirmais pieturas 
punkts bija Pārupes kapi, lai ar svecīšu lies-
mām pieminētu Ļaudonas pagasta varoņus  -  
Lāčplēša Kara ordeņa īpašniekus.

Vēstures ziņas ir par diviem novadniekiem:
Jūlijs  Jansons (28.11.1880. - 27.01.1937.) 

dzīvojis Sāvienā, „Nairiešos”. Pulkvedis, 
4.Valmieras kājnieku pulka komandieris. Ap-
balvots ar Lāčplēša Kara ordeņa 2. šķiru par 
Austrumu frontes komandēšanu; Lāčplēša 
Kara ordeņa 3. šķiru par 1919. gada Vidzemes 
atbrīvošanas kaujām.

Saņēmis arī Igaunijas Brīvības krusta 1. šķ. 
2. pak.,  Krievijas Sv.Vladmira ordeni 4. šķ., 
Sv. Staņislava ordeni 2. un 3. šķ., Sv. Annas 
ordeni 2., 3., 4. šķ.

Jānis Vabulis (22.06.1892. - 12.11.1978.) dzimis Sāvienā. 
Virsseržants 4.Valmieras kājnieku pulkam.

Apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni par 1919. gada kauju pie 
Rezekas muižas Latgalē.

Iespējams, ka apbedīts Pārupes kapos.
Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi „Par Latviju” ir Latvijas 

valsts apbalvojums, ko piešķīra Latvijas armijas karavīriem, 
bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemnie-
kiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sniedza iegul-
dījumu un sekmēja Latvijas valsts   nodibināšanu.

Pēc piemiņas mirkļa pie Pārupes kapiem Gaismas ceļš veda 
uz Aiviekstes tiltu, kas tika izgaismots ar svecīšu liesmām. 
Gaismas ceļa noslēgums  -  pie A. Eglīša Ļaudonas vidussko-
las, kur gājiena dalībniekus gaidīja silta tēja un ugunskurs,  
lai sasildītos un vēlreiz izdziedātu apgūtās karavīru dziesmas.

Ikviens, aizejot mājās, tika aicināts iedegt logā svecīti, lai 
daudzās svecīšu liesmiņas visā Latvijā ir piemiņas, cieņas un 
tēvzemes mīlestības simbols.

Signes Prušakevičas  teksts un foto
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RUNĀTĀJU  KONKURSS  „RITI  RAITI,    VALODIŅA!”
Katru gadu pirmsskolas izglītības iestādes rīko jauno runātā-

ju konkursus. Arī šogad, sadarbojoties ar Ļaudonas bibliotēkas 
atraktīvo un atsaucīgo vadītāju Ievu Skušķi, tas notika mūsu 
„Brīnumdārzā” ar nosaukumu „Riti raiti, valodiņa!”. Konkursā 
bērni deklamēja Ulda Ausekļa dzejoļus.

Dzejnieks un grāmatu izdevējs Uldis Auseklis ir viens no 
populārākajiem bērnu autoriem Latvijā. Dzejnieku droši va-
ram saukt par savu novadnieku. Dzimis viņš ir tepat kaimiņos 
- Mētrienas pagastā, bet dzīvojis un mācījies Ļaudonas pagastā. 
Pats dzejnieks te gan vairs nedzīvo, bet viņa māsa gan dzīvo 
tepat netālu - Sāvienas pusē. Šogad īpaši tiek atzīmēts Ulda Au-
sekļa gads, jo nupat, 30. oktobrī, dzejnieks ir nosvinējis savu 75 
gadu jubileju. Tādēļ daudzās skolās un bērnudārzos godā tiek 
celti tieši dzejnieka Ulda Ausekļa burvīgie dzejoļi. Kopumā 
dzejniekam ir iznākuši vairāk  nekā 30 dzejoļu krājumi bērniem 
un pieaugušajiem, kā arī pasaku grāmatas. Savos dzejoļos viņš 
raksta par Latvijas skaisto dabu, dzimtenes mīlestību, valodas 
mīļumu, par ģimeniskumu - ģimenes gariņiem - vecomammu, 
vecotēti, mammu, tēti, mīļo krusttēvu, par putniem, taureņiem, 
kaķēniem, zaķēniem, kurmīšiem, skudrām un visām citām dzī-
vībiņām. Daudzi viņa varoņi ceļo no grāmatas uz grāmatu, un 
goda vietā ir mans mīļais Runcis Francis, kuram prāts uz Parīzi 
un Minci Munci vien nesas. Arī mūsu Ļaudonai dzejnieks ir 
veltījis vairākus dzejoļus. Viens no tiem ir atrodams dzejnieka 
jaunākajā jubilejas gada grāmatiņā “Kaķēns margrietiņās”.

Uldis Auseklis par dzejas rakstīšanu saka tā: “Dzejoļus raks-
tīt ir ļoti atbildīgs darbs… Esmu pateicīgs vietām un stundām, 
kas dāvājušas man dzejoļus. Ir vietas, kuras tev uztic savas 
gaismas spēles, savus putnus, savu vientulību, debesis, puķes, 
nojautas vai ūdeni māla krūzē un dāvā steidzīgus, bet labus un 
radošus mirkļus.”

Pasākumu vadīja jautrais skuķis ar banti (bibliotekāre Ieva) 
un tante (skolotāja Ilze).

Iesien skuķēns matos banti
Skaita skaitāmpanti
Sajūk skaitāmpante
Palīgā nāk tante
Sajauc arī tante
Palīgā nāk bante
Skaita skuķēns skaita tante
Un kad sajūk skaita bante.
Es domāju, ka šī skaistā bante neļaus jums apjukt, un, ja 

tomēr sajūk skaitāmpante, tad lai palīgā nāk mana tante un, 
ja sajauc tante, tad lai skaita šī skaistā bante  -  ar šiem uz-
mundrinājuma vārdiem sākās pasākums. Bērni cits pēc cita  
kāpa uz skatuves un iepriecināja  visus klātesošos ar saviem 
priekšnesumiem. Daudzus Ulda Ausekļa dzejoļus dziesmām  
izmantojuši latviešu komponisti, tādēļ arī dzirdējām muzikālus 
priekšnesumus.

Tika piedāvāta  arī iespēja uzzīmēt kādu no dzejnieka dze-
joļiem un tad grupu skolotājām vajadzēja to prezentēt. Kamēr 
bērni zīmēja, klātesošo ciemiņu zināšanas par dzirdēto pasāku-
mā pārbaudīja un nostiprināja zinošais skuķis (Ieva).

Noslēgumā visi bērni saņēma skaistas medaļas un dāvanas. 
Paldies bibliotekārei Ievai Skušķei par interesanto un saturīgo 
pasākuma scenāriju! Paldies visiem vecākiem un skolotājām, 
kas palīdzēja saviem bērniem iemācīties jaukos dzejoļus!

Ilze Barūkle, Ļaudonas PII „Brīnumdāzs” skolotāja
Signes Prušakevičas foto

PII „Brīnumdārzs”

Atraktīvās konkursa vadītājas un mazo runātāju  uzmundrinātājas  
- tante  (skolotāja Ilze) un skuķēns ar banti (bibliotekāre Ieva).

Skanīgu dzejoli par gaili norunāja Salvis Mateša.

Par garo Indriķi un citiem pirkstiņiem dzejoli 
skaitīja Diāna Silmanoviča.

Pelīte - Linda Beļauniece  - norunāja dzejolīti par pelēm.
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Uzstājas “Kaķu” grupas bērni.

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBAS

Katram cilvēkam ir tikai 
viena zeme, kurā viņš pie-
dzimst. Šo zemi sauc par 
Dzimteni. Mūsu dzimtene 
ir Latvija. Katru gadu 18. 
novembrī mēs visā valstī 
svinam Latvijas dzimšanas 
dienu. Šogad jau 98. gada-
dienu.

Arī PII „Brīnumdārzs” 
bērni kopā ar skolotājām 
jau laicīgi gatavojās svi-
nīgajam pasākumam. 15. 
novembrī visi bija svinīgā 
noskaņojumā. Ciemos ie-
radās un pasākumu vadīja 
Madonas simbols - Gailis 
(skolotāja  Judīte). Bērni 
Latvijai par godu skandēja 
novadnieka Ulda Ausekļa 
dzeju, dziedāja dziesmas, 

dejoja un spēlēja orķestrī. Gailis bērnus iepazīstināja arī ar Latvijas valsts 
simboliem - karogu, ģerboni, himnu. Pasākuma noslēgumā visi kopā  nodzie-
dājām  Latvijas himnu. 

Oktobrī  mūsu  iestādē notika balsojums par Čaklāko darbinieku. Apkopo-
jot anketas par Gada skolotāju, šim titulam  nominēja Valentīnu Veneri, kura 
tika sumināta Madonas novada pirmsskolas skolotāju pasākumā Lauterē, bet 
svētku reizē iestādē mēs suminājām otru visvairāk balsu ieguvušo darbinieci 
- Ligitu Edelbergu. Ligita ir ļoti sirsnīga, mīļa un atsaucīga gan kā skolotāju 
palīgs, gan kā kolēģe kolektīvā. Daudzi iestādes absolventi viņu atceras kā 
vienmēr smaidīgu  audzīti. Paldies Ligitai par viņas sirds siltumu!

Judīte Gūte, mūzikas skolotāja
Signes Prušakevičas foto

Ligita Edelberga saņēmusi kolēģu atzinību un 
darba novērtējumu kā Čaklākā darbiniece.



   NOVEMBRIS 2016                            “Ļaudonas Vēstis” Nr. 10 (263)                             7

līdzās esošo pieau-
gušo rīcība, kas sti-
mulē viņa spēju 
iejusties jaunajā si-
tuācijā, lai bērnā ras-
tos drošības sajūta.

Emocionālo un 
psihisko gatavību 
iet sabiedrībā lie-
lā mērā nosaka tā 
bagāža, kas nāk no 
ģimenes. Vai ir vie-
nīgais, vai ir arī citi 
bērni ģimenē, kādas 
ir pieaugušo sav-
starpējās attiecības, 
kāda kārtība un iera-
dumi valda ģimenē. 
Mājās ir katram savs 
audzināšanas mode-
lis. Dažreiz ģimenēs 
vienmēr bērnam dod 
stingrus, konkrētus 
norādījumus, kas 
jādara, un viņš pie tā 
pierod. Citiem vecā-
ki demokrātiskāki, 
bet reizēm zemapzi-
ņā noņem no sevis daļu atbildības, un tad bērns var darīt visu, ko 
vien grib. Ja iestādē valda cita kārtība, var rasties pielāgošanās 
grūtības.

Šeit tad nu vajadzīga iedrošināšana un uzslavas, gan mīlestība 
un cieņa, iecietība, labestība un uzticēšanās  gan no vecāku, gan 
skolotāju puses, kas rada bērnā sajūtu, ka viņš spējīgs tikt galā 
ar pielāgošanās grūtībām.”

Ināra Krasnova,  PII „Brīnumdārzs” vadītāja
Signes Prušakevičas  foto

28. oktobrī Lauteres  kultūras namā notika Madonas nova-
da  pirmsskolas iestāžu darbinieku pasākums „Tev, pirmsskolas 
skolotāj!”. Pasākuma laikā tika sveiktas no katras pirmsskolas 
iestādes nominācijai „Gada skolotājs 2016” izvirzītās darbinie-
ces. Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” nominācijai pieteica pirms-
skolas skolotāju Valentīnu Veneri. 

Valentīna Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” veic pirmsskolas 
skolotājas un medmāsas pienākumus. Visu savu darba mūžu 
(44 gadi) ir strādājusi ar 1 līdz 3 gadīgiem bērniem.       Attieks-
mē ar bērniem un viņu vecākiem ir labsirdīga, mīļa, pacietīga, 
zinoša un prasīga.  Darba kolektīvā novērtējam viņas prasmes, 
apzinīgumu, atsaucību,  uzņēmību, aktieriskumu, enerģiskumu. 
Ar lielu atbildību un  precizitāti veic ikvienu darbu. Par to mēs 
sakām viņai PALDIES! 

Valentīnas spēka vārdi sev - labu vai neko!
Valentīna ir cilvēks, ar kuru bērni iepazīst bērnudārzu, cil-

vēks, kuram savu mazo atvasi uztic vecāki. Ir ļoti būtiski atrast 
šo saikni arī starp vecākiem un skolotāju, lai bērna adaptācija 
bērnudārza videi būtu pēc iespējas veiksmīgāka.

Valentīna Venere labprāt padalās savās pārdomās, ieteikumos 
un pieredzē par pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk tekstā 
PII) gaitu uzsākšanu:

“Daudzus gadus strādājot ar 1-3 gadu vecuma bērniem, vei-
dojas savs darba stils. Daudzi bērni savas gaitas PII iestādē sāk 
tieši šinī vecumā. Svarīgākais notiek te, bērna adaptācija nākot 
uz PII. Ir jāatbild uz daudziem  jautājumiem: vai nav par agru, 
vai īstais laiks, vai nav par vēlu doties uz PII? Kā bērns uztvers 
nepieciešamību šķirties uz laiku no vecākiem?

Un te nu vajadzīga gan mīlestība pret bērnu, gan sapratne, 
uzticēšanās, labvēlīga gaisotne.

Dažādus praktiskus padomus, kā rīkoties konkrētā situāci-
jā, var izlasīt interneta portālā „Mammām un tētiem” (www.
mammamuntetiem.lv), ko arī daudzreiz iesaku. Taču tas ne vi-
siem līdz. Katrs bērns ir citādāks, uztver notiekošo dažādi - citi 
kliedz, raud, met mantas pa gaisu; cits ir kluss, mierīgs, ierāvies 
sevī. Tādēļ katram ir vajadzīga individuāla pieeja. Visbiežāk 
darbojas bērna uzslavēšana par paveikto, par viņa rīcību, ie-
drošināšana. Jāņem vērā, ka spēju adaptēties ietekmē bērnam 

„GADA SKOLOTĀJS  2016” - VALENTĪNA VENERE

KulTŪraS DZĪVeS nOriSeS
LAUTERES  AMATIERTEĀTRIS „ARONIEŠI” VIESOJAS AR IZRĀDI

4. novembrī Ļaudonas kultūras namā viesojās Lauteres kultūras nama amatierteātris „Aronieši”, lai ļaudoniešus priecētu ar 
Jukuma Paleviča komēdiju „Preilenīte” 4 cēlienos, izrādes režisore - Laima Vanaga. 

Stāsts par pārpratumiem, mānīšanos, naudaskāri un, protams, mīlestību. Signes Prušakevičas  teksts un foto

Skats no izrādes.
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DĀVANAS UN TO  SAŅEMŠANAS  PRIEKS

12. novembrī  Ļaudonas kultūras namā notika radošā nodarbība 
„Dāvanu noformēšana”, kuras rezultātā tapa skaistas dāvanas un 

idejas turpmākajiem svētkiem.

Dāvanas patīk 
saņemt ikvie-
nam un dāvanu 
gatavošana ir 
īsti radošs pro-
cess, kas sagādā 
prieku un gan-
darījumu gan 
dāvanu gatavo-
tājam, gan dā-
vanu saņēmējam. Gatavojot dāvanu,  ir jāievēro tas, ka tā 
noteikti jāgatavo no sirds, ieliekot  tajā pozitīvas domas un 
laba vēlējumus. Ne velti saka, ka dāvanas saņēmējs to jūtot. 
Saka arī tā, ka dāvana, kas darināta ar negatīvu enerģiju, 
ilgi nepaliek pie jauniegūtā  saimnieka, tā vai nu pazūd, vai 
vienkārši aiziet postā. Dāvanās  nedrīkst  būt asi priekšmeti, 
tās labāk izvēlēties ar apaļu formu. Arī smaržas var droši 
dāvināt, jo tās ir spēcīgs ierocis pret sliktu enerģiju.

Lai mēs svētkos varētu iepriecināt savus mīļos ar skaisti 
iesaiņotām dāvanām, klubiņā organizējām radošu nodarbību 
par dāvanu iesaiņošanu  floristes Dinas vadībā. Nodarbībā 
Dina mums iemācīja, kādu dāvanu papīru labāk izvēlēties, 
kādus aksesuārus pielietot kādai konkrētai dāvanai. Šoreiz 
pārsvarā darbojās pati nodarbības vadītāja, pati iesaiņojot 
mūsu līdzpaņemtās dāvanas, bet  vēlāk  iegūtās  idejas pie-
lietojām  arī mēs pašas. Un bija patiess prieks, ka arī mums 
izdevās skaisti noformēt savas dāvanas. Katram jācenšas ie-
priecināt savus mīļos ar pašgatavotām dāvanām. Tas tomēr 
ir tik vienkārši: vajadzīgs tikai dāvanu papīrs, lentītes, ab-
pusējā līmlente, dekors un, protams, labas šķēres vai papīra 
nazis, jo idejas jau rodas, tieši darot darbiņu.

Lai mūsos mājo gan dāvanu darinātāja prieks, gan dāvanu 
saņēmēja  prieks! Un, ja dāvaniņa būs gatavota, ieliekot  tajā 

savu sirdssiltumu, tad tas jau būs divkāršs prieks abiem.
Paldies Dinai par atsaucību un labajiem padomiem! No-

vēlu,  lai arī mums veicas skaisti iesaiņot dāvanas!
Tā kā  tuvojas Adventa laiks, tad novēlu visiem sirsnībā 

pavadīt šo kluso pārdomu un sevis izvērtēšanas laiku. Lai 
nāk gaidīti, mīļi un gaiši Ziemassvētki katrā mājā!

Gaidot svētkus, mūsu klubiņš aicina ikvienu apmeklēt 
mūsu organizēto pasākumu   Ziemassvētku noskaņās, kas 
notiks 17. decembrī plkst.12.30  Ļaudonas  kultūras namā.

Priecāsimies par katru pasākuma apmeklētāju, kas būs 
kopā ar mums.

Sekojiet reklāmai!
Nellijas Gaidlazdas teksts un foto

ADVENTA LAIKS ĻAUDONAS 
LUTERĀŅU DRAUDZĒ

Adventes laiks - četras nedēļas līdz Kristus dzimšanai - cerību, pārdomu, gaidīšanas 
laiks. Advents ir prieka un grēku nožēlas laiks. Prieka laiks, jo mēs nevaram iedomāties 
neko brīnišķīgāku par Kristus bērna piedzimšanu. Grēku nožēlas laiks, jo mums jāsagata-
vojas, lai tīri varētu saņemt šo dāvanu - Jēzu Kristu.

Advents ir laiks, kad visi meklējam dāvanas saviem mīļajiem un domājam, kā viņus 
iepriecināt. Šī tradīcija mums atgādina to, ka pats Dievs bija tas, kurš mūs Ziemassvētkos 
iepriecināja, dāvājot savu Dēlu, kas bija gatavs atdot visu, lai mūs glābtu un dāvātu mūžī-
go dzīvību. Šī ir visvērtīgākā dāvana, kādu cilvēce vien varēja saņemt.

Arī es šajā laikā varu vairāk pārdomāt to, ka mēs paši varam būt dāvana cits citam. 
Mana klātbūtne, mans smaids, draudzīgs uzmundrinājums var būt patiesa prieka iemesls 
otram. Līdzīgi kā Adventa vainags kļūst ar katru svētdienu gaišāks, arī mēs pasauli varam 
darīt gaišāku, dāvājot prieku citiem. Tāpēc, gatavojot dāvanas saviem mīļajiem, varam 
mēģināt paturēt prātā, ka ne jau dāvanas vērtība un izmērs nosaka mūsu mīlestības mēru, 
bet gan tas, cik daudz laika cits citam veltām. Dāvanu varu mēģināt  pagatavot  pats, ne-
vis pirkt gatavu veikalā. Šādi būsim ieguvuši gan praktiskas un radošas iemaņas, gan arī 
iepriecinājuši citus.

Ar adventi sākas jauns baznīcas gads, kas nesīs izmaiņas arī mūsu draudzē. Mēs 1. ad-
ventē atvadīsimies no mūsu draudzes mācītāja Valda Strazdiņa, kas pēc 15 gadu kalpoša-
nas mūsu draudzē tiek pārcelts kalpošanā uz citām draudzēm. Turpmāk draudzē būs tikai 
viens mācītājs -  Guntars Agate Paeglis. Mēs sakām lielu un sirsnīgu paldies Valdim par 
šiem kopā pavadītiem gadiem, par viņa ieguldīto laiku un darbu mūsu draudzes attīstībā. 

Šogad pēc LELB Sinodes lēmuma mēs jau vienu izmaiņu piedzīvojām. Mēs no Rīgas 
arhidiacēzes tikām pārcelti uz Daugavpils diacēzi.

Kapelā mēs esam ierīkojuši apkuri, ir sagādāts kurināmais, pašreiz tikai trūkst cilvēka, 
kas brīvprātīgi un bez atlīdzības uzņemtos veikt kurinātāja  pienākumus. Ja kāds sevī jūt 
aicinājumu šo darbu veikt, var pieteikties pie draudzes mācītāja vai priekšnieka.

Ar 2017. gada janvāri sāksies kristību un iesvētību mācību cikls. Visi, kam ir vēlēšanās 
tapt kristītiem vai iesvētītiem, var pieteikties pie draudzes mācītāja pa tel. 25669667 vai 
draudzes priekšnieka pa tel. 26460107.

Visiem vēlu svētīgu Adventes laiku, atvērtas sirdis Dievam, priecīgus Kristus dzimša-
nas svētkus un laimīgu Jauno gadu!

   Jānis Uberts, Ļaudonas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks

MANS PALDIES
Pateicos  visiem tiem labajiem cil-

vēkiem, kas mani izvirzīja godināša-
nai - pateicības saņemšanai  Latvijas 
dzimšanas  dienas pasākumā. Dar-
bojoties kultūras jomā tik daudzus 
gadus, varu teikt, ka ir pieredzēti 
gan ļoti skaisti, neaizmirstami brīži, 
gan arī rūgti brīži, bet tas viss kopā 
veidoja atmiņām bagātu mūžu kultū-
ras jomā.

Man prieks, ka turpinās aizsāktā 
tradīcija, organizējot  pagasta svēt-
kus, jo šie skaistie svētki ļaudonie-
šiem ir vajadzīgi. Vienīgi jāpadomā 
vēl par jaunu ideju ieviešanu svētku 
programmā. Prieks arī par kora iz-
augsmi, kas no maza korīša  kļuvis 
par varenu kori un ar uzviju ir attais-
nojis kora nosaukumu „Lai top!”. 
Novēlu, lai topiet vēl aizvien! 

Kultūras  darbiniecei  Signei  no-
vēlu  aktīvu, radošu, idejām bagātu 
darbošanos kultūras jomā.

Nellija Gaidlzada, tagadējā  
klubiņa  “Mežrozīte” vadītāja
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IR TIKAI VIENA LATVIJA UN CITAS NAV  NEKUR…
18. novembrī 

Ļaudonas kultūras 
namā tika atzīmē-
ta Latvijas Repub-
likas proklamēša-
nas 98. gadadiena.

Svētku  kon-
certā  uzstājās pa-
gasta pašdarbības 
kolektīvi - senio-
ru deju kolektīvs 
„Divi krasti”, 
jauktais koris „Lai 
top!”. PII „Brī-
numdārzs” mazie 
audzēkņi Paula, 
Enija, Diāna, Ar-
tis, Maikls runāja 
Ulda Ausekļa dze-
joļus, bet skaistā  
mūzikas pasaulē 
klausītājus ieveda 
ģimenes muzikālā 
apvienība „Mus-
katrieksts” no Jē-
kabpils.

Koncerta laikā tika sumināti mūsu pagasta cilvēki, kas sa-
ņēmuši Madonas novada pašvaldības apbalvojumus.

Dzīvot ar prieku savā dzimtenē, dzīvot ar prieku savā pa-
gastā un iet ar prieku uz darbu, ar prieku līdzās  pastāvēt 
saviem  līdzcilvēkiem - šķiet, tas varētu būt īss, vienkāršs 
raksturojums cilvēkiem, kuri svinīgā ceremonijā saņēma 
Madonas novada pašvaldības apbalvojumus. Valsts svētku 
priekšvakars Madonas kultūras namā izskanēja kā aplieci-
nājums tam, ka mūsu novads ir dižens. Dižena un piepildīta 
kontūra Latvijas kartē, kur mājo mūsu sirds piederība.

Pasniedzot  Atzinības un Pateicības rakstus, Goda diplo-
mu un goda zīmi, skanēja sirsnīgi, neviltoti aplausi priekā 
un gandarījumā par ikvienu apbalvoto.

Šo diženo novadnieku pulkā bija arī mūsu pagasta cilvēks 
- Nellija  Gaidlazda, kas saņēma Madonas novada paš-
valdības  Pateicību  par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu 
Ļaudonas pagasta  kultūras  dzīvē. Saņemot ziedus savās 
mājās - Ļaudonas kultūras namā -, Nellija neslēpa prieku 
un saviļņojumu, dalījās atmiņās par darba gadiem kultūras 
namā, kā arī priecājās par līdzšinējo sadarbību, cerot uz tik-
pat veiksmīgu turpinājumu.

Tika sveikti arī divi kora „Lai top!” dalībnieki, kas arī 
saņēmuši  Madonas novada pašvaldības apbalvojumus -, 
daudzu ideju ģenerators  Imants Pulkstenis, kas ir saņēmis 
Madonas novada pašvaldības Atzinību par radošo iniciatīvu, 
ilggadēju mūzikas projektu īstenošanu un Madonas novada 
vārda popularizēšanu.

Laima Garā, kurai Ļaudona ir dzimtais pagasts, saņēma 
Madonas novada pašvaldības Pa-
teicību par ieguldījumu Madonas 
novada kultūrvēstures izpētē, sa-
glabāšanā un popularizēšanā.

Mūsu  vidū  nudien  ir  daudz  
diženu  cilvēku, kas pašaizlie-
dzīgi dara savu darbu un daudzu 
gadu garumā veltījuši savu laiku 
un enerģiju pagasta labā. Paldies 
par to!

Šis valsts svētku mēnesis rosi-
na pārdomas - ko mums nozīmē 
dzimtene, ko mēs tai esam devu-
ši un varam dot… Jo Latvija ir 
mūsu mājas un citas mums nav 
un nevar būt.

18. novembris ir ne tikai sa-
lūts, Rīgas panorāma, koncerti 
un skaistas  ainavas. Tie ir Latvi-
jas cilvēki, kuri svin šo dienu un 
kuru sejās jau kopš 1918. gada 
atspoguļojas lepnums pašiem par 
savu valsti.

Signes Prušakevičas teksts
Lanas Barbanes foto

Ģimenes muzikālā apvienība „Muskatrieksts”.

PII „Brīnumdārzs” mazie, drosmīgie runātāji - Paula, Maikls, Enija.

Deju kolektīvs „Divi krasti”.
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  SANĀCIET,  SADANCOJIET!
Ļaudonas pagastā tiek organizēts tautas deju kolektīvs 

- jauniešu /vidējās paaudzes vecuma grupā.
Aicināti visi dejotgribētāji!
Pirmā tikšanās  - 7. decembrī plkst. 20:00 Ļaudonas 

kultūras namā.
Ja vēlies dejot - noteikt  atnāc! 
Pirmajā tikšanās reizē tiks norunāts mēģinājumu laiks 

un kolektīva turpmākā darbība.

MĀRTIŅA BRAUNA KONCERTĀ „DARBI  UN NEDARBI” KĀ 
ĪPAŠIE VIESI -  ĻAUDONAS JAUKTAIS KORIS „LAI TOP!”

Gandrīz  pusgadsimta garumā  komponists Mārtiņš 
Brauns ir radījis visdažādāko stilu un žanru  mūziku. 
Viņa „darbos” nekad nav trūcis ne dramatisma, ne ro-
mantikas un „nedarbos” ne humora, ne ironijas, tāpēc 
jubilejas koncertu tūrei izvēlēts  nosaukums „Darbi un 
nedarbi”.  Neviens nevar palikt vienaldzīgs, klausoties 
vai dziedot „Saule, Pērkons, Daugava”, un nevar nepa-
smaidīt, dzirdot „Mammu es gribu”...

20. novembrī  Madonas kultūras namā Mārča Auziņa 
aranžējumā  skanēja jaunas vai maz dzirdētas Mārtiņa 
Brauna dziesmas  solistu  Aijas Vītoliņas, Ievas Sutu-
govas, Daumanta  Kalniņa, Ata Ieviņa, Laimas Miltiņas 
un Elīnas Čemperes, jauktā kora “Lai top!”, jaunu un ta-
lantīgu mūziķu un paša komponista un jubilāra Mārtiņa 
Brauna izpildījumā.

Kā korim veicās ar gatavošanos koncertam un kādas 
sajūtas virmoja pēc koncerta – lasiet no pašu dziedātāju 
skatupunkta:

Latvija - es kā mūziku dzirdu vārdu šo, Tēvzeme - es kā 
mājvietu  uztveru vārdu šo…

Latvijas svētki  jau izskanējuši, taču svētku smarža un 
sajūtas jūtamas uz katra soļa. Ļaudonas  jauktajā  korī 
„Lai top!” vērojama liela rosība. Cītīgi mēģinājumi trīs 
stundu garumā, kā arī darbs brīvdienās, kas īpaši veltīts 
studentiem. Tas viss, pateicoties Anitas gribai un izturī-
bai. Viņa  spēj mūs mudināt pievarēt pat Everesta vir-

sotni. Mēģinājumi ir kā ceļš pie varavīksnes, jo tu nekad 
nevari zināt, kur īsti tā sākas un beidzas, cik garš ceļš līdz 
tai jāveic un vai vispār reiz sasniegsi tās galu. Paldies 
par skaisto iespēju piedalīt komponista Mārtiņa Brauna 
65 gadu jubilejas koncerttūrē - „Darbi un nedarbi”, kas 
atspoguļoja komponista dažādās pieejas darbiem, to ra-
dīšanu  un izpildījumu. Korim šoreiz noteikti bija liels 
pārbaudījums atskaņot komponista kora dziesmu „Ziedu 
kompozīcija”, kas bija īstens pārbaudījums mūsu spē-
jām. Neuztveramas toņkārtas, dažādas replikas un atzi-
ņas par dziesmu. Nevienam  tas nelikās viegli. Bet mēs 
esam drosmīgi, mēģinājumi un ieguldītais darbs noteikti 
attaisnojās. Īpaši liels satraukums  par paša komponista 
vārdiem un izteikumiem un mūsu izpildījumu. Viņu tas 
apmierinās vai tomēr vēl daudz pie šī darba jāstrādā? 
Taču komponists  atzinīgi  novērtēja mūsu sniegumu un 
skaļiem aplausiem un vārdiem izteica: „Paldies!” Kon-
certā korim tika dota iespēja izdziedāt četras M. Brauna 
kora dziesmas, un visas  atzinīgi novērtēja arī publika. 
Aizskatuvē  pirms lielā uznāciena bija jūtams pamatīgs 
satraukums un neziņa  par to, kas notiks un kā viss izdo-
sies. Siltu  apskāvienu  ar  drosmes  un izturības pilienu 
katram koristam veltīja mūsu Anita, kas katru no mums 
samīļoja un novēlēja veiksmi. Protams, pie īpaši liela ap-
skāviena tika arī komponists Mārtiņš  Brauns, kura grūto 
kora dziesmu uzteica Anita  un atzina to par skanīgu un 
brīnumskaistu. Koncertā pēdējā dziesma izskanēja „Sau-
le, Pērkons Daugava”,  kas publikai lika celties kājās un 
dāvāt skanīgus un nerimstošus aplausus. Emocijām pie-
pildīts koncerts, kas ikviena sirdī atstāja pozitīvas noska-
ņas, jo ļāva ieskatīties komponista dažādajos darbos un 
tajos ieviestajās krāsās, kuras  noteikti bija tikai košajos  
toņos. Vismīļākie un siltākie vārdi mūsu kora saulainajai  
dvēselītei  Anitai, kas mūžam  nerimstošā  tempā darbina 
mūs un virza uz šķietami neiespējamās virsotnes  sasnieg-
šanu.

Lana Barbane, kora „Lai top!” dziedātāja
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Ar šādu saukli Ļaudonas pagasta svētkos pagasta bibliotē-
kā tika atklāta izstāde, kurā tika aicināti piedalīties pagasta  
sportiskie jaunieši, pastāstot par savām sporta gaitām un sa-
sniegumiem.

Ļaudonieši un pagasta viesi atzinīgi novērtējuši šo izstādi. 
Tādēļ, lepojoties ar pagasta sportiskajiem un uzņēmīgajiem 
jauniešiem, ik mēnesi varēsiet izlasīt par kādu no šiem jau-
niešiem.

Lai ikvienu sasniedz  šī degsme, sporta gars, nezūdoša mo-
tivācija un sevis pilnveidošana!

Šajā numurā varat iepazīties ar diviem 
sportistiem - savulaik skolasbiedriem, 

joprojām draugiem un kolēģiem sportā - 
Jevgēniju Turkinu un Jāni Razgali.

JEVGĒNIJS TURKINS
Garo distanču skriešana
Treneris: Jānis Razgalis
Klubs: SK “TĒRAUDS”

Personīgie rekordi :
5000 metri (stadions): 16:06
5 km (šoseja): 16:00
10 km (šoseja): 33:31
Pusmaratons 21,098 km: 1:13:05
Maratons 42,195 km: 2:48:09

Ar skriešanu sāku nodarboties  2009.  gada vasarā. Kā ie-
sācējam pirmās skriešanas reizes beidzās ar nelielu traumu, 
arī 3 km noskriet bija ļoti grūti. Nācās meklēt lietpratēju šajā 
jomā, kas ievirza pareizajā virzienā. Tā arī sākās sadarbība ar 
treneri Jāni Razgali. Pirmais mērķis bija sagatavoties Kuldī-
gas pusmaratonam, ko arī izdevās izdarīt un realizēt ar laiku 
1h:31min 36 s. Kopš tā laika skriešana kā sporta veids mani 
ir aizrāvusi un kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

Pēc dažiem treniņos pavadītiem gadiem varēju Latvijas 
līmenī cīnīties par augstām vietām. Ar katru gadu rezultāti 
paliek labāki un līdz ar to arī mērķi augstāki. Pēc statistikas 
datiem  izkristalizējas pamata distance - 37 noskrieti pusma-
ratoni. Pagaidām  noskriets viens maratons  pagājušajā gadā 
Frankfurtē Vācijā. Pirmā pieredze šajā distancē iegūta, atliek 
tik krietni ātrāk noskriet. 

Pēdējos gados piedalos visos “Skrien Latvija” seriāla pos-
mos, kas ļauj apceļot dzimto zemi, apskatot septiņas pilsē-
tas. 2014.  gadā individuālajā kopvērtējumā iegūta 5. vieta,  
gadu vēlāk izcīnīta Latvijas Vieglatlētikas čempionāta zelta 
medaļa komandu kopvērtējumā. Piedalos arī Nike Riga Run 
jeb tagad We Run Riga 5 km distancē, pēdējos gados iegū-
ta 3. vieta  un 2. vieta, komandu stafetē  ar SK “Tērauds” 
ir  kāpts uz goda pjedestāla. Septembrī patīk skriet Jūrmalas 
Skriešanas svētkos, kur komandu stafetē notiek spraiga cīņa 
par pirmo vietu. 

JĀNIS RAZGALIS
Distanču skriešana, vieglatlētika, sporta skolotājs
Personīgie rekordi:
400 m-50.16
800 m-1:51,84
1000 m (telpās)-2:27,34
1500 m-3:52,26
3000 m-8:33,41 (telpās)

Mani sauc Jānis Razgalis. 2004.  gadā absolvēju Ļaudonas 
vidusskolas 12. klasi. Kopš 2003. gada (17 gadu vecuma) 
nodarbojos ar vieglatlētiku, vidējo  distanču (800 m/1500 m) 
skriešanu. Lai gan sports ir paticis un padevies vienmēr, bet 
nopietni trenēties sāku 11. klasē, kad uz Ļaudonas vidusskolu 
trenēt bērnus brauca trenere Lana Līcīte. 2004. gadā laboju 
Madonas  rajona skolu rekordus (Madonas  rajona izglītības 

iestāžu skolēni līdz 19 g.vecumam) 800 m-1:58,46 (joprojām 
Madonas novada skolēnu  rekords) un 3000 m-8:58,11 (2. 
labākais sasniegums Madonas novada vēsturē).

No 2004. līdz 2009. gadam Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā ieguvu bakalaura grādu sporta zinātnē, sporta 
skolotāja un vieglatlētikas vecākā trenera B kvalifikācijas 
diplomu. 

Kopš 2005. gada 21 reizi startēts Latvijas pieaugušo čem-
pionātos 400 m-3000 m distancēs (10 vasaras un 11 reizes 
ziemas čempionātos telpās), kopumā izcīnot 18 medaļas - 4 
zelta, 8 sudraba un 6 bronzas godalgas. 

2011.  un  2013. gadā tiku iekļauts Latvijas nacionālās 
vieglatlētikas izlases sastāvā (katrā disciplīnā valsti pārstāv 
viens  labākais sportists) un pārstāvēju Latviju Eiropas ko-
mandu čempionātā komandām, 2. līgā, Serbijā (7. vieta -sa-
sniedzot personīgo rekordu) un 3. līgā Slovākijā (9.v.) 1500 
m skrējienā. Ne vienmēr viss ir izdevies ļoti labi, ir piedzīvo-
tas dažādas traumas - muskuļu plīsumi, potīšu saišu plīsumi, 
kas atmet tevi atpakaļ un nākas sākt visu no jauna.

Sports ir devis iespēju kļūt disciplinētam un mērķtiecīgam,  
apceļot Eiropu un pasauli. Esmu startējis un aizvadījis tre-
niņnometnes  ASV, Dienvidkorejā, Spānijā, Portugālē, Ser-
bijā, Ungārijā, Nīderlandē, Slovākijā, Polijā un daudzās citās 
valstīs. 

Dzīvoju Rīgā, pēc augstskolas pabeigšanas strādāju Rīgas  
84. vidusskolā  par sporta skolotāju, sporta darba organizato-
ru un sporta metodiskās komisijas vadītāju. Kopš 2013. gada 
strādāju paša veidotajā sporta klubā “Tērauds” par fiziskās 
sagatavotības treneri.

Informāciju apkopoja Ieva Skušķe
Foto no personīgā arhīva

ĻAUDONA SPORTO!

No kreisās: Jevgenijs Turkins, Jānis Razgalis - nu jau par 
dzīvesveidu  kļuvusi nodarbošanās ar sportu un gatavošanās 

kārtējai maratonu  sezonai.
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    Ļaudonas kultūras namā  10. decembrī  plkst.10:00
NOVUSA UN  ZOLĪTES TURNĪRS

Ļaudonieši aicināti pavadīt laiku sportiskā atmosfērā.

Ļaudonas kultūras namā 18. decembrī plkst.10:00
IZRĀDE BĒRNIEM „PASAKA PAR 

RUNCI UN LAPSU”
Pēc teātra izrādes  - radoša darbošanās un satikšanās ar 

Ziemassvētku vecīti.
Gaidīti visi bērni!
Ieeja - bezmaksas

PII „Brīnumdārzs”
20. decembrī  ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES:

plkst.9:30 “Zaķu” grupai;
plkst.15:30 “Kaķu” grupai;
plkst.17:00 “Rūķu” grupai.

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā
21. decembrī plkst.15:00

ZIEMASSVĒTKU  PASĀKUMS 1. – 12. klasei

Ļaudonas kultūras namā  23. decembrī  plkst.19:00
Baltinavas pagasta teātra „Palādas” izrādes 

„ONTANS  I ANNE” 6. daļa “Ontans i Zīmassvētki”.
Baltinava ir izrādes „Latgola.lv” dzimtene.

Baltinavieši  izstaro latgalisko vitalitāti un sirds siltu-
mu, kas spēj izraut ikvienu no ikdienas steigas un uzrīkot 
svētkus dvēselei. Interesentiem ir iespēja tikties ar lugas 

autori – Danskovīti.
Ieeja: biļetes iepriekšpārdošanā pie 

kultūras nama vadītājas
(tel. nr. 26590186; 64823464), biļetes cena - 4,00 €,

izrādes dienā - 6 €, 
bērniem līdz 7 gadu vecumam  - bez maksas.

Ļaudonas kultūras namā 6. janvārī plkst.15:00
SENIORU  PAAUDZES  ATPŪTAS  PASĀKUMS

„SNIEGPĀRSLU VIRPULĪ”
Par labsajūtu gādās Lubānas lauku kapela „Meldiņš” un 

senioru deju kopa „Varavīksne”.
Dalības maksa  - 2EUR

Līdzi jāņem neliels cienasts svētku galdam.

Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums 
Ļaudonas evaņģēliski luteriskās draudzes kapelā

24. decembrī  plkst.19:00.

aPSVeiCaM!
Lai sirdij netrūkst mīlestības,
Lai darbā vienmēr veiksme,
Lai acīs atspīd vairāk prieka
Un nogurums  lai paliek svešs!

SVEICAM NOVEMBRA 
MĒNEŠA JUBILĀRUS

 55 gadu jubilejā
Indru Čulkovu                  1. novembrī
Ilitu Berķi                         16. novembrī
                                   
 65 gadu jubilejā
Lidiju Kaufeldi                 19. novembrī
Vladimiru Aļeksejevu      22. novembrī
Mārtiņu Stūraini              24. novembrī

 70 gadu jubilejā
Zinu Kupču                       8. novembrī
Irēnu Zaščerinsku           28. novembrī

 80 gadu jubilejā
Veltu Krēsliņu                  4. novembrī
Ļusju Kuņicinu                 29. novembrī

 90 gadu jubilejā 
Zentu Mikanovu              21. novembrī

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājusi

Skaidrīte Hermane
08.11.2016. 62 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.

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


